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Abstrakt disertační práce Jiřina Popelová a moderní česká
komeniologie
Disertační práce popisuje dějiny české a slovenské komeniologie, tj.
interdisciplinárního studia života, díla a odkazu Jana Amose Komenského. Výklad
začíná počátky zájmu o Komenského v 18. století a souvisle pokračuje až k situaci
v období

druhé světové války. Zvláštní pozornost je věnována období druhé

poloviny 20. století, kdy dochází k postupnému přechodu k moderní komeniologii
– starší bádání chápalo Komenského především jako skvělého pedagoga a autora
jazykových učebnic, moderní ho interpretuje především jako originálního filosofa
a teologa, v jehož myšlení pedagogika vyplývá z filosofie. Důsledně je
uplatňována i česko-slovenská perspektiva, kdy se zajímavým způsobem ukazují
odlišné akcenty, přístupy i význam českého a slovenského bádání o Komenském.
Důraz je kladen i na významné osobnosti, které se komeniologii věnovaly, např.
zakladateli komeniologie jako vědního oboru Jánu Kvačalovi, nejdůležitějšímu
českému badateli první poloviny 20. století Josefu Hendrichovi či vybraným
osobnostem následujícího období (např. J. Polišenský, R. Kalivoda, J. Patočka
a další).
Druhým velkým tématem disertační práce je interpretace významu díla,
které osobnosti Komenského věnovala prof. dr. Jiřina Popelová (1904 – 1985).
Nejdříve je proto komparována osobnost prof. J. Popelové s vybranými
osobnostmi (J.L. Fischer, L. Svoboda, Z. Nejedlý) a sledovány podněty, které
J. Popelovou dovedly k zájmu o Komenského. Skrze analýzu jejího díla v oboru
komeniologie, které je rozčleněno na dvě časově oddělená období, dospívá autor
k závěru, že J. Popelovou je možno vedle J. Patočku považovat za zakladatelskou
osobnost moderní české komeniologie.

The abstract of dissertation thesis Jirina Popelova and Modern Czech
Comeniological Studies
This dissertation thesis describes the history of Czech and English
comeniological studies i.e. the interdisciplinary studies of life, works and legacy
of Jan Amos Komensky. The thesis starts with the real beginning of the studies in
the 18th century and depicts the history until the Second World War. There is a
specific focus on the second half of the 20 th century in which the gradual

transition to modern comeniological studies takes place – in previous researches
Komensky was understood as a great teacher and also as an author of language
textbooks. On the other hand, modern comeniological studies interpret him
primarily as an original philosopher and theologian whose pedagogical thinking
arises from philosophy. Czech-Slovak perspective is consistently applied, and
different accents, approaches and also the value of Czech and Slovak
comeniological studies are shown in an interesting way. The emphasis is also put
on important personalities who were working in the field of comeniological
studies e.g. Ján Kvačala, the founder of comeniological studies as a scientific
discipline, Josef Hendrich, the most important Czech researcher of the first half
of the 20th century, or also on selected personalities detectable in the following
period such as J. Polisensky, R. Kalivoda, J. Patočka and others.
Another important theme of the dissertation thesis is the interpretation of
the contribution of works which were dedicated to Komensky by prof. dr. Jirina
Popelova (1904-1985). Firstly, the personality of Jirina Popelova is compared to
other chosen personalities such as J.L.Fischer, L. Svoboda, Z.Nejedly),
afterwards, the thesis follows what brought Popelova to her interest in Komensky.
Through the analysis of Popelova´s comeniological works, which are divided into
two periods, the author concludes that J. Popelova could be labelled, beside J.
Patocka, as a founder of modern Czech comeniological studies.
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1. úvod
„Úvod je poněkud zvláštní jazykový útvar. Jeho funkcí je následný text
předpokládanému adresátovi otevřít: poskytnout klíč k adekvátní četbě
napsaného, přesněji naladit jej tak, aby výklad vnímal v souladu s autorským
záměrem“

1

říká Pavel Janoušek na úvod nedávno vydané knihy věnované životu

a dílu Vladimíra Macury. Proto i já bych chtěl na úplném začátku vyjasnit
základní směřování i struktury své práce.
Mým záměrem je podat stručné dějiny české komeniologie, tj. bádání
o životě a díle Jana Amose Komenského 2, neboť tento obor už před několika lety
zaujal mou pozornost svou bytostnou interdisciplinaritou, která je v mém úhlu
pohledu a na základě vzdělání, kterého se mi dostalo na fakultě pedagogické
i filosofické,

reprezentována

především

přístupy

historiografickými,

pedagogickými a filosofickými, přičemž jsem si plně vědom závažnosti
a oprávněnosti i aspektů dalších, např. literárních či jazykovědných. Ovšem
nejde jen o vědecké bádání v užším slova smyslu – stejně pozoruhodné je
pozorování vlivů osvětových, politických

a ideologických, které ovlivňovaly

recepci života a díla Komenského 3.
Pokusím se proto nastínit vývoj komeniologického bádání od samých
počátků v 18. století až po 80. léta století 20., kdy největší pozornost chci
věnovat nejpozoruhodnější změně v celých dějinách oboru, totiž přechodu od
komeniologie předmoderní k moderní, který můžeme datovat jako poměrně
dlouhý a složitě strukturovaný proces do let po II. světové válce, spočívající
v odklonu od důrazu na Komenského jako význačného pedagoga ke Komenskémufilosofovi, což je způsobeno objevením podstatné části rukopisu Obecné porady
o nápravě věcí lidských, nejdůležitějšího spisu Komenského, ale i nástupem
filosofických směrů, které dobře ví o hluboké vnitřní problematičnosti novověké
filosofie založené na descartovském subjekt-objektovém rozvrhu 4.
1 Janoušek,P.: Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou. Academia:
Praha 2014, s. 7.
2 srov. např.: Bečková,M.: Komeniologie - vědní obor? SCetH 30, 2000, č. 63 - 64, s. 8 - 15.
3 Hodlám proto důsledně uplatňovat externalistický přístup, neboť komeniologie už ze své
podstaty nedovoluje opačnou možnost – srov.: Špelda,D.: Proměny historiografie vědy.
Filosofia: Praha 2009, s. 16 n.
4 snad právě z tohoto důvodu věnuje mnoho autorů pozornost setkání J.A. Komenského a
R. Descarta roku 1642, neboť tato čtyřhodinová schůzka je interpretována jako jakési
symbolické střetnutí novověké filosofie s její pozoruhodnou, avšak bohužel nedostatečně
využitou eventualitou – srov. např.: Palouš,R.: Komenského Boží svět. Praha 1992, s. 118 – 127
9

Zároveň chci částečnou pozornost věnovat i vývoji na Slovensku, neboť
právě slovenský zájem o Komenského měl v mnoha případech na české bádání
dosti podstatný vliv. Drobná komparace se Slovenskem také ukáže některé
zajímavé paralely i odlišnosti, které mohou vysvětlit jevy, kterým dosud nebyla
věnována větší pozornost (např. komeniologická sympózia v Prešově mohou být
zajímavým způsobem připodobněna k nikám českého dějepisectví, např.
husitologickým sympóziím v Táboře či plzeňským konferencí k problematice
devatenáctého století).
Zájem o osobnost a dílo J.A. Komenského můžeme pozorovat u mnoha
významných osobností českých i slovenských dějin. Mnozí se Komenskému
věnovali jen krátce, a věnovali mu proto jen pár studií či menší knihu (např.
F. Kutnar, J. Goll či Z. Nejedlý), ovšem v mnoha případech se setkáváme
s dlouhým, někdy přímo celoživotním badatelským zájmem. Zde platí, že pro
některé byla komeniologie svobodnou volbou (např. pro J. Bramboru,
J. Hendricha či J. Kvačalu), pro jiné útočištěm v těžkých časech (např. pro
J. Peškovou, A. Molnára nebo R. Kalivodu) a ještě mnohé další jen částí jejich
mnohotematického a rozmanitého díla (např. pro J. Patočku, J. Máteje, či
J. Polišenského).
Ovšem mou nejdůkladnější a nejsystematičtější pozornost z mnoha
různých důvodů upoutala osobnost prof. dr. Jiřiny Popelové 5. Zkoumání životních
a myšlenkových osudů ženy 6, matky 7, univerzitní profesorky, první rektorky
v dějinách

českého

univerzitního

školství,

filosofky,

klasické

filoložky,

komenioložky, socialistky a členky KSČ proto poskytuje, řečeno s Jaroslavou
Peškovou, možnost nahlédnout dílo, které je „průzorem do dění dějin minulého
století z úhlu pohledu ženy, která se musela vyrovnat s oběma válkami
s protikladem touhy po pozitivní realizaci ideálních sociálních hodnot a realitou
moci v dějinách“ 8. Ano, myšlenkový systém ženy, která se s velkou vnitřní

5
6
7
8

i jinde; Floss,P.: Jan Amos Komenský. Od divadla věcí k dramatu člověka. Ostrava 1970, s. 126
– 127, tentýž: Poselství J.A. Komenského současné Evropě. Soliton: Brno 2005, s. 14 - 16.
Od sňatku se sochařem K. Otáhalem v polovině 30. let se v některých případech popisovala
také J. Popelová-Otáhalová.
srov.: Pešková,J.: Bádají ženy jinak? In: Pokorná,M. (ed.): Semináře Výzkumného centra pro
dějiny vědy z let 2000 – 2001. Arenga: Praha 2002, s. 145 – 150.
Havelková,M.: První české akademičky a mateřství. AUC - HUCP 51, 2012, č. 2, s. 45 - 58.
Pešková,J.: Zamyšlení nad dílem Jiřiny Otáhalové-Popelové u příležitosti stého výročí jejího
narození. In: Foglarová,E. (ed.): Filosofka Jiřina Popelová. Sborník ke 100. výročí narození
a 20. výročí úmrtí významné české filosofky. FF UK: Praha 2005, s. 11 (dále jen Foglarová
2005).
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radostí honosila doktoráty filosofie z univerzit v meziválečné Praze, Mussoliniho
Římě i komunistické Moskvy,

9

je pro mne stálou inspirací v úsilí o alespoň

částečné porozumění spletitým cestám české komeniologie.
Předložená disertační práce usiluje tedy o podání jakéhosi duchovního
portrétu Jiřiny Popelové a zcela vědomě tak chce navázat na to, co říká Martin
C. Putna ve své mimořádně inspirativní knize o Václavu Havlovi, když píše: “Tato
kniha, která si klade za cíl vykreslit “duchovní portrét”, však rozhodně nemíní
být “duchovní” ani ve smyslu okultním, ani ve smyslu pojmové, metodické
a argumentační neurčitosti. Chce být “duchovní” v oné snaze porozumět
a interpretovat historicko-kulturní celek, v oné vědomé a přesně zacílené
mezioborovosti” 10.
Jsem si samozřejmě vědom toho, že není v možnostech předložené práce
vykreslit duchovní portrét J. Popelové v celé komplexnosti. Zcela záměrně proto
volím komeniologii jako základní rám, který ukotvuje celý obraz. Jinak řečeno:
právě komeniologie představující jakýsi pomyslný svorník všech velkých
myšlenkových zájmů Jiřiny Popelové tvoří podle mého názoru základní podklad,
na němž je možno do její složité osobnosti alespoň v náznaku blíže a hlouběji
proniknout.
Jestliže mluvím o duchovním portrétu, je zapotřebí, abychom měli na
zřeteli i význam, který dává pojmu duchovní člověk generační vrstevník Jiřiny
Popelové Jan Patočka ve stati Duchovní člověk a intelektuál. Zatímco intelektuál
je pouhý profesionál, “který má určité vzdělání, jisté dovednosti, určitá
vysvědčení eventuálně, a na základě toho vyvíjí určitou činnost”

11

, představuje

duchovní člověk někoho zcela jiného - je to “filosof, který je odlišný tím, že
svět mu není samozřejmý”

12

- je to člověk “otevřený novému poznání

a připravený podle poznaného i jednat, i s nesením rizik“

13

. Ano, jsem si

vědom, že právě v případě Jiřiny Popelové se někdy vznášejí výtky, které se
týkají její někdy až přílišné ideologické angažovanosti. Pokusím se však ukázat,
že tento povrchní dojem není ve svém základu zcela správný a oprávněný.
9 všechny tři diplomy velmi výstižně ofotografovány: Foglarová 2005: 107 – 109.
10 Putna,M.C.: Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Knihovna
Václava Havla: Praha 2011, s. 15.
11 Patočka,J.:
Duchovní
člověk
a
intelektuál.
Dostupné
on-line
na:
http://www.souvislosti.cz/archiv/patocka1-90.htm
12 tamtéž
13 Putna 2011: 14
11

Domnívám se totiž, že Jiřinu Popelovou můžeme alespoň v některých obdobích
života řadit k typu duchovního člověka, protože se vždy snažila o otevírání
nových témat, nových horizontů (např. v oblasti komeniologie) a v některých
případech se snažila o částečně nezávislý postup, a to i s vědomím
potencionálního rizika (např. v době, kdy vykonávala úřad rektorky univerzity
v Olomouci

14

). Také vnitřní svoboda, s jakou psala v posledním období svého

života (tj. v 70. a na počátku 80. let) takříkajíc “do šuplíku” velmi zajímavé
studie i náčrty rozsáhlejších textů, ukazuje, že nebyla pouhým intelektuálemřemeslníkem. Zdá se rovněž, že právě v těchto letech se zřetelně proměňuje její
myšlení směrem k větší svobodě, otevřenosti, ba možno říci komplexnosti –
i proto v posledních letech zamýšlela napsat velkou syntézu českých dějin, která
by obsáhla české duchovní dějiny přibližně od husitství po J.A. Komenského - ne
nadarmo je proto složka těchto dosti fragmentárně zachovaných úvah nadepsána
“České myšlení” 15.
V neposlední řadě bývá úkolem úvodů říci pár slov o hlavních inspiračních
zdrojích, které ovlivnily základní teoretická a metodologická východiska celého
textu. Z hlediska historiografie se tedy vědomě hlásím k inspiraci z nejrůznějších
důvodů inspirativními životopisnými monografiemi, které usilují zasadit objekt
svého zájmu do celkového kontextu, tedy tak, jak to činí způsobem poutajícím
pozornost např. M.C. Putna ve své knize o V. Havlovi
V. Macury

17

, V. Vlnas ve svém Evženovi Savojském

16
18

, P. Janoušek v životopise
či v naprosto nedostižné

formě J. Le Goff ve svém nepřekonatelném Svatém Ludvíkovi

19

. Podobně

inspirativními jsou pro mne i některé práce z dějin vědy – zejména kniha
D. Olšákové věnované dosud velmi často opomíjené Československé společnosti
pro šíření politických a vědeckých znalostí pro své hledání hranic mezi seriózní
14 srov.: Filip,Z.: Profesor Miloslav Trapl v prvních letech svého působení v Olomouci. Acta
universitatis Palackianae 29, 2000, zvláště s. 161 - 162.
15 A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 7, sign. 406.
16 Putna,M.C.: Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Knihovna
Václava Havla: Praha 2011.
17 Janoušek,P.: Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou. Academia:
Praha 2014
18 Vlnas,V.: Princ Evžen Savojský: život a sláva barokního válečníka. Paseka: Litomyšl – Praha
2001.
19 Le Goff,J.: Ludvík Svatý. Argo: Praha 2012. Jsem si samozřejmě vědom problematičnosti
tohoto srovnání, ale chci jím ukázat jen jednoduchou skutečnost: nepřestává mne fascinovat
Le Goffova snaha proniknout do duchovního světa svatého Ludvíka z nejrůznějších pohledů
a nejroztodivnějšími způsoby při neustávající snaze nezůstat pouze na pomyslném povrchu
pramenů, ale pokročit až za ně.
12

popularizací vědy a jejím ideologickým (zne-)užitím 20.
Ovšem stejně velkou metodologickou výzvou je pro mne teorie
kvalitativního výzkumu. Činím tak zejména proto, že právě tato teorie, podle
mého názoru, může napomoci v překonávání některých polarit v díle Jiřiny
Popelové. Zejména proto, že právě teorie kvalitativního výzkumu je výrazně
interdisciplinární

21

, tj. je používána nejrůznějším způsobem

v celém spektru společenských věd
užívána v historiografii

24

23

22

dosti široce

, ovšem není nijak reflektována, natož

- je proto velmi symptomatické, že Jan Hendl ve své

základní české učebnici kvalitativního výzkumu věnuje historiografii jen zcela
okrajovou pozornost

25

, když jako přístupy založené na “kvalitativních vzorech”

uvádí bez bližšího zdůvodnění “etnohistorické postupy a mikrohistorii”

26

.

Domnívám se totiž, že striktní omezení mého pohledu jedině na úhel pohledu
historiografie by mohlo můj portrét Jiřiny Popelové nežádoucím způsobem zúžit,
20 Olšáková,D.: Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých
znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Academia: Praha 2014.
21 J. Průcha v této souvislosti uvádí, že kvalitativní výzkum se rozšířil “hlavně ze sociologie
a etnografie” - Průcha,J.: Moderní pedagogika. Portál: Praha 2002, s. 45.
22 klasici zakotvené teorie (grounded theory) J. Corbinová a A. Strauss v této souvislosti až
s určitou mírou ironie píší: “Ve skutečnosti je termín “kvalitativní výzkum zavádějící, protože
to pro každého může znamenat něco jiného” (Corbinová,J., Strauss,A.: Základy kvalitativního
výzkumu. Postupy a techniky zakotvené teorie. Albert: Boskovice 1999 (dále jen: Corbinová,
Strauss 1999), s.10).
23 K. Punch ve své učebnici základů kvalitativního výzkumu velmi zajímavě a pro nás nezvykle
rozlišuje mezi společenskými vědami základními (sociologie, psychologie, antropologie)
a aplikovanými (pedagogika, sociální práce, management) – Punch,K.: Úspěšný návrh
výzkumu. Portál: Praha 2008,s. 15 (dále jen: Punch 2008) - jen na okraj podotýkám, že
historiografie zde zcela symptomaticky vůbec není uvedena.
24 Jen na okraj je třeba dodat, že mírně odlišná je situace v případě teorie kvantitativního
výzkumu, která je někdy letmo připomínána jako možná alternativa, zvláště v hospodářských
dějinách. Ovšem i zde panuje jakási ostražitost, když např. V. Bůžek píše: “Kvantitativní
metody v historii však nelze přeceňovat, neboť čistá matematizace není sama o sobě schopna
objasnit řadu zkoumaných jevů a procesů. Stejně tak nelze souhlasit s názorem
technokraticky orientovaných dějepisců, že pro úspěšné zvládnutí a uplatňování
kvantitativních metod v historických vědách je nejdůležitější matematická příprava
historika” (Bůžek,V. a kol.: Úvod do studia historie. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity:
České Budějovice, 1994, s. 55 - 56). Podobně i Jan Havránek už v roce 1967 píše: “Dík
statistice můžeme získat odpověď na mnoho otázek týkajících se života celé společnosti ve
zkoumané době, jejího vývoje a změn, a to nezávisle na dojmech současníků. Čísla však
nehovoří nikdy sama. Vše záleží na historikovi, jaké problémy zkoumá, zda správně
postupuje” - Havránek,J., Myška,M., Paclík,J.: Úvod do studia dějepisu. SPN: Praha 1967,
s. 77.
25 ukazuje se to velmi zřetelně např.: Hendl,J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a
aplikace. Portál: Praha 2005 (dále jen: Hendl 2005), s. 134 - 138. Jak hluboké je současné
neporozumění mezi historiografií a teorií kvalitativního výzkumu ukazuje i fakt, že Hendl
staré a dnešní historiografií odmítané jako překonané Droyssenovo rozčlenění historické práce
na heuristiku, kritiku, interpretaci a syntézu charakterizuje slovy: “jeden ze starších, ale
stále platných návodů” (tamtéž, s. 136) a jeho popis uzavírá slovy: “Na této definici
historické metody se toho moc nezměnilo” (tamtéž, s. 137).
26 tamtéž, s. 135.
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a to zejména proto, že teorie kvalitativního výzkumu se zaměřuje na chápání
a interpretaci v širokém slova smyslu - naproti tomu historiografie po mém soudu
věnuje

problému

interpretace

v

mnoha

případech

pozornost

zcela

nedostatečnou 27. V některých případech se dokonce stává, že historici “navrší”
svá data bez jakékoli další snahy o interpretaci, o které se snad (zcela mylně)
domnívají, že je něčím samozřejmým a automatickým, něčím, co snad ani není
pro správné historiografické dílo zapotřebí.
Pro naše další tázání je samozřejmě významnou otázkou, co se vlastně
rozumí termínem kvalitativní výzkum. Setkáváme se zde se dvojím přístupem:
některé učebnice vycházejí z jakési negativní definice, tj. takové, která se
zaměřuje na to, čím kvalitativní výzkum není, a uvádí: “kvalitativní výzkum je
empirický výzkum, kde data nejsou v podobě čísel”

28

anebo: “Termínem

kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje
pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace”

29

. Naproti

tomu jiné učebnice toto zjednodušující vysvětlení radikálně odmítají a požadují
pozitivní definici, proto např. J. Hendl uvádí definici J.W. Creswella:
“Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých
metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému.
Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů (...)
a provádí výzkum v přirozených podmínkách” 30.
Ovšem nejen to: kvalitativní výzkum není v pojetí mnoha teoretiků
pouhou cestou k interpretaci dat, ale něčím více. Velmi zřetelně to formuluje
K. Punch,

když

píše:

“Plná

definice

pojmů

“kvalitativní

výzkum”

a “kvantitativní výzkum” tedy označuje:
○ druh myšlení o zkoumané sociální realitě a způsob, jak k ní
přistupujeme a jak ji konceptualizujeme,
○ plány výzkumu a metody užité k reprezentaci tohoto způsobu
myšlení a při sběru dat,
○ data samotná - čísla pro kvantitativní výzkum, nečíselná (většinou
27 tak například V. Bůžek ve své učebnici základů historiografie určené studentům na samém
počátku studia píše s jistou dávkou jakési sebejistoty: “Metodologicky, metodicky
i faktograficky dobře vyzbrojený historik se pramene prostě umí zeptat na to, co ho zajímá.
Dobře dotázaný pramen mu odpoví” (Bůžek,V. a kol.: Úvod do studia historie. Pedagogická
fakulta Jihočeské univerzity: České Budějovice, 1994, s. 33).
28 Punch 2008: 12.
29 Corbinová, Strauss 1999: 10.
30 Citováno dle Hendl 2005: 50.
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slova) pro kvalitativní výzkum” 31.
A právě toto širší pojetí kvalitativního výzkumu je podle mého názoru
něčím, co může být úspěšně považováno za inspiraci pro historiografii - neboť
nejde jen primárně o data a jejich sběr

32

, ale o jakýsi celkový vědecký přístup

ke zkoumanému tématu, který je dokonce někdy nazýván jako “paradigma”
Jako

nejvíce

inspirativní

hodnotím

právě

výše

uvedené

33

.

reflektované

a nerozlučné spojení dat, metod i myšlení, na kterých je celý výzkum
v sociálních vědách postaven - domnívám se, že právě v takto formulované
jednotě může spočívat důležitá inovativní výzva současné historiografii.
Současně je však třeba říci, že si plně uvědomuji, že teorie kvalitativního
výzkumu má i své nedostatky - asi nejvíce připomínaným je problém
zobecnitelnosti a přenositelnosti získaných údajů 34. Domnívám se však, že tento
problém se objevuje především při komparaci s metodami používanými při
kvantitativním výzkumu, což ovšem není můj případ, neboť ani v náznaku
neusiluji o vytvoření
jednoho

specifického

komplexní teorie českých duchovních dějin, ale jen
případu

Jiřiny

Popelové,

ve

kterém

požadavek

přenositelnosti není příliš relevantní - byť tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší
míry kontextuality. Jinak řečeno: nemám v úmyslu podat teorii dalekého dosahu,
ale jak jsem pověděl již výše: interpretovat dějiny české komeniologie a místo
Jiřiny Popelové v nich.
Druhou častou výtkou je, že výsledky kvalitativního výzkumu “představují
sbírku subjektivních dojmů”

35

, tedy že kvalitativní výzkum nemá na rozdíl od

kvantitativního přístupu vybudovanou dostatečně kvalifikovanou a sofistikovanou
metodologii. Tato výtka už je dle mého názoru závažnější a vynikne zejména
31 Punch 2008: 12 - 13, velmi obdobně i Průcha 2002: 45.
32 nelze totiž zapomenout, že historiografie se oproti jiným společenským vědám zabývá
minulostí, což vede zcela jistě k nutnosti jiné práce s texty v širokém slova smyslu - aneb, jak
pregnantně formuluje J. Le Goff: “Rozlišení minulosti a současnosti je zásadním prvkem
pojetí času. Jde tedy o základní operaci vědomí i historické vědy” (Le Goff,J.: Paměť
a dějiny. Argo: Praha 2007, s. 21).
33 např. Hendl 2005: 20 - 23 - obávám se však, že s velmi malým zřetelem ke dnes už klasické
definici tohoto pojmu u T.S. Kuhna (o Kuhnovi velmi zběžně a bez rozlišení mezi přírodními a
společenskými vědami: tamtéž, s. 30 - 31). Zajímavý je i fakt, že opačné, tj. “kvantitativní”
paradigma je někdy nazýváno pozitivistické (srov. např. Hendl 2002: 45 - 46), přičemž je
zřejmé, že termín má označovat paradigma, které vědomě rezignuje na interpretaci dat
a usiluje jen o jejich co nejpodrobnější deskripci.
34 Jan Hendl v této souvislosti píše: “Pro jeho pružný a nestrukturovaný charakter ho (míněn
kvalitativní výzkum - pozn. J.H.) lze - na rozdíl od kvantitativního výzkumu - těžko
replikovat. Protože pracuje s omezeným počtem jedinců a obvykle na jednom místě, vznikají
také problémy se zobecňováním výsledků” - Hendl 2005: 52.
35 Hendl 2005: 52.
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s propracovanými

matematicko-statistickými

v sociologii a empiricky orientované pedagogice

postupy
36

užívanými

zejména

. Ovšem je třeba si uvědomit,

že se jedná o jiný, odlišný úhel pohledu, který s sebou nutně nese jinou
metodologii, která je proto zcela nutně vystavěna zcela jiným způsobem. To
ovšem nic nemění na faktu, že podle mého názoru právě reflektované užívání
metodologie kvalitativního výzkumu může pomoci překonat tento problém
a zajistit, aby nedošlo k nežádoucímu sklouznutí.
Na tomto místě bývá dobrým zvykem připomenout ty, kdo stáli u zrodu
této práce – proto i já tak s radostí činím a děkuji především svému školiteli
prof. dr. Zdeňku Benešovi za trpělivost, kterou má se mnou už dlouhých patnáct
let, dále paní doc. dr. Janě Uhlířové z Katedry primární pedagogiky pražské
pedagogické fakulty. Za několik cenných rad děkuji i doc. dr. Heleně Pavlincové
z Katedry filosofie brněnské filosofické fakulty. Samozřejmě nemohu opominout
svou manželku, která dlouhá léta snáší trpělivě můj zájem o Jiřinu Popelovou,
a také další členy své rodiny.

36 srov. např. obsáhlé: Chráska, M. : Kvantitativní výzkum. In: Průcha, J. a kol.: Pedagogická
encyklopedie. Praha : Portál, 2009.
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2 Jiřina Popelová a její vrstevníci
2.1 úvodní poznámka
Ani v nejmenším není cílem tohoto textu připomínat znovu základní data
životního příběhu Jiřiny Popelové, neboť stačí nahlédnout do dostupných
životopisných přehledů 37. Neusiluji o opakování toho, co bylo napsáno již jinde,
neboť se obávám, že jednoduchý výčet, byť soustředěnější a hlubší než ve formě
pouhého chronologického náčrtu, by nedovolil nový hlubší pohled. Dávám proto
přednost srovnání Jiřiny Popelové s několika osobnostmi, se kterými se v průběhu
svého života setkávala a které měly na ni zcela jistě určitý vliv. Jinými slovy:
nechci osobnost Jiřiny Popelové chápat jen jako zcela izolovanou a specifickou,
ale naopak ji chápat v co nejširší kontinuitě a zasazenosti do celkového
kontextu.
Pokusím se proto hledat jakési základní spojovací linie mezi J. Popelovou
a jejím jen o málo starším kolegou-filosofem i komeniologem J. Patočkou,
kolegou v zájmu o klasickou filologii i marxismus L. Svobodou a v neposlední řadě
také Z. Nejedlým, svým výrazným inspiračním vzorem především mladých let.
Samozřejmě nemůžeme vynechat ani další významné inspirativní osobnosti,
např. F. Krejčího, s jehož striktně pozitivistickou filosofií se bude J. Popelová,
a nejen ona, pozoruhodným způsobem vyrovnávat.
2.2 drobné srovnání s Janem Patočkou
Jiřina Popelová se narodila 29. února 1904 38, a náležela proto ke generaci
českých intelektuálů narozené v období kolem počátku 20. století. Její život byl
tedy velmi silně ovlivněn mnoha dramatickými událostmi, především oběma
světovými válkami. Proto se domnívám, že pro další analýzu může pomoci
srovnání s jinými jejími vrstevníky

39

, tedy s lidmi, kteří prožili alespoň

37 nejnověji: Foglarová,E.: Jiřina Popelová. In: Foglarová 2005: 5 – 6 či můj článek: Etické
myšlení Jiřiny Popelové. In: Remišová,A. (red.): Dejiny etického myslenia. Kalligram:
Bratislava 2008, s. 791 - 796.
38 originál křestního listu uložen: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 1, inv. č. 20; kopie otištěna:
Foglarová 2005: 92.
39 viz slova Z. Beneše o zasazení Františka Kutnara, generačního vrstevníka Jiřiny Popelové (nar.
1903) do kontextu generace počátku 20. století - “Je to generace, v jejíchž životních osudech
lze zachytit politické, sociální, kulturní, a proto také “duchové” poryvy “krátkého 20.
století”. Ty se zřetelně projevují i v historických, popřípadě literárních, dílech těchto
historiků (poznamenávám jen, že Jiřina Popelová vždy chtěla být (mimo jiné) historičkou
17

v náznacích podobný životní příběh. Pozoruhodným způsobem tuto generaci
charakterizuje jeden z jejích příslušníků Josef Ludvík Fisher slovy: “Snad je
odsouzena k tomu, aby zůstala pouhou generací předchůdců, těch, kdo
připravují cestu, sami nevcházejíce do země zaslíbené. Ale je zde uvědomuje si
své poslání: nově promyslet starý i daný kulturní obsah, vytvořit nové metody
myšlení i práce, vtělit je v nový program činností teoretických i sociálních,
a realizovat tento program: novou kulturní syntézou” 40.
Česká filosofie počátku 20. století otevírala této pozoruhodné generaci
mnoho zásadních myšlenkových výzev a podnětů. Ačkoli to na první pohled není
zcela zřetelné, ukazuje se, že i pro mladou Jiřinu Popelovou bylo zásadní
vyrovnání se s asi nejvýraznější výzvou - myšlením T.G. Masaryka, které však, jak
výstižně uvádí Karel Skalický, “spojuje dvě protichůdné tendence: z jedné
strany tak důsledné úsilí o vědeckost, že z filosofie dělá jakousi zastřešující
nadvědu shrnující výsledky jednotlivých věd v jeden víceméně koherentní
systém vědeckého světového názoru, z druhé strany tak soustředěný zájem o tu
nejhlubší touhu lidského srdce po Bohu, že z filosofie dělá jakési metafyzické či
teosofické naslouchání hlasu z “Věčnosti”. V masarykismu jsou přítomny vedle
sebe obě tyto tendence, ale držené pohromadě jedině díky všestranně silné
osobnosti Masaryka (...). Teoreticky však tyto tendence nebyly propojeny”
Karel

Skalický

proto

rozlišuje

mezi

masarykovskou

levicí,

41

.

tj.

beznáboženským pozitivismem, a masarykovskou pravicí, tj. náboženským
spiritualismem. Jakoby v náznaku tak vidíme variantu na staré rozlišení Františka
Krejčího na pozitivisty a metafyziky 42, které ostatně přejala i Jiřina Popelová ve
své Studii o současné české filosofii

43

. Domnívám se, že myšlení Jiřiny Popelové

nelze zařadit zcela jednoznačně do jednoho z naznačených směrů. Je jisté, že
k ne-náboženskému pohledu, tj. k masarykovské levici, měla výrazně blíže. To
ovšem neznamená, že by se vůči opačnému úhlu pohledu nějakým způsobem
ostře vymezovala, už jen proto, že ve svém myšlení výrazným způsobem vychází

40
41
42
43

filosofie - pozn. J.H.), či také v jejich činnosti veřejné, sahající od osvěty až po politiku” Beneš,Z.: Zdeněk Kalista a česká rozumějící historiografie. In: Kalista,Z.: Cesty historikova
myšlení. Garamond: Praha 2002, s. 5.
Fischer,J.L.: Zrcadlo doby. Abeceda skoro filosofická. Votobia: Olomouc 1996, s. 87
Skalický,K.: První stoupenci a odpůrci Masarykova realismu. In: Kohák,E.,Trnka,J. (eds.):
Hledání české filosofie. Filosofia: Praha 2012, s. 35 - 36.
především: Krejčí,F.: Filosofie posledních let před válkou. Praha 19181, 1930 – rozšířené
a výrazně přepracované vydání.
Popelová,J.: Studie o současné české filosofii. Praha 1946.
18

z Karla Vorovky či Vladimíra Hoppa. Zařadil bych ji proto k jakémusi “levému
středu”, tedy k levici, která není v nějakém ostrém nepřátelském vztahu
k pravici, ale naopak se jí snaží především porozumět. Ostatně velmi podobnou
pozici lze spatřit i na jiných místech myšlenkového systému Jiřiny Popelové.
Je proto samozřejmě otázkou, koho z příslušníků této pozoruhodné
generace počátku 20. století zvolit jako případ pro další srovnání. Jako první
alternativa se celkem samozřejmě nabízí Jan Patočka. Ovšem tomuto srovnání
nechci věnovat příliš pozornost, a to i přesto, že Jiřina Popelová Jana Patočku,
svého generačního vrstevníka (narodil se roku 1907 - byl tedy o tři roky mladší
než Popelová) dobře znala již z meziválečného období

44

-

z této doby se

zachovalo celkem šest dopisů jejich vzájemné komunikace - i když je zřejmé, že
jejich vzájemné vztahy nebyly nijak intenzivní

45

, sledovala jeho myslitelský

vývoj a především komeniologické studie přinejmenším v období 50.

46

a 60. let

47

44 oba dva také byli v předválečné době mimo jiných velmi výrazných vzorů inspirováni myšlením
Emanuela Rádla. Viz slova Stanislava Sousedíka: “Nejmilejším Patočkovým českým filosofem
z období mezi válkami, jediným, který mu byl z domácích zdrojem skutečné filosofické
inspirace, byl Emanuel Rádl” - Sousedík,S.: O co šlo? Články a studie z let 1965 - 2011. Praha:
Vyšehrad 2012, s. 73.
45 dopisy otištěny: Patočka,J.: Korespondence s komeniology I. OIKOYMENH: Praha 2011, s. 259 265. Poznamenejme jen, že první čtyři dopisy z let 1931 - 1940 neobsahují zajímavé
informace. V pátém dopise Jan Patočka gratuluje Jiřině Popelové k habilitaci z filosofie
(pochází tedy z roku 1946) a píše jí: “Máte to tedy za sebou a budete moci zahájit činnost,
o které jsme všichni přesvědčeni, že bude na prospěch všem na filosofii interesovaným”
(s. 263). V posledním dopise z roku 1967 Patočka píše: “Vyjde někde Vaše přednáška
o marxismu?” (s. 265), takže je zřejmé, že Patočka věděl o postupném příklonu Jiřiny
Popelové k marxismu. Mimo to je zachováno ještě Popelové blahopřání k Patočkově promoci
a jeden dopis (uloženo v Archivu Jana Patočky - sign. 5000/57 - srov. s. 622). Domnívám se
ovšem, že vzájemných dopisů si Popelová s Patočkou v průběhu dalších let vyměnili více.
46 sama Jiřina Popelová k tomu píše: „Je neobyčejně cenné, že byl pro komeniologické bádání
získán docent Jan Patočka, který osvětluje s jemnou znalostí názorových odstínů a s bystrým
pohledem do složitosti problematiky spojitost Komenského s filosofickými proudy doby jemu
předcházející i doby současné, a který kriticky odmítá podceňování Komenského jako filosofa
a ukazuje jeho originální, tvůrčí podíl na řešení významných filosofických problémů“ Popelová 1958: 21. Jak krásná a opatrně zastírající formulace! Vždyť cesty, které Jana
Patočku vedly ke vstupu do komeniologie, byly velmi spletité a spojené zpočátku s odporem
a nechutí tuto zdánlivě dávno mrtvou problematiku otevírat - viz např. Palouš 1994: 172;
Palouš,R.: Patočka – komeniolog. SCetH 24, 1994, č. 52, s. 7-8; Schifferová,V.: Úvodní
poznámka. In: Patočka,J.: Komeniologické studie I. Praha 1997, s. 7, souhrnně též :
Soudilová,V.: Patočkova interpretace Komenského. In: Jeník,Z. (ed.): K filosofii Jana Amose
Komenského. Příspěvky z filosofického semináře konaného dne 3. dubna 1992. Střední
pedagogická škola: Krnov 1992, s. 50 - 60.
47 svědčí o tom např. posudek J. Popelové na Patočkův doslov k prvnímu kompletnímu
latinskému vydání Komenského Obecné porady, kde píše: „Pokud se týká zpracování doslovu,
pak byl v Patočkovi nalezen autor, který byl s to se zhostit úkolu v naprosto dokonalé formě,
protože se účastnil jak všech edičních prací, tak jeho filologická i filosofická erudice jej
přímo předurčují, aby byl vynikajícím interpretem tohoto díla“ (A AV ČR, fond: Jiřina
Popelová, k. 13, sign. 737, s. 2, datováno 27.2. 1964) anebo slova otištěná na stránkách
oficiálního ideologického časopisu ÚV KSČ: „Vydání knihy „Místo člověka v kosmu“ (míněno:
M. Scheller: Místo člověka v kosmu. Academia: Praha 1968 - pozn. J.H.) je cenné především
tím, že je opatřeno vynikající předmluvou univ. prof. dr. Jana Patočky“ (Popelová,J.:
19

a je jisté, že ji velmi bolestně zasáhla i Patočkova smrt na jaře 1977 48.
Důvodů pro moji rezignaci na komparaci s Janem Patočkou je několik:
zejména platí, že Jan Patočka byl myslitelem zcela jiného typu, který vyšel ze
zcela jiných myšlenkových inspirací (především Husserlovy fenomenologie
a proto nebyl tím, koho lze označit jako “marxistického” filosofa

49

)

50

. Tím ovšem

nechci říci, že by nemusel učinit podobně jako Jiřina Popelová zásadní krok:
vyrovnání se s pozitivismem (a také jeho následné odmítnutí) v té podobě, která
byla

symbolizovana

o Patočkově

především

vztahu

ke

Františkem

Krejčího

Krejčím.

pozitivismu

Stanislav

velmi

Sousedík

výstižně

píše:

“O nejvýznačnějším představiteli tehdejšího našeho pozitivismu, Františku
Krejčím (1858-1934), nemluvil Patočka příznivě. (...) Patočka vinil Krejčího
především, že tvrdošíjným ulpíváním na starší verzi pozitivismu zavedl u nás
tento směr do slepé uličky. Ale i o Krejčím jako člověku odpovídal na mé dotazy
vždy jaksi chladně”

51

. V tom se ovšem, myslím, projevovala víceméně jen

Patočkova příslušnost k tehdy nastupující generaci, jíž Krejčím zastávaný typ
pozitivismu již nestačil a která přenášela nechuť k filosofickému názoru i na
osobu jeho vlivného, a při tom prý dosti autoritativního, reprezentanta”

52

.

Český pozitivismus ovšem není zdaleka zosobněn jen v postavě Františka
Krejčího 53, není proto divu, že: “mírnější byl Patočkův vztah k jinému
představiteli českého pozitivismu, Krejčího nástupci na pražské katedře
filosofie, o generaci staršímu Josefu Královi (1882 - 1978). V prof. Královi viděl
Schelerovo “Místo člověka v kosmu”. Nová mysl 22, 1968, č. 12, s. 1342 – 1348, rukopis
uložen: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 13, sign. 739). Viz také Popelové recenzi Patočkova
Aristotela - Popelová, Jiřina: Vynikající dílo z dějin filosofie. In: Filosofický časopis 12, 1964,
č. 4, s. 584-587. Rec. knihy: J. Patočka, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha:
Nakladatelství ČSAV 1964 (pozn.: tento text Pokorný 1989 ve své souhrnné bibliografii J.
Popelové neuvádí).
48 Dušan Machovec píše: “Někdy na jaře 1977 jsem na telefonickou žádost navštívil prof.
Popelovou. Mezi řečí tehdy s hněvem zvolala: “Tenhle režim hubí filosofy!” - majíc na mysli
prof. Patočku” - Machovec,D.: Moje vzpomínka na profesorku Popelovou. In: Foglarová 2005:
40; srov. též: Koťa,J.: Několik vzpomínek na filosofku Jiřinu Popelovou. In: Foglarová 2005:
49.
49 viz např. Patočka,J.: Úvod do fenomenologické filosofie. OIKOYMENH: Praha 2003.
50 i když R. Palouš přiznává, že: “Bylo to teprve v 50. letech, kdy už Patočka byl z fakulty
vyhozen, kdy zasáhl i jeho samého onen nebezpečný bacil (...) Říkával tenkrát, jak je mu
líto, že asi dosti dobře nepochopil dobu, že možná jde o radikální sociální nápravu, která
může mít (ejhle, jak gnoze ohlížela nejen od transcendentna, ale i od očividné zkušenosti)
(...) - nakonec pozitivní smysl” - Palouš 1994: 171.
51 zde se tedy úsudky J. Patočky a J. Popelové od sebe diametrálně lišily.
52Sousedík,S.: O co šlo? Články a studie z let 1965 - 2011. Praha: Vyšehrad 2012, s. 72 - 73.
53 srov. obsáhlé a podrobné: Cetl,J.: Český pozitivismus. Příspěvek k charakteristice jedné
z tradic českého buržoazního myšlení. Univerzita J.E. Purkyně: Brno, 1981. Viz také krátké
a výstižné: Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2003: 57 - 58 (Spory - výběr textů).
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Patočka osobně slušného, hodného, po některé stránce trochu komického
starého pána (prof. Král v sedmdesátých letech ještě žil a občas se Patočkovi
telefonicky ozýval). Král byl v době prvního Patočkova působení na pražské
filosofické fakultě jeho představeným a náš učitel nám několikrát s úsměvem
vyprávěl různé historky, jejichž hlavní osobou byl právě tento jeho bývalý šéf.
Patočka oceňoval sice některé Královy práce, z tónu, s nímž o nich mluvil, bylo
však cítit, že v nich postrádá filosofickou jiskru a že mimo užitečné práce
popisné, překladatelské a soupisové neočekával od prof. Krále nikdy nějaký
původnější filosofický projev” 54.
Oproti Jiřině Popelové je Jan Patočka filosofem, který si s marxismem
nezadává, ale naopak stojí za svým názorem, tj. fenomenologií, až do tragického
konce. Oba myslitele však spojilo zásadní téma - filosofie J.A. Komenského,
ovšem jejich cesty k ní i od ní byly naprosto odlišné - proto samozřejmě platí, že
i jejich vlastní komeniologická práce i její výsledky se radikálně lišily. Podrobím
ji ale podrobnější analýze na jiném místě.
Domnívám se proto, že hlubší a více analyticky zaměřené srovnání Jiřiny
Popelové a Jana Patočky není vhodné, protože by se jednalo o komparaci dvou
naprosto odlišných životů i myšlenkových přístupů, což neznamená, že rezignuji
na srovnávání jejich díla, na občasnou připomínku jejich osudů, které se
několikrát protnuly.
2.3 „olomoucký předchůdce“ J.L. Fischer
Pro srovnání mnohem raději volím jiné generační vrstevníky Jiřiny
Popelové, na prvním místě Josefa Ludvíka Fischera, muže pozoruhodného osudu
a myslitele, jehož myšlení je dnes často neprávem opomíjeno. Důvody pro tuto
mou volbu jsou v zásadě dva: zaprvé platí, že Jiřina Popelová se s J.L. Fischerem
dobře osobně znala

55,

a proto není divu, že byla za jeho “vydatného přispění”

54 Sousedík,S.: O co šlo? Články a studie z let 1965 - 2011. Praha: Vyšehrad 2012, s. 73.
O Patočkovu zájmu o Rádlovo myšlení svědčí mj. i článek: Patočka,J.: Význam pojmu pravdy
pro Rádlovu diskusi s pozitivismem. Česká mysl 33, 1937, s.40 - 54, znovu otištěno: Zouhar,
Pavlincová, Gabriel 2003: 77 - 83, kde je velmi dobře analyzován proces postupného utváření
Rádlova myšlenkového systému.
55 připomínám jen v této souvislosti, že Popelová připsala svá Rozjímání o českých dějinách
právě J.L. Fischerovi, a to “ke dni slavnostního otevření Palackého university v Olomouci 21.
února 1947”.
21

jmenována jeho nástupkyní v úřadě rektora olomoucké Univerzity Palackého

56,

a stala se tak vůbec první ženou-rektorkou v dějinách českého univerzitního
školství. Už v letech 1948 - 1949 v Olomouci působila v úřadu děkanky zdejší
pedagogické fakulty, v letech 1950 - 1953 pak zastávala úřad rektorky. Fischer
zřejmě předpokládal, že Popelová bude pokračovat v nastoupeném trendu
budování olomoucké univerzity. Vlivem osobních neshod i komplikované
společensko-politické situace ovšem z plánu sešlo a projekt se nezdařil

57

. Není

proto divu, že se celá Univerzita Palackého dostala do vážných existenčních
potíží a hrozil jí zánik 58.
Druhý důvod je výrazně významnější: i

když byl Fischer o několik let

starší než Popelová (narodil se již roku 1894, tedy o 10 let dříve), domnívám se,
že náleží ke stejné již výše vytčené generaci přelomu 19. a 20. století, která
prožila velmi intenzivně mnoho dramatických událostí 20. století

59

. Právě proto

ho volím pro srovnání s Jiřinou Popelovou, protože se domnívám, že oba sdíleli
společné výchozí podmínky a také jejich myšlení vykazuje jedno velké téma počáteční silné ovlivnění positivismem

60

a po určitém období hledání

56 Martinovský,M.: Jiřina Popelová - Otáhalová 100. výročí narození, dostupné on-line:

http://abicko.avcr.cz/archiv/2004/5/obsah/jirina-popelova-otahalova-100.-vyrocinarozeni.ht (stav ke dni 10.11. 2012). Viz také: Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká
filosofie v letech 1945 – 1948. Academicus: Brno 2013, s. 43.
57 Urbášek,P.: Jiřina Popelová-Otáhalová - rektorka- filozofka. Žurnál Univerzity Palackého 14,
2004, č. 5, s. 6, dostupné on-line: http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XIV/cislo5.pdf.
Viz také: Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká filosofie v letech 1945 – 1948.
Academicus: Brno 2013, s. 43.
58 Pulec,J., Urbášek,P.: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945 - 1969. Univerzita
Palackého: Olomouc 2012, s. 43. Nelze v v této souvislosti nepřipomenout sarkastická slova
Václava Černého: “V této situaci zastihl naše vysoké školy konec války a s ním i nová vlna
československé kulturní hochštapleřiny či domýšlivého gründerství, na jejích vodách
především komické zakládání nových vysokých škol, a tedy letora nových příležitostí a nových
míst. To byl hon, panebože! Začalo to obnovováním univerzity v Olomouci péčí
sebepovolavšího rektora a truchlivého tlučhuby” - Černý,V.: Paměti 1945 - 1972. Atlantis:
Brno 1992, s. 118 - 119.
59 srov. Beneš,Z.: Zdeněk Kalista a česká rozumějící historiografie. In: Kalista,Z.: Cesty
historikova myšlení. Garamond: Praha 2002, s. 5
60 nezapomínejme ovšem, že i český pozitivismus procházel vývojem. J. Cetl rozlišuje celkem tři
fáze jeho vývoje: první představuje pozitivismus 19. století, který velmi často přechází
v herbartismus, druhá etapa je symbolizována F. Krejčím a konečně třetí je spojena
s obdobím první československé republiky a osobnostmi J. Tvrdého a J. Jahna - viz. Cetl,J.:
Český pozitivismus. Příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení.
UJEP: Brno 1981, s. 37 n. Toto pojetí J. Cetla přebírají a v zásadě opakují i Zouhar,
Pavlincová, Gabriel 2005 (Demokracie je diskuse): 14 - 20. Tato koncepce nás ovšem staví
před otázku, se kterou fází českého pozitivismu se musela J. Popelová, a tedy i J.L. Fischer,
vyrovnat. Odpovídám: se druhou i třetí zároveň, neboť oba texty si plně uvědomují, že právě
mezi druhou a třetí fází nelze vést přesné chronologické rozhraní - “František Krejčí je sice
filosoficky činný do začátku 30. let, avšak jeho pojetí filosofie, přiřazující se k evropskému
naturalizujícímu pozitivismu 19. století, považují za překonané i ti z jeho žáků, kteří chtěli
zůstat u “vědecké filosofie” - Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2005: 17.
22

vyrovnávání se/akceptace marxismu. Ano, u každého z nich dopadl tento dlouhý
a komplikovaný proces odlišným způsobem, ale oba z něj činili téma svého
přemýšlení,

jinak

řečeno:

a suchopárného pozitivismu

61

oba

usilovali

o

překonání

jednoduchého

, tak jak ho pro ně osobně i v českém prostředí

jejich dob celkově symbolizoval především František Krejčí 62. K. Vorovka k tomu
píše: “Za války dělili se o autoritu ve věcech odborné filosofie na jediné české
univerzitě tři její profesoři: Fr. Čáda, Fr. Drtina a Fr. Krejčí. Byla to jakási
oligarchie, která se však po válce odchodem Drtinovým do ministerstva školství
a národní osvěty a úmrtím Fr. Čády proměnila v určitou formu tyranie.
Rozhodování bylo přeneseno na Fr. Krejčího, který (...) nabyl dalekosáhlého
vlivu. Netvrdím, že by byl své autority vědomě zneužíval. Co mu vytýkám, byl
nedostatek porozumění a pochopení pro jiné směry filosofické, než byl jeho
vlastní positivismus a jeho vlastní empirismus” 63.
61 viz např. slova Jiřiny Popelové na adresu J.B. Kozáka: „Když se připravoval k samostatnému
filosofickému rozletu, vládl již na filosofické fakultě značně dogmaticky a absolutisticky
positivismus Františka Krejčího, málo vlídný k myšlenkovým odchylkám“ - Popelová,J.: Jan
Blahoslav Kozák. Kostnické jiskry, 1948, č. 33 - 34 - podotýkám jen, že J.B. Kozák byl starší
než Jiřina Popelová, narodil se v Čáslavi už roku 1888. Je ovšem otázkou, nakolik jsou tato
velmi ostrá slova ovlivněna dobou, ve které byla napsána, neboť o několik let je už Jiřina
Popelová k Františku Krejčímu podstatně laskavější, když v roce 1958 píše: „I když v jeho
výsledcích byly dobové omyly, jeho hledání bylo vždy čestné a přímé, vkládal do něho celou
svou lidsky krásnou osobnost. Proto mu vzdávali úctu představitelé vyšší pravdy než byla
jeho – Julius Fučík i Zdeněk Nejedlý a viděli v něm spolubojovníka“ (Popelová,J.: Filosofie
Františka Krejčího. Československá psychologie 2, 1958, s. 302). Jen na okraj poznamenávám,
že alespoň částečně pozitivní hodnocení Františka Krejčího u marxistických autorů je
ovlivněno v neposlední řadě i faktem, že Krejčí měl na konci svého života blízko k politické
levici a choval určité sympatie i ke komunistické straně. Samozřejmě že není možné Krejčího
označit za komunistu, domnívám se ovšem, že lze připustit chápání Krejčího jako upřímného
socialisty – ostatně Jiřina Popelová bude stát podle mého názoru na stejných pozicích.
Zajímavou příhodu v této souvislosti uvádí G. Fučíková a L. Štoll, když píší: „Na den 7. dubna
1930 byla v Praze svolána schůze (…), kterou svolal Klub filmových referentů a publicistů,
Levá fronta, Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem (…). Na této
schůzi měly být představitelům našeho kulturního života promítnuty dva slavné sovětské
filmy: „Deset dnů, které otřásly světem“ a „Generální linie“. (…) Mezi shromážděnými
účastníky, kteří přišli zhlédnout tyto filmy, byl spolu s několika pokrokovými universitními
profesory i prof. Dr. František Krejčí. Policie se však nestyděla znemožnit i tento kulturní
podnik“. (…) Místo zahájení oznámil (…) Fučík, že předvádění filmů je zakázáno přítomným
policejním komisařem (…). Komunisté zůstali klidni, nekomunisté cítili se uraženě a dávali
hlasitě najevo své rozhořčení vůči úřadům. Profesor Krejčí byl krajně rozrušen, 72letý
stařeček, stižený srdeční vadou, takřka se potácel. „To jsme si tu naši republiku vybudovali“
– a odplivl si. Venku povídá policistům: „A což, pánové, střílet nebudete?“ Byl v tom jen jeho
známý sarkastický tón – nenapodobitelný“. (Fučíková,F., Štoll,L.: Předmluva. In: Fučík,J.:
Politické články a polemiky I. SNPL: Praha 1953, s. 8 - 9).
62 tím samozřejmě nechci umenšovat zakladatelskou osobnost T.G. Masaryka - vždyť kupř. W.
Drozenová označuje jako myslitele, kteří na Masaryka navázali i Fr. Krejčího, J.B. Kozáka, E.
Rádla a další - viz Drozenová,W.: Role pozitivismu v české etice vědy. Filosofický časopis 58,
2010, č. 3, s. 371. K osobě Fr. Krejčího souhrnně: např. Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.
2005: 14 n. (Demokracie je diskuse) nebo mou stať: František Krejčí. In: Remišová 2008: 779 781.
63 Vorovka,K.: Polemos. Spory v české filosofi v letech 1919 - 1925. Sfinx: Praha 1926, s. 7.
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Ostatně toto vnitřní vymezování proti pozitivismu, které nebylo chápáno
64

jako negativní kritika, ale spíše jako otevírání nových otázek a přístupů

,

vidíme i u filosofů o něco starších než Jiřina Popelová a J.L. Fischer - např.
u Krejčího oponentů Karla Vorovky

65

nebo Vladimíra Hoppeho 66. To znamená, že

v tomto úsilí o překonání pozitivismu nebyli zcela průkopníky, spíše se dá říci, že
následovali starší vzory usilující o překonání až příliš jednoduchého Krejčího
positivismu 67. Jiří Cetl tuto situaci vystihuje slovy: “Zejména mladší filozofická
generace bude Krejčího “plochý” pozitivismus cítit jako “zaostávání” za
evropským

vývojem

a

bude

dávat

najevo,

že

jeho

pozice

jsou

jen

institucionální, a tedy svého druhu mocenské, nepodložené aktuálním,
moderním tvořivým vnitřním obsahem. Tato nespokojenost bude ovšem patrna
hlavně v řadách široce protipozitivistické opozice (...). Avšak i pozitivistický
tábor, tj. žáci a přívrženci Krejčího, filozofové příbuzně orientovaní, to svým
způsobem zaznamená” 68.
Ovšem u Jiřiny Popelové a zcela specifickým způsobem i u J.L. Fischera

69

64 tento ambivalentní vztah zachycuje ve svých Pamětech i Václav Černý, když (ovšem
s odstupem několika desetiletí) o F. Krejčím píše: “Čněl na té fakultě trochu jako monument
zašlých filosofických časů, typem a povahou svého myšlení hleděl kamsi nazpět do posledních
chvil comtismu, ale působil sympaticky jakousi hranatou a moralistickou charakterností” Černý,V.: Paměti I. Atlantis: Brno 1994, s. 84., podobně i tamtéž: s. 88 - 89.
65 J. Popelová ovšem sama potvrzuje, že tato skutečnost jí nebránila navštěvovat přednášky
Krejčího i Vorovky - Steindl,R.: Pracuji, co jiného bych pořád dělala? Rozhovor s prof. dr.
Jiřinou Popelovou, DrSc. Tvorba, 1984, č. 9, s. 2; viz též: Strohs,S.: Jiřina Popelová a Karel
Vorovka. In: Gabriel,J. (ed.): Jiřina Popelová. Filozofka a učitelka filozofie. Brno 1984, s. 55 58; srov.: Pavlincová 2010: 106 - 109, popř. Mácha,K.: Glaube und Vernunft. Die Böhmische
Philosophie in geschichtlicher Übersicht III. München - New York - London - Paris: K.G. Saur
1989: s. 65 - 67.
66 není proto divu, že J.L. Fisher je oba řadí ke stejnému myslitelskému typu, kteří se odvážili
“vystupovat nad domorodou naši přízemnost z výšin, jichž se mnohdy bolestně
dopracovávali, přehlédali propastnost, tragičnost všeho toho, co označujeme šedým slovem
skutečnost” (Fischer,J.L.: Národní tradice a česká filosofie. Úkoly a výzvy. Brno: Jednota
filosofická 1939, s. 8 - 9, citováno dle Pavlincová 2010: 130) - domnívám se, že je zcela
zřejmé, že onou “přízemností” a “šedou skutečností” je míněn především F. Krejčí. K pohledu
ze strany J. Popelové: srov. též: Jemelka,P.: Jiřina Popelová a odkaz Vladimíra Hoppeho. In:
Gabriel,J. (ed.): Jiřina Popelová. Filozofka a učitelka filozofie. Brno 1984, s. 60-61
67 Josef Král v této souvislost v roce 1935 napsal: “Obě tyto knihy (míněno: Krejčího “O filosofii
přítomnosti” z roku 1904 a “Filosofie posledních let před válkou”, vydáno 1918 a upraveně
1930) jsou náhradou za noetiku, kterou Krejčí uznává za základ filosofie a vlastní
filosofickou disciplinu a jejíž základní hledisko a i jednotlivé problémy vysvětluje právě při
výkladu jednotlivých filosofů, a nahrazuje zároveň metafysiku, již Krejčí ve svém positivismu
jako vědu neuznává, ale jejímiž záhadami se přece zabývá v uvedených spisech” (Král,J.:
František Krejčí. Česká akademie věd a umění: Praha 1935, s. 28). Je jasné, že toto až příliš
jednoduché stanovisko nemohlo uspokojit novou nastupující generaci...
68 Cetl 1981: 84.
69 předválečné Fischerovo chápání marxismu shrnuje Jan Zouhar v odkazu na Fischerovu stať
“Marxismus a skladebné pojetí” (Index 5, 1933, s. 45 - 47) slovy: “Uznal zásluhu marxismu
v tom, že obrátil pozornost na význam hospodářských činitelů v sociálním vývoji, ale odmítl
marxistickou dichotomii idealismus nebo materialismus, protože materialismus vede ke
24

je oproti jiným jejich vrstevníkům specifické propojení tohoto procesu
překonávání Krejčího pozitivismu s dalším, se kterým podle mého názoru
kauzálně souvisí, totiž s vyrovnáváním se s marxismem a jeho postupnou
akceptací, což např. u Karla Vorovky nepozorujeme 70, jehož nesouhlas s Krejčího
pozitivismem dovedl k zájmu o myšlení amerického pragmatismu, jak se to
ukazuje především v jeho poslední knize “Americká filosofie” 71. Není proto divu,
že marxismem ovlivněná, a tedy už na jiných pozicích stojící Jiřina Popelová
v recenzi této knihy napsala: “Kde Vorovka staví proti sobě USA a SSSR a cení si
Ameriky proti Rusku, nedovedu s Vorovkou souhlasit. Zdá se mi, že přecenil
Ameriku a její zájem o filozofii, soudě jen podle úcty, jíž se tu těší university
a filozofické katedry na nich. Ale sám přiznává, že americká filozofie má málo
vlivu na americké veřejné mínění. (...) Myslím si alespoň, že bolševický převrat
bude znamenati pro duchový vývoj lidstva (tedy nejen politický a hospodářský)
více než mnoho amerických univerzit. Ale i tento výpad proti sovětskému Rusku
je motivován jen tím, že Vorovka vždy a všude chtěl býti bojovníkem za svobodu
myšlenky” 72.
Možná, že určitou roli v tomto procesu měl i v mnoha případech dosti
naivní vztah k ideálům socialismu, který je zde chápán dosti široce, spíše
v etickém než politickém smyslu slova, tak jak ho Jiřina Popelová zachycuje na
zachovaných stránkách svého deníku z roku 1919 slovy: “Odmítám Marxe i ideje
německé, neboť dobro nelze tvořit po továrnicku a Marxův systém anglických
i amerických socialistů mi připadá jako továrna na lidská práva. A tím cpali naši
duši... Tím zničili Rusko... socialismus slovanský, v němž jest láska a hloubka
citů a myšlenek, jež nevyvěrá z rozumování a chladného fabrického uvažování,
ale z duše. Ctím demokracii Husovu, Táborskou, ctím ideje Chelčického,
stejnorodosti a kvantitativismu a nemá pochopení pro skutečnost psychickou a kulturní.
Označil marxistické politické myšlení za primitivní, proroctví o beztřídní společnosti za
vratké a nástin perspektiv vývoje kapitalistické společnosti za zkreslený” - Zouhar,J.: Studie
k dějinám českého myšlení. Katedra filozofie FF MU: Brno 1999, s. 72.
70 srov. Pavlincová 2010: 107.
71 Vorovka,K.: Americká filosofie. Sfinx: Praha 1929, srov. Pavlincová 2010: 356.
72 citováno dle: Strohs,S.: Jiřina Popelová a Karel Vorovka. In: Gabriel 1984: 57. Jen na okraj
lze podotknout, že obdobná slova na adresu Vorovkovy knihy publikoval rovněž Ladislav
Janota, který byl prvním manželem Jiřiny Popelové (manželství trvalo jen dva roky mezi lety
1931 a 1933): “Zde mu snad lze vytknout, že podlehl kultu amerikanismu a že z nedostatečné
znalosti bolševické filosofie a patrně i vzhledem ke svému politickému založení příkře
odsoudil filosofii v SSSR” (citováno dle: Pavlincová 2010: 357). Je tedy dost dobře možné, že
Jiřina Popelová byla při psaní této své recenze částečně ovlivněna názorem svého tehdejšího
manžela. Oba totiž navštěvovali Vorovkovy semináře.
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Českých bratří, Komenského, ideje naše, slovanské” 73.
V neposlední řadě sluší připomenout vzpomínku generačního vrstevníka
Václava Černého, který svým osobitě typickým stylem v Pamětech píše: “Vracel
jsem se z Francie domů a přicházel jsem na univerzitu jako i nadále
přesvědčený radikální socialista, říkejme tomu komunista, rozhodně bych proti
tomu sumárnímu označení nebyl protestoval. (...) Byli jsme pokolení v dětství
až jinošství, v době mravně nejsvěžejších a rozhodných, zasažené trojím
drtivým a strhujícím zážitkem: hrůzami světové války, hlad a smrt bratří nebo
rodičů byly pro mnohé realitou přímo tělesnou - závratí národní svobody,
ustavující se vlastním státem a provázené kultem osvoboditelů - snem o sociální
spravedlnosti a rovnosti, který se na vědomí národního splnění napojoval zcela
plynule a přirozeně a soudobě se nám zhmotňoval epopejí ruské revoluce” 74.
Samozřejmě celá záležitost je ještě více komplikovaná, positivismus nebyl
na Karlově univerzitě reprezentován jen filosofem Františkem Krejčím, ale
i dalšími, v tomto případě samozřejmě především positivisticky laděnými
historiky, tj. zejména Jaroslavem Gollem

75

. Je ovšem zřejmé, že to byl právě

Krejčí, jehož vliv byl na oba analyzované myslitele největší a nejpřímější –
i proto není Jaroslav Goll nijak výrazným tématem jejich myšlení, na rozdíl od
např. Zdeňka Kalisty, který věnuje ve svých pamětech Krejčímu jen několik velmi
drobných zmínek 76.
Fischer i Popelová však nechtěli pouze překonat pozitivismus, ale chtěli
více - nalézt systém, který by podle jejich názoru více odpovídal současné
situaci. Mladá Jiřina Popelová už v roce 1931 napsala: “dezorientovaná generace
poválečné Evropy volá ve všech zemích poválečné Evropy jako po jediné spáse
po systému duchovních hodnot, který by byl bezpečným ukazatelem na
křižovatce života a přesvědčil nevěřící o skrytém vyšším smyslu všeho dění.
73 úryvky deníku publikovány: Foglarová 2005: 87
74 Černý,V.: Paměti I. Atlantis: Brno 1994, s. 114 - 115.
75 velmi zajímavé svědectví v tomto kontextu podává text kolektivního referátu pracovníků
Kabinetu Zdeňa Nejedlého ČSAV z roku 1978: “Goll svou prací pozitivismus do určité míry
překračuje. Snaha po monistickém a komplexním pojetí historie a stejně tak zkušenosti
básnické a literární působily na Golla a jeho z pozitivismu vycházející myšlení osvobodivě
a tvořivě” - Čornej,P., Hanzal,J., Jiránek,J., Kojzar,J., Svadbová,B., Zachařová,S.: Zdeněk
Nejedlý - klasik české vědy a kultury. In: Jiránek,J. (ed.): Zdeněk Nejedlý. Klasik české vědy
a kultury. Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV: Praha 1979, s. 51.
76 v nejobsáhlejší zmínce Kalista píše: “Starý František Krejčí, který býval nejčastějším
examinátorem k (...) rigorózu, je trochu podivný morous, který má značné nároky na zedřené
examinandy, ale nebylo slýcháno, aby někdo (...) byl vyhozen” - Kalista,Z.: Po proudu života.
Atlantis: Brno 1996: 55
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Filosofové i náboženští myslitelé, jež v minulém století jejich posluchači
opouštěli, aby odcházeli do školy k přírodovědcům, nemohou si dnes stěžovat,
že by se nečekalo dychtivě na jejich slova, spíše horliví žáci filosofů si mohou
stěžovat na příliš rozpačité mlčení a vyhýbavé odpovědi z filosofických
kateder” 77.
Rovněž J.L. Fischer v této souvislosti (ovšem až s odstupem let) píše:
“Filosofická práce F. Krejčího stojí zde jako odkaz potud, že jdouce proti ní,
musíme se bedlivě vynasnažit, abychom ji vyvraceli se stejnou důkladností
a opravdovostí, s jakou byla stavěna, a ideálem svým vidět: zanechati
generacím budoucím odkaz, který by i je zavazoval k témuž”

78

. Je zřejmé, že

zde současně silně působil i pocit jakési přežitosti a ne-aktuálnosti pozitivismu,
který jistě sdílelo více generačních vrstevníků obou filosofů, vždyť i např. Karel
Čapek napsal už roku 1919 v recenzi prvního vydání Krejčího Filosofie posledních
let před válkou

79

: “Pozitivismus ztratil a ztrácí na běžném kreditu a (…)

soudobá filosofie ukazuje na prvý pohled nápadný rozmach názorů opačných” 80.
Nebyl to ovšem jen pocit prosté únavy z převládajícího Krejčího
pozitivismu, ale rovněž skutečnost, že Krejčí nenalezl po celý život svého
důstojného nástupce - “Krejčího univerzitní kolegové hlásící se rovněž
k “vědecké filosofii” a spolupracovníci z České mysli František Drtina
a František Čáda zůstali v Krejčího stínu, a to jak rozsahem svých prací, tak
vyhraněností a důsledností svého filosofického názoru”

81

. J. Popelová tuto

situaci popsala velmi pregnantně slovy: „Tragickým důsledkem doktriny Krejčího
bylo, že jeho positivistická filosofie s ním zaniká; ne proto, že by byl
neodchoval positivisty, ale že to nebyli positivističtí filosofové“ 82.
J.L. Fischer o svém postupném rozchodu s Krejčího pozitivismem v knize
“Filosofie, její podstata a problémy” už velmi brzo - v roce 1922 napsal: “Je
mou povinností přiznati se k vlivu, jakým působilo na mě filosofické dílo
Františka Krejčího. Podepíral v době, kdy chod mého myšlení byl doposud
nevyhraněný,

moje

úsilí

po

střízlivém

empirickém

zdůvodnění

všech

77 Popelová,J: J.B. Kozák: V boji o duchovní hodnoty (rec.) Ruch filosofický 9, 1931 - 32, č. 1, s.
43 - 45. Znovu otištěno: Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2005: 96.
78 Fischer,J.L.: Listy o druhých a o sobě. Torst: Praha 2005, s, 156.
79 míněno: Krejčí,F.: Filosofie posledních let před válkou. Laichter: Praha 1918 .
80 Čapek,K.: Filosofie přítomnosti. Národní listy 59, 1919, č. 212, 7.9. 1919, citováno dle
Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2005: 189
81 Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J. 2005: 14.
82 Popelová 1942: 44 - 45.
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filosofických

problémů,

a

prvá

má

větší

práce

filosofická,

studie

o Schopenhauerovi, nevymyká se z husta z rámce Krejčího pozitivismu.
Přitahoval mě svým ukázněným způsobem myšlení a imponoval soustředěností
své filosofické stavby, která zvala k následování, i když musela býti zjednána na
předpokladech obměněných. Co bylo příčinou mého odchýlení se od pozitivismu
Fr. Krejčího, je v podstatě totéž, co jsem uvedl jako stěžejní výtku proti
formálnímu psychologismu: uznání objektivní platnosti (= pravdivosti) logických
funkcí, vedoucí k logickým konsekvencím a k popření vlastního empirického
východiska. Hledě se vyvarovat tohoto omylu, domnívám se, že podávám
filosofii empirismu méně zkreslenou, tedy empiričtější, nežli dovedl Krejčího
pozitivismus” 83.
O několik let později, v roce 1929, pak Fischer o Krejčím píše už ve
smířlivějším tónu, zřejmě i vlivem

celkového

zklidnění svého myšlení

s postupujícím věkem: “Jeho myšlení i život vykazují vzácný dar důsledné
jednotnosti, logické přesnosti a životní opravdovosti, houževnaté neústupnosti a
v sobě bezpečného zaujetí, dík čemuž se Krejčí stal a zůstává stále největším
českým myslitelem přítomnosti, velkým a plodným vychovatelem k myšlenkové
kázni, vzorem i učitelem, jejž ctíti jest radostnou povinností i těm, kdo
prošedše jeho školou nemohli setrvati v ní” 84.
Rovněž u Jiřiny Popelové vidíme obdobnou situaci - o svém vztahu
k F. Krejčímu a jeho myšlenkovém systému dokonce vydala v roce 1942 celou
knihu

85

nazvanou prostě “Filosof František Krejčí”

86

. Základní ladění textu je

stejné jako u J.L. Fischera: nejdříve mluví o počáteční fascinaci a jeho osobnost
charakterizuje jako „imponující svou myšlenkovou důsledností, systematičností,
jasností a přímočarostí názorovou, odvahou domýšlet, neústupností ve věcech
ideových a mravních, citovou ušlechtilostí“ 87.
Postupně se však i Popelová s Krejčím filosoficky rozchází a v závěru ho
83 citováno dle: Fischerová,S, Šulc,J. (eds.): Josef Ludvík Fishcer: Výbor z díla. Díl první.
Academia - Univerzita Palackého: Praha - Olomouc 2007, 175 - 176. Podobně se J.L. Fischer
vyjádří i o osm let později v článku “Pozitivismus vědecký?” - tamtéž, s. 713 n.
84 Ficher,J.L.: Krejčí a Comte. In: Sborník ku poctě F. Krejčího. Čin: Praha 1929, s. 45, citováno
dle: Pavlincová 2010: 148.
85 Popelová,J.: Filosof František Krejčí. Nakladatelství Družstevní práce: Praha 1942 (dále jen
Popelová 1942). Možná lépe řečeno jde o malou knížečku - vždyť má pouhých 44 stran malého
formátu.
86 viz též souhrnně: Schlegelová,J.: Jiřina Popelová a František Krejčí. In: Gabriel 1984: 52 n.
87 Popelová 1942: 8 - 9.
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dosti radikálně označuje jako “tragickou postavu české filosofie”

88

, což ovšem

sama velmi podrobně rozvádí, když píše: „Tragičnost však není synonymem
marnosti a tragické dílo není marným dílem. Ztroskotává, protože si kladlo
nedostižné cíle, ale každá tragická prohra je zároveň i kladem, protože je
povzbuzením k odvaze a vykoupením z malosti. Filosofie a tragedie byly vždy
rodné sestry. V mnoha bodech zůstává Krejčího pravda nedotčena časem, ale
i když jeho základní problematika – poměr náboženství a vědy – byla posunuta
jiným směrem, řešitelská odvaha a poctivost zůstávají vzorem přítomnosti
i budoucnosti“ 89.
K osobnosti Františka Krejčího se budou ovšem J. Popelová i J.L. Fischer
vracet i v dalších letech svého života, ovšem bude se jednat spíše o laskavou
vzpomínku na učitele z dob mládí

90

, základní proces vyrovnávání se s jeho

životem a dílem už bude ve svých základech.
Druhým velkým tématem, kde se setkává myšlení Jiřiny Popelové a J.L.
Fischera je italský fašismus. Jejich motivace pro zájem o toto téma je rozdílná Fischer je touto velmi aktuální tematikou zcela upoután, a proto se částečně
odklání od svých studií k systematické filosofii
velkého díla o “skladebné filosofii” 92.

91

a odkládá dopsání dalších dílů

Lubomír Valenta v této souvislosti

správně podotýká, že ontologické promýšlení skladebné filosofie a úvahy
88 Popelová 1942: 43.
89 Popelová 1942: 45.
90 například: J. L. Fischer: Několik vzpomínek na F. K., Čs. psychologie 2, 1958, č. 3, s. 305 306, kde už s odstupem šedesátníka který vzpomíná na dávné časy svých studií a píše: “Byl
selský, hranatý spíše než robustní, poněkud tvrdě řezané tváře, šedivě olemované,
s šedivým, přistřiženým knírem a s chronicky zanícenýma očima, pomalých pohybů a pomalé
dikce. (...) Tento zjev byl však ostře řezaný, určitý a tvrdý k neústupnosti. A stejná byla
i jeho “logika”. Byla až přízemně prostá, skoro schematická. Ale byla ve své přízemní
jednoduchosti stejně ostře řezaná, stejně tvrdá a důsledná, přitom nesmlouvavě zaujatá,
jako Fr. Krejčí sám”. Podobně mluví ve stejné době i ve svých Listech o druhých a o sobě:
“Byl to jediný F. Krejčí, který s nebázlivou důsledností a houževnatou vytrvalostí vybudoval
a zdůvodnil svůj systém pozitivismu. Nepodplatnost střízlivého empirika spojila se v něm se
strohostí neosobního racionalisty v jednotu vzácné paradoxnosti”
(Fischer,J.L.: Listy
o druhých a o sobě. Torst: Praha 2005, s. 156), na jiném místě téže knihy pak píše: “František
Krejčí přece byl v mých očích jedinou naší filozofickou osobností, zcela bez ohledu na to,
nakolik byl či nebyl - ve filozofickém ohledu - odvozený či nikoli. Viděl jsem především jeho
ostře řezaný lidský i filozofický profil, jeho tvrdý - až dogmaticky tvrdý - smysl pro
důslednost, a právě jemu jsem se cítil nejvíce zavázán - jako jeho nástupce. Cítil jsem se
k němu přitahován - sám nehotový a rozevlát na mnoho stran - pro jeho vyhraněnost”
(tamtéž, s. 323).
91 srov. J.L. Fischer: Krize filosofie. Karolinum: Praha 2005, s. 13, když při analýze politických
ideologií odkazuje na zamýšlený druhý díl své Soustavy skladebné filosofie.
92 viz především základní dílo: Fischer,J.L.: Soustava skladebné filosofie na podkladě
zkušenosti. Kniha prvá: základy poznání. Melantrich: Praha 1931, reprint: Výbor z díla I.
Academia, Univerzita Palackého: Praha, Olomouc 2007, s. 431. Jedná se jen o první díl z
plánovaných tří, zbylé dva J.L.F. nikdy nenapsal.
29

o demokracii nejsou u J.L. Fischera dvě izolované, navzájem nepropojené
oblasti, ale představují spíše dva různé přístupy k jednomu velkému
myslitelskému tématu - budoucnosti evropské kultury

93

. Píše proto: “Zdá se

oprávněný předpoklad, že podnětem k ontologické koncepci Fischerově nebyly
poznatky přírodovědecké (...), ale znepokojivý stav evropské civilizace a kultury
(i demokracie), která už v té době velice rychle spěla k válečnému kolapsu
a místo demokracie nabízela různé formy totalitarismu”

94

. Zjednodušeně proto

platí, že “Analýza demokracie mu (míněn J.L. Fischer - pozn. J.H.) není
izolovaným činem, ale součástí jeho ontologické koncepce” 95. Současně platí, že
Fischerovým “cílem nebyl pouhý teoretický vhled do sociálních a kulturních
jevů, ale touha pomoci a podílet se na utváření podoby společnosti a na jejím
vývoji”96. Jinými slovy: J.L. Fischer si jako jeden z prvních českých filosofů
uvědomil, jaké nebezpečí představují aktuální problémy meziválečné doby,
a pokoušel se je proto nejen myšlenkově uchopit, ale především angažovat se
v zápase o jejich vyřešení či překonání.
Fischer tedy provádí v knihách Krize demokracie

97

a Třetí říše hluboký

teoretický filosoficko-sociologický rozbor jak italského fašismu, sovětského
komunismu a německého nacismu

98

, tak soudobého stavu demokracie

99

. Ovšem

rozbor fašismu je výrazně limitován skutečností, že J.L. Fischer nerozuměl
italsky, a proto jeho text je spíše rozborem textů, které byly o fašismu
publikovány především německými a francouzskými autory - odkazuje tedy kupř.
relativně málo na Musssoliniho samého, více pak na Othmara Spanna, autora
mnohem bližšího svému jazykovému prostředí

100

.

Výsledkem Fischerových úvah je potom konstatování: “V dřívějších svých
pracích jsem se pokusil definovat fašismus jako sebezáchovnou reakci
93 Valenta,L.: J.L. Fischer jako demokratický filosof. In: Musil,J.V. (ed.): Josef Ludvík Fischer
6.11. 1894 - 16.2. 1973. Sborník příspěvků ze semináře k 105. výročí narození. Vlastivědná
společnost muzejní v Olomouci: Olomouc 2001, s. 45.
94 Valenta,L: cit. dílo, s. 45.
95 Valenta,L.: cit. dílo, s. 45.
96 Pavlincová,H.: Josef Ludvík Fischer o svobodě a demokracii. In: Sucharek,P. (ed.): Svoboda a
jej projekcie. FF Prešovskej univerzity: Prešov 2012, s. 353.
97 Fischer,J.L.: Krize demokracie. Karolinum: Praha 2005. Podotýkám jen, že právě tuto knihu
považoval sám Fischer za své základní dílo, za “knihu vytesanou z jednoho kusu”.
98 problematice německéhoho nacismu se věnuje J.L. Fischer obsáhleji: Třetí říše. In:
Fischer,J.L.: Výbor z díla I. Academia, Univerzita Palackého: Praha, Olomouc 2007, s. 581 676, zejména s. 583 - 602.
99 viz především: Krize demokracie. Karolinum: Praha 2005
100zejména Fischer 2005: 245 n. Podobně i ve Třetí říši - zde zejména s. 649 n.
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kapitalismu, který si dobrovolně ukládá vazby nezbytně nutné, jimiž by čelil své
bytostné anarchičnosti. Tento výměr - viděli jsme - je správný jen zčásti,
protože je neúplný. Tyto regulativní vazby totiž, které mají sloužiti
kapitalistické sebezáchově, mu ve skutečnosti podtínají pilíře, na nichž stála
jeho pyšná stavba, takže výsledkem domnělé sebezáchovy je sebenegace
kapitalismu, navozující vznik hospodářských forem předkapitalistických”

101

.

V Zrcadle doby, díle psaném ve stejné době jako Krize demokracie, se J.L.
Fischer pokouší o další rozsáhlejší analýzu italského fašismu, a to pod heslem
“fašismus” - tento text má tu výhodu, že problematika německého nacismu zde
není téměř zmíněna, a Fischerova pozornost je tedy koncentrována přímo na
fašismus.
Naproti tomu Jiřina Popelová přistupuje k tématu italského fašismu ze
značně jiného úhlu pohledu. Základním bodem, ze kterého její analýzy
vycházejí, je skutečnost, že v letech 1932 - 1934 studovala díky stipendiu na
univerzitě Sapienza v Římě. Hovořila plynně italsky a měla možnost poznat
každodenní realitu fašistického režimu

102

. Své zkušenosti i praktické dojmy

z fašistické Itálie vylíčila Jiřina Popelová (mimo několika drobných narážek,
např. ve Třech studiích

103

) v celkem v devíti novinových článcích, které byly

otištěny ve dvou periodikách (Národní osvobození a Právo lidu) v průběhu sedmi
měsíců (od 9.2. do 4.9.) roku 1934. Podotýkám jen, že všechny články jsou
zachovány i v osobní pozůstalosti Jiřiny Popelové

104

. Celý soubor článků lze

rozdělit na dvě části: na straně jedné to je čtyřdílný seriál nazvaný “Ze země
fašismu”, který byl otištěn na přelomu srpna a září 1934 v Národním osvobození
a který usiluje o hlubší a více teoreticky zaměřený popis italského fašismu, a na
straně druhé ostatní články, které vykazují více známek žurnalistického
přístupu

105

a byly otištěny průběžně již o několik měsíců dříve. Zdá se proto, že

tato skupina článků je jakousi přípravou pro první zmíněnou skupinu.
Články se nijak nedotýkají vlastních univerzitních studií autorky na římské
101Fischer 2005: 262.
102viz můj článek: Jiřina Popelová o italském fašismu. In: Jiroušek,B., Rauchová,J. (eds.): Věda,
kultura a politika v československo-italských vztazích 1918 - 1951. Jihočeský sborník
historický 81, 2012 - Supplementum 4, s. 137 - 142.
103Popelová 1947: 5.
104A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 12, sign.: 585 - 595.
105např. zde čteme: “Fašistický tisk se podobá vegetariánským jídelnám, čte se v něm všude
“vždy s úsměvem”. A nejen vždy s úsměvem, nýbrž i vždy s odvahou, heroismem, nadšením,
národní pýchou atd.” (Popelová,J.: Tisk v Itálii. Národní osvobození 27.3. 1934).
31

univerzitě ani jejímu setkání s Benedetto Crocem a v zásadě se věnují jen dvěma
základním tématům: “každodennosti” fašistického režimu a popisu základních
teoretických i praktických charakteristik tohoto režimu. Nejsou tedy hlubokým
filosofickým rozborem italské situace, ale mnohem spíše jejím žurnalistickým
vylíčením. Její texty se proto nutně vyznačují osobní, přímo zachycenou
zkušeností autorky, což textům dodává na autentičnosti a bezprostřednosti.
Uveďme příklad: “Zapůsobil na mne výjev, jehož jsem byla svědkem v tramvaji.
Jel tam hlouček hakenkrajclerů v krojích a byli sledováni obdivujícími zraky
Italů, kteří v nich vidí oddané zbožňovatele latinské kultury. Ale stalo se, že se
vůdce výpravy jaksi nemohl, neuměje italsky, dohodnout s průvodčím o ceně
lístku. A tu se hned všichni Němci pustili do bručení, jak to přijde, že římští
konduktéři neumějí německy. Nadšené publikum v tramvaji neumělo naštěstí
také německy”

106

.

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že na několika místech Jiřina
Popelová srovnává situaci v Itálii se situací doma. Čteme proto např.: “Na
prvních

stránkách

italských

deníků

ocitly

se

dokonce

ofotografované

zkonfiskované stránky našich novin, hlavně slovenských. Zvláště jedna stránka
“Slováka”,

kde

nezbylo

mnohem

více

nežli

nadpisy,

se

skvěla

celá

ofotografovaná v italských novinách s velikým nápisem: “Co zbylo z jedné
stránky slovenských novin v sociálně demokratickém Československu”. V Itálii
totiž s oblibou říkají Československu sociálně demokratické a Francii
zednářská”

107

. Anebo na jiném místě Jiřina Popelová píše: “Aby světlo

(fašistického režimu - pozn. J.H.) mohlo vyniknout, k tomu je potřebí
kontrastujícího stínu. Ten dodává zbytek

stránky druhé a stránka třetí,

pojednávající o chaosu, bídě, rozvratu, korupci, zločinnosti panující v Evropě
demokratické. Francie podává přirozeně prvotřídní materiál, Československo
zase bývá rádo uváděno za příklad demokratické licoměrnosti, představující
s oblibou vlka v rouše beránčím, neboť jeho představitel mluví rád v Ženevě
o mírumilovných úmyslech a zatím Škodovka a brněnská Zbrojovka posílají své
zbraně do celého světa a podporují všude podvratné živly”

108

.

106 Popelová,J.: Italský fašismus a hitlerismus. Národní osvobození 9.2. 1934.
107 Popelová,J.: Ze země fašismu I. Přehodnocení hodnot. Právo lidu 25.8. 1934
108 Popelová,J: Tisk v Itálii. Národní osvobození 27.3. 1934
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2.4 kolega v klasické filologii i marxistické filosofii Ludvík Svoboda
Druhou osobností, jejíž životní osudy nám mohou pomoci pochopit některé
rysy osobnosti Jiřiny Popelové, je Ludvík Svoboda. Volím ho nejen proto, že byl
jen o necelý rok starší

109

a s Jiřinou Popelovou se osobně velmi dobře znal

110

,

ale především, že jeho cesta k marxismu v mnohém ukazuje i cestu Jiřiny
Popelové.
Ludvík Svoboda po maturitě na gymnáziu v Kroměříži pokračoval v letech
1922 - 1926 ve studiích klasické filologie, filosofie a sociologie na brněnské
univerzitě. Získal zde mimo jiného v seminářích Františka Novotného celoživotní
lásku k řeckému starověku a klasickým jazykům

111

. Není proto divu, že na své

poválečné studenty velmi často působil jako uhlazený gentleman s cigaretou
stále v ústech a příslušník generace vybavené klasickým vzděláním, které jim
samotným se nedostávalo – pro studenty muselo být přímo neuvěřitelné, jak
Popelová i Svoboda naprosto plynně rozuměli latinsky a řecky.
Karel Mácha o jeho působení na poválečné pražské filosofické fakultě
píše: “Profesor Ludvík Svoboda byl žoviální bonviván, smířlivý a humánní,
schopný kompromisu a vždy s vtipem”

112

. Nevyznačoval se přehnanou aktivitou,

ba právě naopak: programově nepsal téměř nic, vydal jen několik studií
v prvních poválečných letech

113

a pak už jen v poklidu užíval svého postavení

114

.

109 Narodil se 3.5. 1903 v moravské Čejči, obci úzce spjaté s osobností T.G. Masaryka, - viz:
Mácha,K.: Gaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie im geschichtlicher Übersicht. Teil
IV/1. Brno 1996, s. 71.
110 Lubomír Nový píše: “A pospolu nacházíme již ve 30. letech jména Jiřiny Popelové a Ludvíka
Svobody, kteří potom po desítky let našeho poválečného vývoje vychovávají několik generací
marxistických filosofů” - Nový,L.: J. Popelová o vztahu české meziválečné filozofie
k socialismu. In: Gabriel 1984: 74. Není proto divu, že si vzájemně tykali a oslovovali se,
pokud se nemýlím, “Ludvo” a “Jiřko” - srov.: Tretera 2011: 150. Viz také slova dopisu Zdeňka
Popela, bratra Jiřiny Popelové, své sestře ze dne 5.11. 1947: “Dále Tě prosím, abys všemožně
podporovala habilitaci Ludvíka Svobody. Vím, že jsi mu to přislíbila a jistě v této věci uděláš
vše, co je Ti možné” - A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 1, inv. č. 50.
111 Svědčí o tom množství předmluv, které napsal do knih o antice, jmenujme např.: Zlomky
předsokratovských myslitelů. Praha 1962 a především jeho redakci velké Encyklopedie antiky
z roku 1978. Jiřina Popelová v této souvislosti o Ludvíku Svobodovi napsala slova, která do
určité míry platí i o ní samotné: “Klasická filologie naučila Ludvíka Svobodu vědecké akribii,
dala mu hluboký vzdělanostní základ, zasvětila jej do antické filosofie a v četbě a rozborech
Platóna jej uvedla do znalosti dialektiky, jak ji neměl žádný náš tehdejší marxista”. Zdroj:
Popelová,J.: Za filosofem Ludvíkem Svobodou. Filosofický časopis 26, 1978, č. 1, s. 182.
112 Mácha,K.: Gaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie im geschichtlicher Übersicht. Teil
IV/1. Brno 1996, s. 72.
113 Nástin socialistické ideologie, 1946; Marxismus a náboženství, 1947; Studie o F. X. Šaldovi,
1947; Bedřich Václavek jako sociolog literatury, 1947; Základy světového názoru, 1948.
114 Pro ilustraci uvedu jen jeden charakteristický případ: na slavné liblické konferenci o
dějinách české filosofii v roce 1958 Svoboda řídil jednání a také jednání “zahájil krátkým
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Karel Mácha ho podle mého názoru až příliš ostře soudí, když píše, že byl
spíše reprezentativní než myslitelský typ osobnosti

115

. Mácha totiž zapomíná na

skutečnost, že ačkoli Ludvík Svoboda nebyl příliš významnou myslitelskou
osobností, nebyl striktním, ortodoxním ideologem, a proto není divu, že mnozí
soudí, že jméno Ludvíka Svobody bylo nomen omen. Jeho vliv je tak především
nepřímý, větší význam než jeho dílo mělo jeho chování, jeho schopnost vytvářet
a hájit možnost svobody v těžkých dobách. Ivo Tretera v této souvislosti
zdůrazňuje: “Díky svým diplomatickým schopnostem a průkopnickým zásluhám
o marxistickou filosofii v našich zemích se mu dařilo odrážet hned v zárodku
všechny nájezdy a ataky partajních aparátníků, které v padesátých letech byly
na naší katedře časté”

116

.

Podobně jako Jiřina Popelová i Ludvík Svoboda strávil skoro 20 let jako
gymnaziální profesor a stejně jako ona nejdříve na Moravě a v období II. světové
války

117

, nejprve v Hlučíně, v letech 1935 - 1941 v Ostravě a poté v Praze.

Univerzitní kariéra se mu proto otevřela až po skončení války (profesorem FF UK
jmenován roku 1948)

118

.

Ale největší význam pro naše analýzy má pochopení cesty Ludvíka Svobody
k marxismu. Oproti Jiřině Popelové, která byla vedle klasické filologie velmi
silně formována i pozitivismem Františka Krejčího a v určitých ohledech
i bádenským novokantovstvím W. Diltheye a filosofií Benedetta Croceho, je pro
Svobodu marxismus vedle antického starověku druhý a zásadní zdroj

119

. To

uvítacím projevem”, ovšem vlastní referát nepřednesl (Popelová,J., Kosík,K. (eds.): Filosofie
v dějinách českého národa. Nakladatelství ČSAV: Praha 1958, s. 7.
115 Mácha,K.: Gaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie im geschichtlicher Übersicht.
Teil IV/1. Brno 1996, s. 73.
116 Tretera 2011: 205.
117 Karel Mácha proto až s jistou dávkou sarkasmu nazývá L. Svobodu “gymnaziálním
profesorem” (Mácha,K.: Gaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie im geschichtlicher
Übersicht. Teil IV/1. Brno 1996, s. 66), částečně snad proto, že on sám na střední škole nikdy
nevyučoval....
118 J. Gabriel v této souvislosti napsal: “Po ztrátách české filosofie z válečných let patřil
Svoboda po květnu 1945 k nevelkému počtu myslitelsky vyzrálých osobností, jimiž se u nás
mohla vykázat marxistická filosofie” - Gabriel,J.: Život a dílo filozofa Ludvíka Svobody.
SPFFBU , řada filosofická B 26 - 27, s. 74.
119 Jen na okraj připomínám, že Ludvík Svoboda se intenzivně a po mnoho let zabýval i českou
filosofií, především F.X. Šaldou - Jiřina Popelová k tomu v nekrologu píše: “Šaldu Svoboda
uctíval i miloval. Byl mu osobností, jejíž myšlenkové úsilí směřovalo stále vpřed
k budoucnosti lepšího zítřka světa. Jeho češství se pojilo s jeho světovostí, bojoval
o světovost české kultury. Měl bystrozrak v otázkách uměleckých i politických; chápal síly
sociální revoluce. Byl individualista, nikdy však egoista, soudě, že já, které by zůstalo
omezeno na sebe, uzavřeno v sobě, propadá nutně smrti. Svoboda měl řadu těchto vlastností
se Šaldou společných, a mnohé si vlivem Šaldy ujasnil a v sobě upevnil, proto mohl do nich
tak citlivě vniknout a tak plasticky je vylíčit” - Popelová,J.: Za profesorem Ludvíkem
34

samozřejmě

neznamená,

že

by

se

Svoboda

nemusel

vnitřně

vyrovnat

s pozitivismem, už jen proto, že v době svých studií byl velmi silně ovlivněn
osobností výrazného českého sociologa Inocence Arnošta Bláhy

120

. Jan Zouhar

proto správně píše, že Svoboda marxismus “pokládal za logické vyústění
dosavadního vývoje evropské filozofie. Zdůrazňoval zejména jeho humanistické
poselství a světonázorovou úlohu. Ve 20. a 30. letech psal referáty o sovětské
filozofické literatuře (SSSR navštívil v r. 1930
a do Indexu”

122

121

) zejména do Sociologické revue

.

Celá poválečná kariéra Ludvíka Svobody byla otevřena a navždy zajištěna
dvěma

zásadními

počiny:

prvním

Materialismus a empiriokriticismus

123

českým

překladem

Leninovy

knihy

z roku 1931 a především knihou Filosofie

Svobodou. Filosofický časopis 26, 1978, č. 1, s. 187. Vrcholem tohoto zájmu o Šaldu bylo
napsání knihy: Svoboda,L.: F.X Šalda. Melantrich: Praha 1967, přitom zřejmě prvním
Svobodovým textem o Šaldovi byl článek: “Problém lidu a lidovosti u F.X. Šaldy. Sociologická
revule 11, 1940, č. 1 - 2. Ovšem nejen to: “Jiná díla Svobodovova o české vzdělanosti jsou
spojena s jeho bádáním o socialismu. Podněcuje vydání našich klasických děl se sociální
tendencí a opatřuje je předmluvami. Z r. 1948 je předmluva ke Klácelovu spisu Listy přítele
k přítelkyni; z r. 1949 k Bolzanovu O nejlepším státě, ze současníků se zabývá přítelem
Bedřichem Václavkem, právním filozofem a humanistou Emilem Svobodou, Zdeňkem
Nejedlým i jinými současníky, jejichž díla zachycuje a oceňuje ve svých recenzích” Popelová,J.: Za profesorem Ludvíkem Svobodou. Filosofický časopis 26, 1978, č. 1, s. 188
120 L. Svoboda sám o I.A. Bláhovi napsal: “Dobrý člověk, jenž měl pochopení i pro naše politické
bouřliváctví. (...) Prof. Bláha měl široký rozhled a obsáhlou znalost literatury odborné
i krásné. Jeho seminární cvičení byla vždy velmi živá, ať šlo o postupné studium některého
systematického díla sociologického či o nejaktuálnější spisy a brožurky, nějak se dotýkající
společenské problematiky. Prof. Bláha neznal omezování svobody projevu, viděl-li, že
projevený názor je brán vážně. Kolikrát jsme velmi prudce navzájem polemisovali
i o politických problémech právě žhavých a ne zrovna oportunních. Proto jsem i později
zůstal v osobním styku prof. Bláhou, proto bylo přirozené, že jsem po léta psal - jako můj
přítel Bedřich Václavek - do Bláhovy Sociologické revue” (citováno dle: Strohs,S.: Ludvík
Svoboda a československá marxisticko-leninská filosofie. AUC Philosophica et historica 1963,
č. 2, s. 22).
121 Na tuto cestu L. Svoboda vzpomíná v článku: Jak došlo k mému překladu Leninova
Materialismu a empriokriticismu a co mi dala práce na něm. Nový život 10, 1957, s. 1062 n.
122 http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/, heslo: Ludvík Svoboda
123 J. Popelová píše o Ludvíku Svobodovi: “Informaci (o marxismu - pozn. J.H.) završuje
dokonalými překlady stěžejních Leninových filosofických děl” (Popelová,J.: Za filosofem
Ludvíkem Svobodou. Filosofický časopis 26, 1978, č. 1, s. 183). Ivo Tretera pak ve svých
pamětech k tomu uvádí úsměvnou historku: “ Když při našich společných sezeních přišla řeč
i na jeho překlad Leninových spisů (...), dovolil jsem si mu žertem blahopřát k mistrovskému
překladatelskému výkonu při převodu do češtiny jednoho místa, kde se pojednává
o dialektickém vztahu mezi jedinečným a obecným: “Jedinečné jest obecné”. Osvětleno na
příkladu v ruském znění: “Žučka jesť sobaka”. Ve Svobodově překladu: “Alík je pes”. Nebyl
jsem si jist, jak profesor mou “gratulaci” přijme. Nezklamal mě. Srdečně se tomu zasmál”
(Tretera 2011: 208). Ovšem Ivo Tretera v této souvislosti uvádí i velmi závažné Svobodovo
tvrzení, které pozoruhodným způsobem osvětluje i jeho (minimálně předválečné, ale
domnívám se, že i poválečné) stanovisko k marxismu: “Víte, já jsem naivně myslel, že těmi
překlady kromě jiného vyjde najevo, jak někdejší komunističtí vůdcové byli vzdělaní a jak
dobře znali i obtížná filosofická díla autorů, o jejichž samotné existenci nemají ti současní
pologramotní vůdcové ani ponětí, ale ve skutečnosti jsem tím mimovolně přispěl jen k ještě
většímu zbožnění Lenina” (Tretera 2011: 208 - 209).
35

v SSSR

z roku 1936, která usilovala “hlavně o jakousi provizorní periodizaci

a charakteristiku sovětské filosofie od roku 1917 (první etapa - teze: kritika
mechanistů; druhá etapa - antiteze: boj proti menševizujícímu idealismu; třetí
etapa - synteze: výsledek tříbení názorů v “úporných bojích”, zvláště pak
“docenění Lenina”)”

124

. Tato kniha zajistila svému autorovi, že v poválečných

letech vystoupal na nejvyšší vědecké hodnosti (profesor FF UK, ředitel
Filosofického ústavu ČSAV, dokonce byl v letech 1953 - 1957 československým
velvyslancem ve Švýcarsku atd.). Není proto divu, že Slavomil Strohs v roce 1962
s patřičnou dávkou patosu píše: “Tato kniha byla v mezinárodním měřítku první
souhrnnou marxistickou monografií o sovětské filosofii. Vznikla jako výsledek
několikaletého soustavného sledování sovětské filosofické produkce. (...)
Svobodova “Filosofie v SSSR” vyšla v době, kdy pravdivé poznání všech stránek
života Sovětského svazu nabývalo mimořádné závažnosti, neboť posilovalo
odpor proti fašismu a podporovalo pro národ životně důležitou orientaci na
Sovětský svaz. Mimo toto cenné informativní poznání přinášel Svobodův
retrospektivní pohled na sovětskou filosofii samostatné hodnocení vývoje
sovětské filosofie, především zápasu Děborinovy školy s mechanisty a boje na
dvě fronty, který si na počátku třicátých let vytyčila sovětská filosofie proti
nebezpečí mechanického materialismu a idealistické dialektiky”

125

.

Domnívám se, že Ludvík Svoboda nebyl v předválečných letech nijak
přísným a pravověrným marxistou, spíše ho otázka marxistické filosofie
zajímala

126

. Jinak a možná lépe řečeno: patřil k předním levicovým

intelektuálům

127

. Teprve v poválečných letech tento svůj zájem “znovuobjevil”

124 Tošenovský,L.: K některým problémům dialektického materialismu třicátých let. In:
Gabriel,J., Bretfeldová,H. (eds.): České filozofické myšlení ve třicátých letech našeho
století. Univerzita J.E. Purkyně: Brno 1989, s. 113 - 114.
125 Strohs,S: Marxisticko-leninská filosofie mezi dvěma světovými válkami. Praha: Nakladatelství
ČSAV 1962, s. 141 - 142.
126 i přesto Jiřina Popelová v roce 1946 napsala: “Máme tu vlastně kromě popularisátorů
jediného představitele, od něhož můžeme doufat skutečnou tvůrčí práci v dialektickém
materialismu, a to je Ludvík Svoboda” - Popelová 1946: 23 (Studie)
127 Ivo Tretera v této souvislosti správně připomíná, že blízkým přítelem Ludvíka Svobody
v předválečných letech byl Bedřich Václavek a k jeho dalším přátelům patřili i Julius Fučík,
Kurt Konrád a Eduard Urx (Tretera 2011: 205). J. Zouhar, H. Pavlincová a J. Gabriel k tomu
dodávají, že "osudy předválečných představitelů českého marxistického myšlení byly velmi
různé. Kurt Konrad a Eduard Urx byli popraveni nacisty, Jan Šverma zahynul za Slovenského
národního povstání, Záviš kalandra přežil koncetrační tábor, byl však v roce 1950 poslán na
smrt komunistickou justicí, Jaroslav Kabeš (...) se věnoval politickým a ekonomickým
funkcím (...). Jedině Ludvík Svoboda pokračoval jako marxistický filosof, od roku 1946 jako
profesor filosofie Univerzity Karlovy" – Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká filosofie v
letech 1945 – 1948. Academicus: Brno 2013, s. 208.
36

a jakýmsi účelovým způsobem ho využíval, což se mu evidentně velmi dařilo.
Svobodův poválečný marxismus je proto v mnoha ohledech spíše využíváním
toho, co bylo napsáno již před lety, a současně používán jako nástroj k udržení
pozice ve vědeckém prostředí. Ostatně i S. Strohs přiznává skutečnost, že
Svoboda měl minimálně zpočátku k marxisticko-leninské ortodoxii částečný
odstup, když píše: “Ve studii “Filosofie v SSSR” se objevuje několikrát otázka
poměru marxismu k pozitivismu. Autor zdůrazňuje jejich zásadní rozdílnost,
upozorňuje i na určitou poplatnost marxistické filosofie pozitivismu. V tomto
názoru spatřujeme stopy pozivistického prostřední, v němž se utvářelo
Svobodovo marxistické filosofické přesvědčení”

128

.

Jiřina Popelová o této Svobodově knize v recenzi napsala: „Zájem o to,
jak se vyvíjí marxistický světový názor v SSSR, je celkem nepatrný proti našemu
zájmu o jiné úseky sovětského kulturního úsilí. Mezeru našich informací o SSSR
teď nejnověji a dobře doplňuje kniha Ludvíka Svobody Filozofie v SSSR (Index
1936). Svoboda v úvodní kapitole podává nástin marxistické filozofie, kde oproti
ostatním informačním článkům o marxistické filozofii vykládá zevrubně rozdíl
mezi materialismem vulgárním a materialismem dialektickým, a čelí dobře
výtkám činěným marxismu, že vykládá příliš zjednodušujícím způsobem
společenské a duševní jevy. Jeho výklad o sovětské filozofii není jen informující.
Svoboda i kritizuje a zřejmě zaujímá stanovisko na straně dialektiků. Ukazuje
dobře, že marxistická filozofie není strnulým dogmatem, jak by rádi tvrdili její
odpůrci, nýbrž že se v SSSR stále vyvíjí a přizpůsobuje aktuálním potřebám
odborných věd i sovětského života. Svobodova kniha je nejpodnětnější prací
o marxistické filozofii z poslední doby a bylo by dobře, kdyby znamenala
příznivý obrat v dosavadním nezájmu o ni“

129

.

Zatímco tedy Ludvík Svoboda byl marxistou už v období před druhou.
světovou válkou, pro Jiřinu Popelovou byl marxismus v této době jen tématem
zájmu a zdrojem inspirace. Nepřekvapí proto, že J. Popelová v tomto článku
přistupuje k marxismu spíše umírněně, rozhodně nestojí na komunistických
128 Strohs 1962: 142
129 Popelová,J.: Socialistický světový názor v české filosofii. Dělnická osvěta 22, 1936, č. 6, s.
185 – 186, citováno podle: Nový,L.: J. Popelová o vztahu české meziválečné filozofie
k socialismu. In: Gabriel 1984, s. 70. Několika slovy knihu Popelová znovu zhodnotila v roce
1946, když napsala: “Práce Filosofie v SSSR (1936) podává nejen jasný a instruktivní přehled
vývoje filosofických směrů uvnitř marxismu v SSSR, ale zaujímá i vlastní stanovisko” Popelová 1946: 23 (Studie)
37

pozicích, ale při nejlepší vůli socialistických. Zřetelně tuto situaci vyjadřují
Zouhar, Pavlincová a Gabriel, když píší: “Jiřina Popelová nebyla před druhou
světovou válkou ještě marxistkou, přece však, jak ukazuje i její článek Obrana
historického materialismu z roku 1933, hájí marxistickou filosofickou metodu
zejména na půdě filosofie dějin a společnosti”

130

.

Tuto na první pohled podivnou filosofickou pozici (a tím i podstatu
přechodu myšlení Jiřiny Popelové od pozitivismu k marxismu) lépe pochopíme,
když vyjdeme z distinkce, kterou činí sama Jiřina Popelová v článku Socialistický
světový názor (viz výše), když rozlišuje socialismus „vědecký“, tj. marxismus,
a pozitivistický socialismus

131

. Nejedná se tedy o striktní a nepřekročitelnou hráz

mezi pozitivismem a marxismem, ale právě díky zmíněné distinkci je možno
pochopit postupný přechod Jiřiny Popelové k marxismu. Jiřina Popelová
v předválečných letech zcela jistě marxistickou filosofii velmi dobře znala, ale
představovala pro ni spíše přístup, který má spíše sociálně-etickou než
ideologicko-politickou dimenzi. Není tedy divu, že v mnoha raných textech Jiřiny
Popelové nacházíme vedle sebe odkazování na myšlenky Platóna, Hegela,
Bergsona, Vorovky, Masaryka i Marxe a Lenina

132

.

Marxismus je pro mladou Jiřinu Popelovou především cestou, která má
vést ke zlepšení, nápravě světa. Není proto divu, že na stránkách Poznání
kulturní skutečnosti čteme: “A necítíte v horečném úsilí ruské pětiletky, onom
naprostém přehlížení toho, co jest, ve jménu toho, co má být, v pozadí Platona
s jeho přísným zdůrazněním, že se nelze ohlížet na blaho jedné třídy tam, kde
má býti uskutečněna spravedlnost?”

133

Řekněme tedy souhrnně: Jiřina Popelová v tomto časovém období
usilovala především o socialismus s výrazným etickým aspektem, který čerpá
z marxismu jako velmi důležitého myšlenkového zdroje. Marxismus se zde tedy
stává cestou k celkové, především však ale etické nápravě společnosti. Řečeno
s Ivem Treterou: “Jiřina Popelová byla vlastně vnitřně vždy - a ne více než jen upřímnou socialistkou spojující západní ideu socialismu ve smyslu sociální
spravedlnosti

130
131
132
133

s

dalšími

evropskými

hodnotami,

jako

jsou

demokracie

Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2003: 146 – Spory v české filosofii, výběr textů
Nový,L.: J. Popelová o vztahu české meziválečné filozofie k socialismu. In: Gabriel 1984: 72.
zcela pregnantním způsobem to můžeme pozorovat např.: Popelová 1936: 113.
Popelová 1936: 101 - 102
38

a humanismus”134.
Velmi zřetelně tuto základní myšlenkovou pozici Jiřiny Popelové vidíme ve
studii “Kritika marxismu a filosofie socialismu Hendrika de Mana” 135. Píše zde:
“Třebas Man vytýkal Marxovi, že opominul psychologii, měl podle našeho soudu
Marx hlubokou intuitivní znalost lidského srdce, která způsobila, že jeho dílo,
ač ve smyslu doktrinářském nepsychologické, mluvilo k myslím širokých vrstev.
A právě tak je tomu s opominutím etiky. Marx nebuduje etický systém, nemluví
o etice tolik, ale jeho dílo je hluboce etické, svým základem, svou argumentací
i svými vývody. Sám Man přiznává, že pohnutky, které Marxe vedly k jeho dílu,
byly etické, ale zdá se mu, že jeho vývody se úmyslně vyhýbají apelu na etický
cit. Ale i to je jen zdánlivé. (...) Nikdy nesmíme zapomínat na to, jak vysokou
mravní hodnotu má Marxovo učení o nadhodnotě. Předpoklad, že veškerá
hodnota vzniká z práce, a to především z hmotné práce, tvoří právě ono
přehodnocení hodnot, které dává dělnické třídě mravní oporu”

136

.

Zároveň je možno konstatovat, že postupný příklon Jiřiny Popelové
k marxismu má ještě jeden závažný rys. Nejde zde “pouze” o překonání Krejčího
pozitivismu, ale především o povýšení etického socialismu na vyšší, vědeckou
úroveň. Připomeňme si znovu, co si mladá Jiřina Popelová napsala do deníku:
“Odmítám Marxe i ideje německé, neboť dobro nelze tvořit po továrnicku
a Marxův systém anglických i amerických socialistů mi připadá jako továrna na
lidská práva. A tím cpali naši duši... Tím zničili Rusko... socialismus slovanský,
v němž jest láska a hloubka citů a myšlenek, jež nevyvěrá z rozumování
a chladného fabrického uvažování, ale z duše. Ctím demokracii Husovu,
Táborskou, ctím ideje Chelčického, Českých bratří, Komenského, ideje naše,
slovanské”

137

. Zdá se, že minimálně v období před druhou. světovou válkou

usilovala Jiřina Popelová o promyšlení, hlubší filosofické zakotvení svého
přístupu k socialismu. V této době ještě nepociťovala nutnost používat a vkládat
ideologická klišé, marxistický přístup byl pro ni mnohem spíše vědomou
a dobrovolnou volbou. Velmi zřetelně tento přístup vidíme i článku Obrana
historického materialismu, kde se Jiřina Popelová ptá: “Proč právě historický
134 Tretera 2011: 149.
135 Popelová,J.: Kritika marxismu a filosofie socialismu Hendrika de Mana. Zvláštní otisk ze
“Sociologické revoue”. Brno: Sociologický seminář Masarykovy university, 1937.
136 tamtéž, s. 16 - 17.
137 In: Foglarová 2005: 87
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materialismus? Proč ne socialismus náboženský, etický, proč ne všechny ty
vznešené ideologie, které tak pěkně znějí a dávají řečníkům možnost skvělých
rétorických obratů a které činí socialismus vhodnějším k diskusím v salonech
a k četbě pro mládež?”

138

. Ovšem odpověď, kterou klade, je spíše poučená

marxismem, což se projevuje i tím, že uvádí i hlavní námitky oponentů tohoto
filosofického přístupu.
Tento základní, řekl bych socialisticky poučený myšlenkový postoj se
u Jiřiny Popelové projevil i v praktické rovině: až do roku 1948 nebyla členkou
KSČ, ale již od svých univerzitních studií členkou sociálně demokratické
strany

139

jako

myšlenkovému

. Předpokládám, že právě z tohoto prostředí si přinesla úctu k marxismu
systému,

ovšem

nikoli

touhu

po

jeho

slepém

a

nepřemýšlejícím aplikování do všech oblastí života člověka i společnosti.
Jan Zouhar, Helena Pavlincová a Jiří Gabriel v této souvislosti píší: “Jiřina
Popelová byla ve 30. letech (kdy se zamýšlela nad problematikou “historického
bytí člověka”) přesvědčena, že právě marxismus je nejlépe schopen na základě
analýzy

hospodářských

podmínek

historického

procesu

vysvětlit

povahu

struktury průmyslové kapitalistické společnosti, její třídní základ a význam
a úlohu dělnické třídy”

140

. Marxismus je tedy pro mladou Jiřinu Popelovou

především myšlenkovým systémem, který je schopen problémy, které ji tížily,
uchopit na vyšší, vědecké úrovni.
Pro Jiřinu Popelovou tedy plně platí slova, kterými Jiří Cetl popisuje
celkovou situaci české meziválečné filosofie: “Marxismus (...) je chápán nejen
jako východisko z krize, v níž se ocitá společnost na začátku třicátých let, ale
i jako učení, které jako vyvrcholení nejlepších myšlenek lidstva umožňuje
proměnit odvěký sen o sociální spravedlnosti ve střízlivou vědu; není proto
chápán jako uzavřená filosofická doktrína, nýbrž jako teorie reálného
humanismu, která zajistí největší možnou formu demokracie a svobody; bude tu
chápán jako synonymum modernosti, tedy jako teorie, která - vzdálena každé
uzavřenosti a sektářství - bude otevřena všem novým jevům moderní světové
kultury a jako syntéza vší této modernosti se stane nejpřednější hlídkou nové
138 Popelová,J.: Obrana historického materialismu. Dělnická osvěta 19, 1933, č. 3, s. 73 - 76,
otištěno i Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2003: 152 - 155.
139 srov.: Tretera 2011: 149. Členská legitimace z roku 1947 potvrzuje, že Popelová byla členkou
sociální demokracie už od roku 1925 - A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 1, inv. č. 16.
140 Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2005 (Demokracie je diskuse): 185.
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formy lidského života”

141

.

Ovšem české marxistické myšlení 30. let vykazovalo, jak konstatoval již
na konci 80. let Jiří Cetl v jiném svém textu, “onen závažný fakt jisté teoretické
nerozvinutosti právě pokud jde o filozofické fundamenty marxismu, což také
poznamená možnost navázat na tuto tradici v podmínkách poválečné konstituce
marxistického myšlení”

142

. Ano, zdá se, že i pro mladou Jiřinu Popelovou byl

marxismus z důvodu své teoretické nepropracovanosti spíše jen inspiračním
zdrojem, ne uzavřeným systémem, který je schopen tematizovat a vysvětlit
všechny problémy.
Nezapomínejme současně, že usilování o často dosti mlhavě chápaný
socialismus nerozlučně patří i k českému pozitivismu

143

. Idea pozitivismu se

často propojuje s liberalismem, antiklerikalismem a v některých případech
i socialismem, tak jak to vidíme i u Františka Krejčího

144

. J.L. Fischer v této

souvislosti velmi výstižně píše: “Pozitivní etika je pro Krejčího v nejvlastnějším
slova smyslu vědeckou etikou, pravda a dobro v ní splývají ve vyrovnanou
jednotu. Kde však Spencer z obdobných premis dospěl k tvrdé i bezohledné
moudrosti individudalismu (...), Krejčí, osvojiv si postulát dobře uváženého
prospěchu vlastního, etizuje jej pronikavě jednak ve směru práva všech na
osobní blaženost, jednak ve směru společenské regulace jednotlivých těchto
individuálních nároků, aby žádoucím cílem mravního vývoje prohlásil etiku
humanitní a žádoucím cílem společenského vývoje socialistickou společnost”

145

.

U Jiřiny Popelové tedy rozhodně nenacházíme přesně definovatelnou
hranici mezi prvním, řekněme pozitivistickým, před-marxistickým obdobím na
straně jedné, a druhým, které můžeme označit jako marxistické, na straně
druhé. Mnohem spíše u mladé Jiřiny Popelové můžeme konstatovat postupný
přechod od pozitivismu s výraznou etickou dimenzí k přijetí marxismu jako
141 Cetl 1981: 90.
142 Cetl,J.: Desetiletí jako epocha duchovního vývoje. In: Gabriel,J., Bretfeldová,H. (eds.):
České filozofické myšlení ve třicátých letech našeho století. Univerzita J.E. Purkyně: Brno
1989, s. 13.
143 Srov. např. velmi kritickou poznámku: Slavík,J.: Iluze a skutečnost. Academia: Praha 2000,
s. 44.
144 Josef Král k tomu píše: “Etika (míněna etika Františka Krejčího - pozn. J.H.) zvláštní
zahrnuje jednak etiku indiviudální, jež určuje normy chování k sobě samému (...), a etiku
sociální, jež jedná o normách sociálních, obecných (zejména spravedlnost, láska k bližnímu)
a zvláštních, plynoucích ze vztahů jednotlivce ke společenským skupinám, a to rodině,
národu, státu, za jehož budoucí útvar prohlašuje Krejčí stát socialistický” (Král 1937: 99).
145 Fischer,J.L.: Krejčí a Comte. In: Sborník ku poctě Františka Krejčího. Praha 1929, s. 44 - 45,
citováno podle Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2003: 71.
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výkladového modelu, který je ovšem inspirován i jinými zdroji než jen povinnými
klasiky marxismu-leninismu. Přechod z tohoto stádia k přijetí, byť nikdy ne
absolutnímu, marxismu jako pevného rámce svého myšlení, uskuteční Jiřina
Popelová až v období po II. světové válce, a budu mu tedy věnovat pozornost na
jiném místě.
Už na tomto místě však mohu povědět, že stopy tohoto procesu můžeme
najít i v poválečných dílech, kdy například v knize K filosofické problematice
Marxova Kapitálu z roku 1954 čteme: “Vědomí humanismu se v Marxovi
vytvářelo poznáním všech pokladů umění a filosofie, které lidstvo vytvořilo.
Jeho oblíbení básníci Homér, Aischylos, Dante, Shakespeare, Goethe vyjadřovali
to, co bychom mohli označit slovy Gorkého: “Člověk, to zní hrdě”. Marxova
láska k Aischylovi je pro jeho humanismus zvláště příznačná”

146

. Jinak řečeno:

studium klasické filologie a téměř dvacetiletou praxi v gymnaziální výuce tohoto
předmětu nemohla, a hluboce věřím, že ani nechtěla, Jiřina Popelová vymazat,
vyškrtnout ze svého myšlení...
2.5 Zdeněk Nejedlý a Jiřina Popelová: učitel a žačka?
2.5.1 Úvod
Při hledání základních orientačních východisek myšlení Jiřiny Popelové se
mi před očima stále více objevuje v zásadě velmi jednoduchá otázka: v čem
Jiřina Popelová navazuje na stále tolik inspirující a současně provokativní
osobnost Zdeňka Nejedlého? Co z jeho díla mohla považovat za inspiraci? Jakým
způsobem se s ním vyrovnávala? V čem je možno spatřovat základní shody? Lze
mezi jejich životními i myslitelskými příběhy spatřit nějaké shody, popř. analogie
(a to i při vědomí výstižných slov V. Macury: „Nejedlý zaujímal v proudu
marxistické a vůbec socialistické kultury mezi válkami po dlouhá desetiletí
místo zcela ojedinělé)

147

jakési pomyslné zrcadlo

? Osobnost Zdeňka Nejedlého se mi proto jeví jako

148

, ve kterém mohu spatřit myšlenkový systém Jiřiny

146 Popelová 1954: 139. Jen na okraj dodávám, že o několik odstavců dále Jiřina Popelová dosti
obsáhle analyzuje Grundrissy (s. 143), čímž zcela jistě stojí na počátku českého poválečného
hledání významu díla mladého Karla Marxe (srov.: Foglarová,E.: “Zelená světýlka” Jiřiny
Popelové. In: Foglarová 2005: 17 - 18).
147 Macura,V.: Obrozenecký model v Nejedlého koncepci socialistické kultury. In: Jiránek 1978:
301.
148 V této souvislosti je velmi zajímavé, jak se k osobnosti Z. Nejedlého hlásí ve svých Pamětech
Václav Černý, který byl generačním vrstevníkem J. Popelové (nar. 1905): "O Zdeňkovi
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Popelové v podobě, která dosud nebyla žádným způsobem tematizována.
Jiřina Popelová se samozřejmě se Zdeňkem Nejedlým osobně setkala ve
svém životě mnohokrát – nejdříve v rovině setkání studentky a učitele

149

a po

roce 1948 jako univerzitní profesorka filosofie i rektorka Univerzity Palackého
v Olomouci s ministrem československé vlády a předsedou Akademie věd. Nezdá
se však, že by byli v nějakém intenzivnějším osobním kontaktu

150

. To ovšem ani

v nejmenším neznamená, že by Popelová, která byla o dvacet šest let mladší než
Nejedlý, na jeho dílo nějakým způsobem nenavazovala.
Není mi známo, že by Nejedlý o Popelové zanechal nějakou písemnou
zmínku, ona o něm psala explicitně také jen velmi málo: v zásadě se jedná jen
o článek „Zdeněk Nejedlý – mistr dialektické metody“ z roku 1953 otištěný ve
Filosofickém časopise

151

a ve velmi malém nákladu vydanou brožuru „Zdeněk

Nejedlý a pojetí české kultury“ z roku 1972

152

. Položme si proto nejdříve otázku:

Proč Popelová o Nejedlém psala? Na počátku roku 1953 zcela jistě proto, aby
jako marxistická filosofka splnila stranický úkol, a přispěla tak k většímu lesku
oslav jeho 75. narozenin – ostatně text je integrální součástí monotematického
čísla Filosofického časopisu věnovaného právě tomuto výročí. Ovšem v roce 1972
už byla situace radikálně odlišná: Popelová jako důchodkyně vyhozená
nedůstojným způsobem z univerzity o dva roky dříve zcela jistě neměla žádnou
povinnost brožuru napsat. Mnohem spíše se jedná o snahu udržet si publikační
Nejedlém dlouho a dlouho nic ve zlém, jen slova uznání, a dal bych za to nevím co, kdybych s
nimi mohl vystačit až do konce" – Černý,V.: Paměti III. Atlantis: Brno 1992, s. 143. J. Zouhar, .
H. Pavlincová a J. Gabriel proto správně píší, že "Ať už se Černý vyjadřuje o Nejedlém více či
méně spravedlivě (...), autoři píšícím o Nejedlém měli by toto jeho "slovo o Nejedlém" vzít
na vědomí" – Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká filosofie v letech 1945 – 1948.
Academicus: Brno 2013, s. 131.
149 I. Tretera v této souvislosti vzpomíná oslavu pětasedmdesátých narozenin Jiřiny Popelové,
která se konala 26. února 1979 na FF UK, kde oslavenkyně s velkou vnitřní radostí prohlásila:
"Já si nesmírně vážím toho, že jsem mohla být žákyní profesora Zdeňka Nejedlého(...).
Nejedlý mě měl moc rád a vždycky mi říkal: "Na vás se mi líbí, Jiřinko, že máte takové živé
oči" – Tretera 2011: 151. Zároveň je však třeba dodat, že pohled do katalogu posluchačů
filosofické fakulty ukazuje, že J. Popelová žádné přednášky Z. Nejedlého v době svých
univerzitních studií zapsány neměla (domnívám se, že důvod byl v celku jednoduchý: Jiřina
Popelová milovala výtvarné umění a literaturu, ovšem hudba a muzikologie pro ni zůstaly po
celý život něčím v zásadě vzdáleným). To ovšem neznamená, že se J. Popelová se Z. Nejedlým
nesetkávala jinak. Srov.: Archiv University Karlovy, fond: Filosofická fakulta, katalogy řádných
posluchačů z let 1923 - 1928.
150 V této souvislosti proto nepřekvapí, že ani J. Křesťan ve své velké biografii Z. Nejedlého
J. Popelovou zmiňuje jen jednou ve zcela okrajové záležitosti – Křesťan 2012: 349.
151 Popelová,J.: Zdeně Nejedlý – mistr dialektické metody. Filosofický časopis 1, 1953, č. 1, s.
66 – 81. Separát článku uložen také v pozůstalosti J. Popelové (A AV ČR, fond: Jiřina Popelová,
k. 5, sign. 372).
152 Popelová,J.: Zdeněk Nejedlý a pojetí české kultury. Městský výbor Socialistické společnosti
pro vědu, kulturu a politiku: Praha 1972.
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možnosti i v nastávajících těžkých normalizačních časech. Snad zde také sehrála
roli určitá potřeba se vyrovnat s tématem, které kdysi pozoruhodným způsobem
naznačila a otevřela, ovšem později pod tlakem okolností opustila. Anebo se
v neposlední řadě jedná o určitou recyklaci toho, co své výsledky přineslo již
před téměř dvaceti lety?
Oba texty mají víc společného, než by se na první dojem mohlo zdát.
Dokonce lze říci, že některé pasáže (včetně uváděných citátů) jsou shodné

153

Samozřejmě některá výrazně ideologicky ovlivněná místa byla odstraněna

154

.
,

ovšem základní vyznění textu je v zásadě stejné. V obou případech je zřejmé, že
Popelová chtěla především vylíčit Nejedlého jako významnou osobnost českých
dějin, když ho představuje jako dědice velkých obrozeneckých osobností
Jungmanna, Šafaříka, Palackého, kteří všichni „nejen vytvářeli učená díla, ale
přetvářeli národní povědomí a modelovali mravní profil svých krajanů“

155

. Vždy

však hovoří v obecné rovině, o svém vztahu k Nejedlému a inspiracích, které
z jeho díla načerpala, nikde přímo nemluví.
Je proto nutné položit otázku: nejsou oba naznačené texty jen jakousi
špičkou pomyslného ledovce? Není inspirace Jiřiny Popelové Zdeňkem Nejedlým
mnohem větší než si připouštíme? A v čem vlastně nachází Popelová u Nejedlého
inspiraci?
Jinými slovy: jaké nové horizonty rozumění životu i dílu Jiřiny Popelové
nám může přinést srovnání se Zdeňkem Nejedlým?
2.5.2 věda a umění
Zdeněk Nejedlý v úvodu své velké monografie věnované osobnosti T.G.
Masaryka napsal: „mně umění, věda, filosofie i politika jsou jen různé jevy
jednoho společného, z hlubších základů vyvěrajícího dění historického“

156

.

František Červinka ve svém životopise Nejedlého dobře ví, že tato slova platí
nejen pro toho, komu jsou určena, tj. Masaryka, ale zejména pro Nejedlého
samotného. Píše proto:

„Nejedlý je nevysvětlitelný na samotné půdě

153 Např. relativně dlouhá citace z Nejedlého Dějin husitského zpěvu i s komentářem byla
zařazena jak do Popelová 1953: 50, tak do Popelová 1972: 14 - 15.
154 Např. zmínka o Stalinově přínosu vědě - Popelová 1953: 48.
155 Popelová 1972: 5.
156 Citováno dle: Popelová 1972: 10.
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historiografie, tím méně na samotné půdě hudební vědy nebo dokonce ve
výlučné oblasti politiky“

157

.

Domnívám se, že tato slova můžeme vztáhnout i k dílu Jiřiny Popelové:
také u ní není filosofie uzavřenou oblastí čistého vědeckého bádání, ale něčím,
co vždy úzce souvisí s praktickými způsoby lidského jednání (odtud částečně také
její zájem o etiku) i uměním – nezapomínejme, že jejím manželem byl sochař
Karel Otáhal. J. Gabriel v této souvislosti také připomíná, že ještě před
studijním pobytem v Itálii jí prof. Zich nabízel habilitaci v oboru estetiky

158

. Její

celoživotní zájem o uměleckou formu vyjádření můžeme pozorovat i v mnoha
pokusech o vlastní tvorbu, zejména divadelní hry

159

. Jinými slovy: také dílo

Jiřiny Popelové přechází mezi různými formami a způsoby vyjádření jak vědy, tak
umění, aniž by autorka sama v tom spatřovala jakoukoli diskontinuitu. Právě
naopak,

právě

inspirativním,

tato
neboť

základní

charakteristika

překonává

všechny

činí

její

zjednodušující

dílo
a

ještě

dnes

schematizující

interpretace.
Ovšem

Nejedlého

vědomé

stálé

úsilí

o

interdisciplinaritu

uvnitř

humanitních věd, ale také především neustávající pohyb mezi vědou a uměním
představují zcela jistě pro Jiřinu Popelovou něco důvěrně známého a osobně
prožívaného. Nejen to: Nejedlý zcela tuto interdisciplinaritu nechápal jako
přechody mezi dvěma odlišnými póly, jako hledání rovnováhy mezi dvěma
silovými centry, ale mnohem spíše jako snahu o nalezení jakéhosi komplexního
přístupu

160

, tedy takového, který by všechny na první pohled se objevující

rozpory a překážky překonal a převedl poučen mimo jiné F. Nietzschem
vyšší rovinu, jak to ostatně ukázal nejen v Dějinách husitského zpěvu

161

na

162

, ale

157 Červinka 1969: 146. Srov. Také: Dvořák,J.: Zdeněk Nejedlý – průkopník české socialistické
kultury. In: Jiránek 1978: 7.
158 viz: Foglarová,E.: Vztah filozofky prof. Jiřiny Popelové k umění a estetice. In: Gabriel 1984:
147. Odtud tuto informaci přebírá: Gabriel,J.: Za profesorkou Jiřinou Popelovou. SCetH 15,
1985, č. 30, s. 135. Nejsem si zcela jist, odkud E. Foglarová tuto informaci čerpala (zřejmě ze
vzpomínek samotné J. Popelové, neboť se velmi dobře znaly a byly, pokud je mi známo,
dokonce ve vzdálenějším příbuzenském poměru), ovšem pokládám ji za velmi
pravděpodobnou, už jen proto, že J. Popelová měla přednášky a semináře O. Zicha od jeho
příchodu z Brna zapsány zcela pravidelně a v dosti velkém rozsahu, který se postupem času
spíše zvětšuje – srov. Archiv University Karlovy, fond: Filosofická fakulta, katalogy řádných
posluchačů z let 1923 – 1928.
159 srov.: Pokorný 1989: 22.
160 Zde se zdá, že silnější impulsy v této oblasti převzal Nejedlý spíše z muzikologie: „Již pojetí
jako Gesamtkustwerk jistě podporovalo onen celostní pohled, jímž Nejedlý nazírá na
skutečnost“ - Popelová 1953: 45.
161 srov. Červinka 1969: 149 – 150.
162 J. Popelová v této souvislosti poznamenává: „Jeho Dějiny husitského zpěvu jsou dějinami
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také v Bedřichu Smetanovi i Richardu Wagnerovi. Jiřina Popelová, poučena svým
hlubokým zájmem o metodologii společenských věd, k tomu dodává: „Nejedlého
pojetí stálo v příkrém protikladu k vývoji společenských věd jeho doby, které
spěly stále k větší specialisaci a tím k přechodu od historického pojetí kultury k
pojetí systematickému“

163

.

Nastíněná otázka má však ještě další rovinu naznačenou F. Červinkou:
„Jeden z nejpilnějších vědců té doby byl zaujat tolika zájmy, že brzy i mezi
jeho ctiteli se ozýval sarkastický popěvek: opět si vytkl nový cíl - a napsal první
díl“

164

. Ano, všichni víme, že Z. Nejedlý stále znovu a znovu psal první díly svých

objemných spisů a vlastně žádné své dílo nedovedl k ohlášenému konci - „není
jiné odpovědi než přiznat jeho vášeň otevírat stále nové problémy a témata
a dokazovat vždy mocným rozběhem svou schopnost řešit je způsobem, který
namnoze zůstával bez domácí konkurence“

165

. Také J. Popelová otevírala po celý

svůj život mnoho různých otázek a problémů, navíc způsoby velmi různorodými –
psala od jednoduchých popularizačních textů v publicistickém duchu (např.
dělnických časopisech v létech třicátých či o socialistickém životním stylu
v létech šedesátých) přes umělecké texty (např. druhou polovinu knihy Étos a
práce

166

ve stylu platónského sympózia) ke striktně vědeckým textům (není

proto divu, že výše uvedenou velmi frekventovanou výtku Nejedlému neopakuje,
ale naopak v zásadě neguje

167

). Tematicky psala o mnoha oblastech dějin

filosofie, axiologie, etiky, komeniologie, pedagogiky atd. Ano, zcela jistě
Popelovou netrápil problém naznačený u Nejedlého v takové intenzitě – už jen
proto, že mnohá svá velká díla dokázala dokončit. Ovšem mnoho oblastí jejích
zájmů napovídá, že ne vždy řekla vše, co měla na srdci – víme například, že na
konci svého života začala sepisovat velké dějiny českého myšlení přinejmenším
od husitství po Bílou horu. Také např. etice u Komenského chtěla zcela jistě
husitství, ale právě proto tím plněji, tím živěji vystupuje obraz husitského zpěvu“ - Popelová
1953:47.
163 Popelová 1972: 10.
164 Červninka 1969: 236.
165 Červinka 1969: 237; srov. též: Havelka 2010: 114.
166 Popelová,J.: Étos a práce. O etice povolání. Praha: Mladá fronta 1979.
167 „Nejedlý (…) nevidí jen souvislost všeho dění. Dovede stopovat souvislosti podstatné a
odlišovat je od nepodstatných. Jeho líčení, to není jen ona pozitivistická síť kauzálního
nexu, při němž všechny vztahy mají stejnou závažnost, takže hlavní linie se ztrácejí. Nejedlý
ví, které linie má sledovat. Objevuje nové spoje, ale zároveň ruší staré, konvenční“ Popelová 1972: 10. Samozřejmě, tuto apologii můžeme chápat jako určitou povinnou úlitbu v
zájmu možnosti publikace celého textu, jsem ovšem přesvědčen, že alespoň částečně zde
Popelová vystihla svůj vlastní postoj a osobní situaci.
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věnovat bližší pozornost, ovšem nebylo jí to osudem dopřáno...
2.5.3 filosofie dějin a spor o smysl českých dějin
„S

vědeckou

výzbrojí

historika

a

obohacen

podněty

německého

romantismu vstoupil Nejedlý v roce 1913 na půdu vědeckého a ideologického
sporu o smysl českých dějin“

168

. Hned na úvod podotýkám: Nejedlý vstupuje do

tohoto sporu v dvojjediné roli: jako školený historik, odchovanec Gollova
semináře a zároveň jako uměnovědec, nástupce O. Hostinského, profesor
hudební vědy s niterným zájmem o dílo nejen R. Wagnera a G. Mahlera, ale také
F. Nietzscheho. Není proto divu, že se nepostavil vyhraněným způsobem ani na
jednu ze stran sporu, ale právě naopak: „oběma stranám, z jejichž díla až do
konce života čerpal, vzdal hold a k oběma se současně postavil kriticky, aby nad
ně a proti nim mohl vytyčit své sugestivní otázky“

169

. M. Havelka proto píše, že

Z. Nejedlý „na jedné straně oslaboval a často přímo zpochybňoval Masarykovu
ideu vnitřního nábožensko-humanitního pouta celku českých dějin – a za
přesvědčivější označil Pekařův princip národní-, na druhé straně se programově
přibližoval požadavkům na „zfilosofičťování dějepisectví“ a jako interpretační
perspektivu nabídl „princip duchovní a sociální emancipace, ideu svobody
individuální i národní“

170

.

Velmi podobně vyjadřuje svou pozici J. Popelová nejen ve dvou základních
článcích věnovaných odkazu Z. Nejedlého, ale také v nejpozoruhodnějším textu,
který sporu o smysl českých dějin věnovala – ve svých Rozjímáních o českých
dějinách z roku 1948. Povšimněme si, že výchozí pozice autorky je zde podobná
jako u Nejedlého: Popelová zná soudobou historiografii, ale současně je
odchovankyní F. Krejčího, E. Rádla, K. Vorovky a dalších autorů, kteří se
k přístupu Gollovy školy stavěli značně kriticky. Podobně jako Nejedlý, ovšem o
třicet pět let později (což se projevuje kupř. zdůrazněním roviny sporu T.G.
Masaryk versus J. Goll a J. Pekař, přičemž další fáze diskusí, např. příspěvky J.
Slavíka, J. Werstadta i J.L. Fischera, kterému jsou Rozjímání věnována, je
naprosto opominuta – celý problém sporu o smysl českých dějin je tak výrazně
168 Červinka 1969: 162; Nejedlého článek otištěn znovu: Havelka 1995: 321 - 360.
169 Červninka 1969: 163.
170 Havelka 1995: 10.
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redukován v zásadě jen na první fázi, která proběhla před vypuknutím I. světové
války

171

), se snaží o tutéž základní pozici: neodsoudit a priori ani jednu ze stran,

ale naopak obě pochvalně shrnout a současně kriticky zhodnotit.
Domnívám se, že Popelová starou brožuru Nejedlého znala a při psaní
svých Rozjímání z ní alespoň částečně vycházela. To ovšem v sobě nese závažný
důsledek: při svém hodnocení Masaryka i Pekaře vychází z Nejedlého základní
optiky. Jinými slovy: při hledání významu Masarykova myšlení pro mladou Jiřinu
Popelovou si stále více uvědomuji, že Popelová nebyla Masarykovou přímou
následovnicí, ale svou roli zde sehrálo především základní zprostředkování
v osobě Z. Nejedlého. Povšimněme si základních rysů hodnocení Masaryka i
Pekaře: o Masarykovi čteme, že „smysl českých dějin byl mu vždycky hluboce
mravní, a protože se národy udržují těmi ideami, jimiž se povznesly
v minulosti, byla myšlenka humanity majákem, ozařujícím budování první
republiky. Měla své vady, ale měla i své veliké a krásné klady, a ty byly ozářeny
Masarykovou humanitou“

172

a velmi podobná slova věnuje J. Popelová také

J. Pekařovi.
Ovšem nejen to: podobně jako Nejedlý se Popelová pokouší nejen
o přiznání pravdy oběma stranám sporu, ale o něco více – o nalezení nového,
kvalitativně lepšího pohledu – řečeno lapidárně: nikoli odmítnout, ale
překonat

173

. A podobně jako Nejedlý i ona nachází toto východisko ve velmi

široce chápané ideji socialismu. Rozjímání proto zvěstují příchod nového času
slovy: „Dlouhý oblak nad kostelem svaté Ludmily se zarděl dosud skrytými
paprsky a rozvinul se po nebi podoben rudé vlajce (…). Na východě svítalo“

174

.V

tomto kontextu se také jeví velmi pochopitelná výtka M. Havelky, že Rozjímání
v dobových diskusích zcela zapadla a nenalezla náležitý ohlas – ano, ve velmi
rozpolcené a dramatické době poválečných let nemohl dojít uplatnění text
stojící na pozicích ve svém základě už 30 let starých, a tedy vlastně už v daném
kontextu nepatřičných.
Jako hlavní principy Nejedlého pojetí historické vědy vymezuje Popelová
tyto tři základní zásady:

171
172
173
174

srov.: Havelka 1995: 14 n.
Popelová 1948: 24.
Popelová 1953: 46.
Popelová 1948: 40.
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1) historie je jedna - „tato deviza platila ve škole Gollově
doplnil

tím,

co

vždy

bytostně

cítil,

vědomím

175

. Nejedlý ji

souvislosti

mezi

společenským, politickým, kulturním, a to ve všech oblastech kultury.
Když si osvojil historický materialismus, získal tím další zdůvodnění
jedinosti historie“

176

;

2) historie není uchováváním a oslavou starého, nýbrž zápasem nového se
starým - „je nepochopitelné, jak může být historik konzervativním, když
stále studuje, jak minulost je překonávána a nastupuje nové. Láska
k mladému, vznikajícímu, novému je charakteristickým znakem historie“
177

;

3) historie má smysl - „historiograf musí hledat tento smysl a učinit jej
páteří své práce“

178

.

Je zřejmé, že všechny tyto zásady Nejedlého platí i pro myšlenkový
systém Jiřiny Popelové, a to již v době před druhou světovou válkou. Přesvědčení
o hluboké vnitřní hodnotě dějin, které bychom mohli nazvat i historismem,
snaha o hledání přelomů mezi starým a novým (např. na příkladu formování
všenápravné koncepce Komenského či nástupu etických teorií antiky i renesance)
a v neposlední řadě hledání smyslu dějin ve smyslu zvýšeného zájmu o filosofii
dějin

179

– to vše zásadním způsobem charakterizuje nejen Zdeňka Nejedlého, ale

i Jiřinu Popelovou. Nelze ovšem tvrdit, že by tyto zásady převzala Popelová
jedině a pouze z Nejedlého – víme např. o tom, jak velký a silný vliv pro ni
představovalo myšlení Benedetta Croceho. Ovšem ve výše uvedených zásadních
premisách není mezi Nejedlým a Crocem žádný výrazný rozpor – připomeňme
např. Croceovo přesvědčení o tom, že „dějiny a filosofie dějin spadají v

175 Z. Nejedlý o této základní zásadě napsal v dopise J. Gollovi ze dne 17.2. 1905: „To slovo, jež
jsem slyšel brzo po svém nástupu na fakultu od Vás mi rázem řeklo to, co jsem už tušil, co
však jsem si nedovedl dobře formulovat“ - citováno podle: Špičák,J.: Historické analogie v
Nejedlého politické žurnalistice dvacátých let. In: Jiránek 1978: 309.
176 Popelová 1972: 9. Velmi podobně i Popelová 1953: 46 n., kdy ovšem jako zastřešující termín
pro Nejedlého velice široké chápání sociálních jevů volí poněkud nešťastně, ovšem zcela jistě
pod velmi zřetelným dobově podmíněným tlakem, velmi vágní pojem „dialektika“, který v
této souvisloti je chápán jako de facto autonomní vědecká metoda bez přímé návaznosti na
marxismus (-leninismus).
177 Popelová 1972: 9. Velmi podobně i Popelová 1953: 50 n. Samozřejmě v povzdálí se zde ozývá
Nietzsche. Vše je proto chápáno také v souvislosti s jednoznačně pozitivním hodnocením
mládí: „mladý, mladičký, to je nejkrásnější epitethon, které dovede dát“ - Popelová 1953:
51.
178 Popelová 1972: 9.
179 Srov.: Popelová,J.: Filosofie dějin, její úkoly a rozdělení. ČČH 45, 1939, č. 1, s. 9 – 30.
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jedno“

180

. Je otázkou, odkud tato základní shoda pochází, ovšem domnívám se,

že s největší pravděpodobností tryská z jednoho základního zdroje: poučení o
limitech tehdejšího pozitivismu (nejen v historiografii) a s tím úzce související
touhy po hlubším metodologicko-teoretickém ukotvení.
2.5.4 cesta k marxismu
Cesta Zdeňka Nejedlého k marxismu nebyla ani jednoduchá, ani přímočará
a současně v žádném případě jednoduchá. V letech před první světovou válkou
se o marxismus nijak nezajímal, a proto teprve ruská revoluce a vznik
Československa ho inspirovaly k další fázi myšlenkového hledání. Dospěl totiž
k přesvědčení, že velká éra národního obrození je u konce a nastává tedy
počátek doby nové, jejíž charakter bude nutno vybojovat v mnoha nastávajících
zápasech. Nezapomínejme ovšem, že v roce 1918 Zdeňku Nejedlému bylo již 40
let – jeho mládí bylo tedy formováno nikoli Marxem, ale zcela jinými velikány,
jejichž vztah k marxismu byl v mnoha případech velmi kritický až odmítavý – T.G.
Masarykem, J. Gollem, F. Nietzschem, R. Wagnerem atd.
Ovšem počátek jaké doby Z. Nejedlý očekával? Zcela jistě vyhlížel příchod
času vyznačeného zásadním způsobem ideou socialismu. Nestojí však z počátku
na pozicích marxismu, ale odkazu Masarykova myšlení – řečeno s F. Červinkou:
„Nejedlý svůj socialistický a revoluční radikalismus odůvodňoval etickým
radikalismem humanity, který mu nebyl omezen a vázán vírou v „mechanismus
a hmotu“, ale naopak vírou ve vítězství ducha nad hmotou“

181

. Nezapomínejme

také, že do určité míry analogickou situaci můžeme konstatovat i u jiných
osobností – nejen mladších, jako J.L. Fischer či V. Černý, ale i starších, z nichž
na čelném místě je nutno uvést F. Krejčího

182

.

Podobně také J. Popelová svou cestu k marxismu hledala velmi dlouho
a spletitě. Ovšem oproti Nejedlému zde nacházíme dva zásadní rozdíly: jeho
přijetí marxismu nastartovala I. světová válka, její plnou akceptaci až druhá.
Současně platí, že Nejedlý odmítal ideu sociální demokracie, kdyžto Popelová
180 tamtéž, s. 13.
181 Červinka 1969: 269.
182 Podotýkám jen, že F. Krejčího považoval Z. Nejedlý, stejně jako J. Popelová, za svého
významného univerzitního učitele. Není proto divu, že se o něm mnohokrát pochvalně
zmiňuje – srov. Červinka 1969: 149 a 216.
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byla až do roku 1948 členkou sociálnědemokratické strany a teprve po jejím
nuceném sloučení se stala členkou KSČ. F. Červinka píše o jen na první pohled
paradoxní situaci Z. Nejedlého kolem roku 1919: „Jsa vědomě nemarxistou vítal
a podporoval marxismus tzv. levice v sociální demokracii“

183

- Popelová proti

tomu podobně jako Nejedlý ctí ideu revoluce i její ruskou praktickou realizaci,
ovšem mnohem déle jen ve smyslu etickém a ideovém, nikoli praktickém, a tedy
politickém. Jinými slovy: Jiřina Popelová zůstala v zásadě po celý svůj život
upřímně přesvědčenou socialistkou, naproti tomu se Z. Nejedlý přes všechny
proklamace skutečným marxistou nikdy nestal (a to i přesto, že byl dlouholetým
členem KSČ) a není proto divu, že M. Havelka soudí, že nebyl marxistou, ale jen
„opožděným, socialisticky orientovaným „národním buditelem“

184

.

Nejedlého i Popelovou proto spojuje nespokojenost s politicko-sociální
situací První republiky i touha po zlepšení tohoto stavu, ať už směrem
naznačeným Masarykem, a/nebo směrem, který se jim zdál být naznačen
Leninovou revolucí

185

. To znamená, že socialismus jim představuje jakousi

očekávanou a vyhlíženou budoucnost evropské civilizace a současně domyšlení
a realizaci Masarykovy myšlenky humanity. F. Červinka k tomu poznamenává:
„Statečná cesta Nejedlého ke komunistickému hnutí nebyla tedy cestou
marxismu k marx-leninismu, ale cestou od historicko-kulturně prožívaného
národního obrození k socialistické revoluci, od romantických ideálů umění
minulého století k revolučním politickým ideálům století dvacátého, od
masarykových „humanitních idejí“ ke konkrétní účasti v nastávajících třídních
bojích“

186

. Jinak řečeno: Masarykův pojem humanity byl často kritizován pro

svoji vágnost a neurčitost. Z. Nejedlý i J. Popelová proto usilovali o naplnění
tohoto pojmu novým obsahem, který se jim zdál být naznačen právě ruskou
Leninovou revolucí. Úcta k velkým národním hodnotám 19. století, tj. k národu
a jeho velkým dějinným skutečnostem a osobnostem (např. k husitství či
osobnostem J. Husa či J.A. Komenského) tak plynule, bez pocitu diskontinuity či
nesmysluplnosti, které bychom možná na tomto místě cítili dnes my, přecházela
v úctu k velkým revolučním hodnotám století dvacátého. Ano, tento proces
183 Červinka 1969: 269.
184 Havelka 2010: 123. Ostatně už B. Komárková v 80. letech psala o tom, že Nejedlý „měl ve
své argumentaci po celý život blíže k Masarykovi než k Marxovi“ - citováno podle: Křesťan
2012: 217.
185 srov.: Popelová 1972: 8.
186 Červinka 1969: 279.
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postupného přerodu od úcty k velkým hodnotám Masarykovým k hodnotám
Leninovým nebyl u něho i u J. Popelové ani jednoduchý, ani bez komplikací

187

,

ovšem v daném kontextu se jeví jako pochopitelný a de facto racionálně
zdůvodnitelný.
F. Červinka celou problematiku vystihuje velmi výstižně, když píše, že
Nejedlý „ač přilnul k ruské revoluci a leninismu, chtěl si s Masarykem, jak se
znovu ukázalo ve třicátých letech, nadále rozumět. Pro něho byl český
humanismus kolébkou a jeho autoritami i rádci zůstali Hus, Palacký a
Smetana“

188

. V. Macura v této souvislosti podotýká: „Nejedlý se dostával k

marxismu (…) cestou, která vedla domýšlením smyslu české kultury, v linii jeho
formulování v Smetany“

189

. Marxismus se tak stává domyšlením toho, co proces

národního obrození otevřel a nedovedl dovést ke svému cíli.
Možná bychom proto mohli souhrnně říci, že Z. Nejedlý i J. Popelová
usilovali, byť každý mírně odlišným způsobem, o navázání na tradice české
humanity v Masarykově slova smyslu. Tato humanita měla samozřejmě,
minimálně v odkazu na táborství i jednotu bratrskou, rysy v určitém slova smyslu
socialistické. Není proto divu, že bolševická revoluce v Rusku se jim jevila jako
to, co hledali – praktickou realizaci a faktické domyšlení toho, co cítili
a promýšleli - „vždyť Masaryk považoval socialistické hnutí za humanitní ideu,
která chtěla abstraktní heslo rovnosti ztělesnit hospodářsky, vždyť bratrství
znamená komunismus a jeho českou tradici přece již založili táborité“

190

.

Akceptace marxismu se pak jeví jako krok, který jak pro Nejedlého, tak pro
Popelovou znamená základní filosofické ukotvení a podepření toho, co promýšleli
již dříve a k čemu dospěli pozoruhodnými cestami.
2.5.5 vzdělavatelská činnost
Jiřina Popelová strávila téměř 20 let svého života jako středoškolská
187 Z. Nejedlý přímo v roce 1925 napsal, že mezi Leninem a Masarykem „jest rozpror tak silný,
že jen jeden může být vítězem a druhý poraženým, (…) že si rozuměti nemohou“ - Červinka
1969: 277. K okolnostem týkajícím se J. Popelové připomínám velmi výstižnou poznámku J.
Krále: “Historický materialism spojuje nekriticky s idealismem Jiřina Popelová” - Král,J.:
Československá filosofie. Praha 1937, s. 205.
188 Červinka 1969: 277 – 278.
189 Macura,V.: Obrozenecký model v Nejedlého koncepci socialistické kultury. In: Jiránek 1978:
302.
190 Červinka 1969: 276.
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profesorka filosofické propedeutiky a klasické filologie, takže po celý svůj život
znala význam pedagogické činnosti s mladými lidmi. Zdeněk Nejedlý na střední
škole nikdy v životě nevyučoval, neboť od let univerzitních studií působil
v archivu Musea království českého a poté již jen na univerzitě

191

. Pocházel však

z učitelské, nebo snad výstižněji kantorské rodiny, a proto není divu, že
„neomezuje se jen na obvyklý nástroj vědce – na mluvené a psané slovo, i když v
obojím byl mistrem. Ví, že roznínit masy znamená i užívat organizačních
možností i prostředků názorných, dokumentárních i monumentálních.(...)
Nejedlý byl tvůrčím vědcem, nepopularisoval cizí myšlenky, nýbrž výsledky své
badatelské práce. (…) Proto jeho kulturní podněty vyrůstají v kulturní akce“

192

.

M. Havelka tuto skutečnost tematizuje výrazně lapidárněji, když píše, že
i pozdní Nejedlý byl „opožděný, socialisticky orientovaný národní buditel“
Zásadním

formujícím

vlivem

tohoto

v

zásadě

193

.

buditelského

charakteristického rysu myšlení Z. Nejedlého byla samozřejmě Litomyšl, město
jeho dětství a dospívání. Toto maloměstské východočeské město, s jehož malostí
se „někteří významní lidé našich kulturních dějin museli až bolestně
smiřovat“

194

, postupem času nedostačovala ani Nejedlému samotnému (vždy si

hrdě připomínal, že jeho rod nepocházel z tohoto města, ale z Českého ráje),
což ovšem nic nemění na tom, že právě zde, především prostřednictvím svého
otce Romana Nejedlého, do sebe nasál duchovní atmosféru odeznělého procesu
národního obrození.
Jiřina Popelová sice pocházela z Prahy a toto město také formovalo její
myšlení až do konce univerzitních studií, ale poté strávila několik let
v maloměstském prostředí moravského i českého venkova (vyučovala ve
Strážnici, Břeclavi, Čáslavi, České Třebové i jinde). Její vazba s obrozeneckým
zápalem byla proto v tomto smyslu menší, ovšem na straně druhé byla výrazně
posílena jejím učitelským povoláním.
Ostatně i jako univerzitní profesorka v letech po druhé světové válce
nezapomněla Popelová na své středoškolské působení, připomeňme publikování
jejích textů v časopisech jako Pedagogika, Učitelské noviny, Dějepis ve škole
atd. Dokonce můžeme vyslovit tezi, že rovina čisté a strohé vědy, bez více či
191
192
193
194

Červinka 1969: 373.
Popelová 1972: 27 – 28.
Havelka 2010: 123.
Červinka 1969: 19.
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méně akcentovaného popularizačního kontextu, jí byla do určité míry
nesympatická – odtud např. její neporozumění s autory seskupenými kolem
obnoveného Archivu (J. Brambora, J. Červenka, V.T. Miškovská, A. Škarka
a další). Jinými slovy: Popelová si byla vždy dobře vědoma, že díky mnohaleté
praxi gymnaziální profesorky je vybavena schopností velmi dobře a srozumitelně
formulovat své myšlenky, a vždy proto chtěla působit nejen na úzký okruh
vědeckých pracovníků, ale na mnohem širší spektrum čtenářů. Do určité míry
platí, že tím pádem se jí do cesty více připlétala ideologie, což je ovšem
problém, na který narážel po celý svůj život Z. Nejedlý v intenzitě snad ještě
větší

195

...
2.5.6 po druhé světové válce

F. Červninka píše: „Po druhé světové válce Nejedlý bojoval dál za své
přesvědčení, jež v podstatných rysech sloužilo progresivnímu pohybu naší
národní společnosti. Současně se však stal pastýřem i ovcí v jedné osobě“

196

.

Nevypovídají tato slova i o J. Popelové? Vždyť i ona zdánlivě po druhé světové
válce pokračovala tam, kde před ní skončila – válka zmařila její plány na
habilitaci, proto počátek univerzitní kariéry přinesla až léta poválečná. Také
základní přesvědčení formované klasickým vzděláním a odkazem antické kultury,
které se podobně jako u Ludvíka Svobody stalo především v období padesátých
let záštitou proti nejtěžším ideologicky motivovaným útokům i jistým symbolem
kontinuitity, nebylo odstraněno, ale jen určitým způsobem modifikováno.
Ovšem za jakou cenu? Stejně jako se Nejedlý zaplétá stále více a více do
oficiálních stranických a státních struktur

197

, tak i Popelová přijímá další a další

funkce a pocty – rektorka Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí katedry
filosofie FF UK v Praze, doktorka filosofie Lomonosovy univerzity v Moskvě atd.
Nestává se tak stále více pastýřem i ovcí současně? Domnívám se, že ano. Za
cenu získání vlivu a postavení v rámci české filosofie se stává stále více
integrální součástí ideologicko-mocenských struktur. V tomto rámci proto
195 srov. např.: Červinka 1969: 324 – 325.
196 Červinka 1969: 254 – jedná se o narážku na Nejedlého slova z roku 1918: „Nejsem totiž
stoupencem víry v jeden ovčinec a jednoho pastýře, již proto ne, že necítím v sobě vůbec
žádnou schopnost být ovcí“.
197 Ponechme stranou otázku, zda v tomto procesu Nejedlý sám nehrál velmi aktivní roli –
připomeňme v této souvislosti jeho sen o tom, že se stane československým prezidentem.
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můžeme chápat, proč své texty otiskovala na stránkách Rudého práva i Nové
mysli. Stává se tak pastýřem – osobou, která určuje. Ovšem současně musí
přijímat nejrůznější limity a omezení – stává se ovcí. S plnou intenzitou si je
uvědomila v 70. letech a zejména po smrti Jana Patočky. Anebo už mnohem
dříve a neměla vnitřní sílu?
Jinými slovy: „Nejedlý jako nezávislý myslitel, vědec, publicista a občan
ustoupil v tomto období (tj. po roce 1948 – pozn. J.H.) Nejedlému – členu
Ústředního výboru Komunistické strany Československa, ministru školství, věd
a umění, ministru sociální péče, prvnímu presidentu Československé akademie
věd, tedy vládnoucímu činiteli a představiteli vědy (…). Hlas Nejedlého si
zachoval svou jedinečnost a přitom se vystříhal jakékoli možné disharmonie
s hlasem stranického kolektivu, určujícího vnitřní i zahraniční politiku země“

198

.

Neustoupila Jiřina Popelová - filosofka humanitních věd a filosofka dějin opřená
zejména o dílo Benedetta Croceho Jiřině Popelové – marxistické filosofce
zaplavené mnoha poctami a funkcemi? Samozřejmě, F. Červinka zde správně
naznačuje, že i u Nejedlého nebyl ústup předválečného myslitele úplný, že si
vždy zachoval uvnitř vládnoucího jádra KSČ uchoval zvláštní individualitu, která
mnoha ostatním členům politbyra nebyla vždy po chuti. Podobně i Popelová si
vždy i v těžkých časech zachovala specifickou vnitřní integritu, která byla
podepřena celým jejím předválečným myšlením. Tedy, i když se po válce zásadně
prezentovala

jako

věrná

zastánkyně

marxismu-leninismu,

jsem

hluboce

přesvědčen, že na své mládí, tj. ovlivnění klasickou filologií, bádenským
novokantovstvím, studiemi ve fašistické Itálii a mnoha dalšími vlivy, nikdy
nezapomněla a vždy je nosila hluboce v sobě.

198 Červinka 1969: 351.
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3 Jiřina Popelová a filosofie dějin
3.1 úvod do problematiky

Za pomoci srovnání myšlení mladé Jiřiny Popelové a jejích vrstevníků
Josefa Ludvíka Fischera a Ludvíka Svobody se ukazuje, že základním impulsem,
ze kterého vzniká filosofie dějin Jiřiny Popelové, je potřeba a touha překonat
a vyřešit současnou krizi
a kulturní

, která se projevuje především v rovině sociální

199

. Obrat myšlení k minulosti má, ve shodě s názorem historismu

200

19. století fungujícího zde jako zásadní inspirační zdroj, umožnit pochopení
současnosti. G. Iggers v této souvislosti výstižně konstatuje: „Historismus
představoval více než pouhou teorii dějin, neboť zahrnoval celkovou filozofii
života“

. Z tohoto úhlu pohledu stojí Popelová na nikterak inovativních

201

myšlenkových pozicích.
Zároveň jí zcela jistě jako inspirace však posloužily soudobé německé
diskuse o krizi historicismu. Především „Ernst Troeltsch vyjádřil stále
rozšířenější názor, že historické bádání odhalilo relativnost všech hodnot
a odkrylo absenci jakéhokoliv smyslu bytí“

. To znamená, že historismus mladá

202

Jiřina Popelová přijímala jako myšlenkovou inspiraci, ovšem snažila se ho
domyslet, překonat, možná lépe řečeno: převést na kvalitativně vyšší úroveň.
Proto se domnívám, že významnou roli v myšlení Jiřiny Popelové hraje
snaha, možná lépe řečeno touha, nalézt pevný bod, který by poskytl nezbytné
199 Jan Zouhar v této souvislosti píše: “Česká filosofie se na přelomu století snažila vyjádřit i
překonávat pocity krize. Postupovala podle mého názoru správným způsobem odstraňováním mystifikace, zbavování se iluzí, objasňováním skutečných základů naší
činnosti a jejího smyslu” - Zouhar,J.: Studie k dějinám českého myšlení. Katedra filosofie FF
MU: Brno 1999, s. 13.
200 Připomínám jen, že Jiřina Popelová byla už v polovině 30.let přesvědčena, že jednou z
hlavních příčin této krize je pozitivismus. Píše: “Zdá se mi, že positivismus v kulturních
vědách měl účinek opačný než v přírodovědách. Kdežto v přírodovědách měl za následek
velký význam přírodověd pro život a prostřednictvím techniky veliké změny v lidské
společnosti, myslím, že nepřekročím nijak meze spravedlihého hodnocení, budu-li
konstatovat, že vliv kulturních věd na život, pokud byly ovlivněny positivismem, pronikavě
poklesl. Myslím dokonce, že můžeme positivismu a z něho plynoucí skeptické “epoché”
zdrženlivosti v úsudcích hodnotících a kladoucích cíle, přičísti velkou část kulturní
desorientovanosti naší doby” - Popelová 1936 (Poznání): 104. Jiří Cetl pak tyto úvahy Jiřiny
Popelové shrnuje: “Krátce, pozitivismus v těchto vědách cílil k vytvoření teoretických nauk,
jichž by bylo možno použít k aplikaci, ale popřel přitom, že jsou poznatelny cíle, k nimž tyto
aplikace slouží jako prostředky; pozitivistická věda resignovala na stanovení hodnot a cílů,
a tím se zbavila i možnosti působení” - Cetl 1981: 87.
201 Iggers,G.: Dějepisectví ve 20. století. NLN: Praha 2002, s. 33.
202 tamtéž, s. 34.
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ukotvení všem dalším souřadnicím jejího myšlení, východisko, jehož neochvějná
jistota by umožnila přejít postupně k dalším velkým výzvám a otázkám, řečeno
jejími slovy: překonání relativismu. Je zřejmé, že Jiřina Popelová v době
počátku svého působení venkovské gymnaziální profesorky klasické filologie
intenzivně a zároveň samostatně, možnost snad říci až osamoceně, promýšlela,
podobně jako František Krejčí ve svých novobydžovských letech,
východiska svého myšlení

základní

.

203

Myšlenkové hledání nebylo zcela jistě jednoduché ani přímočaré, není
proto divu, že Josef Král ve své Československé filosofii lapidárně konstatuje:
“Historický materialism spojuje nekriticky s idealismem Jiřina Popelová”

.

204

Toto konstatování se zcela jistě opírá o skutečnost, že mladá Jiřina Popelová
opravdu publikovala na straně jedné roku 1935 “idealistický” článek “Noetické
meze objektivity historického bádání” a současně, tj. ve stejné době, na straně
druhé článek “marxistický” článek “Obrana historického materialismu”

.

205

Mohlo by se na první pohled zdát, že se jedná o určité protiklady, které se
vylučují navzájem a které jsou zřetelně vyznačeny už použitými označujícími
pojmy “marxistický” a “idealistický”. Domnívám se ovšem, že tomu tak není,
mnohem spíše se jedná o jednu z typických polarit myšlení Jiřiny Popelové.
Nemyslím, že by své vlastní myšlení chápala takto odděleně, tj. na dvou různých
myšlenkových úrovních, ale právě naopak: pro své myšlení hledala východisko
různými cestami, pomocí různých myšlenkových zdrojů a inspirací. A pokusím se
rovněž ukázat, že toto hledání se děje i různými formami. Jinými slovy: na
straně jedné se setkáváme s úsilím o překonání pociťované krize historicismu
v rovině historicismu samého, na straně druhé s úsilím o využití marxismu jako
inspiračního zdroje – nejedná se však podle mého názoru o myšlení vnitřně
rozpolcené, ale mnohem spíše vnitřně jednotné otevřeně hledající nové
možnosti.

203 Sama o tom napsala: „V Břeclavi jsem se poprvé setkala s venkovem. Také jsem poprvé žila
sama (…), měla jsem klid k práci a k přemýšlení. (…) Příroda byla kouzelná. (…) V tomto
prostředí a ze vzpomínek na fakultní studium rostly mé úvahy o filozofii dějin“. Pramen:
Popelová,J.: Co dala Morava mé filosofii. In: Gabriel 1984: 7 (otištěno i Foglarová 2005: 5354).
204Král,J.: Československá filosofie. Praha 1937, s. 205.
205Popelová,J.: Obrana historického materialismu. Dělnická osvěta 19, 1933, č. 3, s. 73 - 76,
znovu otištěno: Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2003: 152 - 155.
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Toto úsilí o nalezení základního úběžníku myšlenkového systému se
zřetelně projevuje na mnoha místech předválečných textů Jiřiny Popelové, např.
ve stati Historický relativism

. Zajímavě to ukazuje i na samém začátku článku

206

“Noetické meze objektivity historického bádání”. Čteme zde: “Věda, i když se
již naučila skromnosti a nemluví o dobytí absolutní pravdy, přece usiluje
o objektivní platnost svých poznatků. Historiografie nečiní výjimku. Má pro svou
snahu o objektivitu kromě důvodu theoretického, plynoucího z poslání vědy,
i důvod praktický. Ač si již neklade za úkol býti učitelkou života, bývá jí často
proti své vůli. To znamená, že ovlivňuje praxi. Má proto dvojnásobnou
odpovědnost dbát, aby praxe nebyla ovlivňována omylem, nepřesnostmi,
fikcemi”

. Ovšem snad nejpregnantněji toto své úsilí Popelová formuluje

207

v předmluvě Tří studií z filosofie dějin, když píše: “Myšlenky na vzdálenou
rodnou zemi

, i katastrofa dějinná, úzkostlivě tušená v obludné neodvratnosti

208

- to vše nutilo zamýšlet se nad dějinami a hledat v jejich chaotičnosti,
bezcitnosti a krvavé ironii ono thukydidovské ktéma eis aei - věčnou hodnotu lidský smysl”

.

209

Samozřejmě už jsme ukázali, že Jiřina Popelová není v tomto svém úsilí
o překonání pocitu krize nijak ojedinělá a osamocená, tento postoj můžeme
konstatovat i u jejích vrstevníků. Domnívám se ovšem, že pochopení hlubších
motivů tohoto postoje i jeho důsledků může přispět k vysvětlení dalších
poválečných osudů. Otázkou není totiž pouhé konstatování pocitu krize, ale
především hledání cest, jakým způsobem se jednotliví autoři pokoušeli tuto krizi
překonat.
Jiřina Popelová už na samém začátku knihy Poznání kulturní skutečnosti
vydané roku 1936 píše: “Devatenácté století chápalo vědecký světový názor
v zúženém významu jako názor přírodovědecký. Praktickým důsledkem toho byl
ohromný rozvoj techniky, která sice dala člověku do rukou řízení přírodního
dění, ale nijak nepřispěla k účelnému řízení věcí lidských. Hluboká krise

206 Popelová,J.: Historický relativism a pokusy o jeho překonání. Česká mysl 35, 1941, s. 40 76.
207 Popelová,J.: Noetické meze objektivity historického bádání. ČČH 41, 1935, č. 1, s. 106 113, citované místo: s. 106.
208 míněno promýšlení problematiky filosofie dějin v období studijního pobytu v Itálii v letech
1932 - 34
209 Popelová 1947: 5 (Tři studie)
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kulturní a civilisační, v níž žijeme, může být překonána jen důkladným
poznáním kulturní skutečnosti”

.

210

Nezapomínejme v této souvislosti, že tyto řádky píše Jiřina Popelová
uprostřed třicátých let, v době, kterou stále více a více zatěžují přicházející
problémy. Velmi dobře to vystihl už na konci šedesátých let ve své pozoruhodné
knize V emigraci Jan Křen: “Ovzduší Evropy, která dospěla na práh období, kdy
byla technicky s to zajistit slušný životní standard svým obyvatelům, nebylo
nikterak optimistické. Kromě starých “neduhů” evropské civilizace (...), trpěla
Evropa novou nemocí - fašismem. Z fašistických zemí a především z nacistického
Německa se rozlévala vlna neslýchaného teroru a temné dunění válečných
příprav. Občanská válka ve Španělsku, zotročení bezbranné Habeše italským
fašismem, japonská agrese proti Číně, “anšlus” Rakouska - to byly otřesy
věštící, že nad Evropou a světem se po necelých dvaceti letech míru (anebo
příměří) znovu stahují válečné mraky”

211

. A nejen to: Jan Křen současně

upozorňuje na skutečnost, že toto období je stalinistickými Dějinami VKS(b)
charakterizováno ještě ostřejšími slovy: “Druhá imperialistická válka fakticky už
začala. Začala bez hluku, aniž byla vypovězena. Státy a národy byly jaksi
nepozorovaně vtaženy do jejího víru (...) Válka zuří na obrovském prostranství
od Gibraltaru po Šanghaj. Válka již strhla do svého víru přes půl miliardy
obyvatel” 212.
Jinak řečeno: pocit krize a současně potřeba nalézt pevný základ
souřadnic nového uprostřed dramatických událostí i procesů třicátých let 20.
století není něčím, co by bylo specifickým jevem v myšlení Jiřiny Popelové.
Ovšem individuální je především způsob, jakým Jiřina Popelová v tomto období
přistoupí k řešení tohoto problému, neboť svou pozornost upře především
k teoretickým

problémům

historiografie,

odtud

k

obecné

metodologii

společenských věd, aby se odtud vydala směrem k filosofii dějin.
Celkově lze tuto úvodní poznámku uzavřít slovy Jaroslavy Peškové:
“Problematika filozofie dějin není pro Popelovou akademickou otázkou. Léta
210 Popelová,J.: Poznání kulturní skutečnosti. Kruh přátel filosofie Vladimíra Hoppe 1936: Praha,
s. 7.
211 Křen,J.: V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939-1940. Naše vojsko: Praha 1969, s 9.
212 Dějiny VKS(b). Svoboda: Praha 1949, s. 344. Jen na okraj poznamenávám, že tato slova patří
popisu období let 1935 - 1937. I když připustíme, že tento výkladový model je ovlivněn
potřebou vysvětlit další dějinné události, především uzavření paktu Molotov-Ribentropp v
srpnu 1939, nic to nemění na skutečnosti, že především komunisté i další levicově orientovaní
lidé hodnotili tuto dobu jako období (tiché a dosud nevyhlášené) války.
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třicátá signalizovala velkou společenskou krizi - a přežít ji na úrovni bylo možné
jen za předpokladu pochopení toho, čím jsme”

.

213

3.2 Důvody zájmu mladé Jiřiny Popelové o filosofii dějin
Sama Jiřina Popelová o počátcích svého filosofování o dějinách napsala:
“Seminář u Vorovky a Rádla mě vedl k řešení vztahů přírodních a kulturních věd
a k meditacím o historickém bytí člověka”

. Zdá se tedy, že k problematice

214

filosofie dějin se Jiřina Popelová dostala postupně ve směru od obecné teorie
kulturních věd ke konkrétnějšímu zájmu o filosofii dějin, nikoli naopak podotýkám jen, že rigorózní práce mladé Jiřiny Popelové nebyla z oboru
historiografie, ale klasické filologie; k historiografie je vždy pojímána sub
speciae philosphiae. Popelová proto nešla cestou např. Josefa Pekaře či Zdeňka
Kalisty, u kterých zájem o filosofii dějin (především ve významu otázky po smyslu
českých dějin) vyrostl z potřeby hlouběji filosoficky ukotvit metodologické
základy historiografie

, ale cestou, která je mnohem spíše bližší Masarykovi,

215

tedy filosofovi - nikoli “praktickému historikovi”, který od teorie vědy
v Základech konkrétní logiky postupně dospívá k filosofii dějin, tedy především
České otázce

. Ačkoli Popelová tuto analogii s Masarykem nikde nezdůrazňuje,

216

je zřejmé, že jeho myšlení bylo pro ni velmi důležitou inspirací. Samozřejmě,
základní výchozí impulsy jsou odlišné (zatímco u Masaryka je to především
D. Hume a J.S. Mill, v případě Popelové je to bádenské novokantovství), avšak
základní směřování myšlenek je podobné.
Kladu tedy otázku, proč právě filosofie dějin se stala oblastí, ve které
dosáhly předválečné texty Jiřiny Popelové největší myšlenkové hloubky?
Odpovědí na tuto otázku je samozřejmě možno podat několik, pokusím se
je proto postupně popsat a alespoň náznakově analyzovat. První odpověď může
213 Pešková,J.: Problém filozofie dějin v díle prof. dr. Jiřiny Popelové. In: Gabriel 1984, s. 21.
214 Popelová,J.: Co dala Morava mé filosofii. In: Gabriel 1984: 7 (otištěno i Foglarová 2005: 53).
215 viz např. Kalista,Z.: Cesty historikova myšlení. Garamond: Praha 2002, s. 39 n.
216 Miloš Havelka v této souvislosti zcela pregnantně píše: “Masaryk nebyl historik a jeho
úmyslem nebyla o studium pramenů opřená rekonstrukce předpokladů a kořenů obrození,
nešlo mu o Rankeho rozumění tomu, “jak to vlastně bylo”, ale o hledání celkových
souvislostí dějin (...). Masarykovo východisko bylo tedy sice vázáno na historicko-empirická
fakta, zároveň se od nich ale chtělo emancipovat, chtělo je překračovat a potvrdit možnost
lidského utváření skutečnosti ve smyslu věčných, naddějinných cílů” - Havelka,M.: Spor
o smysl českých dějn 1895 - 1938. In: Havelka,M. (ed.): Spor o smysl českých českých dějin I.
Torst: Praha 1995, s. 17. Podotýkám ovšem, že mnou naznačená perspektivu, ze které se
Masarykův dějinně-filosofický zájem rodí, bohužel Miloš Havelka opomíjí.
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znít: právě filosofie dějin umožnila mladé Jiřině Popelové spojení obou hlavních
myšlenkových zájmů a inspirací, tj. marxismu

217

a světa umění a kultury. Právě

z potřeby pochopit a vysvětlit rostou úvahy vtělené do knihy Poznání kulturní
skutečnosti, které postupně přecházejí v přemýšlení o filosofii dějin. Čteme zde
proto: “Jest tedy noetika a methodologie kulturních věd jen nutným vyplněním
prázdného místa, které tu jest, první kroky na poli, na němž v přírodovědách
jest již práce v plném proudu. Kdežto dnes již vědy přírodní jsou jednotným
pojmem, majíce vymezen svůj úkol i své methody, kulturní vědy si řeší své
noetické a methodologické problémy každá na svůj okruh, např. věda právní,
historie, estetika, filologie, národohospodářství, státověda a chybí tu sloučení
toho, co je mezi nimi společného, v jeden pojem, i pokus o stanovení
vzájemných vztahů, i rozdílů, oproti vědám přírodním“

. Právě marxismus

218

proto podle názoru mladé Jiřiny Popelové má schopnost adekvátním, tj.
vědeckým způsobem interpretovat a reformovat sociální (a proto i kulturní) dění
i myšlení.
Nezapomínejme v této souvislosti, že už v jednom ze svých prvních
publikovaných textů Jiřina Popelová napsala: “Mít své filosofické přesvědčení
jaksi jen pro soukromou potřebu a nevnést je do své práce nebo neuvést s ním
své pracovní zásady v harmonii, znamená vždy nedomyšlenost, polovičatost
nebo omyl, tryskající z chybných názorových předpokladů” 219. V tomto poměrně
ostrém tónu pak pokračuje a píše: “Nechtěla bych se ale při tom zcela ztotožnit
s Crocem a popřít zcela samostatnou filosofii dějin vedle vědní methodologie.
Připouštím, že každá dějepisná methodologie je filosofií dějin, a vyplývá ze
světového názoru, k němuž se vědec hlásí. Pod jejím zorným úhlem vidí fakta,
spájí je ve vyšší jednotu, proniká je a buduje z nich. Ale může někdy, když již
vyčerpal materiál, ještě jen se svou ideovou výzbrojí postupovat dále, dělat
dalekosáhlejší koncepce, než kterých se smí odvažovat věda, např. usuzovat
217 nezapomínejme v této souvislosti, že nedílnou součástí marxistické filosofie je historický
materialismus. Ludvík Svoboda definuje zcela jasně a zřetelně: “Dialektický materialismus
(...) jsou filosofické základy marxismu” - Svoboda,L.: Nástin socialistické ideologie. Orbis:
Praha 1946, s. 39 a o několik stran dále: “Dialektický materialismus, aplikován na
společenské dění, na výklad společnosti a její zákony, je totiž historický materialismus. (...)
Tedy historický materialismus bychom definovali jako aplikaci zásad dialektického
materialismu na společnost a její dění” - Svoboda,L.: Nástin socialistické ideologie. Orbis:
Praha 1946, s. 61.
218 Popelová,J.: Poznání kulturní skutečnosti. Praha 1936, s. 6.
219 Popelová,J.: Noetické meze objektivity historického bádání. ČČH 41, 1935, č. 1, s. 109.
Znovu, ovšem jen ve zkrácené formě znovu otištěno: Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2003: 242 244, citované místo na s. 242.
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z minulosti na budoucnost, na solidní vědecké budově ještě stavět vyhlídkové
věže, obzírající širší obzory, než jsou prozatím dostupny exaktnímu bádání, a to
obzory minulostí a budoucnostní. Zde pak máme filosofii dějin, která je již více
než methodologií”

. Jiří Cetl pak v této souvislosti připojuje ještě jednu

220

zásadní distinkci: pozitivismus je interpretován jako pasivní a dokonce
“zápecnický”

, marxismus jako “filosofie aktivity”, tj. jako filosofie, která je

221

chápána jako “synonymum modernosti”

.
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Pozoruhodný je proto fakt, že ačkoli se Jiřina Popelová v některých svých
předválečných textech k marxismu explicitně hlásí (např. v článku “Obrana
historického materialismu”

), ve svých textech věnovaných filosofii dějin

223

(především v článku Filosofie dějin, její úkoly a rozdělení
v nejmenším a usiluje o názorovou neutralitu

) tak nečiní ani

224

. Domnívám se, že se v tomto

225

případě jedná o další z celé řady vnitřních polarit uvnitř díla Jiřiny Popelové.
Druhou možnou odpovědí by mohlo být tvrzení, že zásadní roli v tomto
procesu mělo setkání a vyrovnávání se s pozitivismem v historiografii. Mladá
Jiřina Popelová se především při svých studiích na FF UK setkala s dosti odlišným
typem pozitivistického myšlení, než jaký reprezentuje filosofický pozitivismus
Františka Krejčího. Nezapomínejme, že i když je Krejčího verze pozitivismu
nejvlivnější, neznamená to, že by byla jedinou. Sama Jiřina Popelová v
Rozjímání o českých dějinách píše: “Masaryk i Goll (...) jsou oba positivisty a
přesto vycházejí z různých methodologických základů. Rozdíl je v tom, že
Masarykův positivismus je sociologický, kdežto Gollův historiografický (...).
Stojí-li v pozadí koncepce Palackého Hegel a Herder, stojí v pozadí koncepce
Masaryka Comte”

.
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Nezapomínejme, že předválečná léta jsou obdobím velkého rozvoje české
historiografie a Jiřina Popelová proto musela ve svých úvahách o filosofii dějin
reflektovat nejen dění ve filosofii, ale také v historiografii. Jestliže jsem se tedy
220 Popelová,J.: Noetické meze objektivity historického bádání. ČČH 41, 1935, č. 1, s. 109.
221 Cetl 1981: 89.
222 tamtéž, s. 90.
223 Popelová,J.: Obrana historického materialismu. Dělnická osvěta 19, 1933, č. 3, s. 73 - 76,
otištěno i Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2003: 152 - 155.
224 Popelová,J.: Filosofie dějin, její úkoly a rozdělení. ČČH 45, 1939, č. 1, s. 9 - 30.
225 Ve studiích vydaných až po druhé světové válce je ovšem už situace částečně odlišná - srov.
např. náznak: Popelová 1947: 177 (interpretace historického materialismu jako jedné z
možných cest v úsilí o překonání historického relativismu) či už v zásadě explicitní vyjádření v
samém závěru Rozjímání o českých dějinách (Popelová 1948: 40).
226 Popelová 1948: 21 - 22.
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již pokusil ukázat, jakým způsobem alespoň v hrubých obrysech u Jiřiny Popelové
probíhal proces postupného překonávání pozitivismu a akceptace marxismu
v oblasti filosofie, je zapotřebí ukázat, že podobný proces můžeme konstatovat
rovněž v historiografii.
Je zde ovšem jeden zásadní rozdíl: nejde o vyrovnávání se s pozitivismem
Františka Krejčího, ale radikálně odlišným pozitivismem Jaroslava Golla a jeho
žáků. Ponechme stranou otázku, zda je správné a vystihující používat označení
Gollova škola

, popř. otázku, zda je v případě těchto badatelů možno používat
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označení pozitivistická historiografie

. Spíše se ptejme, se kterou fází vývoje

228

tohoto směru se Jiřina Popelová setkala a byla jí nejvíce ovlivněna. Odpovídám:
vzhledem k tomu, že období univerzitních studií Jiřiny Popelové spadá do
poloviny 20. let, setkala se nejvíce s generací Gollových žáků, tedy především
s Josefem Pekařem a dalšími

.

229

V této souvislosti ovšem připomeňme, že František Kutnar a Jaroslav
Marek ve svých dnes už klasických Dějinách českého a československého
dějepisectví píší, že Josef Pekař byl ve vztahu k Jaroslavu Gollovi tím, “který se
k němu nejoddaněji hlásil, jeho základní principy historického kriticismu
přejímal a jeho názorové podněty rozvíjel”

. Jen o něco dále však konstatují,

230

že Pekař stanul “tematicky, názorově a především metodicky na jiných pozicích,
na nichž gnoseologické hranice historického pozitivismu (...) svého metodického
učitele s heslem pěstovat vědu pro vědu zásadně překročil”

. Nezapomínejme

231

227viz např. relativně skeptický názor Bohumila Jirouška: “Gollova “škola” je z větší části
především relativně účinnou strategií k ovládnutí vlivových pozic ve vědě a jen v minimální
míře místem tvorby dějinných konceptů, odlišných od názorů Josefa Kalouska a dokonce
i Wacslawa Wladiwoje Tomka, čehož (...) Jaroslav Goll zřejmě nebyl schopen” - Jiroušek,B.:
Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti. Historický ústav Jihočeské univerzity: České
Budějovice 2006, s. 42.
228 srov. Beneš,Z.: Pojmy jako předmět historiografického studia. Příklad: Gollova historická
škola a její zakladatel. ČČH 93, 1995, č. 3, zejm. s. 372 - 380. Z dalších podobných názorů
namátkou slova Josefa Polišenského o J. Gollovi a A. Gindelym: “Ani jeden z nich nebyl podle
mého názoru ani faktograf ani pozitivista”. Polišenský,J.: Gindely a Goll o životě a díle J.A.
Komenského. In: Pešková,J., Cach,J., Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A.
Komenskému. Karolinum: Praha 1991, s. 63.
229 srov. např.: Vojtěch,T.: Česká historiografie a pozitivismus. Světonázorové a metodologické
aspekty. Academia: Praha 1984, s. 73 n.
230 Kutnar,F.: Přehledné dějiny českého a československého dějepisectví II. Praha 1977, s. 100.
231 Kutnar,F.: Přehledné dějiny českého a československého dějepisectví II. Praha 1977, s. 100 101. Ostřeji tuto skutečnost vyjadřuje Bohumil Jiroušek: “Josef Pekař ani Josef Šusta
myšlenkovými dědici Jaroslava Golla nepochybně nebyli” - Jiroušek,B.: Jaroslav Goll. Role
historika v české společnosti. Historický ústav Jihočeské univerzity: České Budějovice 2006, s.
24. Viz také: Beneš,Z.: Gollovec Josef Pekař? In: Jiroušek,B., Blüml,J., Blümlová,D. (edd.):
Jaroslav Goll a jeho žáci. Historický ústav Jihočeské univerzity: České Budějovice 2005,
zejména s. 331-332; Beneš,Z.: Pojmy jako předmět historiografického studia. Příklad:
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navíc, že tento proces nastává přinejmenším v případě Josefa Pekaře

232

výrazně

dříve než u Jiřiny Popelové - není proto divu, že Jiří Cetl konstatuje, že právě
historiografie a jazykověda prodělaly postupný proces změn, který ve svých
důsledcích znamenal, že se staly “ve větší nebo menší míře nepozitivistickými
nebo přímo protipozitivistickými”

.

233

Jiřina Popelová svůj vztah k myšlení Josefa Pekaře nezachytila písemně už
v meziválečném období, ale činí tak až na stránkách Rozjímání o českých
dějinách, které bylo napsáno v průběhu války a vydáno roku 1948. I když se
jedná o stylizovaný dialog, je zcela zřejmé, že za hlavní postavou celého textu,
která je nazývána jednoduše “Historik”

, se skrývá myšlení samotné Jiřiny

234

Popelové. Čteme zde slova plná pochopení

: “Klíč k Pekařově bytosti najdeme

235

v romantismu. (...) Pekař dělá positivistickou historiografii a romanticky v ní
hodnotí. O Knize o Kosti bychom na př. mohli říci, že není druhé dílo v české
historické literatuře, které by bylo - nedivte se - historicky materialistické.
Žádný uvědomělý marxistický historik by nemohl sehnat tolik důkazů proto, jak
Gollova historická škola a její zakladatel. ČČH 93, 1995, č. 3, s. 359 - 397, zvl. s. 359 - 360.
232 J. Popelová už v jedné ze svých prvních publikovaných prací píše, že Josefu Pekařovi “dlouho
methodologické zásady Gollovy školy bránily objevit se v nejvlastnější povaze historika
orientovaného směrem k duchovnímu proudění doby, jak se jím ukázal např. ve své
periodisaci českých dějin” - Popelová,J.: Noetické meze objektivity historického bádání. ČČH
41, 1935, č. 1, s. 111 - zdá se tedy, že byla procesu vyrovnávání se s pozitivismem u Pekaře
vědoma a přemýšlela o něm.
233 Cetl 1981: 87.
234 tuto postavu charakterizuje Popelová na samém začátku knihy slovy: “Historik, který
nemůže ve škole volně říci vše, co by chtěl, a rád používá příležitosti protiletecké hlídky, aby
mohl vybraným věrným studentům přednášeti své dějepisné lekce” (s. 8) - nezapomínejme v
této souvislosti, že období II. světové války prožila Jiřina Popelová jako středoškolská
profesorka.
235 jen na okraj připomínám, že značná část marxistická historiografie Josefa Pekaře často
odsuzovala - např. Pachta,J.: Pekař a pekařovština v českém dějepisectví. Brno 1950; tyto
marxistické námitky formuluje ještě v 80. letech Tomáš Vojtěch slovy: “Pekař zamýšlel
postavit proti Masarykově filosofii českých dějin souhrnný výklad české minulosti, ale ani on
skutečnou dějinnou syntézu nevytvořil. Proti husitství a lidovému charakteru národního
obrození vyzvedával stále programověji katolicismus, šlechtu, západní vlivy. Stal se po válce
neoficiálním mluvčím těch sil, které žádaly konzervativně státotvorné dějepisectví (...)
Zvláště po první světové válce zosobňoval neobyčejně plasticky podobu pravicové části
českého dějepisectví v epoše imperialismu. (...) Pekařovo meziválečné dílo bylo z hlediska
metodologického i světonázorového na nižší úrovni než dřív” - Vojtěch,T.: Česká
historiografie a pozitivismus. Světonázorové a metodologické aspekty. Academia: Praha 1984,
s. 81; viz také: tentýž.: České buržoazní dějepisectví o svém vývoj. Pokus o kritickou
rekonstrukci, část 2. ČSČH 31, 1983, zejména s. 87-88. Nezapomínejme ovšem, že toto
striktní stanovisko neplatí pro Zdeňka Nejedlého, což přiznává i T. Vojtěch, když píše:
“Odpůrci Pekařova konzervativního chápání dějin dávali v takto absolutizovaném rozporu
(míněn rozpor Masaryk x Pekař - pozn. J.H.) přednost Masarykovi, ač tím nemuseli vždy
přísahat na Masarykovo pojetí. Především to platilo pro svébytný postoj Z. Nejedlého a pro
J. Popelovou” - Vojtěch,T.: Česká historiografie a pozitivismus. Světonázorové a
metodologické aspekty. Academia: Praha 1984, s. 104.
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kultura je nadstavbou nad hospodářským životem, že kulturní statky rostou
z potu a mozolů pracujících, jak je v této knize snesl Pekař. (...) Jen hodnocení
je jiné. Tam, kde by marxista hodnotil: “Tyto paláce vyrostly z vykořisťování,
proto je zavrhujeme,” tam hodnotí romantik Pekař: “Vykořisťování dalo tak
skvělé plody jako tyto vysoké kulturní a umělecké statky, tedy toto
vykořisťování i jiné nemravné skutky při pobělohorských konfiskacích - mají své
ospravedlnění” 236. Popelová se zde tedy neztotožňuje s Pekařovým hodnotovým
systémem, ale její velmi odvážné označení Knihy o Kosti jako textu historicky
materialistického svědčí o jejím velmi volném vztahu k oficiální marxistickoleninistické ideologii a současně o jejím inspirujícím úsilí o překonání bariér
mezi jednotlivými interpretačními přístupy. Řečeno jinak: Popelová na stránkách
Rozjímání o českých dějinách zcela vědomě navazuje na pro ni samotnou velmi
inspirativní Pekařovu snahu o překonání jednoduchého Gollova pozitivismu
a chápe Pekaře jako svého ideového předchůdce, což ovšem neznamená, že by
zcela opomíjela myšlení T.G. Masaryka.
Konečně třetí možná odpověď může akcentovat osobní setkání s velmi
inspirativním Benedetto Crocem v době římských studií
30. let

237

v první polovině

. Domnívám se, že Croceho vliv na Jiřinu Popelovou je mnohostranný,

238

ukazuje se na několika různých rovinách, a proto také není snadné jej
jednoznačně definovat. Nejdříve připomeňme, že Croceho myšlení nebylo u nás
něčím zcela neznámým, ovšem díky jazykové bariéře bylo známo jen velmi
málo

. Domnívám se proto, že Benedetto Croce vstoupil do metodologie české
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236 Popelová 1948: 25 - 26 (Rozjímání)
237 Připomínám jen, že Jiřina Popelová nebyla zdaleka jediná, kdo studoval či bádal
v meziválečné Itálii - viz např. fungování Československého historického ústavu v Římě (srov.:
Rauchová,J.: Československý či mezinárodní? Československý historický ústav v Římě
a hledání jeho identity v letech 1921 - 1941. In: Zacherová,J., Záborský,M.: (eds.):
Interdisciplinárna konferencia Prizma. Zborník príspevkov. Žilinská univerzita: Žilina 2012, s.
273 - 279). V obecnějším rámci: Jiroušek,B.: Československo-italské vztahy 1918 - 1951. Téma
a problém výzkumu. In: Rauchová,J.; Jiroušek,B. (eds.): Věda, kultura a politika
v československo-italských vztazích 1918 - 1951.Jihočeský sborník historický 81, 2012 Supplementum 4, s. 17 - 22.
238 srov. : Popelová 1947: 5 (Tři studie).
239 Za první zmínku o Croceho historiografickém díle v českém prostředí lze pravděpodobně
pokládat recenzi německého překladu Croceho knihy “Zur Thorie und Geschichte der
Historiographie.” Tübingen 1915 z pera Arna Nováka, která byla otištěna: ČČH 21, 1915, č. 2,
s. 247 - 256. Do roku 1938 bylo otištěno jen několik velmi krátkých zpráv povětšinou v ČČH,
které nemají závažnější hodnotu. Z textů B. Croceho byly přeloženy jen texty věnované
estetice: Estetika vědou výrazu a všeobecnou lingvistikou. Přel. E. Franke. Praha 1907;
Barok. Tři essaye. Přel. F. Šišma. Kvasnička a Hampl: Praha 1927 a Brevíř estetiky. Přel. J.
Bartoš. Orbis: Praha 1927 - zde i rozsáhlý úvod překladatele pod názvem “Benedetto Croce,
filozof”. Ovšem ani v oblasti estetiky nebyl ohlas Croceho díla o nic větší, a lze proto
konstatovat, že “probíráme-li české studie, recenze a zprávy tykající se Croceho, docházíme
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historiografie právě prostřednictvím Jiřiny Popelové, a to ve dvou rovinách:
jednak jejím překladem knihy Evropa v XIX. století, který byl ovšem vydán až
roku 1938, avšak lze ho pokládat za první překlad celého textu Croceho knihy
věnované filosofii dějin do češtiny
problematice

filosofie

dějin,

ve

, jednak jejími texty věnovanými
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kterých

se

ke

Crocemu

systematicky

a pravidelně vrací.
Na otázku, čím Benedetto Croce mladou Jiřinu Popelovou oslovil
a inspiroval, není snadná odpověď. Důvodů je zde možno identifikovat několik,
jako první lze uvést Croceho velmi zajímavé vnitřní propojení historika
především politických dějin a estetika. Jiřina Popelová měla ke světu umění vždy
blízko

, vnitřní spojení mezi oblastí historiografie a estetiky se jí bezpochyby
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velice zamlouvalo. Cesta k tomuto propojení vede podobně v případě myšlení
Jiřiny Popelové k německým metodologickým diskusím období druhé poloviny
19. století. Hayden White píše: “Podobně jako Windelband se i Croce domníval,
že existují dva druhy poznávání, které jsou metodologicky na straně jedné
zobecňující a pojmové a na druhé straně individualizující a intuitivní

.
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Namísto toho, aby však tyto dva různé druhy poznávání označil za rozdílné
druhy vědy, jako to učinil Windelband, Croce nazval první vědou a druhý umění.
k názoru, že se v Čechách diskuse o jeho estetickém díle v podstatě nevyvinula. Studie Emila
Frankeho a Josefa Bartoše, a překladatelů Croceových estetických prací, mají určité ambice,
ale zůstaly takřka ojedinělé” - Cosentinová,A.: Ohlas estetiky Benedetta Croceho v Čechách
na počátku 20. století. In: Merhaurt,L. (ed.) Světová literárněvědná bohemistika II. Úvahy a
studie o české literatuře. ÚČL AV ČR: Praha 1995, s. 607. K osobě Josefa Bartoše, bratra
historika F.M. Bartoše: Pečman,R.: K významu estetika Josefa Bartoše. In: Bretfeldová,H.
(ed.): Filosofie v dějinách a v současnosti. UJEP: Brno 1986, s. 153 - 159; krátce též:
Pavlincová 2010: 204 - 205. K celkové problematice Croceho pojetí estetiky srov. rovněž :
Horák,P.: Dva známí a současně neznámí historikové-myslitelé: Benedetto Croce a Guglielmo
Ferrero. In.: Hanuš,J.; Vlček,R. (eds.): Historik v proměnách doby a prostředí 19. století.
Matice moravská: Brno 2007, s. 83.
240 Croce,B.: Evropa v XIX. století. Přel. J. Popelová. Jan Leichter: Praha 1938. J. Popelová
napsala i zajímavou českou předmluvu.
241 připomínám jen, že druhý manžel Jiřiny Popelové byl sochař a ona sama se pokoušela o
uměleckou tvorbu (především psala divadelní hry).
242 jedná se tedy o distinkci: Naturwissenschaften x Geisteswissenschaften. Jiřina Popelová toto
rozlišení přejímá a překládá naznačené pojmy jako “přírodní vědy” a “kulturní vědy”, kdy
toto označení obhajuje slovy: “Název vědy duchové vyhovuje, ale zdá se mi, že je proti němu
u nás animosita, neboť upomíná na metafysiku nebo na heglovské konstrukce ducha v
různých kulturních oblastech. Rozhodně může tento název svádět ke klamným představám a
budit již předem podezření proti positivnosti vědy, jím označené, i v tom případě, kdy slovo
duch v něm není pojmem o nic více metafysickým, než je název příroda (...). Název vědy
společenské má v sobě zase jinou obtíž, a sice tu, že věda takto označená bývá ztotožňována
se sociologií. A i v případě, kdy tomu tak není, pokládají se za předmět vědy společenské jen
kolektivní výtvory lidské a výtvory individuální jen ve svém vztahu ke společnosti (...).
Naproti tomu název vědy kulturní nemá v sobě nic metafysického ani není zatížen
filosofickou minulostí” - Popelová 1936: 12 - 13
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(...) Definoval tedy umění jako jistý druh vědění, znalosti světa v jeho
jednotlivosti a konkrétnosti, znalosti, která se odlišovala od pojmového vědění
světa nabízeného vědou, které však zároveň doplňovala” 243. Vyostřeněji řečeno:
“Podle Croceho byly tedy umění a věda dva odlišné, neřkuli zásadně protikladné
mody poznání. Jak uvádí: “Buď se věnujete vědě, (...) nebo umění. Pokud
podřídíte konkrétní obecnému, věnujete se vědě; pokud se reprezentujete
jednotlivé samo o sobě, věnujete se umění.“ Oba mody poznání rozlišuje na
základě podob, které dávají svému vlastnímu vnímání světa”
se ovšem snažila, podobně jako Croce, toto omezující

. Jiřina Popelová

244

rozdělení překonat

a převést tak celou problematiku do jiné, vyšší roviny. Je ovšem příznačné, že
toto naznačení je u Popelové jen velmi letmé

.
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Svou roli dále zcela jistě sehrálo chápání Croceho jako protifašistického
bojovníka, někoho, kdo je oponentem Mussoliniho režimu a žije tedy v ústraní
jako soukromý učenec. P. Horák v této souvislosti píše: “Croce redigoval
Manifest antifašistických intelektuálů z roku 1925. Mussoliniho režim se snažil
Croceho izolovat doma v Itálii i mezinárodně, navzdory tomu revue Critica,
kterou Croce nepřestal vydávat, představovala i nadále diskrétní, ale důležitou
intelektuální opozici fašistickému režimu”

.
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243 Croce,B.: White,H.: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století.
Torst: Brno 2011, s. 495 - 496. Stručný komentář J. Popelové k Windelbandovi: Poznání
kulturní skutečnosti: 24
244 Croce,B.: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Torst: Brno
2011, s. 496.
245 Tento závažný rys myšlení Jiřiny Popelové zdůrazňuje také Miloš Havelka - např. Havelka,M.:
Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny “české otázky” 1895 - 1989. Nakladatelství Lidové
noviny: Praha 2001, s. 154 - 155. Viz také: Popelová 1936: 5 - 8, kde sice nacházíme jasné
vymezení pojmu “věda” i distinkci přírodní x kulturní vědy, ovšem hluboké vnitřní zdůvodnění
zde nenacházíme s odůvodněním: „Methodologie a noetika přírodních věd si již vynutila
snažit se rychle dohoniti, v čem se za přírodovědami omeškaly. Jest tedy noetika
a methodologie kulturních věd jen nutným vyplněním prázdného místa, které tu jest, první
kroky na poli, na měmž v přírodovědách jest již práce v plném proudu. Kdežto dnes již vědy
přírodní jsou jednotným pojmem, majíce vymezen svůj úkol i své methody, kulturní vědy si
řeší své noetické a methodologické problémy každá na svůj vrub, např. věda právní, historie,
estetika, filologie, národohospodářství, státověda a chybí tu sloučení toho, co je mezi nimi
společného, v jeden pojem, i pokus o stanovení vzájemných vztahů, i rozdílů, oproti vědám
přírodním“ - Popelová 1936: 5 - 6.
246 Horák,P.: Předmluva k českému vydání. In: Croce,B.: Historie jako myšlení a jako čin. Přel.
H. Mondelli Lhotáková. Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno 2006, s. 8.
Připomeňme ale, že marxistickým kritikům Croceho tato opoziční pozicie nebude dostačovat:
“Croce jako umírněný liberál, nesmiřitelně nenávidící komunismus nicméně nebyl fašistou.
Od roku 1925 přešel do opozice (...). Byla to, pravda, opozice výlučeně pasivní: Croce
nespolupracoval s fašistickými organizacemi, nevedl však s nimi ani aktivní boj, omezuje se
na abstraktně teoretickou kritiku fašistického režimu” - Con,I.S.: Kritický nástin filosofie
dějin 20. století. SNPL: Praha 1963, s. 222. K významu a okolnostem českého překladu této
knihy jeho spoluautorka prof. J. Pešková - Olšáková,D. (ed.): Niky české historiografie. Pavel
Mervart: Červený Kostelec 2012, s. 218.
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Avšak nejen to: Croce představoval pro mladou Jiřinu Popelovou inspiraci
v tom, že stejně jako ona pociťoval potřebu překonat současnou krizi. I.S. Kon
píše: “Croce, všestranně vzdělaný a bystrý myslitel, měl značný vliv na široké
vrstvy nejen italské, ale i veškeré západoevropské inteligence. Italský
marxistický filosof Carlo Sarinari píše, že Croce byl zástavou pro celé pokolení
italské inteligence. “Co jsme tenkráte nacházeli my, mladí antifašisté,
v knihách dona Benedetta? Nalézali jsme tam především polemiku a boj proti
pozitivismu a determinismu (...). Nalézali jsme tam cit pro dějiny a výzvu ke
konkrétnosti jejich interpretace v polemice s abstraktní logikou, s metafyzikou,
s profesory, kteří si činili nároky vykládat svět, aniž jej znali, pouhými
formulemi, které vynalezli ve svém ojedinělém mozku. Nalézali jsme tam výzvu
k otevřené kultuře, výzvu vrátit se ke směru veliké evropské kultury, výzvu,
která lámala a s posměchem stíhala provinciální ubohost naší problematické
kultury, zvláště kultury katolické” 247.
Historiografie tedy u Croceho není jen pouhou deskripcí současné krize,
ale především metodou k jejímu překonání, neboli řečeno s Haydenem Whitem:
“Croce šel (...) ještě dál a tvrdil, že historie (...) je nejvyšší disciplína vědy,
jediný možný základ společenské moudrosti adekvátní potřebám současného
západního člověka”

. Sám Croce zdůrazňuje: “Jsme plodem minulosti a žijeme

248

ponořeni v minulosti, jež na nás doléhá ze všech stran. Jak spět k novému
životu, jak vytvořit nový čin, aniž bychom opustili minulost, aniž bychom se
postavili nad ni? A jak se máme nad minulost máme postavit, když jsme v ní
a ona v nás. Není než jediné východisko, východisko myšlení, které nepřetrhává
vztah s minulostí, ale ideálně se nad ni povznáší a proměňuje ji v poznání” 249.
Petr Horák píše: “Croce však pro historiky zůstává především autorem
svérázného historicismu250, v němž se spojuje praktická práce historika
politických dějin s prací estetika a filozofa v tom smyslu, že Croce objevil už ve
svých raných pracích potřebu filozofické reflexe dějin. Tato reflexe je možná
málo zajímavá pro filozofy, které odpuzuje - možná - Croceho velice svérázný
247 Con,I.S.: Kritický nástin filosofie dějin 20. století. SNPL: Praha 1963, s. 216 - 217.
248 White,H.: Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje. Karolinum: Praha 2010, s. 49.
249 Croce,B.: Historie jako myšlení a jako čin. Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno
2006, s. 31.
250 Pojmy “historismus” a “historicismus” zde nejsou nijak vzájemně odlišeny a jsou proto
užívány v zásadě záměnně. Pokud bychom však vyšli z Popperovy distinkce těchto pojmů, má
podle mého názoru Croceho přístup blíže spíše k historicismu - srov.: Popper,K.R.: Bída
historicismu. ISE: Praha 1994, s. 12.
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hegelianismus, a odpuzuje historiky, kterým, alespoň na první pohled nic
nepřináší”

.

251

Domnívám se, že to, co P. Horák označuje jako skutečnosti, které
způsobují nesnáze v hlubší reflexi Croceho myšlení na straně historiků i filosofů,
jsou naopak důvody a myšlenková východiska, které se mladé Jiřině Popelové
velmi líbily. Právě úsilí o překonání jednoduchého pozitivismu

, návaznost na
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historismus 19. století, touha po hlubším promyšlení filosofie dějin i metodologie
historické vědy, to všechno byly snahy a impulsy, které trvale Jiřinu Popelovou
inspirují

.
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Také mnohokrát opakovaný a zdůrazňovaný požadavek dějiny nejen
popisovat, ale především jim rozumět, pochopit je a zároveň neupadnout do
pasti skeptického relativismu

, představuje pro mladou Jiřinu Popelovou
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zásadní inspiraci - Croce sám píše: “Dějepisnou knihu je tedy třeba posuzovat
jedině podle její historičnosti (...). A historičnost lze definovat jako akt
porozumění a pochopení podnícený potřebou praktického života, kterou nelze
251 Horák,P.: Dva známí a současně neznámí historikové-myslitelé: Benedetto Croce a Guglielmo
Ferrero. In.: Hanuš,J.; Vlček,R. (eds.): Historik v proměnách doby a prostředí 19. století.
Matice moravská: Brno 2007, s. 84
252 Hayden White v této souvislosti velmi výstižně píše: “Benedetto Croce rozlišuje v díle Teorie
a dějiny historiografie (Teorie e storia della storiografia, 1912 - 1913 - Jiřina Popelová toto
dílo zcela jistě znala, opakovaně z něj cituje - pozn. J.H.) mezi romantickou, idealistickou a
pozitivistickou historiografií. Všechny podle něj obsahovaly kazy způsobené zbytky “filozofií
dějin”, jež v sobě nesly, jak konečně naznačují i zvolená označení. Poslední případ pak
představovala “nová” (nebo správná) historiografie, v níž bylo konečně dosaženo správného
vztahu mezi filozofií, vědou, uměním a dějinami, jejímž nejvýznamnějším představitelem
byl sám Croce” - White,H.: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého
století. Torst: Brno 2011, s. 352. Domnívám se, že poměrně zřetelně, byť nepřiznaně, Jiřina
Popelová na toto Croceho pojetí navazuje na stránkách Rozjímání o českých dějinách
(Popelová 1946: zejména 19 - 20).
253 V této souvislosti je třeba podotknout, že Jiřina Popelová se už ve svých raných textech
několikrát vůči Crocemu vymezuje a deklaruje odlišné stanovisko - např.: “Nechtěla bych se
ale při tom zcela ztotožnit s Crocem a popřít zcela samostatnou filosofii dějin vedle vědní
methodologie. Připouštím, že každá dějepisná methodologie je filosofií dějin, a vyplývá ze
světového názoru, k němuž se vědec hlásí. Pod jejím zorným úhlem vidí fakta, spájí je ve
vyšší jednotu, proniká je a buduje z nich. Ale může někdy, když již vyčerpal materiál, ještě
jen se svou ideovou výzbrojí postupovat dále, dělat dalekosáhlejší koncepce, než kterých se
smí odvažovat věda, např. usuzovat z minulosti na budoucnost, na solidní vědecké budově
ještě stavět vyhlídkové věže, obzírající širší obzory, než jsou prozatím dostupny exaktnímu
bádání, a to obzory minulostní a budoucnostní. Zde pak máme filosofii dějin, která je již
více než methodologií” - Popelová,J.: Noetické meze historického bádání. Český časopis
historický 41, 1935, č. 1, s. 109. Znovu otištěno ve zkrácené podobě: Zouhar,J.,
Pavlincová,H., Gabriel,J. (eds.): Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami.
Masarykova univerzita: Brno 2003, s. 242.
254 viz: Vojtěch,T.: Česká historiografie a pozitivismus. Světonázorové a metodologické aspekty.
Academia: Praha 1984, s. 69; Popelová,J.: Historický relativismus a pokusy o jeho překonání.
Česká mysl 35, 1941, č. 1 - 2, s. 29 - 76, otištěno: Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.:
Filosofie za protektorátu. Vybrané texty z českých filosofických časopisů. Masarykova
univerzita: Brno 2006, s. 16 - 25.
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uspokojit přechodem ke konání, pokud příznaky, pochybnosti a nejasnosti,
s nimiž se tato potřeba střetává, nebyly nejprve zaplašeny položením
a vyřešením teoretického problému, neboli tímtéž aktem myšlení. (...)
Nerozumíme dějinám jiných lidí a jiných dob, jestliže se v nás nezpřítomní
a neoživí potřeby, které jimi byly uspokojeny; ani naši potomci neporozumí těm
našim, aniž by byla splněna stejná podmínka”
zásadní inspiraci i v období 50. let

. Jiřina Popelová se k této
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vrací a požaduje, aby dějiny byly něčím

živým a aktuálním. V této souvislosti píše: “Zásada reakčního historismu,
vyjádřena Rankeovým postulátem, aby historiografie zkoumala, “jak to vlastně
bylo”, nebyla požadavkem zkoumat zákonitý vývojový proces, nýbrž minulou
událost jako mrtvou, hotovou věc, jako museální záležitost, která je do
nejmenších podrobností osvětlována ve svém isolovaném časoprostorovém
úseku, ale od níž jsou přetrženy jakékoli vývojové nitky, které by mohly odhalit
její hlubší souvislost s ostatním děním” 256.
Není proto divu, že i mladá Jiřina Popelová už ve svém prvním
rozsáhlejším publikovaném článku nazvaném “Noetické meze historického
bádání” navazuje na tuto Croceho myšlenku a dále ji rozvijí: “Mez objektivity
historického bádání spočívá v úzkém vztahu historie (i historiografie)
k přítomnosti (...) Historické spory bývají proto tak ostré a proto tak často
přesahují úzký kruh odborníků a dovedou zainteresovat celý národ, že se při
nich cítí, že jsou sporem o nejen o minulost, ale i o přítomnost a budoucnost.
Analogicky s individuální vzpomínkou i vzpomínka kolektivní, historie, působí
silně na přítomnost i na budoucnost. Slavná historie posiluje, utěšuje, někdy
zatěžuje

velikášstvím,

historie

otrocká,

ponížená,

zatěžuje

pocitem

méněcennosti. (...) Nebylo naše přecenění doby husitské léčbou našeho
komplexu méněcennosti právě tak jako jí byly kdysi falsifikáty rukopisů?
A nebylo právě takovou obranou proti komplexu méněcennosti i Masarykovo
pojetí husitství a českobratrství jako první myšlenky demokracie a humanity,
kterou jsme předešli ostatní Evropu?”
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Výsledkem je proto konstatování:

“Noetická mez objektivity je dána tím, že historiografie, jako každá věda, je
255 Croce,B.: Historie jako myšlení a jako čin. Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno
2006, s. 13.
256 Popelová 1954: 97 (K filosofické problematice)
257 Popelová,J.: Noetické meze historického bádání. Český časopis historický 41, 1935, č. 1, s.
111. Znovu otištěno ve zkrácené podobě: Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J. (eds.): Spory v
české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Masarykova univerzita: Brno 2003, s. 243.
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živým kulturním faktem, je nejen popisem minulosti, ale i aktivním činitelem
v přítomnosti, a jako takový může tuto přítomnost a tím zároveň odraz, který
vrhá přítomnost na minulost, pozměnit (...). Dílo Palackého např. jistě nebylo
jen pasivním obrazem minulosti, ale mělo svůj vliv na současníky, Palacký nebyl
jen historikem, ale i politikem, a to politikem i tehdy, když psal svou
historii”

.
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Dalším zásadním Croceho tématem, na které navazuje Jiřina Popelová ve
svém vlastním myšlení, je i rozpracování tematiky vztahu mezi subjektivním
hodnotovým a myšlenkovým systémem historika a historiografií. Croce píše: “Ty,
které pro potřeby historiografie nazýváme dokumenty psanými, rytými nebo
tesanými (...) jsou dokumenty potud, pokud podněcují a utvrzují vzpomínky na
rozpoložení ducha, jež existují ve mně; v každém jiném ohledu zůstávají
barvami, papírem, kameny (...) bez jakéhokoli duševního užitku. Pokud ve mně
byť jen nedřímá křesťanské milosrdenství nebo smysl pro víru či rytířskou čest
(...), bez účinku mi projdou před očima stránky evangelií, epištol svatého Pavla
a karolinský cyklus”

. A Jiřina Popelová formuluje: “Mez objektivity
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historického bádání je nutné spatřovat v jeho závislosti na převládajících
tendencích dobových, chcete-li na světovém názoru nebo hodnotícím kriteriu,
nejen vědcově, ale i doby, kterou historicky zpracovává (...) Závislost na
názorovém mediu je tím větší, čím více opouštíme historii jen kronikářskou a na
místě časového spojení dějů hledáme spojení příčinné. Vzájemné spojování
fakt,

ať

již

je

nazveme

kausálním,

teleologickým,

kondicionálním,

funkcionálním, zákonným nebo jakkoli jinak, je nejen v historii, ale
i v přírodních vědách závislé na širší názorové orientaci. (...) Závislost
historiografie na světovém názoru se nám tak zpřesní ve formuli, že světový
názor historikův se odráží v jeho methodologii, a dostaneme se tak blízko ke
Croceovu ztotožnění filosofie dějin s dějepisnou methodologií” 260.
258 Popelová,J.: Noetické meze historického bádání. Český časopis historický 41, 1935, č. 1, s.
112. Znovu otištěno ve zkrácené podobě: Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J. (eds.): Spory v
české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Masarykova univerzita: Brno 2003, s. 244.
259 Croce,B.: Historie jako myšlení a jako čin. Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno
2006, s. 14; srov. také Iribadžakov,N.: Ke kritice buržoazní filozofie dějin. Svoboda: Praha
1979, s. 289.
260 Popelová,J.: Noetické meze historického bádání. Český časopis historický 41, 1935, č. 1, s.
106 - 107. Znovu otištěno ve zkrácené podobě: Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J. (eds.):
Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Masarykova univerzita: Brno 2003, s.
242. Jen na okraj poznamenávám, že v obecnější rovině se Jiřina Popelová k tomuto problému
vrací i na stránkách Poznání kulturní skutečnosti, kde odkazuje i na myšlenku J.L. Fischera z
knihy Základy poznání: “Jeví se nám úkol doposud téměř neprobádaný, totiž zkoumání
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Podobnou situaci můžeme konstatovat i v případě Croceho velice svébytné
recepce Hegela

261

- vždyť mladá Jiřina Popelová postupovala velmi podobným

způsobem i ve svém vlastním myšlení. Také ona odmítala jednoduché a ostré
soudy, ale snažila se naopak o spojení různých myšlenkových systémů

.
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V neposlední řadě pak platí, že analogickým způsobem inspirující byla pro
Jiřinu Popelovu i Croceho dosti volná inspirace Marxovým myšlením. Z Marxe
totiž Croce přijímá zejména důraz na sepětí teorie a praxe a současně i touhu po
překonání “katedrové” filosofie a její nahrazení životem, odmítá však mnohá
zásadní marxistická myšlenková východiska, především materialismus. Lépe
řečeno: Croce neodmítal materialismus ve jménu idealismu či naopak, ale
mnohem spíše usiloval tyto podle jeho názoru překonané kategorie překonat
a převést na vyšší úroveň.
H. White k tomu píše: “Podle Croceho existují dva možní kandidáti pro
roli soudce v otázce, co je v historii reálné a co je v pouze výplodem
představivosti: materialismus a idealismus. Nebo konkrétněji: materialismus ve
své marxistické podobě a idealismus ve své podobě hegelovské. Materialismus
i idealismus nabízejí plně rozpracované filozofie dějin, které měly poskytnout
pravidla, na jejichž základě by historik mohl rozlišovat mezi podstatnými
a nepodstatnými historickými údaji a s jejichž pomocí by bylo možné připsat
přesný “význam” jakékoli sekvenci historických událostí v jakékoli společenské
nebo kulturní oblasti. Oba přístupy tvrdily, že překonaly rankovský pokus pouze

závislosti vědecké činnosti na převládajících tendencích dobových. Naturalistický způsob
myšlení, převládající v celém vědeckém myšlení zejména v minulém století, nesl s sebou v
zápětí (...) i předpoklad naprosté neosobnosti vědecké práce (...). Bylo zůstaveno jedinému
marxismu, aby ze svých předpokladů o hospodářské podmíněností vší kulturní činnosti vyvodil
thesi o třídnosti vědy. V této jednostranné formulaci sice these marxismu neobstojí, nicméně
skrývá se v ní zdravé jádro, jež bude třeba nyní přesně formulovati” - Popelová,J.: Poznání
kulturní skutečnosti. Kruh přátel filosofie Vladimíra Hoppe: Praha 1936, s. 93 - 94.
261 Právě z těchto důvodů byl vztah oficiálního marxismu-leninismu k Benedettu Crocemu velmi
rozporuplný - na straně jedné byl oceňován Croceho zájem o Hegela jako něco pozitivního a
pokrokového, na straně druhé byl tento zájem kritizován jako nesprávné překrucování - I.S.
Kon proto např. píše: “Jízlivý sarkasmus Croceho neomylně bije do metafyzických schémat a
libovolných nálepek, které filosofie dějin “nalepuje” na historická období. Ale proto, že
odmítl podstatu Hegelovy dialektiky - zákon jednoty a boje protikladů - a protože stojí na
stanovisku plochého evolucionismu, nevidí Croce kvalitativní rozdíly historických období:
nepřetržitost procesu vývoje zakrývá mu přeryvy posloupnosti, kvalitativní skoky; evoluce u
něho pohlcuje beze zbytku revoluci” - Con,I.S.: Kritický nástin filosofie dějin 20. století.
SNPL: Praha 1963, s. 241.
262 Připomínám jen znovu lapidární tvrzení Josefa Krále: “Historický materialism spojuje
nekriticky s idealismem Jiřina Popelová” - Král,J.: Československá filosofie. Praha 1937, s.
205.
72

odvyprávět, co se stalo, a vypracovaly pojmový aparát, s jehož pomocí je možné
říci nejen, proč se to stalo, ale také co to znamená pro budoucnost lidstva”

.
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Na základě uvedených skutečností tedy lze konstatovat: myšlení
Benedetta Croceho mladou Jiřinu Popelovou dosti silně ovlivnilo, ovšem nikoli ve
formě prostého opakování a napodobování, ale především ve smyslu pocitu
stejného myšlenkového naladění. Jiřina Popelová chápala Croceho jako svého
předchůdce, možno snad říci i spolubojovníka, jako toho, kdo si klade velmi
podobné otázky jako ona sama. Odpověď už je u každého z nich mírně odlišná
a není proto divu, že se Popelová proti Crocemu ohrazuje

. Avšak i přes
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částečnou spřízněnost základních myšlenkových východisek každý z nich
postupnou cestou dospěl k odlišnému postoji: zatímco mladá Jiřina Popelová
přijala marxismus jako základní princip, Croce “nemohl bez výhrady přijmout
názory ani Hegelovy, ani Marxovy. Nemohl je však ani ignorovat”

, a dospěl tak

265

k velice specifickému a originálnímu názoru.
Dále se domnívám, že vliv Croceho myšlení je u Jiřiny Popelové výraznější
především v mladých letech, od konce 30. let pomalu klesá, což samozřejmě
souvisí i s postupným přesunem zájmu Jiřiny Popelové k jiným tématům, ovšem
jeho vliv je částečně zřetelný i v pozdějších textech, kdy už se Popelová ke
Crocemu nehlásí explicitně, ale často jen ve formě náznaku, letmého nastínění,
které velmi lehce unikne pozornosti.
Za takový příklad považuji chápání historismu a humanismu jako něčeho
velmi blízkého, či dokonce na sebe vývojově navazujícího, tedy v návaznosti na
Hegelovo myšlení

. Benedetto Croce píše: “Univerzální princip humanismu, ať
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už humanismu antického, jehož největším představitelem byl Cicero, nebo
263 White,H.: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Torst: Brno
2011, s. 503.
264 Srov. např.: Popelová,J.: Filosofie dějin, její úkoly a rozdělení. ČČH 45, 1939, č. 1, s. 13,
kde Popelová sice na Croceho odkazuje a dává mu částečně zapravdu, ovšem nesouhlasí s ním
úplně a částečně se vůči němu vymezuje - ocituji v této souvislosti jen jednu myšlenku J.
Popelové: “Croceovo přesvědčení, že dějiny a filosofie spadají v jedno, vyplývá z jeho
filosofie ducha, ovlivněné Hegelem. Ale problém, zda filosofie dějin je již obsažena v díle
historikově či má-li existovat odděleně od něho musí řešiti i ten, kdo nemá nic společného s
Croceovou metafysikou” - tamtéž, s. 13.
265 White,H.: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Torst: Brno
2011, s. 504. Srov. rovněž: Con,I.S.: Kritický nástin filosofie dějin 20. století. SNPL: Praha
1963, s. 248 - 250, kde jsou uvedeny hlavní body vnitřně rozporuplného marxistického
hodnocení Croceho myšlenkového systému (zejm. s. 248).
266 H. White k tomu píše: “Hegel otevřel cestu typicky modernímu humanismu, neboť se
jednalo o humanismus vědomý si své historičnosti” - White,H.: Metahistorie. Historická
imaginace v Evropě devatenáctého století. Torst: Brno 2011, s. 524.
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humanismu nového, který vzkvétal v Itálii mezi čtrnáctým a šestnáctým
stoletím, a všech těch humanismů, které se zrodily nebo byly uměle vytvořeny
později, spočívá v tom, že všechny tyto humanismy se odvolávají na minulost,
aby s její pomocí vrhly světlo na dílo a na čin člověka”

. A radikálněji
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formulováno: “Historismus je skutečným humanismem, neboli (...) je pravdou
humanismu”

. Myslím, že Jiřina Popelová měla tyto řádky na paměti, když
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kupříkladu na počátku 50. let psala o humanismu jako bytostném znaku Marxova
filosofického systému

. Podobně i na stránkách Rozjímání o českých dějinách,
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které bylo vydáno až v době nástupu KSČ k moci, čteme myšlenku zcela v duchu
Croceho uvažování, a tedy balancování mezi Hegelem a Marxem: “Historický
materialismus nepopírá význam idejí v dějinách, uvádí jen na pravou míru
výstřelky extrémního hegelovského idealismu”

. Je ovšem zřejmé, že zde,
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stejně jako na mnoha jiných místech, Jiřina Popelová nemohla zapřít všechna
studia svého mládí, ovšem její stanovisko už je více a více v souladu s oficiální
linií.
A v neposlední řadě poslední, čtvrtá odpověď může pod vlivem mnohaleté
pedagogické praxe na gymnáziu akcentovat požadavek překonání pozitivistického
přístupu, tedy aby se historie stala opravdovou učitelkou života. V souladu se
svým přesvědčením o bytostně krizovém

charakteru své vlastní přítomnosti

i vědomím možných cest z této krize usilovala Jiřina Popelová o to, aby dějiny
nebyly jen suchým výčtem historických faktů. Zřetelně to formuluje v Rozjímání
o českých dějinách, kde už tváří v tvář poválečné situaci píše: “Nová škola
v novém státě bude muset vychovávat jinak” 271.
Praxe středoškolské profesorky zcela jistě ovlivnila Jiřinu Popelovou i
v tom slova smyslu, že v prostředí venkovských gymnázií měla dostatek času
zpětně znovu-promýšlet mnohé myšlenkové impulsy z doby pražských i římských
univerzitních studií. Sama o tom píše: “Narodila jsem se v Praze a žila tam až do
267 Croce,B.: Historie jako myšlení a jako čin. Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno
2006, s. 226.
268 tamtéž, s. 227.
269 Popelová,J.: K filosofické problematice Marxova Kapitálu. Nakladatelství Československé
Akademie věd: Praha 1954, s. 136 n., kde např. čteme: “A zároveň vedle vehementní
obžaloby je v Ekonomicko - filosofických manuskriptech to, co se tak zřídka vyskytuje v
ostatním Marxově díle, positivní obraz skutečné, nezmrzačené humanity, obraz osvobozeného
lidství budoucnosti” - tamtéž: 143. Připomínám jen, že právě díky tomuto akcentu na
humanismus Marxovy filosofie se Popelová stala jedním z prvních autorů, kteří v prostředí
českého marxismu znali význam Grundrissů.
270 Popelová 1948: 36.
271 Popelová 1948: 38.
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nástupu do služby v Břeclavi jako gymnazijní profesorka. Učila jsem latinu
a filozofickou propedeutiku. (...) Také jsem poprvé žila sama v mansardě
malého domku železničářské rodiny, kde jsem měla klid k práci a k přemýšlení.
(...) V tomto prostředí a ze vzpomínek na fakultní studium rostly mé úvahy
o filozofii dějin” 272.
Jinak

řečeno: pedagogická

praxe

vedla

mladou

Jiřinu

Popelovou

k aktivnímu zájmu o aktuální společenské problémy. Neuzavírala se do
uzavřených vědeckých sfér, ale byla v intenzivním kontaktu s generacemi
mladých studentů, zcela jistě tak, jak to naznačuje na stránkách Rozjímání
o českých dějinách

.
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V neposlední řadě nelze opominout skutečnost, že hlavní texty Jiřiny
Popelové věnované filosofii dějin byly napsány v období okolo druhé světové
války. Jak na prahu války napsané Filosofie dějin, tak někdy v průběhu války
napsané Rozjímání o českých dějinách i Tři studie z filosofie dějin svědčí o tom,
že právě tváří v tvář aktuálně společensko-politickým okolnostem se formovalo
dějinně-filosofické uvažování Jiřině Popelové. Sama k tomu např. už roku 1939
píše: “Problém člověka promítnutý na jeviště věků a problém věků a národů
zhuštěný do přítomného okamžiku přemítajícího jedince se spojují ve filosofii
dějin” 274.
3.3 Přehled hlavních prací Jiřiny Popelové věnovaných filosofii dějin
Nejdříve se pokusím krátce zrekapitulovat hlavní texty mladé Jiřiny
Popelové věnované filosofii dějin i s daty vydání
1. smysl dějin - 1932

, tedy:

275

276

2. noetické meze objektivity historického bádání - 1935
3. poznání kulturní skutečnosti - 1936
272 Gabriel 1984: 7, znovu otištěno: Foglarová 2005: 53.
273 Viz např. Popelová 1948: 8.
274 Popelová 1939: 30.
275 Do výčtu nezahrnuji překlady, které Popelová pořídila a současně doplnila předmluvami,
které lze považovat za další texty věnované problematice filosofie dějin. Jedná se zejména o
následující překlady: Croceho Dějiny Evropy v XIX. století, Plutarchovy Životopisy
(publikováno v Melantrichu roku 1940) a Senekovy listy (pod titulem Z dopisů Senekových,
publikováno rovněž v Melantrichu roku 1941).
276 Popelová,J.: Smysl dějin. Methodologický příspěvek k aktuálnímu problému. Ruch filosofický
9, 1932, č. 5, s. 189 - 194. Exemplář uložen také: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 4, inv. č.
354.
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4. filosofie dějin - 1939
5. dějiny a hodnoty - 1940
6. historický relativismus - 1942 - v rozšířené podobě ovšem ve Třech studiích
7. tři studie z filosofie dějin - 1947
8. rozjímání o českých dějinách - 1948
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Jen na okraj dodávám, že mírně odlišné pojetí předkládá Karel Štefek
ve svém článku “Problematika filozofie dějin v díle Jiřiny Popelové”

, kde na
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straně jedné opomíjí některé z textů, které do výčtu zahrnuji já (např. články
“Smysl dějin” či “Historický relativismus a pokusy o jeho překonání” z roku
1942), na straně druhé však správně chápe, že Jiřina Popelová se o filosofii dějin
zajímala nejen v mladých letech, ale i později. Proto do výčtu zahrnuje nejen
partie z knihy Rozpad klasické filosofie z roku 1968, ale především tvrdí, že:
“jakýmsi závěrečným shrnutím mnohaletého promýšlení problematiky filozofie
českých dějin je pozoruhodná studie Problematika národní kultury a jejího
vztahu ke kultuře světové z roku 1965. V ní Jiřina Popelová spojila své
předchozí závěry o smyslu českých dějin s novými podněty. Využila uvolněnější
atmosféry šedesátých let a obohatila zkoumanou problematiku o nové aspekty,
k nimž ji inspirovaly soudobé filozofické proudy” 279.
Ano, Karel Štefek má pravdu, když chápe dějinně-filosofické myšlení Jiřiny
Popelové jako z jednu hlavních a především trvalých součástí jejího
myšlenkového systému. Domnívám se ovšem, že po roce 1948 byla celková
pozornost Popelové v této oblasti už v zásadě velmi malá, a proto nepovažuji za
nutné v tomto kontextu blíže analyzovat texty z tohoto období. Připomínám jen,
že Karel Štefek dle mého názoru nesprávně opomíjí plán Jiřiny Popelové z
posledních let života, kdy zamýšlela podobně jako Robert Kalivoda napsat jakési
velké dějiny českého myšlení nazvané v pracovní verzi “České myšlení”. Z
plánované knihy se zachoval jen soubor přípravných náčrtů, který je uložen v
osobní pozůstalosti své autorky

. Jinými slovy: pokud připustíme, že Jiřina
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277 Sama Jiřina Popelová chápala všechny jmenované texty jako určitý celek, jehož každá část
se určitým způsobem vztahuje k římským studiím své autorky - v předmluvě ke Třem studiím
zmiňuje italský pobyt a píše: “Pak již jsem v tomto hledání nepřestala a všechny práce byly
stále jen jiným kladením téže otázky” - Popelová 1947: 5 (tři studie).
278 Štefek,K.: Problematika filozofie dějin v díle Jiřiny Popelové. In: Štemberk,J., Manová,M.
(eds.): Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu
Čapkovi k 85. narozeninám. Vysoká škola obchodní v Praze, Katedra společenských věd: Praha
2008, s. 231 - 240. Dále jen: Štefek 2008
279 Štefek 2008: 238 - 239
280 viz můj článek: Klaus Schaller a Jiřina Popelová: spor o metodologii v komeniologickém
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Popelová neopustila pole filosofie dějin ani po roce 1948, pak platí, že teprve
tento soubor pomocných textů je nutno považovat za poslední a definitivní
příspěvek své autorky k problematice filosofie dějin.
Zároveň platí, že po roce 1948 se Jiřina Popelová už filosofii dějin
nevěnovala takříkajíc v čisté podobě, ale zároveň je třeba mít stále na zřeteli
skutečnost, že na mnoha místech se i později opětovně objevují známky tohoto
zájmu, např. v článku Dialektika dějinného vývoje u Komenského vydaného roku
1983

281

.

Už jen výše naznačený krátký a sumarizující výčet zřetelně ukazuje
některé zajímavé rysy celého dějinně-filosofického uvažování mladé Jiřiny
Popelové, tj. z období před radikálním obratem k pedagogice a komeniologii po
roce 1945. Zaprvé mohu konstatovat, že se zde potvrzuje to, co jsem se pokusil
ukázat již výše, totiž, že zájem o filosofii dějin neroste u mladé Jiřiny Popelové
z touhy po hlubším, více teoreticko-metodologicky promyšleném ukotvení
historiografie. Právě naopak: Jiřina Popelová se k filosofii dějin postupně
propracovala z pozic zájmu o teoretické ukotvení humanitních (lépe řečeno
s Jiřinou Popelovou: kulturních

) věd. Je tedy zřejmé, že na začátku svého

282

přemýšlení stojí pod vlivem německého novokantovství, zejména W. Diltheye

.

283

Ovšem postupně se propracovává k samostatnosti, originalitě a kladení nových

bádání. Bulletin Unie Comenius 16, 2008, č. 27 - 28, s. 57
281 Popelová,J.: Dialektika dějinného vývoje u Komenského. SCetH 13, 1983, č. 26 sborník,
s. 109 – 119.
282Popelová ukotvuje pojem “kulturní vědy” slovy: “Název vědy kulturní zavedl Rickert, který
klade pojem kultura proti pojmu příroda. (…) Volba mezi těmito třemi názvy není lehká.
Název vědy duchové vyhovuje, ale zdá se mi, že je proti němu u nás animosita, neboť
upomíná na metafysiku nebo na heglovské konstrukce ducha v různých kulturních oblastech.
Rozhodně může tento název svádět ke klamným představám a budit již předem podezření
proti positivnosti vědy, jím označené, i v tom případě, kdy slovo duch v něm není pojmem o
nic více metafysickým, než je název příroda, a kdy toto označení neznamená nic jiného, než,
že předmět duchové vědy je buď zcela nebo zčásti produktem lidského ducha, že na jeho
vytváření měly účast lidský rozum, cit a vůle. Název vědy společenské má v sobě zase jinou
obtíž, a sice tu, že věda takto označená bývá ztotožňována se sociologií. A i v případě, kdy
tomu tak není, pokládají se za předmět vědy společenské jen kolektivní výtvory lidské a
výtvory individuální jen ve svém vztahu ke společnosti (…). Naproti tomu název vědy kulturní
nemá v sobě nic metafysického ani není zatížen filosofickou minulostí. Zahrnuje stejně
projevy individua i kolektiva, a to jak sám duševní život člověka, tak jeho přechodné i trvalé
projevy a modifikace, které způsobuje v dějství hmotném. Jako synthetický pojem,
obepínající všechno, co se týká člověka jako bytosti myslící, cítící a jednající, může být
pojem kultura dobře postaven proti stejně synthetickému pojmu příroda“ - Popelová 1936:
12 - 13 (Poznání)
283 Lze jen litovat, že doc. N. Pelcová ve své knize věnované právě W. Diltheyovi nepokusila lépe
a hlouběji analyzovat ohlas jeho myšlení systému v české filosofii - srov. Pelcová,N.: Wilhelm
Dilthey. Základy filosofie prožitku. Kreace: Praha 2000.
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otázek, a to především v poválečných textech, kde se stále výrazněji ozývá pocit
přechodu z jedné historické periody do druhé

.

284

Za druhé zde už při prvním velmi zběžném pohledu můžeme pozorovat, že
i v oblasti filosofie dějin volila Jiřina Popelová, podobně jako v jiných oblastech,
zcela záměrně různé vyjadřovací formy. Používá zde proto přinejmenším čtyři
základní: typickou vědeckou monografii (např. Poznání kulturní skutečnosti),
článek ve vědeckém periodiku (např. Filosofie dějin nebo Noetické meze
objektivity historického poznání), úvahu ve formě malé útlé brožury (např.
Dějiny a hodnoty) a v neposlední řadě umělecké vyjádření ve formě
stylizovaného dialogu, který ve svých hlavních rysech navazuje na tradici
platónského způsobu filosofování. Domnívám se, že Jiřina Popelová ani jednu
z uvedených vyjadřovacích forem nepovažovala za lepší či přiměřenější než
ostatní. To znamená, že i stylizovaný dialog psaný výrazně uměleckou formou
nemá ani v nejmenším nižší vypovídací či myšlenkovou úroveň.
Jako příklad uvádím skutečnost, že v textech Jiřiny Popelové vydaných
v mezidobí 1945 - 8 se stále zřetelněji začínají objevovat drobné odkazy na
socialismus a marxismus. Vidíme tedy, že na stránkách Tří studií na úplném konci
prvního textu čteme: “Hluboká (míněna antická - pozn. J.H.) vážnost k lidským
dějům, které, ač jsou chápány s lidskými nedostatky a ač nejsou odleskem či
podobenstvím nějakého pomyslného, supraracionálního světa, mají přece svou
vznešenou lidskost a své mravní ethos, je zvláště cenná dnes, protože je
schopna podepříti antropocentrismus doby dnešní. Náš antropocentrismus bude
ovšem sociálněji orientovaný než antropocentrismus antický, ale i našemu
socialistickému pojetí tvoří základ starověký universalismus, který nade všechny
rozdíly klade obecně lidské, a připravuje tak ideové předpoklady i pro
humanismus socialistický”

.

285

Zároveň na úplném konci Rozjímání pak čteme slavná, pro svou dobu
velmi symptomatická slova: “Dlouhý oblak nad kostelem svaté Ludmily se zarděl
dosud skrytými paprsky a rozvinul se po nebi podoben rudé vlajce. Jeho odlesk

284 V úvodu ke Třem studiím z filosofie dějin Jiřina Popelová píše: “Stati obsažené v této knize
byly psány za války a mají proto i vady válečného díla pracovaného zde v Čechách, kde obzor
byl zúžen a mnoho literatury nepřístupno. Jsou úvahami spíše retrospektivními než
prospektivními, jde spíše o to, které hodnoty z minulosti je nutno při přelomu věků vzíti s
sebou do nových historických skutečností, než o hodnoty zcela nové” - Popelová 1947: 6.
285 tamtéž, s. 103.
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padl na střechy i na tváře dětí této postižené generace. Na východě svítalo”

286

.

Obě tyto výpovědi svědčí tomtéž myšlenkovém pohybu své autorky i o změněné
celkové společenské situaci, ovšem děje se tak zcela odlišnými vyjadřovacími
formami, které však Jiřina Popelová nepovažovala zcela jistě za protikladné, ale
vzájemně komplementární. Ukazuje se zde to, co lze konstatovat i na mnoha
jiných místech díla Jiřiny Popelové, totiž, že umělecký způsob výpovědi byl pro
Popelovou velmi častou a zároveň zcela plnoprávnou formou myšlení, která
v žádném případě není méně hodnotná než jiné. Naopak, umělecká forma
vyjádření

dovoluje

jednodušším

a

přístupnějším

způsobem

analyzovat

komplikované otázky např. filosofie dějin. Je však nutno připustit, že vlivem úsilí
o vyvarování se přílišné simplifikace působí někdy umělecké formy vyjádření
(např. v Rozjímání o českých dějinách) dojmem až příliš strnulým a uměle
konstruovaným

287

. Zároveň ovšem platí, že Jiřina Popelová zcela jistě

neusilovala o napsání divadelní hry, tj. nekladla svému vyjadřování úzce
umělecké cíle, ale pokoušela se spíše o filosofické psaní ve stylu platónských
dialogů, bez ambicí napsat čistě umělecké dílo

288

. Jinak řečeno: forma

antického dialogu je u Jiřiny Popelové spíše velmi pozoruhodnou alternativní
cestou vyjádření vedle běžné, striktně vědecké podoby.

286 Popelová 1948: 40. Podotýkám jen, že poslední věta je v originále zvýrazněna, což celkový
vyznění pasáže výrazně zesiluje.
287 v této souvislosti píše Miloš Havelka: “Autorčin vědecký impresionismus a snaha
bezprostředněji spojovat historické reflexe s osobním (co do hodnotové škály postojů ovšem
velice zúženým) prožíváním dějin u jednotlivých diskutujících z boržury činí nakonec
záležitost sice v některých pasážích inspirativní, většinou však dobově popularizační, která
ovšem tak jako tak zůstala v důsledku dalšího politického vývoje naprosto nepovšimnuta” Havelka 2001: 153. Domnívám se ovšem, že tato Havelkova výtka je příliš ostrá, neboť
Rozjímání jsou jedním z nejpozoruhodnějších textů české filosofie dějin, který v návaznosti
na pojetí Z. Nejedlého shrnul a zajímavým způsobem interpretoval první fázi sporu o smysl
českých dějin.
288 toto ovšem neplatí v případě čistě uměleckých podob vyjádření - např. v Hovorech
s nenarozeným, které pochází z téže časového období a které byly zcela jistě primárně
určeny k uměleckému ztvárnění - poznamenejme jen, že k této realizaci opravdu došlo a dílo
bylo uváděno v období 1976-77 v kavárně Viola a zaznamenalo velmi příznivý ohlas (Pokorný
1989: 14). Viz též A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 3, sign. 337 – korespondence s
Vladimírem Justlem, který tuto realizaci zajišťoval.
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4 stručný přehled dějin české (a slovenské) komeniologie
4.1 úvodní poznámky
Jestliže hodlám ukázat, jakým způsobem ovlivnila Jiřina Popelová
komeniologii druhé poloviny 20. století, je třeba nejdříve ukázat, jak vypadalo
bádání o Komenském v předcházejícím období, tj. ve století 19. a první polovině
století následujícího. Souhrnné dějiny české komeniologie však dosud napsány
nebyly

289

, což znamená pro mé další analýzy následující: na straně jedné

obrovské množství literatury - už Zíbrtova a Volfova Bibliografie české historie
z roku 1912 eviduje ohromující množství 13 314 záznamů

290

, na straně druhé

absence souhrnných, syntetických zpracování, která by usnadnila další bádání.
Dokonce ani práce na základních bibliografických pomůckách i přes veškeré
nasazení např. vůbec nejpilnějšího bibliografa Josefa Brambory

291

nebyla zcela

úspěšná, což celé úsilí mimořádně komplikuje.
Než se pokusím o stručné nastínění vývoje komeniologie v naznačeném
období, je třeba učinit elementární distinkci spočívající v odlišení dějin zájmu
o Komenského jako určitého symbolického centra české společnosti (především
v oblasti vzdělávání) a dějin vědeckého zájmu o Komenského, tedy jinými slovy
komeniologie jako vědeckého oboru. Je zřejmé, že tyto dva procesy není možno
spojovat do jedné kontinuální linie už pro jejich výraznou asynchronitu - zatímco
za období počátku formování symbolu Komenského můžeme označit už období

289 K dispozici je jen několik velmi krátkých článků, které neposkytují celkový obraz, např.:
Valešová,M.: Význam jubilejního roku J.A. Komenského 1892 v dějinách české pedagogiky. In:
Pešková,J., Cach,J., Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum:
Praha 1991, s. 257; Cach,J.: Komenský v dějinách pedagogiky (do r. 1918). SCetH 5, 1975, č.
11, s. 44 - 48, s důrazem na 20. století přehledně: Čapková,D.: K obrazu Jana Amose
Komenského v české pedagogice 20. století. SCetH 32, 2002, č. 67 - 68, s. 203 - 238. Ze starší
literatury zaslouží zmínku zejména přehledný a souhrnný: Klíma,J.V.: Nejdůležitější výsledky
dosavadních bádání o J.A. Komenském. ČČH 26, 1920, č. 1 - 4, s. 144 - 164. Určitou představu
poskytují rovněž bibliografie literatury o Komenském, jejichž přehled velmi zajímavě podává:
Sedlák,J.: Studie o komeniologických bibliografiích. Nepublikovaný rukopis uložený
v komeniologické příruční knihovně Národního pedagogického muzea a knihovny Komenského
v Praze (dokončený k 315. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, tedy v roce 1985 - pozn.
J.H.) - dále jen Sedlák 1985
290 Jedná se o celkem 5942 záznamů k literární činnosti Komenského a 7372 záznamů k životu a
významu Komenského - srov.: Sedlák 1985: 5 - 6
291 viz. např.: Brambora,J.: Knižní dílo Jana Amose Komenského. SPN: Praha 19572, srov.:
Steiner,M.: Čtyři komeniologické portréty. Josef Brambora, Jaromír Červenka, Věra
Petráčková, Jana Matlová. In: Hýbl,F. (ed.): J. Cach, J.B. Čapek, B. Uher a další představitelé
dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Materiály z odborné konference,
konané 25. - 26. června 2003 v Přerově. Muzeum Komenského: Přerov 2004, s. 129 - 130.
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počátku 19. století

292

, za zakladatele komeniologie ve vědeckém slova smyslu je

nutno chápat až Jána Kvačalu, jehož nejdůležitější komeniologické texty pochází
až z úplného závěru 19. století a počátku století následujícího.
Na straně jedné tak platí, že Komenský byl už období 19. století součástí
obecného diskursu (nejen) české společnosti, jinak řečeno s Milošem Havelkou:
stal se v průběhu 19. století jedním z jejích symbolických center

293

. Otázkou

samozřejmě může být, jaké hodnoty toto symbolické centrum označuje domnívám se, že předběžně lze spolu s D. Čapkovou říci, že Komenský byl pro
přestavitele českého národního hnutí 19, století tím, kdo byl “nejen autorem,
v jehož spisech se mohli opírat o krásnou češtinu jako:

vzor pro nápravu

upadlého českého jazyka za protireformace, nýbrž byl jim od počátku (...)
symbolem snah o českou školu elementární, střední, posléze i vysokou
a zdrojem systematického vzdělávání a výchovy všech”
že Pavel Floss v této souvislosti ještě

294

. Není bez zajímavosti,

v 70. letech 20. století napsal: “Boj

o Komenského měl pro nás vždy jakýsi zásadní, řekl bych ideologický význam,
nebyla to nikdy jen chladná, odbornická záležitost specialistů”

295

.

Samozřejmě význam tohoto symbolického centra ani v nejmenším nemůže
být

srovnáván

husitstvím

s

nejvýznamnějším

českým

symbolickým

centrem,

tj.

296

, to však neznamená, že bychom měli na pochopení Komenského

jako symbolického centra rezignovat. Spíše platí, že se jedná o jakési
symbolické centrum II. řádu, což ostatně velmi specifickým způsobem vyjadřuje
na začátku druhé poloviny 20. století i marxistické bádání v osobě Zdeňka

292 M. Maurová klade počátky kultu Komenského v české společnosti hlouběji - “do 70. let 18.
století, kdy uvolnění protireformačního tlaku, osvícenská náboženská tolerantnost a
vyhraňování národního proudu v českém osvícenství vedly k zařazení Komenského mezi čelné
osobnosti české kulturní historie” - Maurová,M.: Tradice Komenského a školská politika v 19.
století. SCetH 17, 1987, č. 33 sborník, s. 83
293 Miloš Havelka píše: “Ukazuje se (...), že v průběhu novodobých českých dějin - přesněji
řečeno od poloviny 19. století - došlo u nás k vytvoření několika relativně stabilních, stále
znovu se navracejících seskupení problémů, jakýchsi ideových zauzlení či “symbolických
center” české kulturní, politické a historické paměti” - Havelka,M.: Dějiny a smysl. Obsahy,
akcenty a posuny “české otázky” 1895 - 1989. NLN: Praha, s. 9.
294 Čapková,D.: K obrazu Jana Amose Komenského v české pedagogice 20. století. SCetH 32,
2002, č. 67 - 68, s. 204.
295 Floss,P.: Učitelé komeniologové o Komenského filosofii. In: Hýbl,F. (ed.): Tradice J.A.
Komenského mezi českým a slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Sborník materiálů z
kolokvia, které se konalo 12. a 13. listopadu 1974. Přerov 1979, s. 50.
296 srov. dnes už klasické dílo: Kavka,F.: Husitská revoluční tradice. SNPL: Praha 1953.
Nejnovější pohled přináší: Čornej,P.: Vnímání husitství v moderní a postmoderní společnosti.
AUC – HUCP 2013, č. 53/1, s. 25 – 34 a zvláště s. 29.
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Nejedlého

297

, i když v této situaci je třeba připomenout, že doba intenzivního

zájmu marxistického bádání o Komenském byla v naznačené době teprve
záležitostí budoucnosti. Poznamenejme jen, že postupné utváření tohoto
symbolického centra nebylo dosud relevantním způsobem zpracováno, částečné
náznaky podává mimo jiné i Jaroslava Janáčková, když poukázala na několik vln
zájmu o postavu Komenského

298

, anebo František Hýbl v několika článcích o

tradici Komenského pěstované především v Přerově

299

.

Na straně druhé ovšem komeniologie striktně chápaná jako obor
vědeckého bádání

300

vzniká mnohem pomaleji a její postupné konstituování se

děje mnohdy komplikovaným způsobem. Jako příklad těchto obtíží nám může
posloužit odkaz na sérii neúspěšných pokusů o vydávání díla Komenského, které
povětšinou skončily nezdarem

301

. Rovněž úsilí o sepsání plně vědecky fundované

297 Zdeněk Nejedlý ve svém slavném textu “Komunisté, dědici velikých tradic českého národa”
(1946) píše: Neméně zajímavý je poměr naší národní tradice k Českým bratřím. Naše
vzdělané kruhy mají k nim vřelou sympatii, a právem, i pro vysokou kulturu Českých bratří i
pro velikou jejich mravní opravdovost, jimž v 16. století stanuli v čele všeho národa. A v 17.
století vyšel z nich vůbec největší českých duch toho století - J.A. Komenský. Široké lidové
vrstvy pak zase při čtení “Husitského krále” dojímá krásná prostota Českých bratří i jejich
utrpení, jež s největším sebezapřením podstupují za své přesvědčení. A přece - celkem v naší
národní tradici Čeští bratři nejsou populární. Nehledíme-li na literaturu vzdělanců nebo na
školní výchovu neb jiné způsoby, v nichž se mládeži a lidu vštěpuje onen respekt k Českým
bratřím, a umíme-li se podívat, jak je to opravdu v lidu, nemůžeme nevidět, že Čeští bratří
zdaleka nepatří do té řady našich tradičních národních hrdinů jako Hus nebo Žižka. Ano, ani
veliký Komenský nikoli. I jeho zná a vysoko cení náš vzdělanec, s úctou se mu pokloní i lidový
člověk, pokud něco četl nebo slyšel o velikém pedagogovi a vlastneci, ale bude-li vypočítávat
národní velikány, jistě uvede Husa a Žižku, ale na Komenského přitom sotva vzpomene. A
totéž platí o Chelčickém, jistě také velkém zjevu zase 15. století” - Nejedlý,Z.: O smyslu
českých dějin. Svoboda: Praha 1952, s. 270 - 271.
298 minimálně je možno rozlišit vlnu, která souvisí s odhalením pomníku Komenského v Brandýse
nad Orlicí roku 1865 (viz: Zíbrt 1912: 665 - 667, č. 23479 - 23541), a druhou, která navazuje
na oslavy Komenského narození roku 1892 - tato vlna byla silnější než první naznačená (viz:
Zíbrt 1912, s. 681 - 704, č. 23949 - 24696). Zajímavá v této souvislosti je i skutečnost, že Zíbrt
velmi pečlivě zaznamenává i odpor katolické církve proti těmto oslavám (Zíbrt 1912: 702 704, č. 24635 – 24683).
299 Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského mezi českým učitelstvem 19. století, se zvláštním
zaměřením na moravské poměry. In: Hýbl,F. (ed.): Tradice J.A. Komenského mezi českým a
slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Sborník materiálů z kolokvia, které se konalo 12.
a 13. listopadu 1974. Přerov 1979,s. 16 n. Nově a přesněji se k této otázce F. Hýbl vrací ve
stati “Tradice J.A. Komenského v českých zemích se zvláštním zaměřením na Moravu a Přerov
v druhé polovině 19. století”, která je publikována: Konířová 2009: 8 n.
300 odkazuji na pojetí: Bečková,M.: Komeniologie - vědní obor? SCetH 30, 2000, č. 63 - 64, s. 8 15.
301 velmi přesnou evidenci vede Zíbrt 1912: č. 22320 n., kdy např. z vydání plánovaných 13 dílů,
které měly být vydány v karlínském nakladatelství V. Paseky od roku 1865 se podařilo
realizovat jen 6 svazků (1 - 4 a 11 – 12), viz také: Králík,S. a kol.: Otázky současné
komeniologie. Academia: Praha 1981, s. 128, kde i přesný rozpis obsahu jednotlivých svazků
(vydaných i nevydaných). Podobně velké problémy provázely i vydávání největší
komeniologické edice předmoderního období nazvané Veškeré spisy J.A. Komenského, která
byla vydávána v letech 1910 - 1938 Ústředním spolkem jednot učitelských na Moravě (z
plánovaných celkem 30 dílů bylo realizováno pouhých 8, vydány byly jen díly: 1, 4, 6, 9 - 10,
82

biografie Komenského nebylo poměrně dlouhou dobu úspěšné, protože splnění
této touhy představuje až velký Kvačalův životopis z 90. let 19. století.
V zásadě lze s určitou dávkou zjednodušení říci, že v podstatě každý český
intelektuál něco o Komenském napsal, což ovšem ani v nejmenším neznamená,
že bychom ho mohli nazvat komeniologem

302

. Jako typický příklad lze uvést

T.G. Masaryka - samozřejmě, že i on na mnoha místech svého díla mluví
o Komenském, ale domnívám se, že je spíše tím, kdo vytváří podobu veřejné
diskuse o Komenském, než tím, kdo je seriózním badatelem v oboru
komeniologie

303

. Dagmar Čapková o Masarykově vztahu k J.A. Komenskému píše:

“Významný (pro českou pedagogiku - pozn. J.H.) byl podnět T.G. Masaryka,
vyplývající již z jeho prací z 19. století, že je třeba navázat na Herdera
a Palackého v hodnocení Komenského, to znamenalo docenit jeho filosofii. (...)
V díle Komenského viděl velkou mravní výši, na niž chtěl, aby směřoval český
národ. Masaryka spojovala s Komenským řada aspektů, např. důraz na vnitřní
život člověka a nadosobní zakotvení, myšlenka humanitní, důraz na autokritiku,
sebepoznávání a sebevýchovu, ocenění významu práce z hlediska intelektuálního
i mravního (...). Masaryk si byl vědom i toho, že dílo Komenského je třeba
znovu zhodnotit, zejména jeho myslitelský význam”

304

.

Proto není divu, že všichni významní univerzitní učitelé mladé Jiřiny
Popelové něco o Komenském napsali, aniž bych ovšem usiloval o to, abych je
chápal primárně jako komeniology. Tento zájem u Komenského je dosti přirozeně
nejzřetelnější u profesorů pedagogiky

305

, ale projevuje se i u všech ostatních

15, 17 - 18). Pozn.: edice de facto zanikla už roku 1929, protože roku 1938 vyšla jen reedice
4. svazku (Hendrichova edice Velké didaktiky a Informatoria školy mateřské) a nejednalo se
tedy o vydání nového dílu.
302 srov. např.: Cach,J.: J.A. Komenský a filozofie hodnot vzdělání českého a slovenského
národa. In: Pšenák,J. (ed.): J.A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z
medzinárodnej komeniologickej konferencie konanenej v Bratislave v dňoch 30.-31. marca
1992, s. 147 n.
303 pravděpodobně nejzávažnějším Masarykovým textem, který je věnován J.A. Komenskému,
představuje proslov: J. Amos Komenský (1592 - 1670) z roku 1890, který je otištěn:
Masaryk,T.G.: Sebrané spisy, sv. 20. Praha 2007, s. 372 - 374 (za upozornění na tento text
děkuji doc. PhDr. Heleně Pavlincové, Ph.D.).
304 Čapková,D.: K obrazu Jana Amose Komenského v české pedagogice 20. století. SCetH 32,
2002, č. 67 - 68, s. 204. Podrobněji: Čapková,D.: Masaryk a Komenský. In: Hýbl,F. (ed.):
Československé školství, učitelstvo a T.G. Masaryk. Muzeum Komenského: Přerov 1990, s. 79 85; viz též: Zumr,J.: Komenský a Masaryk. FČ 40, 1992, č. 1, s. 96 - 99 .
305 Cach,J.: Tradice hodnocení pedagogického díla na Filosofické fakultě University Karlovy v
Praze. In: Hýbl,F. (ed.): Tradice J.A. Komenského mezi českým a slovenským učitelstvem v
19. a 20. století. Sborník materiálů z kolokvia, které se konalo 12. a 13. listopadu 1974.
Přerov 1979, zejm. s. 54 - 55; Cach,J.: Jan Amos Komenský v díle prvních profesorů
pedagogiky na filosofické fakultě. In: Sedlář,R.(ed.): Universita Karlova J.A. Komenskému
83

oborů, tedy mimo jiné i u některých profesorů českých i obecných dějin, např.
306

Jaroslava Golla, kterému budu věnovat další pozornost níže

, Kamila Krofty,

Čeňka Zíbrta, spoluautora dosud nejpodrobnější komeniologické bibliografie
z roku 1912, či

možná

307

překvapivě Václava Novotného

, “který měl býti

spolupracovníkem kolektivu připravujícího vydání Veškerých spisů Jana Amosa
Komenského, počítalo se s ním jako s vydavatelem svazků revelačních
(“apokalyptických”) a historických. Na svůj úkol se Novotný svědomitě
připravoval
Komenského

308

,

309

jak

dokládají

dvě

jeho

studie

o

politické

činnosti

, ale pokračující práce na Českých dějinách ho od vydávání

Komenského úplně odvedla, i když se ještě v říjnu 1923 zúčastnil brněnské
schůzky jednající o dalším osudu Veškerých spisů”

310

. Zároveň se Komenský

objevuje u Novotného jako téma univerzitních přednášek – v letním semestru
1920/21 a znovu v zimním semestru 1927/28 přednášel na téma “Komenského
činnost politická od roku 1648 do jeho smrti”

311

.

U ostatních velkých postav meziválečné historiografie, včetně Josefa
Pekaře a Josefa Šusty, platí, že se o Komenského nijak nezajímali

312

. Snad jedině

Jaroslav Bidlo se svými pracemi o dějinách především polské větve jednoty
bratrské

ke

Komenskému

částečně

přiblížil,

nikdy

mu

však

nevěnoval

soustavnější pozornost.
Z našeho úhlu pohledu jsou samozřejmě zajímaví též filosofové, a proto
1670 - 1970. Univerzita Karlova:Praha 1971, s. 177 - 215.
306 srov. především: Špét,J.: Podíl Jaroslava Golla na rozvoji komeniologického bádání. SCetH
23, 1993, č. 50, s. 57 - 71; Polišenský,J.: Gindely a Goll o životě a díle J.A. Komenského. In:
Pešková,J., Cach,J., Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum:
Praha 1991 zejm. s. 61 - 63.
307 F. Kutnar v této souvislosti správně podotýká, že V. Novotný pocházel z bratrských Ivančic –
jeho zájem o dějiny české reformace proto zcela jistě tryská také z tohoto zdroje
(Kutnar,Marek 1997: 538). Jaroslava Hoffmannová k tomu dodává, že “prožil ve svém rodišti
jen první čtyři roky, ale po celý život se k němu hlásil. Ani na promočním oznámení v roce
1893 neopomněl uvést: rodilý z Ivančic na Moravě” - Hoffmannová,J.: Václav Novotný.
Academia: Praha 2014, s. 19 – 20.
308 Nepřekvapuje proto, že Novotný byl od roku 1908 v pravidelném kontaktu s Jánem Kvačalou
- Hoffmannová,J.: Václav Novotný. Academia: Praha 2014, s. 291.
309 Míněno: Novotný,V.. Z politické činnosti J.A. Komenského. Naše doba 28, 1921, s. 84 – 93 a s.
161 – 170; tentýž: Jana Amosa Komenského “Panegyricus Carolo Gustavo”. In: Sborník
vzpomínek a prací vydaný ku poctě univ. prof. Dra. Františka Drtiny k 60. narozeninám. J.
Otto: Praha 1921, s. 188 – 194.
310 Cach,J.: Jan Amos Komenský v díle prvních profesorů pedagogiky na filosofické fakultě. In:
Sedlář,R.(ed.): Universita Karlova J.A. Komenskému 1670 - 1970. Univerzita Karlova:Praha
1971, s. 184 - 185.
311 Hoffmannová,J.: Václav Novotný. Academia: Praha 2014, s. 169.
312 Brambora,J.: Práce o Komenském v díle učitelů Karlovy univerzity v posledních 50 letech .
In: Sedlář,R. (ed.): Univerzita Karlova J.A. Komenskému 1670 - 1970. Univerzita Karlova:
Praha 1970, s. 184 - 185.
84

lze konstatovat, že František Krejčí, pravděpodobně nejvlivnější učitel mladé
Jiřiny Popelové, se o Komenském vyjadřuje jen naprosto okrajově, asi
v nejrozsáhlejší zmínce v knize “Pozitivismus a výchova”

konstatuje, že

“Komenský je v této základní publikaci zařazen mezi myslitele druhu Sókrata,
Konfucia, Budhy, Ježíše a Lva N. Tolstého”

313

. Ovšem tomuto nezájmu

F. Krejčího se nelze divit, neboť Komenský byl pro něj zcela jistě myslitelem
přespříliš náboženským a mystickým. Jestliže Krejčí vyznával po celý svůj život
jednoduchý
akceptovat

a

střízlivý

positivismus,

nemohl

Komenského

jako

filosofa

314

.

Podstatně výraznější, ačkoli v žádném případě nikterak dominantní, je
celkem přirozeně zájem o Komenského u Emanuela Rádla, který je mimo jiné
autorem knihy (možná spíše brožury) “Věda a víra u Komenského”

315

. Ve shodě

se svou vlastní filosofickou orientací se Rádl také věnoval otázkám Komenského
přírodní filosofie, ovšem jeho hodnocení je v mnoha případech velice kritické,
když kupř. píše: “Nikde nenajdeš u Komenského ani pokusu o výklad nebo rozbor
Aristotelova učení” či “Jest možno krutěji odsouditi filosofa než výtkou, že jeho
názory nejsou originální? Komenského nelze ušetřiti této výtky; byl velmi
slabým filosofem, dávaje se unášeti zájmem pedagogickým a zbožností”

316

.

František Čáda, se kterým se ovšem Popelová na pražské univerzitě
nesetkala, se ke Komenskému vyjadřuje jen dosti okrajově, avšak významně svou
prací o Informatoriu školy mateřské. Upozornil zde, že “Komenský svou znalostí
dítěte připravoval psychologii dítěte. Vedle důrazu Komenského na údobí
prenatální, na význam radostné pohody ve výchově, na poznání tělesného
vývoje u dětí (...), na využití dětské napodobivosti a rodičovského příkladu, na
upevňování správných návyků, na přípravě dětí pro školu, všiml si Čáda
i Komenského významného pojetí souvislosti výchovy dítěte s jeho vývojem”

317

.

Jinými slovy: ačkoli je Čádovo dílo věnované Komenskému velmi malého rozsahu,
mělo ve své době poměrně značný význam, který není možno podceňovat.
313 Cach, Josef: Vstup tří filozofů do komeniologie. František Drtina, František Čáda, František
Krejčí. SCetH 30, 2000, č. 63 - 64, s. 48.
314 Krejčí např. píše: “Positivism řeší spor rozumu a víry rozhodným odmítnutím víry a všeho
obsahu náboženského, který jen na víře se zakládá a rozumově dokázán býti nemůže” Krejčí,F.: Filosofie posledních let před válkou. Jan Laichter: Praha 1930, s. 27.
315 Rádl,E.: Věda a víra u Komenského. Vydavatelské oddělení YMKY: Praha 1939.
316 tamtéž, s. 75 a 78.
317 Čapková,D.: K obrazu Jana Amose Komenského v české pedagogice 20. století. SCetH 32,
2002, č. 67 - 68, s. 206
85

Ovšem Vladimír Hoppe, jehož kurzy mladá Jiřina Popelová navštěvovala,
o Komenském dosti obsáhle přemýšlí a považuje ho za svého myšlenkového
předchůdce

318

. Robert Konečný proto souhrnně píše: “Velmi úzký, ba možno říci

následovnický vztah, vztah žákovský, má Hoppe ke Komenskému. V Hoppeových
poznámkách k vlastnímu životopisu se čte v období mezi prvním a druhým
spisem mezi jmény Hoppovy četby právě Komenský. V Přirozených a duchovních
základech světa a života, na místě, které jsme citovali už shora, se Hoppe ptá
(míněna pasáž na s. 283 - pozn. J.H.): “Zdaž hluboký Komenský svým pojetím
světa vnímaného smysly jakožto Labyrintu a vyslýcháním vniterného hlasu
v podobě Ráje Srdce, jakož i přímým líčením ekstatické zkušenosti, neřadí se
mezi mystiky?” Hoppe uvádí přímo 38.-45. kapitolu Labyrintu jako doklad
a přidává ještě Hlubinu bezpečnosti. (...) Jestliže se Hoppe shoduje naprosto
s Komenským v základním postoji: opuštění smyslového světa a přijetí řádu
milosti, řádu srdce, řádu duchovního a překročení smyslově podmíněné oblasti
do oblasti nepodmíněné po nárazu duchovním znovuzrozením - shoduje se s ním
i ve inklusivní mystice křesťanské, která vitam contemplativam mění ve vitam
activam.

(...)

Hoppeho

s představou Komenského!”

představa
319

praktické

pomoci

světu

je

totožná

.

Také J.L. Fischer o Hoppově vztahu ke Komenskému ví a píše: “Vladimír
Hoppe, snažící se spolu s Vorovkou odpoutat od převládající filosofické tradice
národní, želanou cestu spásy nalezl v úniku do iracionálna, do intuice
a kontemplace, kde spřádal mystické a obrodné sny, svým kvietismem tolik
upomínající na irenické a pansofické toužení J.A. Komenského”

320

. Nemyslím, že

318 Srov.: Ságnerová,N.: Reflexe Jana Amose Komenského v díle Vladimíra Hoppeho. In:
Schifferová,V., Prázný,A., Šolcová,K. a kol.: Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského.
Pavel Mervart: Červený Kostelec 2014, s. 181 – 188.
319 Konečný,Robert: Vladimír Hoppe. Příspěvek k historii a kritice iracionalismu. UJEP: Brno
1970, s. 140 - 141. Není proto divu, že J. Gabriel napsal o R. Konečném: “V Hoppovi viděl
dokonce nejvěrnějšího a nejdůslednějšího pokračovatele Komenského” - Gabriel,J.: Robert
Konečný a Vladimír Hoppe: k filosofickým názorům Roberta Konečného. SPFFBU , řada
filosofická, B 39, 1992, s. 109. P. Jemelka v této souvislosti píše: “V Hoppeho vlivu spatřuji i
jeden z pramemů zájmu Jiřiny Popelové o osobnost a dílo J.A. Komenského. Komenského
humanismus, altruismus, touha pomoci lidem v nelehké době (a nakonec i smutná,
podotýkám vlastně ojedinělá útěšnost vyjádřená v Truchlivém) se svým způsobem odrážely i
ve filozofii Vladimíra Hoppeho. Snad i proto mohlo být její pochopení, pochopení jejích
zdrojů, příčin, důsledků, jedním z východisek historickofilozofického i historického bádání
profesorky Jiřiny Popelové" - Jemelka,P.: Jiřina Popelová a odkaz Vladimíra Hoppeho. In:
Gabriel 1984, s. 60 - 61.
320 Fischer,J.L.: Národní tradice a česká filosofie. Úkoly a výzvy. Brno: Jednota filosofická 1939,
s. 8 - 9, znovu otištěno: Havelka,M. (ed.): Spor o smysl českých dějin 1895 - 1938. Praha: Torst
1995, s. 810 - 826.
86

by bylo možné Hoppeho považovat za přímého původce poválečného zájmu Jiřiny
Popelové o Komenského, avšak jsem přesvědčen, že na něj často při své
komeniologické práci vzpomínala.
Dosti překvapivě se však ke Komenskému zcela okrajově vztahuje i další
velmi oblíbený učitel mladé Jiřiny Popelové - Karel Vorovka. Činí tak především
na stránkách své studie “Česká náboženská chudoba”, kde několikrát chápe
Komenského spolu s Janem Husem a Petrem Chelčickým jako významné postavy
českých náboženských dějin

321

. Zájem o Komenského se tedy v této souvislosti

pro Jiřinu Popelovou později stane jednou z forem připomínajících překonání
jednoduchého pozitivismu Františka Krejčího a zároveň otevření se různým
způsobům jeho překonání u V. Hoppa a dalších. Ačkoli jsem si vědom toho, že
překonání pozitivismu není u Jiřiny Popelové záležitostí zcela synchronní se
zrodem zájmu o Komenského, neznamená to, že by podle mého názoru tyto
procesy vnitřně nesouvisely.
Jsem se samozřejmě vědom toho, že obě výše naznačené roviny textů
o Komenském nelze nějakým jednoduchým způsobem od sebe separovat
a jasně ohraničit

323

322

. Pokusím se proto jen o vystižení těch nejdůležitějších

osobností, událostí a skutečností, které formovaly dějiny české komeniologie
jako vědního oboru.
Zároveň platí, že období druhé poloviny 19. století a první polovinu století
20. budu nazývat jako období předmoderní. Důvodem je skutečnost, že badatelé
tohoto období neznali zásadní partie nejdůležitějšího spisu Jana Amose
321 srov. Pavlincová 2011: 161
322 Jsem si samozřejmě vědom, že naznačená separace může celkový obraz nevhodným
způsobem pokřivit, tj. že není možno váhu roviny veřejného diskursu nežádoucím způsobem
zlehčovat. M. Havelka v této situaci velmi trefně odkazuje na Zdeňka Vašíčka, který píše:
“Každá událost či osobnost působí na druhé většinou prostřednictvím jistého schematismu
reakcí, v rámci předem připravených odpovědí, a těch není v masové historii zase tak mnoho.
To je ale historiky sledováno jen málo. Ti jsou zvyklí studovat programy, usnesení, projevy
čelných státníků, nikoli například novinářské bláboly. (...) Právě v nich lze studovat
předsudky nejlépe” - Havelka,M.: Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny “české otázky”
1895 - 1989. NLN: Praha, s. 11 - 12.
323 Problematičnost tohoto ohraničení se ukazuje velmi jasně např. v článku: Polišenský,J.:
Profesor Masaryk a počátky české komeniologie. Bulletin Unie Comenius 8, 2000, č. 12, s. 89 93; v totožném znění otištěno: Pšenák,J. (ed.): De rerum humanarum emendatione
consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie. Zborník
materiálov z medzinárodnej konferencie, konanej v Bratislave v dňoch 13. a 14. novembra
2000. Univerzita Komenského: Bratislava 2001, s. 108 - 111. Josef Polišenský zde totiž velmi
dobře ukazuje, že T.G. Masaryk v roli univerzitního profesora filosofie posuzoval několik
disertačních prací, které se (alespoň částečně) Komenskému věnovaly, např. Otakara Chlupa,
která byla obhájena roku 1908. Přesto rozhodně neplatí, že by bylo možno Masaryka označit
jako komeniologa.
87

Komenského, totiž Obecné porady o nápravě věcí lidských

324

. To znamená, že

přechod od komeniologie předmoderní k moderní chápu jako změnu paradigmatu
v kuhnovském slova smyslu

325

. Nález Obecné porady totiž můžeme pochopit jako

kuhnovskou anomálii lámající dosavadní paradigma, neboť změnil komeniologii
naprosto zásadním způsobem: zjednodušeně řečeno: vnímání a hodnocení
Komenského

jako

vynikajícího

pedagoga

(“učitel

národů”)

se

změnilo

v pochopení Komenského jako velmi zajímavého a dnes velmi aktuálního filosofa.
Komenského myšlenkový systém získal zcela nové dimenze interpretace, které
překonaly

dosavadní

mnohdy

poměrně

úzká

zaměření.

To

samozřejmě

neznamená, že by se bádání 19. století omezovalo jen na otázky pedagogiky
a didaktiky a rezignovalo tak na ostatní složky Komenského myšlenkového
systému

326

.

V neposlední řadě je třeba učinit ještě jednu důležitou poznámku: dějiny
české komeniologie nelze chápat jako zcela odtržené od zájmu o Jana Amose
Komenského v jiných zemích, v našem případě především Slovensku, Německu a
Rusku

327

. Jinými slovy: zájem o Komenského se v 19. století začíná objevovat

324 To samozřejmě neznamená, že by badatelé o Komenského projektu Pansofie nepřemýšleli a
nepsali (viz. jeden z mnoha možných příkladů: Hendrich,J.: Jana Amose Komenského snahy
vševědné, všeosvětové a všenápravné. Vlastním nákladem: Praha 1924). Ovšem bez znalosti
Obecné porady jsou tyto úvahy pouhými náznaky, které navíc velmi často končí odsudkem,
neboť bez znalosti především Pansofie a Panorthosie mají první dvě vydané části povahu
pouhých velmi ambiciózních, ovšem nenaplněných plánů, což ostatně kritizovali nejen
novověcí badatelé, ale i Komenského současníci..
325 viz. Fajkus,B.: Současná filosofie a metodologie vědy. Academia: Praha 1997, zejména s. 68
- 71.
326 jen na okraj připomínám, že už v 19. století byly řešeny otázky týkající se teologických
názorů Komenského - např.: Zoubek,F.J.: O Komenského polemikách theologických. Příspěvky
k poznání ducha i století. CCM 1885, s. 3 - 23, 280 - 99, 519 - 40; 1886, s. 48 - 70, 369 - 419,
449 - 68. Opominuta nezůstala dokonce ani problematiky Komenského víry v revelace - např.:
Kvačala,J.: Mikuláš Drabík. Heslo v Ottově slovníku 7, 1893, s. 920; Smaha,J.: Prorok Mikuláš
Drabík u Komenského v Saryšském Potoku r. 1651. Národní učitel 1892; Hrubý, Hynek:
Zivotopis bratra Mikuláše Drabíka. Filologické listy 1897, s. 268 - 71. Víru v revelace
neopominul ani Jaroslav Goll - “tématem, které Golla zaujalo, byly Komenského styky s
vizionáři typu Kottera, Poniatowské a zejména Mikuláše Drabíka. Použil jako pramene
Historii Relevationum z roku 1659 a to velmi intenzívně, se zjevně kritickým postojem vůči
revelacionismu” - Polišenský,J.: Gindely a Goll o životě a díle J.A. Komenského. In:
Pešková,J., Cach,J., Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum:
Praha 1991 zejm. s. 62.
327 na tomto místě jen poznamenávám, že vliv ruského bádání bude mít zásadní vliv i při
formování moderní komeniologie, tedy ve II. polovině 20. století. Tomuto jevu věnuji ovšem
pozornost na jiném místě. K dějinám starší ruské komeniologie: Lordkipanidze,D.O.: Jan
Amos Komenský 1592 / 1670.SPN: Praha 1972, s. 268 - 280, kdy na s. 268 - 274 je zhodnocena
předrevoluční, nemarxistická ruská komeniologie. Ve slovenském prostředí se otázce vlivu
Komenského na ruské pedagogické myšlení nejvíce věnoval Andrej Čuma, např. v textu:
Čuma,A.: Vzťah ruskej školy k demokratickému odkazu J.A. Komenského v druhej polovici
19. storočia. In: Karšai,F. (ed.): Demokratizmus v diele Jana Amosa Komenského. Slovenské
pedagogické nakladateľstvo: Bratislava 1974, s. 47 - 53
88

i mimo Čechy a tento zájem zároveň v některých případech akcentuje mírně
odlišná témata než český výzkum. Zároveň platí, že zahraniční výzkum měl
alespoň v některých případech vliv na český a obráceně (například vlivná
Kvačalova monografie z roku 1892 sice byla napsána autorem, který náleží do
sféry slovenské komeniologie, ovšem tím, že byla vydána v němčině, měla ohlas
mnohem větší a širší, naopak kupř.

už roku 1869 došlo k vydání ruského

překladu textu F. Palackého o J.A. Komenském). Celá situace pak je
komplikována skutečností, že některé významné osobnosti svým dílem zasahují
jak do českého, tak do zahraničního výzkumu, což je možno zřetelně ukázat na
příkladu Jána Kvačaly. Dosti specifická je i situace na Slovensku, protože i zde
fungoval již v naznačeném období zájem o Komenského, který byl však vždy
v úzkém spojení s českým výzkumem, a není proto divu, že některé badatele je
třeba řadit do výzkumu českého i slovenského zároveň

328

.

4.2 František Palacký, Ján Kvačala a česká komeniologie před rokem 1918
Za zakladatele české komeniologie je obecně považován František
Palacký. Přestože např. Zíbrtova Bibliografie české historie velmi pečlivě eviduje
i starší texty, např. zmínky B. Balbína

329

či T. Pešiny z Čechorodu, nelze v tomto

případě mluvit o komeniologii, jen o jednoduchých a značně roztříštěných
zmínkách o životě a díle J.A. Komenského, které ovšem postrádají hlubší obsah není proto divu, že kupř. B. Balbín znal jen dvanáct děl Komenského

330

. Navíc

velké množství zmínek o Komenském v dílech R. Ungara, M.A. Voigta či
F.M. Pelcla stojí pod vlivem neadekvátně kritického a pohrdavého posudku
Komenského z pera Pierra Bayla, autora Dictionaire historique et critique z roku
328 srov. např.: Krejčí,V.: Slovensko-česká spolupráce v komeniologii. In: Pšenák,J. (ed.): J.A.
Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej komeniologickej
konferencie konanenej v Bratislave v dňoch 30.-31. marca 1992. Univerzita Komenského:
Bratislava 1993, s. 168 - 171,
329 Vladimír Urbánek o Balbínových znalostech Komenského píše: ”Bohuslav Balbín ve své
Bohemia docta charakterizuje Jana Amose jako Moravana vychovaného v Čechách. Po
vítězství katolíků na Bílé hoře odešel do Holandska, odkud se však často vracel do vlasti (...)
Tím přímé životopisné údaje končí. Jediná konkrétní data uvádí Balbín u dvou Komenského
děl, která připomíná. Je to Janua linguarum (...) a Labyrint věnovaný roku 1631 Karlu
staršímu ze Žerotína. U tohoto díla autor Bohemia docta oceňuje skvělou výmluvnost,
mimořádnou a niternou učenost, pro něž si dílo zaslouží nejvyšší chvály a hojného čtení. Z
dalších formulací je patrno, že Balbín znal a četl i jiné Komenského spisy, jmenovitě však již
neuvádí žádný” - Urbánek,V.:, K otázce zájmu o Komenského a jeho dílo v Čechách v 17. a 18.
století. Filosofický časopis 40, 1992, č. 1, s. 58.
330 Čapková,D.: František Palacký jako komenolog. In: Konířová 2009: 193.
89

1699

331

.

Lze tedy říci, že před vydáním Tolerančního patentu Josefa II. roku 1781
byl Komenský v Čechách znám jen okrajově jako autor jazykových učebnic
používaných dokonce i při výuce na jezuitských gymnáziích

332

, od konce

18. století se objevují tisky pro potřeby evangelických církví. Nastupující národní
hnutí pak přidává další aspekt, když začíná oceňovat Komenského jako autora
vynikajících českých knih (především Labyrintu)

333

, což zřetelně vidíme např.

u Josefa Dobrovského či Jana Nejedlého, který “Komenského s Veleslavínem
uznával za nehynoucí hvězdy české literatury”334.
Ovšem nelze opomenout v této souvislosti spolu s Dagmar Čapkovou, že
pro počátky českého zájmu o Komenského jsou naprosto zásadní vlivy Slovenska “na Slovensku i v době protireformační vycházely spisy Komenského, objevovali
se jeho přímí žáci, stoupenci a pokračovatelé již v 17. a 18. století”

335

. V této

souvislosti je možno zmínit především první české (lépe řečeno: latinskoněmecko-maďarsko-české) vydání slavné Komenského učebnice Orbis pictus, ke
kterému došlo roku 1685 v Levoči zásluhou profesora zdejšího gymnázia Jonáše
Bubenky

336

.

Platí proto, že “na počátku českého národního obrození byly přinášeny
znalosti o díle Komenského do značné míry do Čech ze Slovenska. Jestliže se na
Slovensku již v poslední třetině 18. století objevují díla kupř. Daniela Lehockého
nebo Samuela Tešedíka, která samostatně rozvíjejí teoreticko-vychovatelské
zásady shodné či podobné principům Komenského

337

, v českých zemích před

331 Čapková,D.: František Palacký jako komenolog. In: Konířová 2009: 193; srov. Válka,J.:
Komenský v Baylově slovníku. SCetH 19, 1989, č. 37, s. 140 - 149.
332 nejznámější z nich, Janua Linguarum reserata aurea, byla jen Praze vydána celkem třikrát,
a to v letech 1669, 1694 a 1716 - srov.: Hádek,K.: Z osudů Dvéří jazyků otevřených. SCetH 3,
1973, č. 5, s. 63 - 73.
333 Urbánek,V.:, K otázce zájmu o Komenského a jeho dílo v Čechách v 17. a 18. století.
Filosofický časopis 40, 1992, č. 1, s. 66 - 67.
334 Mátej,J.: Ján Kvačala. Život a dielo. Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Bratislava 1962,
s. 38.
335 Čapková,D.: Základní příčiny významu Slovenska pro uchování tradice Komenského od jeho
doby a pro poznávání jeho díla v českém národním obrození. In: Pešková,J., Cach,J.,
Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum: Praha 1991, s. 237;
viz také: Karšai,F.: Jan Amos Komenský a Slovensko. Slovenské ped. nakladatelství: Bratislava
1970, s. 329.
336 Karšai,F.: Komenský a Slovensko. Slovenské ped. nakladatelství: Bratislava 1970, s. 158. Viz
též Čapek,J.B.: Komenský a Slovensko . In: Čapková,D. (ed.): J.B. Čapek - Několik pohledů na
Komenského. Karolinum: Praha 2004, s. 118.
337 v této souvislosti F. Karšai připomíná zejména Daniela Lehockého (1759 - 1840), který na
Komenského navazoval jen nepřímo, tj. bez znalosti jeho díla, a Samuela Tešedíka (1742 1820), který Komenského dílo dobře znal, když např. “cituje z Komenského díla dlouhé
90

Palackého studiemi o Komenském nic podobného není. To jinými slovy znamená,
že úcta ke Komenskému není v českém prostředí něčím, u čeho by bylo možno
vysledovat jasnou a zřetelnou kontinuitu. Právě naopak: zde vidíme dosti
zřetelnou diskontinuitu spočívající v přenesení zájmu o Komenského ze Slovenska
do českých zemí

338

. Ve vznikajícím českém národním hnutí úcta ke Komenskému

do značné míry chyběla a byla do něj teprve postupně implantována.
Zdá se, že tato situace je způsobena především přetrvávající tradicí
slovenských evangelíků, kteří si památku Komenského vytrvale připomínali
a opakovaně tiskli jeho spisy

339

, a navazovali tak na členy jednoty bratrské, kteří

v 17. století emigrovali na Slovensko (především do oblasti poblíž moravskoslovenské hranice, jako např. do

Púchova, Skalice, Trenčína, Žiliny atd.,

částečně i do vzdálenějších slovenských oblastí)

340

. Připomínání Komenského

ovšem nebylo omezeno jen mezi bratrskými emigranty, ale bylo rozšířeno
v celém slovenském evangelickém prostředí, kdy kupř. “rektor Ján Bayer
prokázal svou úzkou ideovou oddanost ke Komenskému ve svém návrhu na
reorganizaci prešovského kolegia a (...) také v Levoči vtělil demokratické zásady
Komenského do svého školského řádu rektor M. Jakub Röser”

341

. Jinak řečeno:

zatímco v Čechách zůstal Komenský v kulturním povědomí jen velmi
zjednodušeně jako autor jazykových učebnic, na Slovensku zůstává znalost
pasáže na doložení správnosti svých úvah” (Karšai,F.: Jan Amos Komenský a Slovensko.
Slovenské ped. nakladatelství: Bratislava 1970, s. 232 - 251; citované místo: s. 244 - 245). Viz
také: Pšenák,J.: Duchovný odkaz J.A. Komenského Slovensku. In: Plašienková,Z., Szotek,B.,
Toman,M. (eds.): Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy,
inšpirácie. Iris: Bratislava 2008, s. 112 - 14.
338 dokonce i Masaryk si je této diskontiuity do určité míry vědom. V České otázce jen jakoby
mimochodem píše: “Naši buditelé pokračovali tam, kde reakce přervala vývoj. Sotva že
zbytkům Bratří byla udělena tolerance, otištěn mezi prvými spisy Komenského “Labyrint
světa”. Masaryk,T.G.: Česká otázka (on-line). Městská knihovna: Praha 2013, s. 17, dostupné
on-line: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/95/21/43/ceska_otazka.pdf.
339 srov.: Veselý,D.: J.A. Komenský v tradícii slovenských evanjelikov. In: Pšenák,J. (ed.):
Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. Zborník materialov z medzinárodného
komeniologického kolokvia koaného v Púchova - Belušských Slatinách v dňoch 10. - 11.
novembra 1998. nakladatel neuveden: Púchov 1998, zejm. s. 66 – 72.
340 Žbirková,V.: Činnosť jednoty bratrskej na Slovensku. In: Pšenák,J. (ed.): Duchovný odkaz
Jana Amosa Komenského Slovensku. Zborník materialov z medzinárodného komeniologického
kolokvia koaného v Púchova - Belušských Slatinách v dňoch 10. - 11. novembra 1998.
nakladatel neuveden: Púchov 1998, s. 40 - 65, obsáhleji též: Žbirková,V.: Moravskí emigranti
na západnom Slovensku v 17. storočí. SCetH 34, 2004, č. 71 - 72, s. 89 - 101. Viz také:
Pšenák,J.: Duchovný odkaz J.A. Komenského Slovensku. In: Plašienková,Z., Szotek,B.,
Toman,M. (eds.): Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy,
inšpirácie. Iris: Bratislava 2008, s. 105, který zvýrazňuje význam Púchova slovy: “Púchov se
stal pre emigranty tým, čím bolo Lešno pro Bratry v Polsku”.
341 Ružička,V.: Komeniovský vecný a encyklopedický demokratizmus v slovenskom školstve. In:
Karšai,F. (ed.): Demokratizmus v diele Jana Amosa Komenského. Slovenské pedagogické
nakľadatelstvo: Bratislava 1974, s. 33.
91

přesnější, protože nemizí připomínka Komenského jako věrného člena jednoty
bratrské i pedagoga v širším slova smyslu.
Častěji je připomínán i význam cesty na Slovensko, kterou vykonal
Komenský roku 1650, kdy navštívil hlavní slovenské bratrské sbory (ve Skalici na
Velikonoce vysvětil novou bratrskou modlitebnu a ordinoval nového kazatele
Jana Chodnicia) a v Púchově se setkal po mnoha letech se svým dávným
spolužákem Mikulášem Drabíkem

342

. J.B. Čapek v této souvislosti výstižně píše:

“Pro Čechy poskytuje tedy Slovensko názorné poučení, jak by se vyvíjelo
působení Komenského v jejich zemi, kdyby jejich největší syn nebyl vyhnán do
ciziny. Je ovšem samozřejmé, že i na Slovensku nemohl vliv Komenského působit
neomezeně, že i zde útlak politický, sociální a duchovní zničil mnohé slibné
výhonky a často i dozrávající úrodu”

343

.

Teprve po vystoupení Palackého se těžiště poznávání Komenského
přesouvá do českých zemí

344

. Není proto divu, že u počátků komeniologie stojí

František Palacký, který v mládí studoval na Slovensku

345

. Svou roli však zcela

jistě sehrál i fakt, že Palacký pocházel z evangelické rodiny, Jan Patočka proto
výstižně podotýká: “František Palacký znal jisté spisy Komenského již v mládí;
sám o sobě říká, že jako chlapec čítal hlavně bibli a díla Komenského; je u syna
protestantského písmáka-učitele pochopitelné, že se zajímal o Komenského”

346

.

Jinak řečeno: František Palacký nebyl první, kdo se v českém prostředí zabýval
osobností J.A. Komenského, ovšem jeho dílo má pro celou další českou
komeniologii zásadní význam, protože je počátkem a inspirací dalšího bádání,
neboť nepředstavuje pouhé nesoustavné poznámky, ale soustředěné, souvislé
342 Karšai,F.: Komenský a Slovensko. Slovenské ped. nakladatelství: Bratislava 1970, s. 87.
Připomínám jen, že toto setkání mělo pro další životní osudy Komenského velký význam.
343 Čapek,J.B.: Komenský a Slovensko. In: Čapková,D. (ed.): J.B. Čapek - Několik pohledů na
Komenského. Karolinum: Praha 2004, s. 94.
344 Čapková,D.: Základní příčiny významu Slovenska pro uchování tradice Komenského od jeho
doby a pro poznávání jeho díla v českém národním obrození. In: Pešková,J., Cach,J.,
Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum: Praha 1991, s. 237
345 toto období života Františka Palackého samozřejmě analyzují všechny základní životopisy např. Morava,J.: Palacký. Čech, Rakušan, Evropan, Vyšehrad: Praha 1998, s. 20 n.; F. Kutnar
současně správně upozorňuje, že studium na bratislavském lyceu mělo na mladého Palackého
výrazný vliv také v tom, že “zde ve svobodomyslnějším prostředí učeneckém, studentském
a šlechtickém, které žilo ve stycích se soudobou německou kulturou, sledovalo osvícenskou
vědu, evropský politický život i národní hnutí české, s jehož vlastenectvím se Palacký
seznámil prostřednictvím četby Jungmannových spisů, se nadanému Moravanu otevřel široký
svět poznání evropské krásné literatury a historické vědy” - Kutnar, Marek 1997: 214. Toto
období zvláště akcentuje Čapková,D.: F. Palacký jako komeniolog. In: Konířová 2009: 196 198.
346 Patočka,J.: F. Palacký a J.A. Komenský. In: KS III: 444.
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a pečlivě zpracované úvodní otevření otázky z pera historika vybaveného velmi
dobrou znalostí všech dostupných pramenů, což je možno ilustrovat kupř. na
skutečnosti, že B. Balbín znal pouhých 12 knih Komenského, Palacký jich eviduje
už 92

347

. Palacký přináší nový rozměr zájmu o Komenského i v tom, že Komenský

u něj není pouhým skvělým českým spisovatelem píšícím vytříbenou češtinou, ale
především pedagogem a filosofem

348

, jehož myšlenkový systém může pozitivním

způsobem inspirovat nejen české školství, ale i celou evropskou filosofii

349

.

Miroslava Maurová proto velmi výstižně píše: “Původně jednostranný zájem
o Komenského

jako

vynikajícího

slovesného

tvůrce

byl

po

vystoupení

Komenského nahrazen komplexnějším pohledem, který oceňoval zejména
zakladatelský vklad Komenského do světové pedagogiky”

350

. Domnívám se proto,

že Palacký v tomto případě nového rozměru interpretace osobnosti a významu
Komenského, podobně jako v jiných

351

, projevil především svou vskutku geniální

intuici, a určil tak základní rysy hodnocení Komenského na přinejmenším několik
dalších desetiletí.
Dílo Františka Palackého věnované J.A. Komenskému není nijak obsáhlé,
jedná se jen o soubor několika vzájemně provázaných časopiseckých článků
napsaných v poměrně krátkém časovém období
způsobem otevírají další české bádání

352

, které však zásadním

353

. Podobně jako např. u Jaroslava Golla

jde o texty z počátků vědeckého bádání svého autora, tedy spíše projevy
mladistvého zájmu než celoživotního studia - Palackému bylo v době uveřejnění
347 Čapková,D: František Palacký jako komeniolog. In: Konířová 2009: 201.
348 srov. Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského v českých zemích se zvláštním zaměřením na Moravu
a Přerov ve druhé polovině XIX. století. In: Konířová 2009: 8- 9.
349 Jan Patočka vyzvedl především význam Palackého pojetí filosofie jazyka - “Komenskému
jazyk je nepochybně klíčem ke světu, jak to Palacký správně vidí” - Patočka,J.: F. Palacký a
J.A. Komenský. In: KS III: 449.
350 Maurová,M.: Tradice Komenského a školská politika v 19. století. SCetH 17, 1987, č. 33
sborník, s. 84.
351 mám na mysli např. pochopení a ocenění významu vatikánského archivu pro bádání o starších
českých dějinách - srov. Pánek,J.: Idea československého a českého historického ústavu v
Římě. In: Jiroušek,B., Rauchová,J. (eds.): Věda, kultura a politika v československo-italských
vztazích 1918 - 1951. Jihočeský sborník historický 81, 2012 - Supplementum 4, s. 220.
352 Jaroslav Pánek v této situaci připomíná, že celkem se jedná o 10 textů, které byly otištěny v
letech 1829 - 1866, ovšem nejedná se ve všech případech o samostatné texty, ale spíše o
přepracování či nová vydání starších textů. Zvláštní význam mají proto jen nejstarší články
(viz: Pánek,J.: František Palacký jako zakladatel moderního českého bádání o raném
novověku. In: Šmahel,F., Doležalová,E. (eds): František Palacký: 1798/1998: dějiny a dnešek.
Historický ústav AV ČR: Praha 1999, s. 156).
353 není proto divu, že Zíbrt 1912: 661 konstatuje “často přetiskováno”, např.: Čech,L.:
Františka Palackého spisy drobné III. Spisy aesthetické a literární. Bursík a Kohout: Praha
1903, s. 366 n.
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článků jen velmi málo přes 30 let. První významný článek nazvaný “Život J.A.
Komenského” vyšel v roce 1829 a představuje pokus o zachycení životních osudů
Komenského

354

, druhý pak usiluje podat přehled Komenského spisů pod názvem

“Poznamenání všech spisů J.A. Komenského podle času jich skládání“

355

. Třetí

důležitý článek byl uveřejněn původně německy a do češtiny přeložen pod
názvem “O J.A. Komenském a jeho spisech”

356

- jedná se o samostatnou verzi

textu, která nepředstavuje pouhý překlad českého článku. Tento třetí článek
také podle názoru Jaroslava Pánka poskytuje nepřímou odpověď na otázku, jaké
důvody (vedle shodných biografických rysů, tj. uvědomělého moravského češství,
vysokých kulturních ambic a především příslušnosti k jednotě bratrské) vedly
mladého Františka Palackého právě k zájmu o J.A. Komenského. Píše totiž, že
právě zde se Palacký “kriticky vyrovnal s myšlenkovou tradicí, počínající
předosvícenským

filozofem

Pierrem

Baylem

a

německým

polyhistorem

Johannem Christophem Adelungem a končící u jednoho ze zakladatelů
rakouského dějezpytu Josepha Hormayra von Hortenburg (...) Palackého
schopnost

“prožívat

dějiny”

i

vnitřní

potřeba

vyrovnat

se

s

jejich

historiografickým odrazem vedla k tomu, že důkladně prozkoumal tehdy známé
Komenského spisy a prameny k výkladu jeho díla a působnosti”

357

.

Už v roce 1903 Leander Čech v souhrnném komentáři k těmto článkům
poznamenal: “Několikeré příčiny Palackého vedly k tomu, aby se blíže obíral
Komenským. Již v mládí v domě otcově poznal Komenského a uvědomil si, jaký
význam známé jeho spisy měly pro české evangelíky. Studium reformace české
nutně jej vedly též ke Komenskému, rovněž i jeho filosofické přesvědčení a jeho
nadšení pro idealy humanitní ukazovaly mu na Komenského, zvláště když
i Herder, jehož Palacký velice si vážil, (...) Komenského do své lidumilné
společnosti přijal. Mimo to seznal dále, že mnohé zprávy o Komenském líčící
jeho povahu nepříznivě stávávají se pramenem, z něhož mnozí o něm čerpají
354 Palacký,F.: Život J.A. Komenského. ČČM 3, 1829, č. 3, s. 19 - 55. Jiří Kořalka soudí, že tento
životopis “vrátil “učitele národů” v myslích českých vzdělanců natrvalo mezi největší postavy
českých dějin - Kořalka,J.: František Palacký. Argo: Praha 1998, s. 146.
355 Palacký,F.: Poznamenání všech spisů J.A. Komenského podle času jich skládání. ČČM 3, 1829,
s. 113 - 120.
356 Palacký,F. Über J.A. Comenius und seine Werke. Monatschrift des böhmischen Museums 3,
1829, s. 339 - 343, český překlad: Čech,L. (ed.): Františka Palackého spisy drobné III. Spisy
aesthetické a literární. Bursík a Kohout: Praha 1903, s. 395 - 412.: ,
357 Pánek,J.: František Palacký jako zakladatel moderního českého bádání o raném novověku.
In: Šmahel,F., Doležalová,E. (eds): František Palacký: 1798/1998: dějiny a dnešek. Historický
ústav AV ČR: Praha 1999, s. 157.
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své vědomosti (...). Vedle toho Palackého Komenský vábil i jako vychovatel
a spisovatel didaktický. Všestranný mladý Palacký obíral se zajisté i těmi
otázkami”

358

. Dagmar Čapková pak význam těchto článků už z pohledu moderní

komeniologie shrnuje slovy: “Koncem let dvacátých zhodnotil Palacký význam
Komenského pedagoga, upozornil na jeho pojetí teorie řeči, ocenil shodně
s Herderem pansofii Komenského. I on se ho dovolával jako jazykového klasika,
ale i velkého českého spisovatele. V základním ocenění Komenského se shodoval
Palacký s Janem Kollárem, který uplatňoval pedagogické zásady Komenského
nejen ve svých kázáních a řečech, zaměřených k výchově dětí i dospělých
v duchu Komenského, ale i v návrhu na organisaci vzdělání z r. 1849”

359

.

Bez zajímavosti není skutečnost, že už v těchto prvních českých
komeniologických textech usiloval František Palacký o porozumění problému
revelací zejména Mikuláše Drabíka, když píše: “Lze mu (míněno Komenskému pozn. J.H.) tak příliš míti za zlé, když on, jemuž pravda a svoboda náboženská
tolik k srdci přirostly a který je všude viděl násilně potlačovány, co
nejdychtivěji se chopil každé příležitosti a v roztomilém blouznění viděl blíže
dobu vysvobození, než dle rady Prozřetelnosti měla přijíti? (...) Není také
zbytečna psychologická poznámka, že lidé velmi hlubokého citu a něžné mysli
(takovým byl Komenský bez odporu) všechny významné události nakloněni bývají
360

vykládati s jakousi pověrou, které nelze přec upříti úcty”

. Dagmar Čapková

proto souhrnně konstatuje: Palacký “vykládal tuto činnost Komenského jednak
nátlakem Drabíkovým, jednak historicko-politicky a psychologicky - utrpení
exulantů v třicetileté válce i po ní posilovalo sklon věřit naději na osvobození
a na návrat do vlasti, což některé revelace obsahovaly”

361

. Jan Patočka ovšem

v této souvislosti připomíná, že Palackého znalosti revelací jsou v zásadě zcela
minimální a své informace životopisu Komenského čerpal především ze souboru
Opera didactica omnia či ze sekundární literatury. Příznivé hodnocení revelací je
proto dalším dokladem Palackého intuice než hlubokého a systematického
358 Čech,L. (ed.): Františka Palackého spisy drobné III. Spisy aesthetické a literární. Bursík
a Kohout: Praha 1903, s. 366.
359 Čapková,D.: Předpoklady ohlasu díla J.A. Komenského v českém učitelstvu. In: Hýbl,F. (ed.):
Tradice J.A. Komenského mezi českým a slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Sborník
materiálů z kolokvia, které se konalo 12. a 13. listopadu 1974. Přerov 1979, s. 10.
360 Palacký,F.: Komenský a jeho spisy. In: Čech,L. (ed.): Františka Palackého spisy drobné III.
Spisy aesthetické a literární. Bursík a Kohout: Praha 1903, s. 409.
361 Čapková,D.: František Palacký jako komeniolog. In: Konířová 2009: 200
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studia

362

.

Domnívám se v souladu s dosavadní literaturou, že v předmoderním
období, tj. v 19. a první polovině 20. století lze rozlišit dvě základní linie zájmu
o Komenského: na straně jedné vzniká vědecká komeniologie chápaná jako obor
bádání, na straně druhé můžeme pozorovat masový vzrůst zájmu o Komenského
především mezi učiteli. Vědecká komeniologie je reprezentována zejména
univerzitními profesory, např. Gustavem Adolfem Lindnerem.
Za zakladatele moderní komeniologie jako oboru vědeckého bádání je
ovšem třeba považovat Slováka Jána Kvačalu (1862 – 1934)

363

. Narodil se 3.

února 1862 v Báčském Petrovci v oblasti Vojvodiny v dnešním Srbsku. Studoval
evangelickou teologii v Bratislavě a Lipsku. V jeho osobě se pozoruhodným
způsobem spojuje české, slovenské i zahraniční bádání o Komenském - Kvačala
byl schopen přednášet a publikovat v osmi jazycích (slovensky, česky, německy,
maďarsky, polsky, rusky, latinsky a francouzsky)

364

. Velmi důležitou roli sehrál

také fakt, že byl po krátkém pedagogickém působení na evangelickém lyceu
v Bratislavě od listopadu roku 1883 až do roku 1918 profesorem historické
teologie na Evangelické akademii v Jurjevu
v Estonsku

366

365

v tehdejším Rusku, dnešním Tartu

, a ačkoli především zpočátku nebylo jeho působení úplně bez

komplikací, působil zde více než dvacet let, čímž dochází k velmi zajímavému
362 Patočka,J.: F. Palacký a J.A. Komenský. In: KS III: 446.
363 přehledně a nověji: Hýbl,F.: prof. PhDr. et ThDr. Ján Kvačala - zakladatel moderní vědecké
komeniologie. In: Pšenák,J. (ed.): J.A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z
medzinárodnej komeniologickej konferencie konanenej v Bratislave v dňoch 30.-31. marca
1992. Univerzita Komenského: Bratislava 1993, s. 42 - 47 (zde i odkazy na další literaturu) či:
Pavlíková,A.: Ján Kvačala. SCetH 30, 2000, č. 63 - 64, s. 69 - 73. Ze slovenského úhlu pohledu
souhrnně je nutno na prvním míst uvést souhrnnou monografii: Mátej,J.: Ján Kvačala. Život a
dielo. Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Bratislava 1962, z kratších textů především:
Mátej,J., Pšenák,J.: Ján Kvačala - významná osobnosť komeniológie. In: Pešková,J., Cach,J.,
Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum: Praha 1991, s. 399 405; Peťkovský,O.: Prof. Dr. Ján R. Kvačala, významný svetový komeniológ, rodák z Báčskeho
Petrovca. In: Pšenák,J. (ed.): Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. Zborník
materialov z medzinárodného komeniologického kolokvia koaného v Púchova - Belušských
Slatinách v dňoch 10. - 11. novembra 1998. nakladatel neuveden: Púchov 1998, s. 190 - 199 a
v neposlední řadě: Kišš,I. (ed): Ján Kvačala, otec modernej komeniológie. Zborník z
medzinárodného sympózia v Bratislave v dňoch 13. a 14. septembra 2004 na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Univerzita Komenského: Bratislava 2005.
364 Hýbl,F.: prof. PhDr. et ThDr. Ján Kvačala - zakladatel moderní vědecké komeniologie. In:
Pšenák,J. (ed.): J.A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej
komeniologickej konferencie konanenej v Bratislave v dňoch 30.-31. marca 1992. Univerzita
Komenského: Bratislava 1993, s. 46.
365 město bylo také často označováno německým a švédským názvem "Dorpat".
366 Schwarz,K.W.: Ján Kvačala - dieťa dunajskej monarchie a jeho význam pre univerzitu v
Tartu/Dorpate. In: Kišš,I. (ed): Ján Kvačala, otec modernej komeniológie. Zborník z
medzinárodného sympózia v Bratislave v dňoch 13. a 14. septembra 2004 na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Univerzita Komenského: Bratislava 2005
96

protnutí českého a ruského zájmu o Komenského

367

. Kvačala byl totiž

neněmeckým profesorem univerzity v Tartu (jejím vyučovacím jazykem byla
tehdy němčina) a byl dosazen ruskou vládou bez předcházející konzultace
s profesorským sborem. Není proto divu, že byl především v prvních letech svého
působení chápán jako cizorodý element. Navíc vedení univerzity Kvačalovi
opakovaně dovolovalo dlouhodobé badatelské pobyty v zahraničí, což celou
situaci dále výrazně zhoršovalo

368

.

Po bolševické revoluci v Rusku se Kvačala vrátil zpět do vlasti. Profesuru
na Komenského univerzitě se mu získat nepodařilo, a proto až do konce svých dní
vyučoval především církevní dějiny na Teologické vysoké škole v Bratislavě.
Zemřel náhle 3. června 1934 ve Vídni a pochován byl 13. června v Bratislavě za
účasti mnoha smutečních hostů

369

.

Pozornost mladý Ján Kvačala na sebe upoutal už svou doktorskou disertací
“Über J.A. Comenius Philosophie, insbesondere dessen Physik”, kterou obhájil
dne 27. května 1886 na univerzitě v Lipsku. Za jeho hlavní komeniologické
počiny je však třeba počítat zejména velmi podrobný životopis Komenského
z roku 1892 vydaný od názvem “J.A. Comenius. Sein Leben und seine Schriften,
který až do vydání velkého životopisu Novákova a Hendrichova zůstal základním
a nejpřesnějším popisem života a především spisů Komenského

370

. Vzhledem

k tomu, že kniha byla publikována v němčině, nezasáhla jen relativně omezenou
skupinu českých čtenářů, ale dostalo se jí pozornosti i v jiných jazykových
oblastech, o čemž svědčí udělení čestného doktorátu teologie vídeňskou
367 Peťkovský,O.: Prof. Dr. Ján R. Kvačala, významný svetový komeniológ, rodák z Báčskeho
Petrovca. In: Pšenák,J. (ed.): Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. Zborník
materialov z medzinárodného komeniologického kolokvia konaného v Púchova - Belušských
Slatinách v dňoch 10. - 11. novembra 1998. nakladatel neuveden: Púchov 1998, s. 196
368 Kačírek, Ľ.: Bádánie Jána Kvačalu o J.A. Komenskom v 80. a 90. rokoch 19. storočia. In:
Konířová,M. (ed.): 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve
střední Evropě. Materiály z odborné konference, konané 14. - 15. října 2008 v Přerově.
Muzeum Komenského: Přerov 2009, s. 222; Schwarz,K.W.: Ján Kvačala - dieťa dunajskej
monarchie a jeho význam pre univerzitu v Tartu/Dorpate. In: Kišš,I. (ed): Ján Kvačala, otec
modernej komeniológie. Zborník z medzinárodného sympózia v Bratislave v dňoch 13. a 14.
septembra 2004 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Univerzita
Komenského: Bratislava 2005.
369 Ondrejovič,D.: Život a dielo Jána Kvačalu. In: Kišš,I. (ed): Ján Kvačala, otec modernej
komeniológie. Zborník z medzinárodného sympózia v Bratislave v dňoch 13. a 14. septembra
2004 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Univerzita Komenského:
Bratislava 2005, s. 11 - 17. Zde také na s. 15 - 16 velmi podrobný popis pohřbu.
370 M. Bečková v této situaci podotýká, že Kvačala rozšířil znalosti o Komenského spisech, neboť
jejich celkové množství dosáhlo 150 - Bečková,M.: Bibliografie článků v časopise Archiv pro
bádání o životě a díle J.A. Komenského. Roč. 1 - 20 (1910 - 1961). Státní pedagogická
knihovna Komenského: Praha 1964, s. 2.
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evangelickou teologickou fakultou v roce 1893 (tato fakulta Kvačalovi dokonce
nabízela i profesuru praktické teologie, ale on odmítl) anebo pozvání autora
knihy od ministerstva školství USA, aby byl jedním z místopředsedů světového
pedagogického kongresu, který se konal v Chicagu roku 1893 (Kvačala však i tuto
nabídku odmítl)

371

.

Svou hodnotu až do dnešních dnů si uchovalo i dvoudílné vydání
korespondence Komenského z let 1898 a 1902, které bylo vydáno pod názvem
“Korrespondence Jana Amose Komenského. Listy Komenského a vrstevníků
jeho”

372

. Konečně posledním zásadním Kvačalovým počinem je spoluúčast na

vydávání Veškerých spisů a Archivu, o čemž pojednávám níže.
Souhrnně lze konstatovat, že i přes některé výhrady lze Jána Kvačalu
považovat za zakladatele kritického a současně široce koncipovaného studia
Komenského i doby, ve které žil. Komenský už proto v jeho velmi rozsáhlém díle
čítajícím více než 6 000 tiskových stran

373

není považován jen za vynikajícího

pedagoga, ale i filosofa a teologa. Za zakladatele komeniologie jako vědního
oboru můžeme považovat právě Kvačalu, už jen proto, že “nikdo z Kvačalových
předchůdců v naší vlasti a ani za jejími hranicemi nepoznal tak hluboko
a všestranně život a dílo Jana Amose Komenského jako on”

374

.

Poněkud jiná je situace komeniologického zájmu mezi učiteli. Řečeno s Dagmar
Čapkovou: “Učitelské generace druhé poloviny 19. století v čele s Josefem
Klikou (1857 - 1906) usilovaly teoreticky v pedagogických časopisech i ve své
vychovatelské praxi, aby duch Didaktiky Komenského naplnil českou školu
a výchovu”

375

. Jan Amos Komenský je proto pro tyto vlastenecké učitele

371 Kačírek, Ľ.: Bádánie Jána Kvačalu o J.A. Komenskom v 80. a 90. rokoch 19. storočia. In:
Konířová,M. (ed.): 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve
střední Evropě. Materiály z odborné konference, konané 14. - 15. října 2008 v Přerově.
Muzeum Komenského: Přerov 2009, s. 222.
372 Hýbl,F.: prof. PhDr. et ThDr. Ján Kvačala - zakladatel moderní vědecké komeniologie. In:
Pšenák,J. (ed.): J.A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej
komeniologickej konferencie konanenej v Bratislave v dňoch 30.-31. marca 1992. Univerzita
Komenského: Bratislava 1993, s. 42. Poznamenávám jen, že oba svazky tvoří součást edice
Spisy Jana Amosa Komenského, která však skončila jako torzo.
373 Ondrejovič,D.: Život a dielo Jána Kvačalu. In: Kišš,I. (ed): Ján Kvačala, otec modernej
komeniológie. Zborník z medzinárodného sympózia v Bratislave v dňoch 13. a 14. septembra
2004 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Univerzita Komenského:
Bratislava 2005, s. 16
374 Mátej,J.: Ján Kvačala. Život a dielo. Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Bratislava 1962,
s. 42.
375 Čapková,D.: K obrazu Jana Amose Komenského v české pedagogice 20. století. SCetH 32,
2002, č. 67 - 68, s. 204.
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osobností, která symbolizuje “v protiváze k dobovým germanizačním tlakům
ideu české školy (mateřské i obecné) s mateřským vyučovacím jazykem”

376

. Bylo

by hrubou chybou považovat tuto skupinu jen za popularizační, a tedy méně
hodnotnou, neboť tito učitelé si kladli cíle nejen praktické, ale i vědecké především v oblasti ediční práce.
František Hýbl pak tento zájem periodizuje do celkem tří období, která
v zásadě identifikuje s jednotlivými třetinami 19. století. Vědomě bych chtěl
vývoj tohoto zájmu (nikoli vědeckého zájmu) interpretovat jako vývoj
symbolického centra, tedy tak, jak jsem naznačil již výše. Domnívám se, že další
možnosti pochopení pak poskytuje aplikace schématu Miroslava Hrocha pro
odlišení jednotlivých vývojových fází národních hnutí evropských národů 19.
století. Tvrdím proto, že nejen národ jako celek, ale i jeho vývojová centra
mohou procházet základními Hrochovými fázemi, které jsou označovány jako A,
B a C. Miroslav Hroch totiž vychází ze základní teze, že “národní hnutí můžeme
obvykle členit do tří fází: na jeho počátku stálo období vědeckého zájmu
o etnickou skupinu, o její minulost, jazyk, zvyklosti, sociální poměry atd., tak
jak to odpovídalo osvíceneckému patriotismu. Jeho třetí fáze byla pak obdobím,
kdy se s myšlenkou příslušnosti k národu, který představoval svébytnou hodnotu,
ztotožnily široké vrstvy obyvatelstva, a kdy tedy národní hnutí dosáhlo své
masové podoby a nezvratné povahy. Mezi oběma fázemi ležela pak fáze národní
agitace, období, které začalo rozhodnutím jisté části příslušníků etnické skupiny
získat pro myšlenku příslušnosti k národu všechny příslušníky skupiny”
S odkazem na Miroslava Hýbla bych proto chtěl chápat vývoj

377

.

v jednotlivých

třetinách 19. století jako vývoj symbolického centra procházející fázemi A, B
a C.
Za dobu zrodu fáze A považuji období počátku 19. století, kdy poprvé se
začínají více šířit dosud v zásadě opomíjené knihy Komenského (mimo
jazykových učebnic). Počátek fáze B je v zásadě zřejmý: počátek všeobecného
zájmu o významu Komenského se šíří od 30., intenzivněji od 40. let 19. století
zásluhou F. Palackého a především K.S. Amerlinga. Rovněž iniciační moment fáze
C je možno dosti snadno identifikovat: považuji za něj odhalalení pomníku
J.A. Komenského v Brandýse nad Orlicí roku 1865 a všechny v zásadě navazující
376 Uhlířová,J., Beneš,J.: Komeniologie. Bulletin Unie Comenius 27-28, 2008, s. 62.
377 Hroch,M.: Na prahu národní existence. Praha 1999, s. 9.
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oslavy výročí Komenského úmrtí, které bylo nesprávně oslavováno roku 1871. Za
vrchol významu celého symbolického centra pak považuji oslavy třístého výročí
narození Komenského v roce 1892. “Ministr kultu a vyučování hrabě Paul von
Gautsch

sice

zakázal

oslavy

Komenského

na

školách,

avšak

mohutné

manifestační oslavy Komenského se tehdy staly výrazem nadějí českého národa
v lepší budoucnost”
Pokud jde

378

.

první fázi, datuje ji F. Hýbl

do první třetiny 19. století,

konstatuje, že “pokroková česká veřejnost se začíná pomalu seznamovat s dílem
Jana Amose Komenského” a z představitelů jmenuje především J.I. Felbingera,
J. Řepku, J. Palackého, J. Nedomu nebo J.J. Rybu 379.

Zdá se však, že

představitelé této první generace pochybovali o možnosti využití zásad
Komenského v tehdejší školní praxi, teprve J. Řepka ve své knize Přítel mládeže
z roku 1830 “poprvé doporučuje českému učitelstvu podle zásad Komenského za
nejlepší školu tu, ve které se vyučuje mateřským jazykem” 380.
Druhé období situuje F. Hýbl do druhé třetiny 19. století a jako jeho hlavní
postavu označuje Karla Slavoje Amerlinga 381, neboť právě jeho zásluhou “a kruhu
jeho spolupracovníků je Jan Amos Komenský propagován již jako věhlasný
pedagogický reformátor. Svou činností ovlivnili české učitelstvo na mnoho
let”382. K podobnému stanovisku dochází i Jaroslava Schlegelová, když píše:
“Léta 1848 - 1882 byla nazývána Amerlingovou érou. Po celý svůj plodný
a nepřetržitou buditelskou prací naplněný život se Amerling snažil pokračovat
v Komenského monumentálním díle ve prospěch českého národa. Rozhodl se
realizovat a vlastním originálním způsobem rozvinout Komenského didaktické
378 Pánková,M.: Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, jeho historie a vazby s Muzeem
Komenského v Přerově. In: přerovský sborník 2009: 22; K významu těchto oslav: Pokorný,J.:
Oslavy Jana Amose Komenského v roce 1892. SCetH 30, 2000, č. 63/64, s. 207 - 213;
Uhlířová,J.: Oslavy 300. výročí narození Jana Amose Komenského v Praze v roce 1892. In:
Konířová 2009: 62 - 73.
379 Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského mezi českým učitelstvem 19. století, se zvláštním
zaměřením na moravské poměry. In: Hýbl,F. (ed.): Tradice J.A. Komenského mezi českým a
slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Sborník materiálů z kolokvia, které se konalo 12.
a 13. listopadu 1974. Přerov 1979,s. 16 n. Nově a přesněji se k této otázce F. Hýbl vrací ve
stati Tradice J.A. Komenského v českých zemích se zvláštním zaměřením na Moravu a Přerov
v druhé polovině 19. století, která je publikována: Konířová 2009: 8 n.
380 Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského v českých zemích se zvláštním zaměřením na Moravu a
Přerov ve druhé polovině XIX. století. In: Konířová 2009: 9.
381 srov. nejobsáhleji: Hoffmannová,E.: Karel Slavoj Amerling. Melantrich: Praha 1982; stručně
se zaměřením na odkaz J.A. Komenského též: Vrubel,V.: Vliv odkazu Jana Amose Komenského
na pedagogickou činnost Karla Slavoje Amerlinga. In: Hýbl,F. (ed.): Učitelé - šiřitelé myšlenek
Jana Amose Komenského. Okresní vlastivědné muzeum v Přerově: Přerov 1992, s. 22 - 23.
382 Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského v českých zemích... In: Konířová 2009: 17.
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metody i pansofické projekty. Uvědomil si jejich dalekosáhlý význam nejen po
stránce teoretickofilozofické, světonázorové, ale i z konkrétního hlediska
praktických aktuálních úkolů, které měla podle jeho názoru

řešit tehdejší

národní společnost (...) Vycházel z nutnosti vybudování moderního systému
školství, realizace velkorysého kulturně vzdělávacího, osvětového díla”

383

.

Právě v tomto období proto podle mého názoru dochází nejvýraznějším
způsobem k postupnému konstituování Komenského jako pevného a stabilního
symbolického centra, tedy nejen objektu vědeckého zájmu, ale především
významné součásti diskurzu české společnosti především ve stále sílícím
požadavku realizace programu české školy se všemi aspekty, jež k tomu byly
přiřazovány.
Lze tedy říci, že zatímco náznaky zájmu o Komenského v první třetině 19.
století byly jen dosti neurčité, přináší právě toto období požadavek zásadního
rozvoje učitelského zájmu o Komenského i úsilí o praktickou realizaci jeho
myšlenek.
Definitivní rozvinutí nastoleného trendu pak podle F. Hýbla přináší třetí
období, které časově vymezuje do třetí třetiny 19. století

384

, ale je možno ho

podle mého názoru rozšířit až do konce období před I. světovou válkou.
Iniciačním výchozím bodem tohoto období je podle mého názoru odhalení
pomníku Komenského v Brandýse nad Orlicí dne 5. září 1865, který představuje
první z celé řady památníků, soch atd. věnovaných Komenskému, které byly
zbudovány na mnoha místech již v průběhu 19. století

385

. Toho dne totiž došlo

k veliké slavnosti, která byla chápána jako národní, jinými slovy: symbolické
centrum spojené s J.A. Komenským se definitivně s plnou platností stává součástí
diskurzu české společnosti, stává se její tradicí, která bude uvnitř národní
společnosti dál žít svým životem.
Odhaduje se, že slavnosti se zúčastnilo asi 6 000 lidí, a to i přes zákaz
účasti katolických kněží ze strany královehradeckého biskupství a nuceném
383 Schlegelová,J.: K problematice recepce duchovního dědictví J.A. Komenského v Čechách v
období 19. a na počátku 20. století. In: Pešková,J., Cach,J., Svatoš,M. (eds): Pocta
Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum: Praha 1991, s. 195
384 Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského mezi českým učitelstvem 19. století, se zvláštním
zaměřením na moravské poměry. In: Hýbl,F. (ed.): Tradice J.A. Komenského mezi českým a
slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Sborník materiálů z kolokvia, které se konalo 12.
a 13. listopadu 1974. Přerov 1979,, s. 17.
385 Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského v českých zemích se zvláštním zaměřením na Moravu a
Přerov v druhé polovině 19. století. In: Konířová 2009:11
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přeložení oslavy z neděli na běžný všední den. Mezi účastníky nechyběli vrcholní
představitelé české politiky - jmenujme např. Františka Palackého

386

, Františka

Ladislava Riegra, bratry Julia a Edvarda Grégrovi, Miroslava Tyrše či Jana
Evangelistu Purkyně. Hlavním řečníkem byl Karel Sladkovský, který “svou řeč
založil na srovnání dvou výročí, která od sebe dělí právě jedno století - roku
1492, kdy Kolumbovým objevem Ameriky (Nového světa) začíná novověk, a roku
1592, kdy se narodil Komenský, který lidstvu objevil nový svět duchovní a ukázal
mu tak cestu k překonání středověkých předsudků a pověr”

387

. Ve svém projevu

postupně dramaticky vylíčil životní osudy Komenského, aby v závěru zdůraznil
význam Komenského jako bojovníka za české vzdělání, když velmi pateticky
volal: “A teď falešní prorokové hlásají, že pouze v jejich jazyku se lze
vzdělávat: -chcete-li vejít ve chrám osvěty, musíte se odříci jazyka, musíte se
odříci otců svých a vše obětovati na oltář nenasytné bohyně naší”

388

.

Domnívám se, že Komenský je proto od 70. let 19. století až po konec
první poloviny 20. století chápán a interpretován jako symbol české minulosti,
heroická postava z velikých českých dějin a současně jako symbol zápasu
o moderní, české školství. Postava národního velikána je tedy nerozlučně
spojena s postavou pedagogického reformátora, který jasně a zřetelně ukazuje,
že ve vzdělání a rozvíjení tradice domácího, českého humanismu leží budoucnost
jedince i národa

389

.

Jan Patočka v této souvislosti píše: “V epoše Kvačalově, Novákově a jejich
současníků se naivně věřilo, že Komenského pedagogické ideje jsou identické
s idejemi moderní doby”

390

. Komenský je proto tím, kdo symbolickým způsobem

k sobě spíná skvělou, ovšem neprávem zašlapanou minulost a očekávanou
budoucnost svého národa. Úzce pedagogický aspekt hodnocení Komenského tak
přechází do politické roviny zápasů o české školství

391

v rámci ustanovení

386 Kořalka,J.: František Palacký. Argo: Praha 1998, s. 451 - 452.
387 Setinský,T.: Oslavy Jana Amose Komenského a tradice Komenského a Karla staršího ze
Žerotína v Brandýse nad Orlicí. In: Konířová 2009: 101.
388 Setinský,T.: Oslavy Jana Amose Komenského a tradice Komenského a Karla staršího ze
Žerotína v Brandýse nad Orlicí. In: Konířová 2009: 102.
389 jako příklad lze uvést např. slova Otakara Kádnera: “Tak jest a zůstane Komenský mužem
budoucnosti, mužem touhy, velikým vůdcem i vychovatelem” - Kádner,O.: Dějiny pedagogiky
II. Dědictví Komenského: Praha 1910, s. 372.
390 Patočka,J.: Přítomný stav bádání o Komenském. In: KS II: 7.
391 toto sepětí pedagogického a politického rozměru úcty ke Komenskému velmi dobře vyjadřuje
např. anonymní autor v básni přednesené při slavnostním odhalení poníku Komenského v
Kunvaldě u žamberka dne 24.7. 1910: “Tvé světlé heslo za svůj svatý znak / si béřeme - z nás
nikdo nepovolí -/ a slibujeme všichni čeští bratří -/vždy toho dbát, že české dítě patří do
102

školského zákona ze dne 14. května 1869, kdy současně platí, že chápání
Komenského jako postavy českých dějin je vždy integrálně spojeno s jakýmsi
protiněmeckým, protirakouským akcentem, který zdůrazňuje horoucí lásky
Komenského k vlasti a současně tragičnost a význam exilu v životě
Komenského
implicitním

392

. Tragické životní osudy

Komenského

způsobem

jako

interpretovány

a utlačovaného národa za svá práva

jsou

předobraz

proto

jakýmsi

boje

malého

393

. Miroslava Maurová proto velmi výstižně

píše: “Je zřejmé, že nadšený kult Komenského, tohoto “tichého génia
českoslovanského”, pojímaný ostatně v rámci obecnějšího kultu “českých
velikánů”, byl především politickou demonstrací, veřejně deklarovaným
projevem národních politických zájmů. Slavnosti jsou prezentovány jako
manifestace života, síly a uvědomělosti českého národa”

394

.

V neposlední řadě se k těmto jednotlivým naznačeným rovinám
interpretace Komenského objevuje především od nástupu vývojové fáze C
chápání Komenského jako bojovníka za svobodu přesvědčení, a tedy jakéhosi
průkopníka moderního liberalismu

395

. Zdá se tedy, že marxistická interpretace

Komenského, která vědomě ignorovala hlubokou víru Komenského a vůbec celý
náboženský rozměr jeho díla mohla právě v tomto bodě navázat na starší,
předmoderní interpretaci.
Jako příklad této celkové několikavrstvé interpretace Komenského lze
české školy!” - Frič,F. (ed.): Sborník kunvaldský. Obecní úřad městyse: Kunvald 1923, s. 78.
392 M. Maurová eviduje několik velmi zřetelných příkladů, když píše: “V Zoubkově proslovu
v pražské Besedě učitelské ze 22. března 1871 klade na první místo mezi Komenského
zásluhami, že na nic jiného tak pilně nemyslil jako na národa vzkříšení, a teprve, když mu
nepříznivý osud zabránil pracovat ve prospěch svého národa, hlásal své učení cizím. Podle
projevu nacionálně radikálnějšího předsedy pražské Budče Jana L. Maška na schůzi jednoty
26. března 1870 se zdůvodňuje malá znalost géniova díla tím, že bylo u nás potlačeno vítězi
na Bílé hoře a v cizině tím, že autor byl Slovan” - Maurová,M.: Tradice Komenského a školská
politika v 19. století. SCetH 17, 1987, č. 33 sborník, s. 85.
393 O. Kádner tuto skutečnost vyjadřuje slovy: “Štván z místa na místo, stihán hroznými osudy
své církve, nikde nenalezaje klidu ani pokoje, opět a opět pokouší se realisovati na různých
místech Evropy své reformní ideje a je tak sám jejich nejlepším propagátorem. Úžasná je
síla duševní tohoto muže, proti němuž i dravé živly ohně se spikly se zlobou lidskou, aby
zničily ovoce mnohaleté jeho píle i nesčetný nocí bezesných. Tragická okolnost, že Jednotě,
právě když vydala nejskvělejší květ, odňata byla půda domácího rozvoje, a stoupenci její
vyštváni z vlasti ochuzené a cizími žoldnéři zaplavené, byla spolu šťastpříčinou, že snahy
Komenského rozšířily se po celém tehdy vzdělaném světě” - Kádner,O.: Dějiny pedagogiky II.
Dědictví Komenského: Praha 1910, s. 324 - 325.
394 Maurová,M.: Tradice Komenského a školská politika v 19. století. SCetH 17, 1987, č. 33
sborník, s. 83
395 srov.: Kotalík,J.T.: Komenský ve své pracovně v Amsterodamu. Václav Brožík, 1891, olej na
plátně, 231 x 171 cm. Dostupné on-line: http://abicko.avcr.cz/2008/4/10/jan-amos-komensky-ve-svepracovne-v-amsterodamu-vaclav-brozik-1891-olej-na-platne-231-x-171-cm.html.
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uvést např. slova F.V. Urbánka z roku 1861, který o Komenském napsal: “Náš
národ v něm slaví jednoho z nejslavnějších mužů, kteréhož matka Slavie
zplodila a kterýž u všech vzdělaných národů chvalně a na slova vzat jest. Věčná
památka slávě jeho!”

396

Velmi zajímavé příklady uvádí i Věra Brožová, když

analyzuje texty vzniklé v souvislosti s oslavami třístého výročí narození
Komenského roku 1892, které jsou určeny dětskému čtenáři. Je zřejmé, že právě
v

těchto

textech

vlivem

úsilí

o

zjednodušení

a

současně

vyzdvižení

nejdůležitějších rysů dochází k nejvýraznějšímu zdůraznění všech hlavních rysů
Komenského jako symbolického centra. Zvláštní akcent je zde položen na
hodnocení Komenského jako “umělce výchovy”

397

a tragičnost prožitku exilu.

Současně lze říci, že v tomto období dochází k určitému sblížení s linií
čistě vědeckého zájmu o Komenského, což je zcela jistě mimo jiné ovlivněno
také rozdělením pražské univerzity roku 1882, tedy i např. osobností
G.A. Lindnera, který působil jak jako středoškolský učitel, tak univerzitní
profesor

398

či F.J. Zoubka, který byl rovněž středoškolským učitelem i odborným

komeniologem zároveň, přičemž právě zájem o Komenského je v jeho případě
plně propojen s úsilím o vybudování české školy, Komenský tak není chápán jen
jako objekt vědeckého studia, které by bylo odtrženo od školní praxe, ale právě
naopak: česká škola má být vybudována právě za pomoci Komenského. Otakar
Chlup v této souvislosti již roku 1957 píše: “Učitelstvo národních škol (...) mělo
veliký zájem o pedagogický odkaz Komenského. Vidělo v něm ušlechtilou tradici
našich

pokrokových

dějin

a

opouštělo

pruskorakouskou

herbartovskou

pedagogickou ideologii. (...) Představují generaci, která usilovala o to, aby duch
Komenského Didaktiky naplnil naši školu a výchovu”

399

. I přes ovlivnění novými

politicko-společenskými poměry je zřejmé, že Chlup zde velmi dobře chápe
význam úsilí, aby duch Komenského pronikl českým vzděláváním, tedy od
samého začátku deklarované úsilí o využití osoby a především díla Komenského
396 Hýbl, F.: Tradice J.A. Komenského v českých zemích se zvláštním zaměřením na Moravu a
Přerov v druhé polovině 19. století. In: Konířová 2009: 13.
397 tak např. Ludmila Grossmannová-Brodská opěvovala Komenského patetickými slovy: “Šel
velduch osvěty, a jeho let / se nesl k cíli v dálné prostoře / neb jemu řekl Bůh tam nahoře /
na které čelo vtisknout má svůj ret (...). Spěl anděl v tiché luhy Moravy, / a svého Amosa zde
vyvolil / jej duchem učitelským vyzdobil / a v světa širé vyslal dálavy. Citováno podle
Brožová,V: Třísté výročí narození Jana Amose Komenského v literární produkci pro děti. In:
Konířová 2009: 180.
398 srov. např. Váňová,R.: G.A. Lindner, Komenský a učitelstvo. In.: Hýbl,F. (ed.): Učitelé šiřitelé myšlenek J.A. Komenského. Vlastivědné muzeum: Přerov 1992, s. 24 - 26.
399 Chlup,O.: Komenského boj proti didaktickému formalismu. Pedagogika 2, 1957, č. 2, s. 130.
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(možná lépe řečeno: jen některých předem vybraných výseků jeho díla) pro
účely české nejen vzdělávací politiky - připomínám v této souvislosti slavné heslo
F.L. Riegra: “V práci a vědění jest naše spasení”.
Z hlavních osobností tohoto období je tedy třeba připomenout zejména
průkopnického Františka Josefa Zoubka, autora dosti zdařilého životopisu
Komenského, který byl v zásadě překonán až velkou biografií Kvačalovou
Josefa Šmahu

401

, Josefa Kliku

402

400

, dále

či Františka Slaměníka, kteří všichni

překračovali běžný, možno říci laický zájem učitele o Komenského, ale usilovali
o povznesení naznačené linie bádání na kvalitativně vyšší stupeň.
V neposlední řadě také nelze opominout podíl učitelů na největším
edičním podniku spisů Komenského v období první poloviny 20. století, totiž
vydávání Veškerých spisů Jana Amose Komenského, a také prvního českého
specializovaného

komeniologického periodika - Archivu pro bádání o životě

a spisech J.A. Komenského

403

, přičemž obě akce byly řízeny Jánem Kvačalou ve

spolupráci s Josefem Krumpholcem

404

, Josefem Úlehlou či J.V. Novákem

405

.

Poznamenejme jen, že časopis byl zpočátku zamýšlen především jako
400 srov. Křičková,H.: František Josef Zoubek (1832 - 1890). Ústav školských informací při
ministerstvu školství ČSR: Praha 1986.
401 srov.: Červenka,J.: Komeniologické zásluhy Josefa Šmahy. In: Hýbl,F. (ed.): Tradice J.A.
Komenského mezi českým a slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Sborník materiálů z
kolokvia, které se konalo 12. a 13. listopadu 1974. Přerov 1979, s. 94 - 98
402 srov.: Pokorný,Z.: Josef Klika - šiřitel myšlenek J.A. Komenského v českém učitelstvu. In.:
Hýbl,F. (ed.): Učitelé - šiřitelé myšlenek J.A. Komenského. Vlastivědné muzeum: Přerov 1992,
s. 36 - 27.
403 Tento časopis nebyl vůbec prvním specializovaným komeniologickým časopisem, neboť
prvenství náleží německému periodiku Monatshefte der Comenius-Gesellschaft, který vycházel
již od roku 1892.
404 k jeho osobě: Cekota,V.: Přerovský komeniolog Josef Krumpholc. In: Hýbl,F. (ed.): Tradice
J.A. Komenského mezi českým a slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Sborník
materiálů z kolokvia, které se konalo 12. a 13. listopadu 1974. Přerov 1979,s. 132 - 139.
Nověji: Konířová,M., Jakešová,H. (eds.): Josef Krumpholc. Materiály z odborné konference
konané 8. března 2000 v Přerově. Muzeum Komenského: Přerov 2000 - zde zejména stať:
Hýbl,F.: Život a dílo Josefa Krumpholce, s. 5 - 11.
405 Podíl Jána Kvačaly je ve srovnání s jeho spolupracovníky výrazně největší (i když tato situace
byla částečně způsobena i osobními neshodami mezi jednotlivými badateli a zásadní podíl na
snížení Kvačalova podílu patří především Josefu Krumpholcovi) - Kvačala napsal více než dvě
třetiny všech příspěvků v Archivu, především v prvních číslech, která vyplnil v zásadě jen
svými příspěvky: z 628 stran je autorem 430, a to i přesto, že od 14.10. 1923 nepůsobil ve
funkci hlavního redaktora a “celou složitou situaci se snažila vyřešit Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně, která se tak stala centrem vědeckého zájmu o Komenského (B.
Havránek, O. Chlup, H.. Jarník, A. Novák, S. Souček, J. Uher a další”- Hýbl,F.: Moravský
soubor Veškerých spisů J.A. Komenského a Ján Kvačala. In: Pešková,J., Cach,J., Svatoš,M.
(eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum: Praha 1991, s. 244; viz také:
Hýbl,F.: prof. PhDr. et ThDr. Ján Kvačala - zakladatel moderní vědecké komeniologie. In:
Pšenák,J. (ed.): J.A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej
komeniologickej konferencie konanenej v Bratislave v dňoch 30.-31. marca 1992. Univerzita
Komenského: Bratislava 1993, s. 44 - 45.
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doplněk k edici, “v němž by bylo referováno o postupu vydávání Veškerých
spisů, kde by byla rozebírána a popularisována jednotlivá vydávaná díla
Komenského, kde by byla vysvětlována nesnadno srozumitelná místa ap. Celkem
to měl být orgán vydavatelů určený propagaci Veškerých spisů Jana Amose
Komenského”

406

. Jiří Beneš v této souvislosti správně podotýká, že “Kvačalovo

vyjádření, že Archiv má sloužit vydávání a doplnění Veškerých spisů JAK, nelze
chápat v tom smyslu, že by sešity Archivu vycházející paralelně s jednotlivými
svazky VSJAK tvořily bezprostřední pendant k dotyčnému svazku. Obsahy
a zaměření jednotlivých sešitů nijak nekorespondují se souběžně vydávanými
svazky VSJAK, ani je přímo nedoplňují. Pokud lze přece jen pozorovat určitou
návaznost zveřejněných příspěvků na aktuálně vydaný svazek VSJAK, jedná se
o náhodnou souvislost”

407

.

Učitelé byli v obou uvedených podnicích reprezentováni zejména
Ústředním spolkem jednot učitelských jednot na Moravě jako zastřešující
organizací. Martin Steiner proto oprávněně píše: “Moravští učitelé nejenom že
velmi významně přispěli k šíření odkazu J.A. Komenského, a to v jeho
autentické podobě, nýbrž tím také prokázali zásadní a neocenitelnou službu
české i slovenské komeniologii, neboť jí poskytli prostor pro publikování ve
všech jejích oblastech, od vydávání vlastních textů Komenského přes
bibliografické a jiné zprávy až po odborné komeniologické stati”

408

.

Ačkoli velkorysý záměr Veškerých spisů Komenského i přes velmi slibně
nastartovaný rozjezd v období před první světovou válkou neskončil úspěšně

409

406 Bečková,M.: Bibliografie článků v časopise Archiv pro bádání o životě a díle J.A.
Komenského. Roč. 1 - 20 (1910 - 1961). Státní pedagogická knihovna Komenského: Praha 1964,
s. 2.
407 Beneš,J.: Ján Kvačala - redaktor, vydavatel a hlavní autor “Archivu pro bádání o životě a
spisech J.A: Komenského. In: Kišš,I. (ed): Ján Kvačala, otec modernej komeniológie. Zborník
z medzinárodného sympózia v Bratislave v dňoch 13. a 14. septembra 2004 na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Univerzita Komenského: Bratislava 2005, s. 69
408 Steiner,M.: Vydávání spisů J.A. Komenského a učitelé. In.: Hýbl,F. (ed.): Učitelé - šiřitelé
myšlenek J.A. Komenského. Vlastivědné muzeum: Přerov 1992, s. 9 - 10, z další literatury
např.: Hýbl,F.: Spolupráce českých učitelů na Moravě s J. Kvačalou při vydávání Archivu pro
bádání o životě a spisech J.A. Komenského a Veškerých spisů Jana Amose Komenského. In:
Kišš,I. (ed): Ján Kvačala, otec modernej komeniológie. Zborník z medzinárodného sympózia v
Bratislave v dňoch 13. a 14. septembra 2004 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského. Univerzita Komenského: Bratislava 2005, s. 68 - 73; Čapková,D.: K obrazu Jana
Amose Komenského v české pedagogice 20. století. SCetH 32, 2002, č. 67 - 68, s. 205.
409 současně je však třeba poznamenat, že skončil lépe než dva jiné, jen o málo starší pokusy,
tj. Spisy Jana Amose Komenského. Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění: Praha 1897 – 1902 – vydáno bylo jen 6 svazků, z nichž pozornost zaslouží
především dva výše zmíněné svazky Komenského korespondence (sv. 1 a 5) a Sebrané spisy
Jana Amosa Komenského (od druhého svazku změna názvu na Vybrané spisy Jana Amosa
106

a vydávání dalších dílů bylo v zásadě ukončeno již v období prvního desetiletí
První republiky

410

, kdy ani Archiv pod Kvačalovým dosti autoritativním vedením

(nebo lépe řečeno: autorství, neboť první čísla byla v zásadě kompletně
vyplněna jeho texty, příspěvky dalších autorů se objevují teprve později
nevynikal skvělou úrovní, ale spíše živořil

412

411

)

, patří toto jakési vyvrcholení úsilí

této “učitelské linie” badatelů k vrcholům předmoderní komeniologie a současně
vytváří zásadní spojovací článek směrem k “univerzitní linii”. František Hýbl
proto píše: “Účinnými propagátory této moravské edice byli i profesoři
Univerzity Karlovy Praze. Nejenže někteří přímo připravovali jednotlivé svazky
do tisku, další je vřele doporučovali svým známým a přátelům. Tak např.
František Čáda zprostředkoval ÚSJU na Moravě v roce 1912 kolekci VSJAK dr.
Paulu Monroeovi, profesoru historie, dějin výchovy a pedagogiky na Columbijské
univerzitě v New Yorku. František Drtina se zase jako poslanec Říšské rady
zasloužil osobní intervencí na vídeňském ministerstvu kultu a vyučování o
subvenci 5.000 K na vydávání VSJAK”

413

.

Komenského. Dědictví Komenského: Praha 1905 – 1926 – vyšly jen 3 svazky vydané A. Krejčím.
Srov.: Králík,S. a kol.: Otázky současné komeniologie. Academia: Praha 1981, s. 129, kde také
přesnější obsahy jednotlivých uvedených svazků.
410 zatímco v letech 1910 - 1915 bylo v celkem rychlém sledu vydáno celkem 6 dílů, v
poválečném období vyšel jen roku 1926 XVIII. svazek, roku 1929 X. svazek a roku 1938 jen
druhé vydání Didaktiky - srov.: Hýbl,F.: prof. PhDr. et ThDr. Ján Kvačala - zakladatel moderní
vědecké komeniologie. In: Pšenák,J. (ed.): J.A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník
materiálov z medzinárodnej komeniologickej konferencie konanenej v Bratislave v dňoch 30.31. marca 1992. Univerzita Komenského: Bratislava 1993, s. 44.
411 Není proto divu, že z celkového počtu 622 stran Archivu, které byly publikovány před druhou
světovou válkou, napsal Kvačala ohromujících 430, tedy více než dvě třetiny. Pečlivý seznam
všech hlavních Kvačalových článků i s krátkým komentářem podává: Mátej,J.: Ján Kvačala.
Život a dielo. Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Bratislava 1962, s. 57 - 63.
412 Marta Bečková píše: “Kvačala byl jistě nejvhodnější osobností, která jako redaktor Archivu
pro bádání o životě a spisech J.A. Komenského přicházela v úvahu, přece však jeho
redaktorská činnost nebyla ze všech četných oborů jeho působnosti právě nejšťastnější” Bečková,M.: Bibliografie článků v časopise Archiv pro bádání o životě a díle J.A.
Komenského. Roč. 1 - 20 (1910 - 1961). Státní pedagogická knihovna Komenského: Praha 1964,
s. 2 - 3
413 Hýbl,F.: Moravský soubor Veškerých spisů J.A. Komenského a Ján Kvačala. In: Pešková,J.,
Cach,J., Svatoš,M. (eds): Pocta Univerzity Karlovy J.A. Komenskému. Karolinum: Praha 1991,
s. 243.
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4.3 Komeniologie období První republiky
4.3.1 úvod
Vznik

samostatného

československého

státu

postavil

komeniologii

i symbolické centrum spojeného se jménem Komenského před nové otázky
a výzvy. Mnoho z toho, o co bylo usilovně bojováno v předcházejícím období, se
stalo buď v zásadě samozřejmým či naopak zbytečným. Přinejmenším jedna
rovina

interpretace

Komenského

pozbyla

zásadní

aktuálnosti:

zatímco

v 19. století byl chápán Komenský (mimo jiné) jako velký český vlastenec, jehož
celoživotním údělem byl smutek po ztracené vlasti, což jak velmi výstižně
zdůraznil již Vladimír Macura ve svém Českém snu

414

, velmi odpovídalo snu

českého národního hnutí o vlasti, neboť i čeští vlastenci 19. století chápali svou
vlast do značné míry jako “ztracenou” anebo alespoň “obsazenou” konkurenčním
etnikem.
V novém Československu, které bylo prezentováno nejen jako splnění snah
obrozeneckých buditelů, ale také odčinění dávných bezpráví učiněných právě
v době Komenského (viz heslo: “Odčiňujeme Bílou horu!”) proto postava
Komenského stále oplakávajícího ztracenou vlast ztratila aktuální význam.
Československo bylo interpretováno jako splnění Komenského snu, což ostatně
v symbolické rovině ukázal i T.G. Masaryk, když 22.12. 1918 na začátku řeči před
Revolučním národním shromážděním zopakoval slavné Komenského proroctví:
“Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu (...), vláda věcí tvých k tobě se
opět navrátí, ó lide český”

415

.

Nejen to: vznik Československa samozřejmě s sebou nesl i splnění dalšího
snu Komenského – české školy. Komenský – bojovník za českou školu proto logicky
ztratil částečně význam. Zatímco před rokem 1914 byla česká škola v mnoha
případech stále něčím nesamozřejmým, nyní získala naopak postavení zcela
opačné. Jinými slovy: také tato rovina interpretace Komenského vznikem
Československa ztratila význam.
V zásadě můžeme konstatovat, že “zlatá doba” uctívání Komenského
českou společností v zásadě končí, a zájem o Komenského tak prudce klesá, jak
414 Macura,V.: Český sen. NLN: Praha 1999, s. 48.
415 srov.: Brambora,J.: Práce o Komenském v díle učitelů Karlovy univerzity v posledních 50
letech. In: Sedlář,R. (ed.): Univerzita Karlova J.A. Komenskému 1670 - 1970. Univerzita
Karlova: Praha 1970, s. 178.
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o tom svědčí kupř. již zmíněný postupný zánik Veškerých spisů Komenského či
neúspěch edice nazvané Sebrané a později Vybrané spisy J.A. Komenského, když
vyšly pouhé tři díly

416

. Také velikých masových akcí, které by připomínaly

památku Komenského, a podílely se tak na udržování symbolického centra
417

v historickém vědomí české společnosti, začíná prudce ubývat

. Tento proces

je plně vysvětlitelný tím, že hlavní cíl, kterého mělo být pomocí rozvíjení
symbolického

centra

dosaženo,

totiž

posílení

českého

národního

hnutí

prostřednictvím odkazu na skvělou českou pedagogickou minulost, byl v zásadě
splněn. Ostatně podobnou situaci můžeme konstatovat i v případě sporů
o symbolické centrum spojené s husitstvím, které se rovněž ocitlo po vzniku
samostatného československého státu v dosti nové situaci.
Zároveň je však třeba mít stále na paměti, že význam tohoto částečného
oslabení byl silně zdůrazněn poválečným bádáním, které se vůči předválečnému
velmi silně vymezovalo. Josef Brambora k tomu už v roce 1952 píše: “U nás, ve
vlasti Komenského, stalo se sice jméno Komenského heslem, ale také prázdným
zvukem. Nejenže nebyly uskutečněny ani nejzákladnější požadavky Komenského
(...), ale přestal být živou součástí národní kulturní tradice”

418

.

Není proto divu, že právě v této přelomové době přichází J.V. Klíma
s celkovým

přehledem

dosavadního

uveřejněn v ČČH roku 1920

419

komeniologického

bádání,

který

byl

. Tato základní bilance dosažených výsledků

zásadním způsobem hodnotí a také přináší základní přehled témat, kterým se
budoucí bádání bude muset věnovat, když uvádí: “Zdálo by se tedy, že již
nezbývá látky pro nové bádání a nové objevy. Ale letmý přehled dosavadních
výtěžků (...) ukáže pravý stav”

420

. Konkrétně jmenuje několik drobnějších

otázek týkajících se života Komenského (např. definitivní rozřešení problému
rodiště), ale především problematiku náboženského charakteru Komenského,
z níž vyplývají otázky významu chiliasmu a víry v revelace

421

. Upozorňuje také

416 Klíma,J.V.: Věčně živý Komenský. Česká grafická unie: Praha 1941, s. 120.
417 srov.: Hýbl,F.: Tradice J.A. Komenského v českých zemích se zvláštním zaměřením na Moravu
a Přerov v druhé polovině 19. století. In: Konířová 2009:11.
418 Brambora,J.: Pro lepší poznání a využití díla Komenského. Pedagogika 2, 1952, č. 3 - 4, s.
173.
419 Klíma,J.V.: Nejdůležitější výsledky dosavadních bádání o Janu Amosovi Komenském. ČČH 26,
1920, č. 1 - 4, s. 144 - 164.
420 tamétž, s. 160.
421 J.V. Klíma píše: “Výklad náboženské osobnosti Komenského jest velmi obtížný nejen tím, že
Komenský je náš největší člověk náboženský (...), Husa nevyjímaje. Větší potíž je v tom, že
tato náboženská osobnost je sama na přechodu středověku do novověku. (...) Obtížnější jest
výklad jeho chiliasmu (...) - uvidíme zřejmě, čemu Komenský z proroctví věřil, a že tu při
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na naléhavost řešení některých otázek spojených s politickými aktivitami
Komenského.
Rok 1920 také přinesl oslavy 250. výročí úmrtí Komenského, kdy sice došlo
k několika edicím Komenského spisů (např. Labyrintu světa a ráje srdce či Kšaftu
umírající matky jednoty bratrské), ovšem mohutnosti oslav roku 1892 nebylo
zdaleka dosaženo. Došlo také k prvnímu výraznějšímu pokusu o institucionální
zakotvení pedagogického a komeniologického bádání, když roku 1919 byl zřízen
Pedagogický ústav Komenského, v jehož čele byl prof. Otakar Kádner. Ovšem už
o tři roky později byl ústav výrazným způsobem reorganizován a nakonec roku
1925 výnosem ministerstva školství zrušen. Zachována byla jen knihovna, která
pod názvem Pedagogická knihovna Komenského pokračovala dál ve své
činnosti

422

.

Zdá, že určitý vliv na částečný útlum významu symbolického centra
spojeného s Komenským měla i nastupující reformní pedagogika spojená
především s osobou profesora FF UK Václava Příhody. Tento směr, usilující (byť
bezúspěšně) o reformu československého školství, totiž požadoval především
racionalizaci školství. Navazoval především na americkou experimentální
psychologii J. Deweye a L. Thorndikea a je proto zřejmé, že Komenský mu musel
připadat jako symbol staré, a tedy špatné školy (nezapomínejme na tradici
používání Komenského jazykových učebnic na rakouských školách)

423

- Komenský

je zde proto interpretován jako osobnost, jejíž myšlení je nemoderní,
neaktuální a především překonané. Sám V. Příhoda tuto situaci vystihuje velmi
výstižně slovy: “Teoretické pedagogii dává se nový úkol objektivace veškerého
vyučování. Při řešení této otázky nepomohou nám již velcí mužové minulosti,
Komenský, Rousseau ani Herbart, kteří jen dávali otázky, ale kteří jich nemohli
rozhodnouti”

424

. Ačkoli v období První republiky lze spatřit celkovou snahu

o provedení pedagogické reformy, a tedy překonání starého rakousko-uherského
systému založeného na Hasnerově zákonu z roku 1869, k realizaci důkladné
víře v proroctví spolupůsobily i velmi silné vlivy politické” - tamtéž, s. 161 - 162.
422 srov.: Pánková,M.: Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, jeho historie a vazby s
Muzeem Komenského v Přerově. In: Konířová 2009: 23 - 24. Viz také obsáhlejší výklad:
Košková,A.: Z historie Národní pedagogické knihovny v Praze. In: 90 let Národní pedagogické
knihovny
v
Praze.
NPKK:
Praha
2009,
s.
4,
dostupné
také
on-line:
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/publikace/90_let_NPKK.pdf
423 srov. nejobsáhlejší: Váňová,R.: Československé školství ve 30. letech (Příhodovská reforma).
Studia paedagogica 10, Praha 1995, zejm. s. 12 - 15.
424 Příhoda,V.: Teorie školského měření. Bakulův ústav: Praha, s. 29.
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reformy školství nedošlo

425

, a logicky zde proto nenacházíme uvědomělou

a systematickou snahu navázat na Komenského pedagogické myšlení v rovině
chápání Komenského jako aktuálního a moderního pedagogického inovátora,
nejen pouhého (byť výborného) autora jazykových učebnic.
Ovšem jestliže platí, že symbolické centrum spojené s Komenským
prochází postupným útlumem a oslabováním svého významu, neznamená to, že
by docházelo k postupnému zániku komeniologie jako vědy. Ta naopak
v meziválečné době získala nové velmi intenzivní stimuly, neboť dochází k třem
objevům dosud neznámých textů Komenského, které jsou postupně detailněji
studovány - Jan Patočka v této souvislosti uvádí na prvním místě Součkův nález
souboru šesti rukopisů Komenského ve Veřejné knihovně Saltykova-Ščedrina
v Lenigradě, jehož význam “nespočívá jen v tom, že nám ukazuje Komenského
jakožto ještě mnohem realističtějšího než v době jeho učebnic latiny (...),
netkví také pouze ve skutečnosti, že ukazuje přechod mezi Amphiteatrem
a pozdější myslitelovou aktivitou; jeho význam je rovněž v tom, že nám
umožňuje vidět Komenského na rozcestí mezi jeho někdejším encyklopedismem
a pansofií”

426

.

Na druhém místě Jan Patočka uvádí nález písemností, které během svého
života shromáždil anglický příznivec Komenského Samuel Hartlib. Tento objev,
učiněný G.H. Turnbullem, přinesl nejen množství vzájemné korespondence obou
mužů, ale především rukopisy dosud neznámých textů Komenského či texty,
které byly později vydány v jiných verzích (byl nalezen např. opis první latinské
verze Velké didaktiky, která je mírně odlišná od verze otištěné na sklonku
Komenského života v souboru Opera didactica omnia) 427.
Třetí nález svým významem výrazně překračuje oba předchozí. Na Štědrý
425 „Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 se školská soustava nedočkala
výrazných změn oproti oproti stavu v rakouské monarchii. Školství v ČSR nereformoval
zásadním způsobem během období první republiky žádný školský zákon. Jen několik novel a
vyhlášek částečně modifikovalo podobu školství. Jediným zákonem, který se výrazněji zapsal
do prvorepublikového školství, byl tzv. malý školský zákon z roku 1922“ - Kasper,T.,
Kasperová,D.: Dějiny pedagogiky. Grada: Praha 2008, s.198.
426 Patočka,J.: Přítomný stav bádání o Komenském. In: KS II: 14. Viz také: Čapková,D.:
Leningradský soubor rukopisných prací Komenského. Archiv pro bádání o životě a díle Jana
Amose Komenského 23, 1963, č. 22, s. 191 - 222.
427 Patočka,J.: Přítomný stav bádání o Komenském. In: KS II: 15 - 19. Viz také: Polišenský,J.:
Komeniána v Hartlibově pozůstalosti. Pedagogika 22, 1972, s. 83 - 90; Čapková,D.:
Comeniana in the Hartlib Archives. AC 5, 1983, s. 161 - 167; Čapková,D.: K významu
Hartlibova archivu pro pokrok v komeniologickém bádání. SCetH 26, 1996, č. 55 - 56, s. 110 115; stručně též: Kumpera,J.: Komenský a Hartlibův archiv v Sheffieldu. ĎaS 14, 1992, č. 3,
s. 38 - 39.
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den roku 1934 totiž filosof a slavista D. Čyževskyj nalezl v knihovně a archivu
Franckeho sirotčince v Halle nad Sálou rukopis Komenského o celkovém rozsahu
asi 2.000 stran - čtyři ze sedmi částí vrcholného Komenského díla Obecné porady
o nápravě věcí lidských

428

. Tento objev natolik změnil dosavadní komeniologii,

že došlo přechodu od předmoderního k modernímu období - Jan Patočka v této
souvislosti píše: “Je pravda, že jisté filosofické myšlenky, na nichž bylo
Komenského pedagogické dílo založeno, byly známy již dlouho. Avšak nikdy se
netušilo, že český myslitel dospěl k velkému systému, jehož originalita, přes
četné styčné body s jeho současníky, ne nepochybná. Čyževskyj to tedy viděl
správně, když tvrdil, že z objevů, které učinil, se historie idejí 17. století
mnoho poučí”

429

. Čyževskij uveřejnil první relativně stručnou zprávu o nálezu

v časopise Slovo a slovesnost již v roce 1935

430

, ovšem plnou recepci hallského

nálezu výrazným způsobem odsunuly dramatické události druhé světové války a
lze proto říci, že k nálezu sice došlo již ve 30. letech, ovšem význam nabyl až po
roce 1945, a proto mu budu věnovat hlubší pozornost na jiném místě.
4.3.2 generace meziválečných komeniologů
S nástupem nového časového období přichází také nová generace
badatelů, z jejíchž představitelů je třeba jmenovat především Josefa Hendricha,
Jana Uhra či Otakara Kádnera. Ta už neusilovala primárně o reformu české školy
v

duchu

Komenského didaktiky,

ale

o

serióznější,

uměřenější

poznání

Komenského. V návaznosti na dílo Jána Kvačaly bylo pokračováno v přesném
poznávání životních osudů i díla Komenského. Komeniologie se tak definitivně
stala vědním oborem a překonala počáteční romantickou fázi. Jinak řečeno:
studium života a díla Komenského už nebylo primárně prostředkem k posílení
(nejen české) národní identity či jejímu vymezení vůči identitám jiným, ale
především poznáním duchovních dějin 17. století.
Za nejvýznamnějšího představitele meziválečné komeniologie je třeba
428 Mimo částí Obecné porady nalezl Čyževskij i Komenského spisek Počátkové čtení a psaní viz: Kyrášek,J.: O vzniku Komenského spisu Počátkové čtení a psaní. Archiv 19, 1960, s. 1 - 5.
Text byl vydán v roce 1946 v překladu a edici Josefa Hendricha.
429 Patočka,J.: Přítomný stav bádání o Komenském. In: KS II: 21
430 Čyževskij,D.: Ztracené části Pansofie Komenského nalezeny. Slovo a slovesnost 1, 1935, č. 2,
s. 118 - 119, dostupné i on-line: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=23, stav ke dni 3.1.
2014.
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zcela jistě pokládat Josefa Hendricha431. Právě proto jen ve stručnosti připomenu
jeho životní osudy: narodil se v Moravských Budějovicích roku 1888. Po
gymnaziálních studiích v Přerově studoval v letech 1907 - 11 klasickou filologii na
filosofické fakultě pražské univerzity. Následovalo období 12 let pedagogické
činnosti na gymnáziích, mimo jiné na Českém spolkovém dívčím reformním
reálném gymnáziu ve Slezské ulici v Praze 2, kde byl mimo jiné třídním učitelem
mladé Jiřiny Popelové432. Poté se roku 1923 habilitoval v oboru pedagogiky na
FF UK v Praze a začal přednášet na univerzitě. Od roku 1928 působil jako
mimořádný profesor na Univerzitě Komenského v Bratislavě (v akademickém roce
1935/36 zde byl dokonce děkanem filozofické fakulty). Od následujícího roku
působil na filozofické fakultě v Praze. Za okupace působil jako ředitel
Masarykova lidovýchovného ústavu. Po roce 1945 se vrátil zpět na fakultu, avšak
zemřel již 5. října 1950.
Josef Hendrich se vědecky věnoval jednak obecně pedagogickým otázkám,
jak o tom svědčí jeho knihy - např.: Filosofické proudy v současné pedagogice
(1926), Úvod do obecné pedagogiky (1939) či Naše slabikáře - spolu s F. Šimkem
a J. Kubálkem (1929), jednak komeniologii, v níž je jeho podíl naprosto zásadní
a v meziválečném období v zásadě určující. Zdá se, že zájem o obecnou
pedagogiku u Hendricha vyrůstá ze zájmu o Komenského, který je primárním
a výchozím objektem jeho vědeckého zájmu, nikoli naopak

433

.

Hendrichovo komeniologické dílo je možno rozdělit do několika zásadních
okruhů. Prvním je Hendrichův habilitační spis Komenského snahy vševědné,
všeosvětné a všenápravné (1924).

Už volbou své habilitační práce Hendrich

431 viz: Váňová,R., Uhlířová,J., Steiner,M.: Josef Hendrich 1888 - 1950. Karolinum: Praha 2007;
stručněji též: Rýdl,K.: Josef Hendrich (1888 - 1950). Postavy české pedagogiky, sv. 13. ÚŠI:
Praha 1989.
432 Josef Hendrich byl v septimě a oktávě třídním učitelem a zároveň latinářem mladé Jiřiny
Popelové. Sama na jeho pedagogické působení vzpomíná jako na krásné hodiny naplněné
především četbou Tacita a Vergilia, které u ní probudily chápání studia latiny jako něčeho
velmi zajímavého a podnětného i pro aktuální současnost. O tom, že by došlo i k četbě z díla
J.A. Komenského, se ovšem nezmiňuje, proto se domnívám, že k ní v hodinách nedošlo Popelová,J.: Díky, pane profesore (Vzpomínka). In: Pedagog Josef Hendrich. Sborník k jeho
60. narozeninám. Praha 1948, s. 42 - 43. Strojopis uchován: A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k.
13, sign. 668. Ostatně k dalším setkáním docházelo i po přesunutí obou aktérů na půdu
Filosofické fakulty – J. Popelová Hendrichovy kurzy téměř po celou dobu svého studia dosti
pilně navštěvovala (např. v zimním semestru 1924/1925 celkem čtyři hodiny, v následujím
semestru celkem dvě hodiny apod.), ovšem jejich obsahem byla klasická filologie, nikoli
latina či snad dokonce obsah textů Komenského – srov.: Archiv Univerzity Karlovy, fond:
Filosofická fakulta, katalogy posluchačů řádného studia 1923 – 1928.
433 Váňová,R., Uhlířová,J., Steiner,M.: Josef Hendrich 1888 - 1950. Karolinum: Praha 2007, s. 13
- 14.
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jasně ukázal své vědecké schopnosti, neboť se velmi dobře zabýval otázkou do
té doby velmi silně opomíjenou.
Druhou velkou složkou je Hendrichovo dokončení velkého životopisu J.A.
434

Komenského

. Většinu textu velkého životopisu Komenského, který ve své

detailnosti a spolehlivosti zůstává dodnes v některých ohledech nepřekonaný,
napsal J.V. Novák, který však před dokončením práce nečekaně zemřel. Po jeho
náhlé smrti se díla ujmul Josef Hendrich, navázal zcela plynně na Novákovu
část

435

a dopsal nejen zbývajících 95 stran (z celkových 722) popisujících život

Komenského od roku 1677 do smrti, ale především na konec knihy zařadil celkový
soupis prací Komenského, které řadí chronologicky a uvádí i základní nová vydání
a překlady

436

.

Třetí výraznou složkou Hendrichova komeniologického díla tvoří překlady
a edice. Z edic je třeba zmínit českou edici Informatoria školy mateřské (vyšla
celkem třikrát - 1925, 1933 a 1947) a celkem 3 latinské edice, z nichž za
nejdůležitější lze považovat edici Velké didaktiky spolu s latinskou verzí
Informatoria, která vyšla jako poslední realizovaná část Veškerých spisů J.A.
Komenského (označena jako svazek IV, odd. 2) roku 1938. Z překladů je na
prvním místě nutno uvést první české překlady zásadních částí Obecné porady
o nápravě věcí lidských - Pampaedie (česky jako Vševýchova, vydáno 1948)
a Panorthosie (česky jako Všenáprava, vydáno 1950, znovu 2008). Navíc
v pozůstalosti zůstaly i překlady Panglottie, Pannuthesie a rozpracovaný překlad
Pansofie

437

. Josef Hendrich byl jedním z prvních českých komeniologů, kteří jako

první začali Obecnou poradu překládat a blíže studovat, čímž zásadním
způsobem otevřel možnosti pozdějšího bádání např. Jiřině Popelové při její práci
zejména na knize Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě. Mimoto Hendrich
přeložil i značené množství dalších textů Komenského, jmenujme např. první
český překlad divadelní hry Diogenes kynik znovu na živu (1925) či drobný spisek
Pravidla života (1947).

V neposlední řadě je výraznou součástí Hendrichova

434 Novák,J.V.: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Dědictví Komenského: Praha 1932
435 J.V. Novák skončil svůj text na s. 627 slovy: “Nespokojenost tato vedla asi k roztržce mezi
Komenským a Redingerem, neboť tento má se opět usaditi v Curychu, k čemuž mu má vymoci
povolení přední spráce duchovní té církve, Ulrich”. A J. Hendrich pokračuje: “Tomuto
Ulrichovi píše Komenský …”. O tom, kde končí Novákův a začíná Hendrichův text tedy víme
jen díky Hendrichově úvodu k celému dílu (s. 8).
436 Váňová,R., Uhlířová,J., Steiner,M.: Josef Hendrich 1888 - 1950. Karolinum: Praha 2007, s. 64
- 65.
437 tamtéž, s. 90.
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komeniologického díla velké množství nejrůznějších kratších textů a článků
rozesetých po mnoha a mnoha časopisech, sbornících a dalších publikacích, které
však není možno na tomto místě nějakým způsobem souhrnně přehlédnout.
Další významnou osobností meziválečné pedagogiky je Otakar Kádner
(1870 - 1936), profesor FF UK, který nebyl sice prvotním zájmem komeniolog, ale
věnoval se především obecným otázkám pedagogické vědy. Představuje však
zároveň velmi pečlivého a pracovitého badatele v oboru dějin pedagogiky, proto
Dagmar Čapková správně upozorňuje především na význam celkového popisu
myšlenkového

systému

Komenského,

monumentálních Dějinách pedagogiky

které

podává

Kádner

ve

svých

438

, když píše, že Kádner zde: “pojednal

nejen o životě a souhrnně o díle Komenského, ale o jeho v dějinách teorie
výchovy a vzdělávání a o názorech na něho”

439

. Kádner proto není autorem

detailních analýz dílčích problémů, ale autorem, který Komenského chápe
značně široce a kontextuálně, což má svůj význam i pro přístup k pansofii,
kterou podobně jako mnoho starších autorů neodsuzuje, ale naopak chápe jako
pokus “opříti a zdůvodniti pedagogiku filosoficky”. Svůj význam má také
bibliografie, kterou zde Kádner uvádí - J. Sedlák připomíná, že obsahuje 244
záznamů rozčleněných do 10 skupin, z nichž oproti starším bibliografiím poutají
pozornost kategorie druhá - “o jeho názorech filosofických, pansofických a
irenických” a třetí - “o psychologii Komenského”

440

.

V celku proto Dagmar Čapková celkové pojetí Komenského u Otakara
Kádnera hodnotí slovy: “Komenského celkově charakterizoval jako typického
představitele vychovatelského realismu (neboli pedagogického realismu) se
všemi znaky spojovat učení věcné s jazykovým, které vychází z mateřštiny (...).
Hlavní zásluhu Komenského viděl Kádner v tom, že v mnohém předběhl svou
dobu, protože razil cestu moderním myšlenkám o školní výchově”

441

.

V neposlední řadě je nutno zmínit meziválečné počátky nového pojetí
filosofické komeniologie, které jsou spjaty s osobností Dietricha Mahnkeho.
Tento filosof fenomenologické orientace, žák Edmunda Husserla, “aniž čekal na
rukopisy objevené Čyževským, objevil filosofa Komenského”

442

. Ovšem znalost

438 míněno: Kádner,O.: Dějiny pedagogiky II/2. Praha 1923, s. 19 - 78.
439 Čapková 2002: 208.
440 Sedlák 1985: 9.
441 Čapková 2002: 209.
442 Schifferová,V.: K otázce barokní povahy Komenského filosofie. O komeniologické koncepci
Dietricha Mahnkeho. In: Beneš,J., Glombíček,P., Urbánek,V. (eds.): Bene scripsisti… Filosofie
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jeho textů byla v českém prostředí podle mého názoru zcela mizivá, lze se
domnívat, že jediným, kdo je znal podrobněji, byl Jan Patočka. Ovšem Patočka
se až do počátku 50. let nezajímal o komeniologii, proto uvedená skutečnost
získala na významu až později.
Ukázal jsem již výše, že významní historici meziválečné éry zájem
o Komenského v zásadě neprojevovali. Jedinou výraznější výjimku představuje
Otakar Odložilík

443

, který se ke Komenskému dostal prostřednictvím studia

obecně evropských, zejména anglických dějin 17. století

444

. Navázal také na své

starší studie o dějinách jednoty bratrské, a proto jeho zájem byl primárně
zaměřen na Komenského politickou činnost. Nelze ovšem říci, že by se
komeniologie stala pro Odložilíka nejdůležitějším badatelským tématem, spíše
vždy usiloval o začlenění Komenského do duchovních dějin Evropy 17. století.
V období po druhé světové válce jeho zájem o Komenského zřetelně zeslábl začal se věnovat zejména osobnosti Jiřího z Poděbrad. Navíc roku 1948 emigroval
do USA, což jeho kontakty s českým prostředím značně zeslabilo.
4.3.3 slovenská meziválečná komeniologie
Aby bylo možno souhrnně zhodnotit československou meziválečnou
komeniologii, je třeba, abych řekl pár slov i o vývoji na Slovensku. Je zřejmé, že
útlum zájmu o Komenského, který jsem konstatoval v případě vývoje v českých
zemích, platí i na Slovensku. To znamená, že jestliže i na Slovensku byl
Komenský v době před vznikem Československa často chápán jako symbol boje za
svobodu školy, jazyka i národa

445

, znamenalo dosažení svobody radikální

proměnu poměrů. Zatímco před rokem 1918 bylo všechno vyšší vzdělání
realizováno maďarsky, přineslo založení Československa zřizování a postupný
od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Filosofia: Praha
2002, s. 263.
443 jediným, ovšem příliš stručným textem k Odložilíkově činnosti v komeniologii je:
Polišenský,J.: Práce Otakara Odložilíka o Komenském a jeho době. In: Hýbl,F. (ed.): Učitelé šiřitelé myšlenek J.A. Komenského. Příspěvky z kolokvia. Přerov 3. - 4. prosince 1991 .
Okresní vlastivědné muzeum J.A. Komenského: Přerov 1992, s. 76 - 78. Viz také souhrnná
poznámka: Hanzal 1999: 31 – 32.
444 např.: Odložilík,O.: Komenský a anglický parlament. Prokeš,J., Urbánek,R. (eds.): Českou
minulostí. Sborník k šedesátinám prof. Václava Novotného. Praha 1929, s. 249 - 270; tentýž:
Z pansofických studií J.A. Komenského. Kritická studie o zlomku dosud dosud neznámého
spisu. ČMM 52, 1998, s. 125 - 198.
445 srov.: Mátej,J. a kol.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. SPN: Bratislava 1976, s. 111 112.
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rozvoj jazykově slovenských škol. Jinými slovy: Komenský, ve slovenských
poměrech často chápaný jako symbol národnostního boje proti národnostnímu
boji proti maďarskému útlaku, ztratil jednu ze zásadních interpretačních rovin.
F. Karšai navíc správně připomíná, že se jednalo o symbol, který byl srozumitelný
oběma zápasícím stranám, neboť “brázda, kterou vyoral Komenský v Blatném
Potoku, měla i pro Maďary jistý kulturně-historický obsah”

446

.

Jinými slovy: Rok 1920 přinesl oslavy 250. výročí Komenského úmrtí i na
Slovensku, došlo proto k otištění množství článků s touto tématikou, zrodil se
návrh na postavení pomníku Komenského v Košicích atd.

447

, ovšem ke vzniku

zásadnějších počinů nedošlo a ani další léta žádné významnější oslavy nepřinesly.
Z osobností, které se v meziválečném období věnovaly ve slovenském
prostředí Komenskému, je možno jmenovat dvě nejdůležitější: Jána Kvačalu
a Josefa Hendricha. Ovšem Ján Kvačala už byl pomalu za zenitem svých
badatelských sil a navíc se i vlivem své povahy dostával do stále postupující
izolace. Věnoval se sice redigování Archivu, ale zejména v posledních letech
věnoval nejvíce pozornosti práci na svých velkých Dejinách reformace na
Slovensku, které byly vydány teprve posmrtně roku 1935, a Komenskému věnoval
menší pozornost než v době před první světovou válkou. Poznamenejme jen, že
na začátku 20. let vydal slovenskou (a také českou) verzi svého životopisu
Komenského

448

, jednalo se však o mírně upravené a rozšířené druhé vydání

textu, který byl poprvé publikován již roku 1914. Mimo J. Kvačaly meziválečné
Slovensko žádného výraznějšího komeniologa nemělo, a zásadní personální
nedostatek proto způsoboval mnohé další potíže.
O Josefu Hendrichovi, který působil jako profesor filosofické fakulty UK
v Bratislavě, mluvím na jiném místě. Ve vztahu ke slovenskému bádání o
Komenském připomíná J. Mátej, že Hendrich “ve školním roce 1930/1931 měl
pro univerzitní studenty přednášku na téma Dějiny pedagogiky a školství na
Slovensku”. Napsal a vydal také knihu “Ako se kedysi na Slovensku študovalo”
(1937)”

449

. Slovenské bádání, a to i v poválečných letech, hodnotilo Hendrichovo

446 Karšai 1970: 290.
447 Čuma,A.: Univerzita Komenského a J.A. Komenský. In: Hýbl,F. (ed.): Učitelé – šiřitelé
myšlenek J.A. Komenského. Okresní vlastivědné muzeum: Přerov 1992, 58.
448 Kvačala,J.: Jan Amos Komenský. Jeho osobnosť a sústava vedy pedagogickej. Turč. Sv. Martin
1921. Česky pod stejným názvem v nakladatelství J. Otty rovněž roku 1921.
449 Mátej,J. a kol.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. SPN: Bratislava 1976, s. 359.
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bratislavské působení kladně

450

.

Není ovšem možno vynechat ani dva další české profesory na meziválečné
bratislavské univerzitě, kteří se zajímali o Komenského: Otakara Chlupa a Jana
Uhra. Chlup působil v Bratislavě od akademického roku 1922/1923 do konce
zimního semestru roku 1926/1927. Byl ovšem zároveň docentem pedagogiky na
Masarykově univerzitě v Brně a na obě svá místa dojížděl z Prahy. Komenský sice
v této době nebyl primárním objektem jeho vědeckého zájmu, ale partie, kterou
mu věnoval v knize “Vývoj pedagogických idejí v novém věku”
že mu byl osobně velmi blízký

451

svědčí o tom,

452

.

Jan Uher, mimořádný profesor brněnské univerzity, který se o Komenského
intenzivně zajímal, a blízký spolupracovník O. Chlupa

453

, nastoupil na

bratislavskou univerzitu roku 1937 po odchodu J. Hendricha do Prahy. Jeho
slovenské působení však bylo z politických důvodů velmi krátké a bylo ukončeno
vyhnáním jeho i dalších českých profesorů (např. J. Tvrdého) zpět do Čech

454

.

O hloubce úpadku slovenské meziválečné komeniologie svědčí skutečnost,
že za celých dvacet let nebyla vydána žádná edice textů Komenského (dokonce
ani nejznámějších a nejčastěji publikovaných textů, jako např. Labyrint, jehož
jedinou edicí zůstávalo staré vydání z roku 1892). Jedinou výjimku tak
představuje Kvačalovo vydání spisu Listové do nebe z roku 1925 o rozsahu
pouhých 40 stran

455

...

Lze tedy konstatovat, že ačkoli v českých zemích se edičním podnikům
také příliš nedařilo a spíše skomíraly, na Slovensku dochází k úplnému zániku
jakékoli aktivity v této oblasti. Samozřejmě je možno namítnout, že potřeba
speciálních slovenských edic nebyla tak aktuální, neboť byly k dispozici české,
což ovšem nic nemění na skutečnosti, že ani na přípravě českých edic se
450 “Velký, záslužný podíl zde měl zejména Josef Hendrich (...), který se pokoušel i při výchově
učitelského dorostu seznamovat posluchače s Komenským nejen ze stránky historické, ale
také aktualizovat jeho dílo v současné výchově” - Čečetka,J.: Úvod. In: Komenský,J.A.:
Vybrané spisy II. SPN: Bratislava 1956, s. 24.
451 Chlup,O.: Vývoj pedagogických idejí v novém věku. Masarykova univerzita: Brno 1925. Viz
také: Veselá,Z.: Osobnosti brněnského pedagogického semináře v meziválečném období.
SPFFBU, řada pedagogicko-psychologická, č. I 28, 1994, s.10.
452 Uher,B.: Tři čeští profesoři pedagogiky na Komenského univerzitě a dílo Učitele národů. In:
sborník_Bratislava 1993, s. 183.
453 Uher,B.: Jan Uher (o svém otci ke 100. výročí). SPFFBU, řada pedagogicko-psychologická, č. I
28, 1994, s. 38.
454 Uher,B.: Tři čeští profesoři pedagogiky na Komenského univerzitě a dílo Učitele národů. In:
sborník_Bratislava 1993, s. 184.
455 Komenský,J.A.: Listové do nebe. Tranoscius: Liptovský Sv. Mikuláš 1925.
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slovenští badatelé nijak nepodíleli.
4.4 komeniologie v období II. světové války
4.4.1 situace v českých zemích
Ačkoliv dějinám českých zemí v období II. světové války se dostává velmi
pečlivé pozornosti badatelů, komeniologie v tomto období ji zcela postrádá.
Dosud nikdo se nepokusil o celkové zhodnocení, jediným systematičtějším
příspěvkem je dnes už patnáct let starý článek Marty Bečkové nazvaný “Česká
komeniologie v době okupace”

456

. Pro základní informaci má dodnes svůj význam

také dnes už padesát let starý přehled Josefa Brambory nazvaný “J.A. Komenský
1938 - 1954”

457

, který ovšem nejenže neobsahuje žádné hodnocení, ale pouze

vypočítává všechnu literaturu, ale také poměrně nevhodným způsobem směšuje
texty jak z období II. světové války, tak z poválečných let.
Období II. světové války a v českých zemích Protektorátu znamenaly nové
pokusy o aktualizaci a novou interpretaci díla J.A. Komenského - M. Bečková
k tomu píše, že v tomto období panovalo přesvědčení, že: “z díla velkého
školského

reformátora

je

třeba

čerpat

i optimistickou víru v budoucnost národa”

vychovatelskou
458

moudrost,

ale

. Zároveň vlna nového zájmu

o Komenského souzní se “vzedmutou vlnou historismu příznačnou pro období
druhé republiky i první léta okupace” , kterou lze vysledovat na mnoha místech,
např. v prvních veřejných projevech Josefa Šusty v čele České akademie věd
a umění, které pronesl v roce 1939

459

.

Lze konstatovat, že s posílením symbolického významu osobnosti
Komenského současně postupně ustává seriózní vědecká práce - příznakem je
kupř. zánik Archivu pro bádání o životě a díle JAK, jehož poslední ročník vyšel
roku 1940

460

. Toto poslední číslo bylo redigováno Josefem Hendrichem a byly zde

otištěny důležité texty samotného J. Hendricha, F.M. Bartoše, J. Ludvíkovského,
456 Bečková,M.: Česká komeniologie v době okupace. Příspěvek k problematice. In: Barvíková,H.
(ed.): Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference konané ve dnech
18. - 19. 11. 1997. Archiv A ČR: Praha 1998, s. 325 - 334 - dále jen Bečková 1998.
457 Brambora,J.: J.A. Komenský 1938 - 1954. Pedagogika 5, 1955, č. 3, s. 231 - 240.
458 Čapková 2002: 205
459 Šámal,P.: Josefa Šusty léta protektorátní. In: Barvíková,H. (ed.): Věda v českých zemích za
druhé světové války. Sborník z konference konané ve dnech 18. - 19. 11. 1997. Archiv AV ČR:
Praha 1998, s. 72.
460 Jednalo se o ročník 15 - vyšlo jen jediné číslo, které bylo věnováno sedmdesátinám
moravského badatele Josefa Krumpholce. Srov. Bečková 1964: 5.
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B. Ryby, R. Říčana a dalších. V neposlední řadě je třeba připomenout, že
D. Čyževsikj zde v článku “Hallské rukopisy děl J.A. Komenského” podrobně
popisuje význam svého nálezu Obecné porady o nápravě věcí lidských, ke
kterému došlo roku 1934

461

- jedná se o první významnější text, který českému

čtenáři představil hallské nálezy. Je pravděpodobné, že publikování tohoto
článku

souvisí

s

časově

současnou

Hendrichovou

prací

na

překladu

nejvýznamnějších částí Obecné porady o nápravě věcí lidských, totiž Pampaedie
a Panorthosie. Další, tj. šestnáctý díl byl připraven do tisku, ale k jeho
publikování nikdy nedošlo - “materiály pro XVI. svazek Archivu zčásti si autoři
vyzvedli z tiskárny a publikovali jinde, část je dodnes nezvěstná, část byla
publikována (jde o příspěvky G.H. Turnbulla) až v obnoveném Archivu”

462

.

Je samozřejmé, že postupný zánik tohoto časopisu není jen nepřímým
důsledkem dramatických válečných událostí, ale především skutečnosti, že
okupační správa usilovala o systematické umenšování českých odborných
periodik, jak o tom svědčí např. postupné zmenšování České mysli, která navíc
vycházela jen v letech 1941 - 1944, či Ruchu filosofického, který vyšel jen v roku
1939 a v období 1941 – 1942

463

.

Rovněž uzavření českých vysokých škol znamenalo i pro komeniologické
bádání výrazné zhoršení situace, a to minimálně ve dvou ohledech: především
byla přerušena kontinuita bádání předních osobností - v této souvislosti je třeba
zmínit především Josefa Hendricha, který právě na přelomu 30. a 40. let dospěl
na vrchol svých tvůrčích sil. V době okupace však, jak jsem zmínil již výše,
napolo nedobrovolně působil jako ředitel Masarykova lidovýchovného ústavu,
který ovšem nemohl nést jméno, pod kterým byl roku 1925 založen, ale musel se
jmenovat Ústav pro národní výchovu - ústředí české osvěty. Rovněž byla
přerušena kontinuita bádání, došlo ke znemožnění systematického studia
nastupující generace odborníků - “v listopadu 1939 byly uzavřeny české vysoké
školy, a tím také filosofické semináře na filosofických fakultách Univerzity
Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, seminář pro metodologii a dějiny
věd přírodních a exaktních na Přírodovědecké fakultě v Praze a další ústavy
příbuzných oborů (sociologie, psychologie, estetiky, pedagogicky atd.) na
461 Čyževskij,D.: Hallské nálezy děl J.A. Komenského. Archiv pro bádání o životě a díle JAK 15,
1940, s. 85 - 107. Viz také: Bečková 1998: 325 - 326.
462 Bečková 1964: 4 (Bibliografie)
463 srov.: Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2006: 7 (Filosofie za Protektorátu. Vybrané texty…)
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uvedených univerzitách

464

.

Ačkoli českou filosofii v období protektorátu velmi výrazně zasáhly
emigrace významných postav (např. J.B. Kozáka či J.L. Hromádky do USA,
Z. Nejedlého do SSSR či J.L. Fischera, který se po celou válku ukrýval
v okupovaném Holandsku) či odvlečení do koncentračních táborů a v některých
případech i popravy (např. V. Groha, J. Uhra či K. Kundrada, B. Václavka či
J. Tvrdého

465

), komeniologického bádání se tyto ztráty nedotkly v takové

intenzitě jako jiných oblastí české filosofie. Naopak, J.A. Komenský se stal
“předmětem častějšího zájmu”

466

, ovšem jen v počátečních letech války –

s postupujícím lety trvání války můžeme konstatovat zřetelně klesající tendenci,
kupř. v letech 1943 a 1944 nedošlo k publikování žádného důležitějšího textu
s komeniologickou tematikou, přičemž teprve konec války přinesl nový impuls.
Zdá se tedy, že v období počátku Protektorátu bylo relativně možné
publikovat text s komeniologickou tematikou. V souvislosti s oslavami výročí
Komenského připadajícími na rok 1942 se podařilo ještě několik textů vydat,
ovšem od heydrichiády komeniologická produkce naprosto ustává. Nedochází
dokonce ani k žádným závažnějším edicím samotných děl Komenského, ať už se
jedná o texty s výrazným podtextem národním (např. Kšaft umírající matky
jednoty bratrské) nebo o texty výrazně náboženské povahy (např. Hlubina
bezpečnosti atd.). Není proto divu, že za pravděpodobně jedinou edici textu
Komenského lze označit vydání malého spisku O duchovním zpěvu o rozsahu
pouhých 30 stran

467

.

464 Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2007: 5 (Česká filosofie v letech Protektorátu. Poznámky k
tématu)
465 Ačkoli Josef Tvrdý vyšel ve svém myšlení z pozitivismu, na samém konci života se začal
intenzivněji zabývat o Komenského. Viz: Tvrdý,J.: Komenský - renesanční filosof a pedagog.
Věstník pedagogický 19, 1941, č. 4, s. 113 - 116. Z pozůstalosti bylo otištěno: Komenský a
Descartes. Archiv pro bádání o životě a díle J.A. Komenského 1959, s. 1 - 15. Srov.: Gabriel,J.:
Filosofie náboženství a problém metafysiky u Josefa Tvrdého. SPFFBU řada filosofická 12,
1963, č. B 10, s. 49 - 63. Ostatně Jiřina Popelová už v roce 1946 ve své Studii o současné
české filosofii (Popelová 1946) o Josefu Tvrdém napsala: “Přejímaje některé význačné prvky
pozitivistického světového názoru, vytváří je dále velmi samostatně, a je to právě přetváření
těchto základních prvků, jimiž překračuje úzké hranice pozitivismu” (s. 20), což je tendence,
která ho dovedla právě ke Komenskému.
466 Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2006: 8 (Filosofie za Protektorátu. Vybrané texty…)
467 Komenský,J.A.: O duchovním zpěvu. Předmluva k amsterodamskému kancionálu z roku 1659.
Kalich: Praha 1944 (vydal Timoteus Zelinka). Tuto hypotézu potvrzuje i Bečková 1998: 332. Je
velmi příznačné, že kvůli kontrole protektorátní cenzury úvod z pera T. Zelinky neobsahuje
žádné připomínky Komenského činnosti politické a pro národ, jen pár slov o Komenském jako
autorovi duchovních písní, přičemž platí, že zde není líčen jako nedostižný génius, ale
relativně kriticky . Čteme zde: “Komenský se (oproti Janu Blahoslavovi - pozn. J.H.) jeví více
praktikem (...). K rozhodnutí vydati nový kancionál přivedla ho především potřeba” (s. 2).
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V čem se výše zmíněný protektorátní zájem o osobu J.A. Komenského
konkrétně projevil? Předně ve skutečnosti, že jestliže období První republiky
znamená

oslabení

významu

symbolického

centra

spojeného

s

osobou

Komenského, přináší období okupace jeho nové posílení. Komenský je znovu
vytrvale interpretován, tentokrát především jako jedna z nejvýznamnějších
osobností českých dějin. Úkolem Komenského se stává především posílení
národního ducha, podpora národního sebevědomí i udržování naděje na opětovné
vítězství Čechů. Zřetelně se tato tendence projevuje ve skutečnosti, že
především v letech 1939 a 1940 došlo k několika vydáním základních děl
Komenského “ve snaze přiblížit Komenského samotnému základu národa”

468

.

Dále ho můžeme pozorovat v pokračování bádání osobností, které se
komeniologii věnovaly už před válkou. Zde je třeba zmínit především Josefa
Hendricha, který i mimo univerzitní katedru pokračoval v komeniologickém
bádání, kdy na stránkách České mysli roku 1942 otiskl články “První metafysika
J.A. Komenského?”

469

a “Komenský a Böhme”

470

, v Naší době dva polemické

články proti domněnce Františka Tichého, že Komenského ztracený spisek De
angelis by mohl být totožný se spiskem neznámého autora Boj Michala s
drakem

471

.

Z nejvýznamnějších komeniologických textů publikovaných v letech 1939 1945 je třeba uvést zejména vydání knížečky Emanuela Rádla „Věda a víra
u Komenského“

472

. Rádl zde zajímavým způsobem oceňuje filosofii Komenského

jako celek, ovšem s ideou pansofie nesouhlasí. Důležitou skutečností pro další
zkoumání bude i fakt, že Rádl se zde jako jeden z prvních badatelů zajímá
468 Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2007: 28 (Česká filosofie v letech Protektorátu. Poznámky
k tématu)
469 Hendrich,J.: První filosofie J.A. Komenského? ČM 36, 1942, č. 1, s. 49 – 57. Srov.: Zouhar,
Pavlincová, Gabriel 2007: 25 (Česká filosofie v letech Protektorátu. Poznámky k tématu)
470 Hendrich,J.: Komenský a Böhme. ČM 36, 1942, č. 1, s. 147 - 160. Zouhar, Pavlincová, Gabriel
2007: 25 (Česká filosofie v letech Protektorátu.
- Poznámky k tématu)k tomuto článku
uvádějí: “V článku Hendrich (…) uvádí, co o myšlenkovém vztahu Komenského k Böhmovi (na
jaře 1625 Komenský pobýval ve Zhořelci, kde rok předtím Böhme zemřel) soudili J. Kvačala,
J.V. Novák, A. Koyré, D. Mahnke, J. Patočka, ale sám nenachází nic, co by se u Komenského
(v Hlubině bezpečnosti) mělo označit za myšlenkovou přejímku od Böh a (např. s jeho ideou
pansofie, s přirovnáním Boha ke středu nekonečně velkého kruhu či světa jako stromu”. Na
tento článek pak v následujícím ročníku České mysli reagoval F.M. Bartoš ve svém dosti
ojedinělém komeniologickém příspěvku (Bartoš,F.M.: Nicolaus von Cues a Komenský. Česká
mysl 37, 1943, č. 1, s. 59 – 63.
471 Hendrich,J.: Komenského ztracení spis O andělích a spisek neznámého původu Boj Michala s
drakem. Naše doba 51, 1944, č. 7, s. 298 – 300; tentýž: Boj Michala s drakem. Naše doba 51,
1944, č. 9, s. 431 – 432. Srov.také: Patočka,J.: KS II, s. 42.
472 Rádl,E.: Věda a víra u Komenského. YMCA: Praha 1939.
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o Komenského filosofii přírody.
Dalším významným počinem bylo vydání knihy Jiřího V. Klímy “Věčně živý
Komenský” roku 1941

473

. Jedná se o nejrozsáhlejší text věnovaný Komenskému,

který se podařilo v podmínkách Protektorátu publikovat. Jedná se o populárně
laděný přehled života a díla Komenského. Václav Příhoda ve své recenzi této
knihy proto výstižně píše: “Klímův spis je první, který znalecky, věcně
a srozumitelně, bez jakéhokoli ústupku vědeckému podání, líčí život i dílo
Komenského. Dr. Klíma nespokojil se s tímto cílem, nýbrž usiloval o to dát Jana
Amose přímo mezi nás, učinit z něj pomocníka při řešení nynějších
vychovatelských problémů. Šlo mu o to dokázat, že Komenský není jen
historickou osobností, nýbrž má stále co říci našim rodičům i učitelům”

474

.

Celá kniha je koncipována jako dvojdílná - nejdříve popisuje život
Komenského, ve druhé části pak jeho dílo a myšlení. Tím sice dochází občas
k duplikaci údajů, ovšem současně platí, že tím dochází k dodržení jednotné
koncepce

a

systematickému

rozboru

Komenského

myšlení.

Důležitá

je

i skutečnost, že Klíma nezavírá oči před chiliasmem Komenského, ovšem víru
v revelace hodnotí v souladu s většinou prvorepublikového bádání o poznání hůře
jako projev určité duševní slabosti, když píše: “Kdo z lidí dnes žijících se chytal
za válečných strastí a běd rozmanitých bludiček, pochopí jistě i citové pohnutky
Komenského k víře v proroctví a přiblíží se jeho lidské osobnosti”

475

.

V neposlední řadě je třeba konstatovat, že ačkoli kniha vyšla v době
Protektorátu, obsahuje několik míst, která v souladu s celkovým úsilím tohoto
období zdůrazňují význam Komenského pro český národ

476

.

K nadcházejícímu jubileu vydal také Josef Hendrich svůj příspěvek pod
názvem Jan Amos Komenský ve světle svých spisů

477

. Jedná se o krátký úvod

následovaný vybranými ukázkami ze spisů Komenského, a to nejen obvykle
citovaných, ale i dosud v zásadě opomíjených - např. revelací. Rozruch vzbudilo
473 Klíma,J.V.: Věčně živý Komenský. Česká grafická unie: Praha 1941.
474 Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2006: 56 (Filosofie za Protektorátu. Vybrané texty…)
475 Klíma,J.V.: Věčně živý Komenský. Česká grafická unie: Praha 1941, s. 69.
476 jako příklad lze uvést: “k české Didaktice přece jen máme jako národ jiné povinnosti než
jenom jako ke zdroji poučení (...). Česká Didaktika byla přece psána pro český národ,
věnování celého díla didaktického zní NÁRODU ČESKÉMU. Není proto pochyby, že ve vhodné
úpravě s překlady latinských slov a vět sáhne zase český učitel po ní jako po jedné z
nejvýznamnějších knih pedagogických česky psaných a při tom pro celé světové snažení
pedagogické důležitých” - Klíma,J.V.: Věčně živý Komenský. Česká grafická unie: Praha 1941,
s. 35 - 36.
477 Hendrich,J.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Družstevní práce: Praha 1941.
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také zařazení reprodukce vyobrazení K. Kottera ze spisu Lux e tenebris
478

“s proslulým citátem: Běda ti, Germánie”

. Jedná se v zásadě o přípravnou

studii k větší práci, kterou se však nepodařilo vydat ani po konci války.
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že v roce 1941 vydal Jan Patočka
svou komeniologickou prvotinu - článek “O nový pohled na Komenského” . Ačkoli
to bude až do roku 1953 jediný komeniologický Patočkův text, zachovává si pro
směřování dalšího vývoje komeniologie zásadní význam, neboť především otevírá
nové horizonty, pokládá nové otázky - Marta Bečková v této souvislosti píše: “Je
pozoruhodné, jak jasnozřivá byla tato první Patočkova studie o Komenském,
jejíž základní idea zůstala přítomna v jeho další vědecké práci a byla dále
rozvíjena a prohlubována”

479

. S velkou mírou sugestivity zde Patočka píše: “Proč

je dnes potřeba nového Komenského? Starší pojetí nepostačí. J.V. Novák ve
svém velkém životopise sleduje objektivisticky, lze snad říci pozitivisticky,
časový postup Komenského života a prací a nepokouší se o Komenského jako
problém duchovědný. Kvačala to učinil a zjistil kořen jeho osobnosti v mystickonáboženském proudění na rozhradí 15. a 16. věku, zkříženém s reformačním
úsilím českobratrským. Nyní běží o to, správné rozpoznání Kvačalovo naplnit
jasnějším, diferencovanějším obsahem, položit prst na místo duchovně-dějinné
mapy, na které Komenský skutečně patří”

480

.

Je proto zřetelné, že Patočka zde velmi bystře chápe, že celé dosavadní
komeniologické myšlení se ocitlo v jakési vnitřní krizi (zde je samozřejmě možno
odkázat na Husserlovo myšlení) - éra velkých faktografických životopisů
a hagiografických velebení národního génia je u konce. Je proto zapotřebí vydat
se novým směrem, jehož obrysy však Patočka v roce 1941 vidí jen ve velice,
velice mlhavých obrysech, vždyť píše: “Vysledování duchovědných souvislostí,
v nichž stojí díla Komenského, není nikterak skončeno. Veliká, možná hlavní
práce stojí stále před námi (...) Komenský je náš veliký blízký a veliký cizí”

481

.

Jinak řečeno: Patočka si uvědomuje, že Komenský je myslitel, jehož myšlenkové
kořeny je třeba znovu důkladně promyslet, protože ve filosofii doby
478 Brambora,J.: Pro lepší poznání a využití díla Komenského. Pedagogika 2, 1952, č. 3 - 4, s.
180.
479 Bečková 1998: 331.
480 Patočka,J.: O nový pohled na Komenského. Původně otištěno: Kritický měsíčník 4, 1941, č. 5
- 6, s. 222 - 231. Znovu otištěno: Patočka,J.: Komeniologické studie I. Praha 1997, s. 11 - 21,
citované místo na s. 11.
481 Patočka,J.: O nový pohled na Komenského. KS I, s. 20 - 21.
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Komenského “vedle sebe existují mechanistické a matematické metodické
postupy, které přinášejí Descartes a Leibniz, na straně druhé biblickonovoplatónská,

mysticko-přírodovědná

Campanella a Komenský”

482

spekulace,

jejímiž

nositeli

jsou

.

Není pravděpodobně možno říci s definitivní jistotou, proč se Patočka
začal o Komenského v období Protektorátu částečně zajímat - domnívám se, že
svou roli zde sehrálo několik faktorů, z nichž ani jeden není možno označit za
jediný a dominující, ale právě naopak: pravděpodobně se jednalo o souhru
několika z těchto alternativ: uvědomění si, že Komenský by mohl být jako téma
bádání přijatelný i v těžkých časech, návaznost na D. Mahnkeho

483

- podotýkám

jen, že byl Husserlovým žákem stejně jako Patočka, a v neposlední řadě
Patočkův zájem o českou filosofii, který se ukazuje především v textu Česká
vzdělanost v Evropě z roku 1939

484

, i o pedagogiku, jak to demonstruje

především stať Filosofie výchovy, která pochází ze stejného roku

485

. Současně

ovšem platí, že tento text byl na dlouhou dobu - až do roku 1953 - jediným,
který Patočka Komenskému věnoval. Zdá se proto, že tento článek zapadá do
celkové podoby Patočkova myšlenkového systému v období druhé světové války,
ovšem není něčím, co by nějakým způsobem otevřelo směr dalších úvah, neboť
nová vlna (zčásti nedobrovolného) zájmu o Komenského přijde u Patočky
až později. Jinými slovy: tento článek není zcela jistě počátkem Patočkova
zájmu o Komenského, ale mnohem spíše jedním z mnoha příležitostných článků,
který rozhodně nezakládá kontinuální řadu textů.
Rok 1942 přinesl 350. výročí narození Komenského a toto “jubileum (…)
bylo podnětem k opětovnému vydání některých Komenského spisů a také nových
prací komeniologických – Komenský patřil k osobnostem, k nimž se nejčastěji
vraceli badatelé i vydavatelé hodlající v letech okupace přispět k povzbuzení
českého národního vědomí”

486

. Svaz knihkupců a nakladatelů k tomuto jubileu

482 Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2007: 138 (Česká filosofie v letech Protektorátu. Poznámky k
tématu)
483 je zcela nepochybné, že Patočka znal Mahnkeho dílo už v době čtyřicátých let, proto na něj v
citovaném článku odkazuje - Patočka 1997: 20, ovšem s jeho zásadní tezí, že Komenský je
duch v zásadě barokní, zásadně nesouhlasil - viz také: Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2007: 139
(Česká filosofie v letech Protektorátu. Poznámky k tématu).
484 Patočka,J.: Česká vzdělanost v Evropě. V. Petr: Praha 1939. Nově otištěno: Patočka,J.:
Umění a čas I. OIKOYMENH: Praha 2004, s. 27 – 52.
485 Patočka,J.: Filosofie výchovy. Tábor 1939, znovu otištěno nejdostupněji: Patočka,J.: Péče o
duši I. OIKOYMENH: Praha 1996, s. 363 – 440.
486 Zouhar, Pavlincová, Gabriel 2007: 116 (Česká filosofie v letech Protektorátu. Poznámky k
tématu)
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vypsal cenu na nové populární dílo o Komenském

487

. Cenu obdržel J. Hendrich,

ačkoli tiskem žádný spis, který by vyhovoval zadaným kritériím, především kvůli
zásahu protektorátní cenzury, nakonec nevydal

488

.

Proto mimo několika edic nejdůležitějších textů Komenského (např. Orbis
pictus) má zvláštní význam vydání sborníku Jan Amos Komenský, soubor statí
o životě a díle učitele národů

489

a příprava vydání korespondence Komenského.

Profesor klasické filologie Bohumil Ryba sice nově přeložil značné množství
Komenského dopisů

490

, ovšem protektorátní cenzura na konci roku 1941 vydání

nepovolila a současně nařídila úpravy. Ovšem ani při druhém kole cenzurního
řízení počátkem roku 1942 vydání nebylo povoleno. Po mnoha urgencích bylo
vytištění knihy dovoleno teprve následujícího roku, ovšem jak sám Bohumil Ryba
podotýká "s podmínkou, že po dobu války zůstane dílo ležet v plochých arších
v temnotě skladiště"
války roku 1945

492

491

. Kniha proto byla vydána až několik měsíců po konci

a na samý závěr knihy byl dodán Přídavek po osvobození,

který popisuje ve stručnosti všechny obtíže, které protektorátní cenzura
způsobovala při práci na vydání knihy.
4.4.2 situace na Slovensku
O komeniologii na Slovensku v období tzv. Slovenského štátu není možno
mluvit příliš obsáhle. Nejen z důvodu, že toto téma dosud zůstává stranou
jakékoli pozornosti badatelů, ale především, protože studium Komenského bylo
v této době naprosto minimální.
487 Dosti kriticky a s velkými pochybnostmi se o této soutěži vyjadřuje také Jan Patočka v textu
O nový pohled na Komenského - Patočka,J.: Komeniologické studie I. OIKOYMENH: Praha
1997, s. 11.
488 J. Brambora uvádí, že J. Hendrich zpracoval “montáž” nazvanou “Jan Amos Komenskýo svém
životě a své práci”, na kterou byly zpracovány dokonce i hodnotící posudky R. Laichtra a B.
Ryby - Brambora,J.: Pro lepší poznání a využití díla Komenského. Pedagogika 2, 1952, č. 3 4, s. 182. Nevydaný rukopis je dnes uložen: A AV ČR, fond: J. Hendrich, k. 2, inv. č. 49.
Zmiňované posudky se zde však nenacházejí, pravděpodobně byly ztraceny.
489 Bečková 1998: 330 - 331 píše: “Publikaci, která vyšla v březnu 1942 v nakladatelství J.L.
Peroutky v Praze, uspořádal Jiří V. Klíma, jenž se také nejvíce podílel na jejím obsahu. Dále
do sborníku přispěli: Fr. Žilka, J.B. Čapek, J. Hendrich (dvěma studiemi), L. Kratochvíl, J.
Krumpholc, Fr. Oberpfalcer, A. Pražák a K. Čondl”. Jen na okraj podotýkám, že v roce 1947
byl sborník vydán znovu v rozšířené a upravené podobě (nově byl zařazen např. text Z.
Nejedlého).
490 Dvořáčková,V.: Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením. In: Kremličková,L. (ed.):
Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek 2010, s. 239.
491 Ryba,B. (ed.) Sto listů... s. 394.
492 srov. Bečková 1998: 329 - 330.
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Oficiální politika slovenského režimu nepřipouštěla žádné okázalé
připomínky památky Komenského, což se projevilo v několika rovinách. Předně
bratislavská univerzita byla přejmenována jednoduše na “Slovenskou” (označení
“Komenského” bude navráceno až roku 1954). Dále lze konstatovat, že po celé
období nevyšla na Slovensku žádná monografie, která by se věnovala
Komenskému, ani žádná edice textu Komenského

493

.

Za jediný počin je proto možno považovat sérii článků uveřejněných
především v časopise Evanjelický učitel, které byly publikovány v souvislosti
s velmi skromně připomínaným výročím Komenského v roce 1942. Jejich autory
byly např. Jozef Šamko, Michal Pleško či začínající Juraj Čečetka

494

.

Souhrnně lze proto říci, že od smrti Jána Kvačaly v roce 1934 upadalo
slovenské bádání o Komenském do stále hlubší krize, která byla velmi silně
prohloubena vlivem politicko-společenské situace panující ve Slovenském štátě.
Poválečný vývoj proto bude nutně vykazovat dva rysy, které ho výrazným
způsobem odliší od českého: jednak bude začínat v zásadě z ničeho, tj.
z naprosto minimálních startovacích pozic, jednak se bude vždy okázale hlásit ke
svému velkému zakladateli, tj. J. Kvačalovi.

493 Mátej,J. a kol.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. SPN: Bratislava 1976, s. 396.
494 srov.: Čečetka,J.: Úvod. In: Komenský,J.A.: Vybrané spisy. SPN: Bratislava 1954, s. 25.
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4.5 komeniologie po roce 1945
4.5.1 úvodní poznámka
Abychom mohli pochopit místo Jiřiny Popelové v komeniologickém
výzkumu po roce 1945, je třeba nejdříve ukázat obecné rysy vývoje tohoto oboru
jako celku. Teprve pak se pokusím osvětlit místo Jiřiny Popelové v celém
procesu.
Jak jsem již naznačil, domnívám se, že poválečné období představuje
radikálně nové období v dějinách komeniologie, které označuji jako moderní.
Jestliže se ptáme, co je kuhnovskou anomálií, která vyvolala vznik nového
pojetí, lépe řečeno: nového paradigmatu, je třeba poukázat především na
význam Obecné porady o nápravě věcí lidských. Avšak nejen to: postupně
dochází ke konstituování zcela odlišného obrazu Komenského, který už většinou
není “určován pozitivistickým hodnocením navazujícím na racionalismus
karteziánský”

495

. Vznikají proto nové koncepce - především marxistická, do níž

postupně vstoupí i Jiřina Popelová, které radikálním způsobem změní celé
chápání myšlenkového odkazu Jana Amose Komenského. Samozřejmě že
jednotlivé směry a přístupy vykazují různou míru kontinuity se starším bádáním.
Zatímco marxistická komeniologie se vyznačuje velmi zřetelnou diskontinuitou
(už jen proto, že žádný z předválečných marxistických autorů se o Komenského
ani v nejmenším nezajímal), u evangelických badatelů je míra návaznosti na
předválečný výzkum výrazně větší.
Pro snazší orientaci rozdělím celé období po roce 1945 do několika
základních fází:
1. 1945 - 1948: období zapomnění
2. 1948 - 1957: období radikální reinterpretace
3. 1957 - 1968: období uklidnění
4. 1968 - 1989: období niky
Hned na úvod je možno říci, že komeniologie v celém tomto období let
1945 - 1992 prošla velmi bouřlivým vývojem, který v mnoha rysech vykazuje
podobné rysy jako ostatní společenskovědní disciplíny, ovšem nacházíme zde
i zajímavá specifika, která přispěla mimo jiné k tomu, že komeniologie získala
postupně velmi zajímavé postavení, které z nejrůznějších příčin lákalo mnoho
495 Čapková 2002: 215.
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badatelů.
Současně platí, že zatímco vývoji komeniologie před rokem 1918 byla
věnována jen pozornost v zásadě nesoustavná a výběrová

496

a vývoji v letech

1918 - 1945 minimální, situaci po roce 1945 se pokusilo shrnout několik autorů,
ovšem jen v podobě kratších časopiseckých příspěvků

497

. Domnívám se, že se tak

děje především proto, že po roce 1945 prošla komeniologie novým, velmi
bouřlivým vývojem, který bylo potřeba zmapovat a reflektovat jeho hlavní
vývojové etapy - naproti tomu postupné upadání zájmu o Komenského především
v době První republiky tuto potřebu nevyvolávalo.
Jsem si samozřejmě vědom, že naznačené čtyři základní fáze jsou jen
pracovními hypotézami, ovšem tímto pokusem o jednoduché rozčlenění usiluji
o poukázání na základní etapy vývoje komeniologického bádání. Je samozřejmě
otázkou, které momenty označit jako mezníky - rok 1948 je celkem zřejmý,
neboť nástup KSČ k moci zásadním způsobem změnil celkové poměry
v Československu. Rok 1957, rok první velké komeniologické konference, volím
jako symbolické datum, které odkazuje k celkovému zklidnění a současně
částečnému opadnutí zájmu o Komenského v 60. letech. Rok 1968 volím nejen
s odkazem na sovětskou okupaci Československa, ale také jako rok počátku
komeniologických kolokvií, kterým bude ještě věnována náležitá pozornost.
Je zřejmé, že poněkud jiné fázování by přineslo odkázání na publikování
zásadních komeniologických textů, ovšem domnívám se, že toto hledisko není
možno využít plně, neboť mnoho textů zůstalo nevydaných v rukopise (případ
monografie Jaromíra Červinky), anebo byly vydány se značným zpožděním
(případ studií Roberta Kalivody, které byly publikovány až roku 1992

498

, či

značného množství statí Jana Patočky, které zaplnily celý III. díl souboru
komeniologických

studií

a

byly

publikovány

(pokud

nepočítáme

v samizdatu a v zahraničí) až téměř 30 let po smrti svého autora

vydání

499

. Také úhel

pohledu zaměřený primárně na slovenský vývoj by mohl předložit odlišné
496 obávám se, že postavení nejpodrobnějšího přehledu dějin komeniologie v tomto období stále
náleží: Klíma,J.V.: Nejdůležitější výsledky dosavadních bádání o Janu Amosu Komenském.
ČČH 26, 1920, č. 1, s. 144 - 164.
497 z nejdůležitějších textů: Kopecký,M.: Současný stav naší komeniologie. SPFFBU D 30, 1983,
s. 75 - 79; Čapková,D.: K obrazu Jana Amose Komenského v české pedagogice 20. století.
SCetH 32, 2002, č. 67 - 68,s. 203 - 238; Bečková,M.: Česká poválečná komeniologie. Nástin
vývojových linií. Pedagogika 33, 1983, č. 2, s. 209- 220; Polišenský,J.: Současný stav bádání o
Komenském a společnosti jeho doby. SCetH 6, 1976, č. 14, s. 46 – 58.
498 míněno: Kalivoda,R.: Husitská epocha a J.A. Komenský. Praha 1992.
499 míněno: Patočka,J.: Komeniologické studie III. OIKOYMENH: Praha 2003.
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chronologické etapy.
Rozvoj komeniologie v období po druhé světové válce samozřejmě znovu
nastolil otázku edicí děl Komenského, a to jak českých, tak latinských. Zatímco v
meziválečném období Veškeré spisy JAK postupně zanikly, po roce 1945 začalo
být zřejmé, že právě na tomto místě má komeniologie největší mezeru, kterou
je třeba zaplnit

500

. Neděje se tak pouze z důvodu, že předchozí pokusy o velké

edice skončily v zásadě nezdarem, ale také proto, že vyvstala nutnost vydat
velké nálezy děl Komenského, které byly učiněny ve 30. letech, ale kvůli druhé
světové válce bylo jejich vydání odsunuto. Budu proto na příslušných místech
věnovat pozornost i vydání zásadních poválečných edic děl Komenského. A nejen
to: edice českých textů Komenského byly jakýmsi pilotním vzorem, na němž
mělo být především v období 60. let dosaženo stanovení obecných edičních
pravidel českých raněnovověkých textů. Význam edic Komenského tedy výrazným
způsobem překročil komeniologii jako obor a zásadním způsobem ovlivnil i další
obory

501

.
4.5.2 komeniologie mezi léty 1945 - 1948: období zapomnění

Konec

druhé

světové

války

nepřinesl

žádné

velké

oživení

komeniologického bádání, jak by mohl naznačovat zápas s protektorátní
cenzurou, kterému jsem věnoval pozornost výše. V zásadě lze říci, že nastal
502

pravý opak: Komenský upadl do pokračujícího zapomnění

. Základní

zdůvodnění této situace podává v obecných rysech Miloslav Ransdorf, když
upozorňuje na základní místo textu Zdeňka Nejedlého Komunisté, dědici velkých
tradic českého národa. Píše: “Tento článek podal razantní formou adaptaci
Palackého pojetí dějin a stal se ideologií revolučního pohybu poválečných let.
(...) Jeho pojetí českých dějin stálo na jakési polární dialektice, kterou vyčetl
z Palackého a dal jí novou údernost. Tato koncepce národních dějin byla vhodná
pro poválečnou revoluční dobu a pro počátky nové společnosti”

503

.

500 Kopecký,M.: Současný stav naší komeniologie. SPFFBU D 30, 1983, s. 76 - 77.
501 srov.: Daňhelka,J.: K vydávání děl J.A. Komenského. Slovo a slovesnost 21, 1960, č. 3, s. 219
– 225 – zejm. s. 224 – 225.
502 Z. Pokorný pro léta 1945 – 1948 v Čeeskoslovesnku registruje pouhých 6 titulů sekundární
literatury o Komenském – Pokorný,Z.: Bibliografie knižních komenian 1945 – 1990. ÚIV: Praha
1992, s. 168. Podotkněme jen, že se povětšinou jedná o krátká syntetická pojednání či
brožury.
503 Ransdorf,M.: Filosofie češství v době Evropské unie. Dostupné také on-line:
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Jinak řečeno: symbolické centrum spojené s Komenským nebylo v prvních
poválečných letech probuzeno k novému oživení, ale především vlivem koncepce
Z. Nejedlého dále spalo. Nejedlý totiž “české národní tradice vnímal jako
tradice lidové, demokratické, revoluční, pokrokové, se silným
sociálním”

prvkem

504

. Komenský do této koncepce z několika příčin nezapadal -

Komenský jako hluboce věřící člověk, kněz a biskup, osobnost z “doby temna”
a intelektuál

505

se prostě do předem daných bipolárních kritérií nehodil

506

. Jiří

Křesťan navíc správně zdůrazňuje, že do koncepce Zdeňka Nejedlého se “nevešli
Slováci - adjektivum “slovenský” v textu není vůbec použito, osamoceno tu ční
jediné slovenské jméno, a to ve výčtu lidových rebelů jméno Jánošíkovo”

507

.

Ovšem jak už jsem ukázal výše, Komenský nikdy nepatřil jen do českých dějin
(a tedy i do českého historického vědomí), ale i do slovenského. Vzniká tak další
významný důvod, proč Komenský do Nejedlého pojetí nezapadal a vlastně ani
zapadnout nemohl.
V určitých rysech se tak opakovala situace, kterou jsme viděli už
v meziválečném období: zatímco v období nesvobody (tj. v dobách rakouskouherské monarchie a protektorátu) byl Komenský hojně uctíván jako symbol boje
za práva svého národa, jako ten, kdo skrze pedagogiku usiloval o záchranu svého
jazyka i národa, období svobody (tj. období První republiky a období po druhé
světové válce) jako by si nevěděla s Komenským rady. V situaci (úspěšně)
vybojovaného boje se už symbol celoživotního bojovníka, navíc v zásadě
neúspěšného, prostě nehodil…
Ve velmi podobné situaci se v letech 1945 - 1948 nacházelo i vědecké
bádání o J.A. Komenském - okamžitě po konci války se objevují nové edice děl
Komenského, např. roku 1946 Počátkové čtení a psaní přeložené J. Hendrichem,
Kšaft umírající matky jednoty bratské s předmluvou Ferdinanda Hrejsy atd.
Ovšem tyto edice nepřekračují rámec, který byl obvyklý již v předválečném
období - jedná se o nová vydání základních textů Komenského, ovšem v zásadě
populárně laděná a bez hlubších vědeckých aspirací – snad jedinou výjimku
http://www.ransdorf.com/%C4%8Dl%C3%A1nky/60.CESSPOL.pdf , stav ke dni 29.12. 2013.
504 Křesťan,J.: Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Paseka: Praha - Litomyšl 2012, s. 327
(dále jen Křesťan 2012).
505 Zdeněk Nejedlý ve svém textu ostře zaútočil i na intelektuály, když napsal: “Lidový člověk
myslí daleko prostěji, a proto i správněji než někdy inteligent, jenž rozkládá a rozleptává
diskuse” - citováno podle Křesťan 2012: 328.
506 Srov.: Olšáková,D.: „Nika“ české historiografie? In: Olšáková 2012: 19.
507 Křesťan 2012: 329.
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představují dva inovativní překlady velmi často vydávaných textů Komenského do
nové češtiny, z nichž jako zajímavější se jeví překlad Informatoria školy
mateřské

508

.

Na velké ediční podniky předválečné doby, především Veškeré spisy,
navázáno nebylo a obnoven nebyl ani Archiv

509

. Rovněž odborné komeniologické

literatury bylo vydáno v zásadě zanedbatelné množství - za zmínku stojí jen nové
vydání sborníku “Jan Amos Komenský” vydaného J.V. Klímou, ovšem v částečně
inovované podobě roku 1947

510

, a protektorátními úřady zakázané edice

korespondence Komenského připravená Bohumilem Rybou, která vyšla okamžitě
po osvobození a o které jsem mluvil již výše.
Je proto zřejmé, že ve velmi rychlém až hektickém období mezi koncem
války a únorovými událostmi roku 1948 stál Komenský dosti mimo pozornost.
Cíle, kvůli kterým byl zájem o něj posilován v období Protektorátu, se najednou
staly nepatřičnými a v nové situaci nevyhovujícími. Zdá se tedy, že mohu už na
tomto místě formulovat tezi, že velké oživení zájmu o Komenského, které
přinese následující období, nevychází primárně z českého bádání předcházejících
období, ale navazuje na odlišné zdroje a prameny.
4.5.3 komeniologie mezi léty 1948 - 1957: období radikální
reinterpretace
4.5.3.1 zrod marxistické komeniologie
Druhé období dějin české poválečné komeniologie vymezuji léty 1948 rokem nástupu KSČ k moci v rovině obecné i vydání Hendrichova překladu
Pampaedie v rovině komeniologie - a rokem 1957, kdy se konala první významná
mezinárodní komeniologická konference. Volím tyto roky proto, abych na straně
jedné odlišil výrazný předěl v komeniologickém bádání na přelomu čtyřicátých
a padesátých let, a na straně druhé, aby bylo možné naznačit rozdíl oproti
508 Jedná se o vydání Kšaftu pod názvem Odkaz umírající matky Jednoty bratrské (přeložil R.
Schenk, Tábor 1945) a Informatoria pod názvem Komenský maminkám (přeložila L. Mašínová,
Praha 1947) – viz.: Klosová,M.: J.A. Komenský a český čtenář aneb Komenský v překladech.
SCetH 22, 1992, č. 46 – 47, s. 183 – 184.
509 Byly sice činěny pokusy o navázání na vydávání Veškerých spisů ve kterých se angažoval
především J. Hendrich, ovšem neúspěšné – viz: Hýbl,F.: Snaha o pokračování edice Veškerých
spisů J.A. Komenského a Archivu pro bádání o životě a spisech J.A. Komenského po druhé
světové válce. SCetH 13, 1983, č. 26, s. 76 n.
510 Klíma,J.V. (ed.): Jan Amos Komenský. Soubor statí o životě a díle učitele národů. Praha
1947.
132

bádání šedesátých let.
Domnívám se, že toto období je pro celý poválečný vývoj klíčové, neboť
právě

zde

byly

nastaveny

základní

parametry,

které

určovaly

podobu

komeniologického bádání i v dalších desetiletích.
První základní změna spočívá ve skutečnosti, že osobnost Komenského
byla radikálně nově znovuobjevena a radikálně reinterpretována, symbolické
centrum spojené s Komenským znovu ožívá, ovšem v dosti odlišné podobě.
Komenský je tak znovu chápán jako významná osobnost českých dějin, ovšem
důvody a zdroje tohoto významu prošly zásadní revizí. Výrazným způsobem byla
také reinterpretována problematika významu Komenského pro současnost, tedy
jinými slovy význam symbolického centra spojeného s Komenským.
Jestliže mluvím o radikální reinterpretaci postavy Komenského, nemohu
opominout, že podobným procesem prošly i jiné postavy a historické procesy jmenovat na prvním místě je samozřejmě nutno Jana Husa a husitství

511

.

František Černý pak velmi výstižně upozorňuje, že tento proces se týká
i vybraných postav moderních dějin - např. Karla Čapka, který byl, podobně jako
Komenský, částečně znovuobjeven působením ruského vlivu a interpretován
především jako bojovník za mír

512

. A stranou samozřejmě nelze ponechat asi

nejznámější příklad reinterpretace osobnosti umělce a jejího díla, který nám
poskytuje Zdeněk Nejedlý ve svém vztahu k Aloisi Jiráskovi - pravicový národnědemokratický senátor byl proměněn v nejlidovějšího českého spisovatele... 513
V této souvislosti je nutno zdůraznit, že došlo k přijetí rozhodnutí vlády
ČSR (a tedy o KSČ) ze dne 28. března 1956, které určilo základní obrysy další

511 viz dnes už klasické dílo: Kavka,F.: Husitská revoluční tradice. SNPL: Praha 1953.
512 František Černý v případě Karla Čaka připomíná význam osobnosti S.V. Nikolského, profesora
Lomonosovy univerzity v Moskvě, který už na počátku 50. let popsal Čapka jako “jednoho z
největších českých spisovatelů, kterého zná celý svět, takže je na místě, aby si jeho díla
vážila i socialistická či komunistická společnost”, zatímco v Československu nevyšla v letech
1949 - 1952 žádná Čapkova kniha - Černý,F.: Normalizace na pražské filozofické fakultě
(1968 - 1989). Vzpomínky. FF UK: Praha 2009, s. 121 - 122.
513 Vít Vlnas k tomu píše: “Dvacet let po smrti si Jiráska přisvojil inteligentní, kdysi schopný,
avšak nyní profesně zahořklý a předčasně senilní Zdeněk Nejedlý. S Jiráskem sdílel jeho
obrozenecký patos, který prostě a jednoduše převlékl do hávu marxistické ideologie. Zbytek
už známe. Společně s hluboce věřící katoličkou Boženou Němcovou, dobrým Rakušanem
Bedřichem Smetanou a bodrým militaristou Mikolášem Alšem se Alois Jirásek ocitl v
panoptiku pokrokových osobností, jimž zřejmě jen předčasná smrt zabránila vstoupit do KSČ.
Kdyby neumřeli, mohli po roce 1946 chodit všichni společně do Lucerny a naslouchat tam
Janu Husovi, který by, podle Nejedlého, již nebyl v oné době kazatelem, ale předsedou
politické strany” - Vlnas,V.: Obrana Jiráskova. Lidové noviny 15.8. 2012, citováno dle:
http://www.klaus.cz/clanky/3163, stav ke dni 8.2. 2014.
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vědecké práce v komeniologii

514

. Jan Patočka v této souvislosti konstatuje, že

jako základní úkoly byly vytyčeny tyto oblasti

515

: nové fotolitografické vydání

souboru Opera didactica omnia, ke kterému opravdu došlo následujícího roku

516

;

zahájení zcela nové akademické edice díla Komenského, která nenavazovala na
Veškeré spisy Komenského a byla pojmenována Dílo J.A. Komenského, tj. J.A.
Comenii Opera omnia - zde se proponovaný cíl ani zdaleka nepodařilo
dosáhnout, neboť původní záměr počítal s vydáváním 2 - 4 svazků ročně, ovšem
první svazek edice vyšel až roku 1969, přičemž dodnes není práce hotova

517

.

Došlo také k zahájení nové populární edice spisů Komenského v češtině,
která byla označena jako Vybrané spisy J.A. Komenského - zde práce
pokračovaly rychleji, a ačkoli se vydání posledního svazku protáhlo až do roku
1978, podařilo se splnit původně proponovaný cíl vydat osmidílný soubor, navíc
byl vydán i svazek rejstříků

518

. Posledním úkolem se stalo obnovení Archivu pro

bádání o životě a díle J.A. Komenského, ke kterému opravdu došlo roku 1957

519

.

Vladimír Urbánek k tomu píše: “Časopis s mírně pozměněným názvem oproti
svému předválečnému předchůdci - Archiv pro bádání o životě a díle J.A.
Komenského - a s podtitulem Acta Comeniana (...) rozhodně přispěl podstatným
způsobem k etablování komeniologie jako respektovaného badatelského oboru.
514 viz: Usnesení ÚV KSČ a vlády republiky o vydání J.A. Komenského. Rudé právo 28.3. 1956, s.
1 - dostupné on-line: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/3/28/1.png
515 Patočka,J.: Dnešní stav vydání děl J.A. Komenského. In: Komeniologické studie I.
OIKOYMENH: Praha 1997: 161 - 163.
516 podrobnou zprávu o vydání tohoto souboru přináší: Brambora,J.: K fotolitografickému vydání
souboru Opera didactica omnia. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 16,
1957, s. 103 - 106.
517 jen na okraj poznamenávám, že práce stále pokračují - v roce 2013 byl vydán svazek 9/II,
ovšem konečné dokončení edice dnes není možno ani odhadnout.
518 došlo tak k tichému opuštění nezdařené edice děl Komenského, která byla započata
počátkem 50. let. D. Čapková k této edici píše: “Editor František R. Tichý v (...) prvním
svazku “spojil” Didaktiku českou a Didaktiku velkou v jeden spis, naprosto nehistoricky, bez
zřetele k specifičnosti obou verzí (...). Předmluva Ondreje Pavlíka, který byl jedním z
významných činitelů školské politiky československé, patří k typu “ideologických oprav” ve
výkladech o Komenském” - Čapková 2002: 219. Navíc se celá edice vyznačovala naprostým
zmatkem, neboť už v roce 1960 J. Daňhelka výstižně napsal, že „zvláštnost tohoto výboru je
v tom, že přináší text podivuhodně upravený, který vlastně není ani Komenského, ani
vydavatelův. Je to na doporučení komise, která se ustavila při tehdejší pedagogické fakultě
Karlovy university a která vypracovala kuriózní ediční zásady (…) Výbor nelze označit jinak,
než buď jako špatnou edici, nebo jako špatný překlad“ - Daňhelka,J.: K vydávání děl J.A.
Komenského. Slovo a slovesnost 21, 1960, č. 3, s. 224. Mimo naznačené edice stojí za zmínku
především pět různých vydání Labyrintu světa z let 1945 – 1960, která mají různou úroveň –
nejvyšší pravděpodobně Vladimíra Šmilauera z roku 1958 (doslov k této edici napsala Jiřina
Popelová) a Antonína Škarky také z roku 1958; ostatní díla Komenského byla vydávána jen
okrajově či vůbec.
519 Bečková,M.: Bibliografie článků v časopise Archiv pro bádání o životě a díla J.A.
Komenského. Státní pedagogická knihovna: Praha 1964, s. 4.
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Jeho obnovení se totiž sešlo šťastně s lety, kdy se Komenský stává hlavním
tématem bádání několika vědeckých osobností”

520

. Podotýkám jen, že obnovený

Archiv nebyl jediným časopisem, který otiskoval komeniologické příspěvky nacházíme je i na stránkách české Pedagogiky či slovenské Jednotné školy.
Druhým z těchto faktorů je skutečnost, že komeniologie získala pevnou
(ačkoli

několikrát

reorganizovanou)

institucionální

základnu

(ovšem

jen

v Čechách, nikoli na Slovensku) nejdříve od 1. února 1954 v podobě Kabinetu
pedagogických věd ČSAV v čele s Otokarem Chlupem

521

. Nejednalo se

o specializovanou komeniologickou instituci, ale již od počátku zde pracoval
Josef Brambora. K 1. lednu 1957 pak byl Kabinet přeměněn na Pedagogický ústav
J.A. Komenského ČSAV

522

. Záměr zřídit v Akademii věd tým pro vydávání díla

Komenského vznikl v souvislosti s blížícím se 300. výročím vydání souboru Opera
didactica omnia (1657). Původně se předpokládalo, že hlavním úkolem týmu
bude navázání na přerušené vydávání Veškerých spisů J.A. Komenského, ovšem
postupem času se situace vyvinula jinak

523

. V období padesátých let nebyla

činnost tohoto oddělení ještě zcela výrazná, což lze částečně přičíst i částečné
institucionální neukotvenosti. Lze proto říci, že plnou měrou se činnost oddělení
rozvinula až v následujícím období.
Jen na okraj je možno připomenout, že k 1. říjnu 1954 bylo při
Pedagogické knihovně Komenského založeno oddělení komenian, které bylo
orientováno téměř na bibliografii

524

. Současně s těmito organizačními změnami

bylo na základě rozhodnutí vlády ze dne 30. května 1956 přikročeno k obnově
pedagogického muzea pod názvem Pedagogické muzeum J.A. Komenského. Již
od svého vzniku sídlilo v prostorách Valdštejnského paláce, což mu zabezpečilo
“dostatečné a reprezentativní prostory umožňující významný rozvoj ve všech

520 Urbánek,V.: Acta Comeniana - od komeniologického časopisu k revui pro intelektuální
dějiny. In: Olšáková 2012: 51. Návaznost na původní časopis byla naznačena i číslováním
prvního ročníku jako šestnáctého.
521 tato instituce ovšem fungovala jen v Čechách, nikoli na Slovensku – zde zůstala pedagogika
výlučně spojena s univerzitními katedrami (především bratislavskou).
522 Urbánek,V.: Acta Comeniana - od komeniologického časopisu k revui pro intelektuální
dějiny. In: Olšáková 2012: 49 - 50.
523 http://komeniologie.flu.cas.cz/historie.php, stav ke dni 28.12. 2013
524 M. Bečková k tomu v rozhovoru s D. Olšákovou říká: “Oddělení komenian Pedagogické
knihovny nebylo vědeckým pracovištěm, byla to jen součást knihovny, kde se dělala
bibliografie a shromažďvala se komeniologická literatura” - Olšáková 2012: 140. Jen na okraj
podotýkám, že tato specializovaná komeniologická příruční knihovna funguje v Národní
pedagogické knihovně dodnes.
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oblastech činností”

525

. Ihned po svém vzniku se muzeum podílelo na přípravě

velké konference konané na podzim 1957, ovšem pro veřejnost bylo otevřeno až
9. června 1960.
Za třetí zásadní skutečnost lze označit zásadní ovlivnění vlivy, které je
možno stručně charakterizovat jako ideologické. Bádání o Komenském se
postupně dostalo pod velmi silný ideologický vliv, který na straně jedné
deformoval podobu výzkumu, na straně druhé je však nutno konstatovat, že do
určité míry otevíral nové otázky a témata. Význam Komenského hluboké
zbožnosti i filosofie především v rovině pansofie je výrazně podceňován, místo
toho přichází zásadní ocenění Komenského pedagogického systému a především
jeho demokratismu. V souladu s ideologickými požadavky byl zdůrazněn
Komenského “boj za mír”, tj. úsilí Komenského o mírovou reformu společnosti
jako celku. Josef Polišenský proto v této situaci výstižně píše: “Komenského dílo
bylo u nás zneužíváno politicky. Ústřední výbor KSČ se neskládal z lidí, kteří by
byli jeho obdivovateli, ale ve shodě se skutečností byli přesvědčeni, že v díle
Komenského se najde dost argumentů pro úsilí o jednotu lidstva a boj proti
válce”

526

. Jinými slovy: Komenského celoživotní a v posledních letech života

ještě zesílené úsilí o mír bylo interpretováno jako předzvěst boje za mír států
východního

bloku.

Současně

platí,

že

toto

úsilí

chápané

jako

vrchol

všenápravných snah, bylo velmi kladně hodnoceno jako pokroková část
Komenského díla

527

.

Uvedené ideologické vlivy také způsobovaly posilování symbolického
centra spojeného s Komenským. Ačkoli i nadále vidíme jeho výrazně menší
význam oproti husitství, dochází už od poloviny 50. let k pojmenovávání různých
institucí

jménem

Komenského,

odhalení

sochy

Komenského

vytvořené

V. Makovským před muzeem v Uherském Brodě (1956) a především zavedení
28. března jako Dne učitelů (1955), jehož oslavy byly vždy spojeny s připomínkou
Komenského

528

.

525 Pánková,J.: Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, jeho historie a vazby s Muzeem
Komenského v Přerově. In: Konířová 2009: 26.
526 Polišenský,J.: Historik v měnícím se světě. Karolinum: Praha 2001, s. 206.
527 např. P. Vajcik píše: “Společenské názory J.A. Komenského ve světle ideologických rozporů
jeho doby a v poměru k tehdejším utopistům jsou progresivní a znamenaly tehdy radikálněreformní pokusy a vyjadřovaly touhy národů. Musíme vysoce oceňovat Komenského úsilí o
reformu (...) a zejména jeho úsilí o světový mír” - Vajcik,P.: Spoločenské náhľady J.A.
Komenského. In: Vybrané spisy III. SPN: Bratislava 1957, s. 29.
528 viz např. Rudé právo ze dne 28.3. 1958 přímo na titulní straně otisklo článek “Den učitelů”:
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1958/3/28/1.png (stav ke dni 15.5.
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V naznačeném období

proto bylo opakovaně zdůrazňováno, že jediné

správné studium myšlenkového odkazu Komenského (a především jeho praktická
realizace) je možné jen v podmínkách socialistické společnosti - A.A. Krasnovskij
říká výstižně: “Komenského systém není dodnes uskutečněn v buržoazněkapitalistických

státech

pro

jejich

reakční

politiku.

Jen

v

SSSR

a lidovědemokratických státech se uskutečňuje hlavní idea Komenského”

529

.

Jinak řečeno: Komenský byl interpretován jako velký předchůdce socialistické
školy, neboť “jeho úsilím bylo učit a vychovávat všechny, i ty nejchudší. (...)
Jako první vyhlásil nepochybnou tezi, že není menší množství schopných
a talentovaných lidí než v malé skupině privilegovaných a bohatých lidí”

530

. Bylo

také opakovaně zdůrazňováno, že Komenský je pokrokovou osobností, i přesto,
že jeho myšlení obsahuje prvky vysloveně středověké a náboženské, neboť tyto
vrstvy jeho myšlení je možno celkem bez problémů pominout a soustředit se jen
na zásadní témata, čímž dochází ke zkreslení, které podrobím další analýze.
Sovětské bádání také akcentovalo ještě jednu důležitou rovinu: Komenský
je osobností výrazně aktuální, nejedná se o myslitele, jehož myšlenkový systém
je mrtvý, ale právě naopak - v jeho díle je možno hledat inspiraci pro aktuální
otázky současné výchovy i celé společnosti. Jan Patočka k tomu už v roce 1959
souhrnně píše: “Je to především fakt, že Sovětský svaz ve svém velkolepém
zápalu pozvednout všeobecnou kulturní úroveň své země učinil zkušenost, že
nejúčinnější způsob, jak tento záměr uskutečnit, spočívá v příklonu k těm
principům organizace školství, jež mají svůj nejzazší původ v myšlenkách
vyjádřených ve Velké didaktice. Sovětští autoři pochopili, že jsou-li Komenského
ideje pojaty z hlediska úkolu dohnat a předehnat vyspělejší země, hodí se
znamenitě k řešení problémů výchovy v té podobě, jak na ně nahlížejí dnes”

531

.

V neposlední řadě je třeba položit si otázku, proč s nástupem KSČ k moci
došlo k tak radikálnímu obratu ve vztahu ke Komenskému, tj. proč začal být
chápán jako “pokroková tradice”, jež byla pravidelně od poloviny 50. let
připomínána zejména v Den učitelů při výročí Komenského narození, tj.
28. března. Jinými slovy: i když připustíme, že před komeniologií stály v
2014).
529 Krasnovskij,A.A.: Jan Amos Komenský. Slovenské pedagogické nakľadatelstvo: Bratislava
1955, s. 224.
530 tamtéž, s. 226.
531 Patočka,J.: KS II: 45.
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poválečných letech velké výzvy - především důkladného studium a recepce všech
velkých nálezů z období 30. let - a bylo dosti pravděpodobné, že se stane opět
relativně frekventovaným oborem bádání, je třeba spíše hledat příčiny oživení
symbolického centra spojeného s Komenským, protože mezi těmito dvěma
podobami zájmu o Komenského nemusí být vždy jasná souvztažnost. Domnívám
se, že zásadní roli v tomto znovuoživení symbolického centra sehrál vliv sovětské
vědy

532

. Bez tohoto impulsu vneseného zvnějšku do českého bádání by

pravděpodobně komeniologie stála i nadále dosti mimo zájem

533

. Je velmi

symptomatické, že první velké monografie nastupujícího českého marxismu byly
věnovány především období spojeného se symbolickým centrem významnějším
a zřetelnějším - husitstvím
Dagmar

Čapková

534

v

.
této

souvislosti

zdůrazňuje

význam

návštěvy

sovětského profesora pedagogiky Nikolaje Kiroloviče Gončarenka v roce 1953,
která vedla nejen k oživení české komeniologie, ale i k opětovnému
přejmenování bratislavské univerzity na Univerzitu Komenského, protože tohoto
označení se v období II. světové války Slovenský stát vzdal a univerzita se
jmenovala jednoduše “Slovenská”

535

. Gončarov totiž při své návštěvě kritizoval

československé politické i vědecké činitele, že si dostatečně neváží osobnosti
J.A. Komenského

536

, což vedlo k několika důležitým skutečnostem:

Předně byly velmi rychle vydány různé texty sovětských badatelů, které
byly samozřejmě považovány za výborný vzor hodný pokorného následování

537

.

532 tuto hypotézu potvrzuje i D. Olšáková – Olšáková,D.: Niky české historiografie. In: Olšáková
2012: 19 – 20.
533 sama Jiřina Popelová k tomu píše: “Rozhodnou přeměnu v pojetí (...) Komenského znamená
práce marxistických badatelů. Zvláště po Velké vlastenecké válce se obrací ke Komenskému
pozornost pedagogů Sovětského svazu a zemí lidových demokracií, kteří vidí v Komenského
díle jeden ze základních kamenů budování socialistické školy” - Popelová 1958: 25. Je zde
velmi zřejmé, že Popelová nemohla odkázat na žádnou starší českou marxistickou studii o
Komenském, proto mluví nejdříve o sovětských, pedagogy z ostatních zemí východního bloku
je podle mého názoru míněn především východoněmecký Robert Alt.
534 mám na mysli především: Macek,J.: Husitské revoluční hnutí. Praha 1952.
535 Čapková 2002: 218.
536 srov. též: Čapková 2002: 218. M. Bečková k tomu uvádí: „v roce 1953, když tady byla
sovětská delegace v čele s profesorem Gončarovem, tak ta delegace navštívila i Výzkumný
ústav pedagogický, kde se tehdy zabývali vším možným, Makarenkem a já nevím čím ještě. A
hledali tam komeniologické oddělení a zjistilo se, že žádné komeniologické oddělení
neexistuje, i když v ústavu od roku 1945 pracoval doktor Brambora“ - Olšáková 2012: 139.
537 tím samozřejmě nemá být řečeno, že nebylo možné vznášet jakousi dílčí kritiku - např. J.
Popelová o knize A.A. Krasnovského napsala: “Vady jeho práce plynou jednak z neúplného
materiálu, na základě něhož dělá své závěry, jednak ze zásad, ovládajících sovětskou filosofii
v období kultu osobnosti. Působením těchto zásad nedocenil vlivy západní filosofie i vlivy
buržoasní, přecenil vliv plebejských masa konečně zjednodušeně a schematicky chápal
filosofické zápasy v XVII. století” - Popelová 1958: 27.
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Z knih je třeba výslovně zmínit především již zmíněný životopis Komenského
z pera A.A. Krasnovského, z článků programovou stať otevírající první číslo
prvního ročníku časopisu pedagogika nazvanou Velký přínos J.A. Komenského do
socialistické pedagogiky z pera S.A. Frumova

538

. Velmi dobrou představu

o sovětské komeniologii lze získat i ze sborníku Sovětští pedagogové o J.A.
Komenském, který obsahuje referáty, které zazněly na zasedání Akademie
pedagogických věd v Moskvě roku 1957

539

. Lze říci, že ačkoli sovětští badatelé

chápali Komenského dosti zjednodušeně a zploštěně i z důvodu nedostatečné
znalosti textů Komenského

540

, přesto jsou jejich studie pro moderní českou

komeniologii jakýmsi iniciačním impulsem

541

a náleží jim tedy zásadní role

v budování základních rysů marxistické komeniologie. Jinými slovy: sovětské
marxistické texty základním způsobem narýsovaly půdorys, na jehož základě
české (a v omezenější míře i slovenské) bádání vystavělo moderní českou
komeniologii.
Toto naznačené zjednodušení se projevuje v několika rovinách, které
velmi dobře popisuje I.F. Svadkovskij, když píše: “Současnou pedagogiku nemůže
poutat (...) protikladný a neklidný světový názor Komenského, ani zdůvodnění
cílů výchovy jako přípravy k posmrtnému, tedy nejen k pozemskému životu, ani
jeho konkrétní didaktika, ve které se musely odrazit nedostatky jeho světového
názoru a omezenost tehdejších poznatků o člověku a přírodě. A přece je
Komenský pro současnou pedagogiku živý. Pozorně zkoumáme jeho dědictví,
studujeme jeho didaktická díla. (...) Veliký český vlastenec je drahý nám (...)
proto, že s neobyčejnou jasností dokázal, že výchova člověka má a může být
postavena na vědeckých základech (...). Jan Amos Komenský založil a zdůvodnil
současnou pedagogickou vědu v plném slova smyslu”

542

. Je tedy zřejmé, že

sovětské bádání jednoznačně preferovalo pedagogickou složku před všemi
538 Frumov,S.A.: Velký přínos J.A. Komenského do socialistické pedagogiky. Pedagogika 1, 1951,
č. 1, s. 6 – 22.
539 Kyrášek,J., Pařízek,V. (eds.): Sovětští pedagogové o J.A. Komenském. SPN: Praha 1963.
540 tuto skutečnost přiznává i Jiří Kyrášek v recenzi ruského originálu knihy A.A. Krasnovského,
když píše: “Biografickou podrobností a obšírností není práce prof. Krasnovského tak rozsáhlá,
jako spis prof. J.V. Nováka a J. Hendricha. Za to je zde cenný a v mnohém nový, marxistický
pohled na události v životě Komenského i na jeho spisy” - Kyrášek,J.: A.A. Krasnovskij: Jan
Amos Komenskij. Pedagogika 4, 1954, č. 3 - 4, s. 299.
541 vzpomínám v této souvislosti s velkou vděčností, jak mi často význam sovětských
komeniologických studií připomínala prof. Jaroslava Pešková, která vždy jejich význam vysoce
hodnotila.
542 Svadkovskij,I.F.: Didaktika Jana Amose Komenského a současná pedagogická věda. In:
Kyrášek, Pařízek 1963: 195 - 196.
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ostatními, což poskytovalo mimo jiné částečnou oporu pro využití Komenského
jako symbolu výstavby jednotného školství

543

.

Velmi akcentováno bylo také Komenského úsilí o mírovou reformu
společnosti - I.A. Kairov k tomu píše: “Celý krásný a pracovitý život Komenského
byl zasvěcen úsilí přetvořit vzájemné lidské vztahy tehdejší společnosti na
základě spravedlnosti, svobody a humanismu”

544

. Je otázkou, jakou měrou se na

posílení tohoto akcentu podílela válečná zkušenost celé sovětské společnosti, jak
naznačuje Jan Kumpera

545

. Domnívám se, že možná do určité míry ano, ale

zásadní vliv je zde podle mého názoru nutno připsat celkovému nastavení
chápání Komenského v ruském bádání, které navazovalo na starší, v mnoha
případech ještě předrevoluční východiska

546

.

V přímé návaznosti na tehdejší diskuse byl důraz kladen i na význam
slovanské myšlenky u Komenského, který je tak důsledně interpretován jako
významná osobnost slovanského pedagogického myšlení

547

.

Chápání Komenského jako svébytného filosofa bylo naproti tomu zcela
redukováno

548

, což se projevilo podle tvrzení Jana Kumpery i v uměle brzděném

vydání Obecné porady o nápravě věcí lidských

549

. Jako příklad nepochopení

543 Rudé právo k tomu 28.3. 1957 napsalo: “Jestliže on (míněn J.A. Komenský - pozn. J.H.)
mohl tenkrát - v době feudálního temna - jen toužit po skutečně lidové škole, která by
zaručovala stejnou míru vzdělání veškeré mládeži bez rozdílu, bohaté jako chudé, chlapcům
jako dívkám - dnes už tyto jeho tužby jsou na výsluní naší lidově demokratické moci
skutkem: takovou školu máme” - Rudé právo 28.3. 1957, s. 1; k dispozici on-line:
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1957/3/28/1.png (stav ke dni 8.1. 2013).
K zákonu o jednotném školství, na který je v textu naráženo: Cigánek,R.: Politický zápas o
jednotnou státní školu 1945 - 1949. Karolinum: Praha 2009. Jen na okraj lze dodat, že celou
situaci svým obvyklým způsobem glosuje Václav Černý ve svých Pamětech, když píše: “Z
Komenského si Nejedlý odnesl pár povšechných hesel (...). Floskule o “jednotné škole”,
zaprvé, do níž bylo lze vpašovat nejabsurdnější omyly” - Černý,V.: Paměti III. Atlantis: Brno
1992,s. 258 - 259.
544 Kairov,I.A: Úvodní slovo. In: Kyrášek, Pařízek 1963: 8.
545 Kumpera 1992: 171.
546 srov. např.: Čuma,A.: Vzťah ruskej školy k demokratickému odkazu J.A. Komenského v
druhej polovici 19. storočia. In: Karšai,F. (ed.): Demokratizmus v diele Jana Amosa
Komenského. Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Bratislava 1974, s. 47 – 53.
547 Srov.: Frumov,S.A.: Velký přínos J.A. Komenského do socialistické pedagogiky. Pedagogika 1,
1951, č. 1, s. 6 – 22 či: Kyrášek,J., Pařízek,V. (eds.): Sovětští pedagogové o J.A. Komenském.
SPN: Praha 1963, s. 16. V obecnějším kontextu: Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká
filosofie v letech 1945 – 1948. Academicus: Brno 2013, s. 8.
548 D. Čapková v této souvislosti upozorňuje na povětšinou zcela nechápavé stanovisko
sovětských autorů v otázce Komenského synkritické metody, “kterou zpravidla zjednodušovali
jen jako výraz Komenského pro napodobování přírody” - Čapková 2002: 217. Jinými slovy:
sovětští autoři chápali jako primární vždy Komenského pedagogické myšlení, filosofické
názory pak od nich separovali a marginalizovali. Tuto skutečnost je však zároveň možno
interpretovat jako důsledek rozšíření Komenského pedagogických textů a současně velmi
dlouho nedostupností textů filosofických.
549 Kumpera 1992: 171. Tuto hypotézu potvrzuje i J. Beneš, když odkazuje na údajný výrok Z.
Nejedlého, který byl zachycen J. Kyráškem: “To (tj. Komenského Konzultaci - pozn. J.H.)
140

filosofického významu a osobitosti Komenského myšlení může posloužit např.
zcela nesprávné chápání Komenského jako empirika a současně jakéhosi
vulgárního materialisty

550

- z filosofických textů Komenského byly v některých

případech dosti uměle a neorganicky vytrhovány citáty, které měly naznačit, že
náboženský (a tedy idealistický) filosofický přístup byl jen jakousi zástěrkou, za
níž se skrývá pravé jádro jeho filosofie – sice zjednodušený a špatně domyšlený,
přesto však empirismus a materialismus. Současně platí, že náboženský rozměr
Komenského díla byl zcela upozaděn a v citovaném textu označován jen jako
“protikladný a neklidný světový názor” - není proto divu, že i v některých
sovětských edicích Informatoria školy mateřské byla zcela neorganicky vypuštěna
kapitola o náboženské výchově

551

.

V neposlední řadě je v souvislosti se sovětskou komeniologií potřeba
zmínit skutečnost, že se zde setkáváme s novým chápáním významu revelací
u Komenského. J. Popelová píše, že především A.A. Krasnovskij “zcela nově
s marxistického

hlediska

objasňuje

i

Komenského

chiliasmus.

Kde

se

positivistická věda rozpačitě pozastavovala nad Komenského blouzněním, tam
Krasnovskij vidí v chiliasmu víru lidových mas, jejímž třídním základem je těžké
postavení plebejských vrstev na konci středověku. Chiliasmus již tedy není
skvrnou na Komenského pověsti, nýbrž právě důkazem jeho spojení s lidovými
masami, zdrojem demokratismu jeho sociálně politických názorů”

552

. I když se

domnívám, že tato teze je ve svém základu nesprávná a uměle zkonstruovaná
jen proto, aby bylo možno Komenskému interpretovat jako “pokrokovou
tradici”, neznamená to, že by nesehrála v dalším vývoji komeniologii svou
pozitivní roli, protože otevírala možnosti dalšího bádání v této problematice.
Nástup sovětského vlivu samozřejmě vyvolal odezvu v domácích řadách.
Okamžitě se proto začínají objevovat články českých autorů, které především
opakují základní tvrzení sovětských badatelů. Na prvním místě je potřeba
bychom katolíkům udělali moc velkou radost, nic vydávat nebudeme” - Olšáková 2012: 122.
J. Křesťan ve své velké a velmi podrobné biografii Z. Nejedlého toto tvrzení nepodporuje,
naopak tvrdí, že komisi pro vydávání Komenského spisů “Nejedlý týral vytrvalým zájmem” Křesťan 2012: 358.
550 tuto nesprávnou redukci přebíralo dosti samozřejmě i československé bádání: “Je třeba
konstatovat, že J.A. Komenský byl realistou i při svých mystických sklonech. V teorii poznání
se přiblížil k empirismu. (...) Renesanční zájem se u něj střetával se silným zahleděním do
nadpřirozena” - Vajcik,P.: Spoločenské náhľady J.A. Komenského. In: Komenský,J.A.: Vybrané
spisy III. SPN: Bratislava 1957, s. 23 – 24. Srov.: Floss,P.: Poselství Jana Amose Komenského
současné Evropě. Soliton: Brno 2005, s. 20 – 21.
551 Čapková 2002: 217.
552 Popelová 1958: 26.
141

jmenovat Zdeňka Nejedlého, který, jak jsem již ukázal, Komenského původně
nezařazoval mezi pokrokové tradice
z roku 1947

554

553

. Ovšem již ve stati Komenský a zítřek

podle mého názoru dosti účelově “upozorňoval na kladné

sovětské hodnocení Komenského a zdůraznil, že škola Komenského zůstává stále
nesplněným snem”

555

. Z dalších autorů je možno uvést slovenského exponenta

školské politiky KSČ Ondreje Pavlíka, autora textu S J.A. Komenským do
budování socialistické školy

556

, jehož texty jsou v naprosté většině případů

servilním opakováním sovětských vzorů.
V neposlední řadě však platí, že sovětský vliv způsobil, že se postupně
začínají objevovat příklady badatelů, kteří si byli vědomi skutečnosti, že by
v podmínkách totalitního režimu mohli mít výrazné potíže, a proto se více či
méně dobrovolně začali o Komenského zajímat. Jinak řečeno: uvědomili si, že
komeniologie je téma nejen trpěné, ale přímo preferované, a tudíž skýtající
určitou možnost pokračovat dál ve vědecké práci. To je případ některých
filosofů, především Jiřiny Popelové, ale do určité míry i Jana Patočky - ukázal
jsem již, že po nuceném odchodu z univerzity byl “uklizen” do závětří
Pedagogického ústavu ČSAV a studium Komenského mu bylo částečně oficiálně
přikázáno

557

. Opomenout nelze ani pedagoga Otokara Chlupa, kterého sice nelze

označit za komeniologa, avšak na mnoha místech se osobnosti Komenského
dotýká

a

měl

důležitý

v Pedagogickém ústavu ČSAV

podíl

na

vzniku

komeniologického

oddělení

558

.

553 Nelze ovšem tvrdit, že by se Nejedlý o Komenského nezajímal - v letech moskevského exilu
Nejedlý připravil nikdy neodvysílaný rozhlasový projev o Komenském, z něhož lze vycít
“tíseň,již v exilu profesor zakoušel (...). Možná opravdu Nejedlý zakoušel něco z Komenského
pocitu “zoufalé opuštěnosti” a míval někdy pocit, že jeho slova jsou “hlasem zaplašeného
hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu” - Křišťan 2012: 310 - 311. Jinak
řečeno: Z. Nejedlý chápal Komenského jen jako symbol člověka vroucně milujícícho svůj
národ, ostatní roviny osobnosti Komenského zcela opomíjel.
554 Nejedlý,Z.: Komenský a zítřek. In: Klíma,J.V.(ed.): Soubor statí o životě a díle učitele
národů. Praha 1947, s. 46 - 47, znovu otištěno: Pedagogika 7, 1957, č. 2, s. 126 - 128; viz
také: Brambora,J.: Práce o Komenském v díle učitelů Karlovy univerzity v posledních 50
letech. In: Sedlář,R. (ed.): Univerzita Karlova J.A. Komenskému 1670 - 1970. Univerzita
Karlova: Praha 1970, s. 185.
555 Čapková 2002: 218. Je velmi pravděpodobné, že důležitou roli v tomto posunu myšlení Z.
Nejedlého sehrálo setkání s ruskou úctou ke Komenskému v období moskevského exilu.
556 Pavlík,O.: S J.A. Komenským do budování socialistické školy. Pedagogika 1, 1951, č. 7 – 8, s.
410 – 420. K jeho osobě např.: Mátej,J.: Akademik Ondrej Pavlík 60-ročný. Pedagogika 26,
1976, č. 2, s. 209 – 214.
557 Srov.: Schaller,K.: Komenský a otevřená duše. Patočkův výklad Komenského a jeho význam
pro současnou systematickou pedagogiku. Filosofický časopis 40, 1992, č. 1, s. 39.
558 Jen na okraj poznamenávám, že oddělení vzniklo původně (1954) jako součást Státní
pedagogické knihovny J.A. Komenského, do Pedagogického ústavu bylo začleněno teprve o
několik let později - srov.: Čapková 2002: 218.
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Z historiků se o Komenského na přelomu čtyřicátých a padesátých let
559

začali zajímat František Kutnar

a Josef Polišenský. Zatímco o motivaci

Kutnarova zájmu nejsou k dispozici žádné bližší informace, Josef Polišenský
podává upřímnou zprávu ve svých pamětech, když píše: “Moje kariéra
komeniologická nastala po roce 1954, když se ÚV KSČ rozhodl, že v rámci boje
za světový mír využije Komenského osobnosti (...). Já jsem byl angažován
zřejmě na návrh Otokara Chlupa, který mě znal z doby války, když jsem ho (...)
navštěvoval v jeho útulku v Tróji”

560

.

Z filologů je třeba uvést zejména Josefa Bramboru, který se komeniologii
sice začal věnovat už v období II. světové války - podílel se kupř. na vydání
Labyrintu v roce 1941, avšak teprve od roku 1950 byl oficiálně pověřen nově
organizovat bádání o Komenském ve Výzkumném ústavu pedagogickém, čímž
začala jeho intenzivní komeniologická činnost

561

. Dále je možno připomenout

Jaromíra Červenku, původní profesí klasického filologa, pro kterého zcela jistě
nebyla

komeniologie

svobodnou

volbou

srdce,

ale

jedinou

přijatelnou

a tolerovanou možností. M. Steiner k tomu píše, že Červenka “po válce se ještě
stačil habilitovat, avšak záhy se pro něj působení na poúnorové univerzitě stalo
nemožným. Možným bylo věnovat se v Akademii věd komeniologii”

562

.

V neposlední řadě není možno opominout Antonína Škarku a Julii Novákovou.
Domnívám se, že lze tvrdit, že tito naznačení badatelé vstupují do
komeniologie s určitým zpožděním, protože v naprosté většině případů neměli
s Komenským až dosud (téměř) žádnou zkušenost. Bylo proto nutné, aby nejprve
alespoň zběžně pronikli do problematiky myšlení Komenského, a teprve poté
bylo možné přikročení k vlastnímu výzkumu. Oproti autorům, kteří v podstatě
559 Jen na okraj poznamenávám, že F. Kutnar se velmi dobře znal s Jiřinou Popelovou už z
protektorátních let, kdy oba působili v profesorském sboru Jiráskova gymnázia v Resslově ulici
v Praze, kde si také oba napsali své habilitační práce. Po válce se znovu setkali na půdě
filosofické fakulty olomoucké univezity (srov.: Holý,J.: VladimírJustl: ozvuky času...
Akropolis: Praha 2007, s. 16 - 17).
560 Polišenský,J.: Historik v měnícím se světě. Karolinum: Praha 2001, s. 189 - 190. Na jiném
místě k tomu sám podotýká, že pro komeniologii se ho snažil získat už před válkou J.
Hendrich, ovšem neúspěšně: “Ale tehdy jsem měl ke svým moravským sourodákům,
Komenskému i Palackému, nějakou nechuť, takže jsem nesledoval ani Fischera ani
Hendricha” - tamtéž, s. 61. Je tedy zřejmé, že zájem J. Polišenského o komeniologii vznikl
opravdu až v období po II. světové válce.
561 viz: Steiner,M.: Čtyři komeniologické portréty. In: Hýbl,F. (ed.): J. Cach, J.B. Čapek, B.
Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století.
Materiály z odborné konference, konané 25. - 26. června 2003 v Přerově. Muzeum
Komenského: Přerov 2004, s. 128 - 129.
562 tamtéž, s. 131.
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slepě napodobovali sovětské vzory, je možné u těchto autorů nalézt opatrné
prvky

kritiky,

když

např.

Jiřina

Popelová

vyčítala

ruskému

bádání

“zjednodušování složité problematiky, neúplnost znalostí díla Komenského
a nedocenění významu západní filosofie”

563

. Proto také nepřekvapí, že v úvodu

k českému vydání spisu A.A. Krasnovského z roku 1955 volí Popelová podstatně
přejnější a pozitivnější tón bez náznaku jakékoli kritiky než o tři roky později ve
své velké monografii

564

.

Za událost ukazující na postupný nástup dalšího období je možno
považovat první poválečnou komeniologickou vědeckou konferenci pořádanou při
příležitosti 300. výročí vydání souboru Opera didactica omnia v roce 1657 a 300.
výročí prvního úplného vydání Orbis sensualium pictus v roce 1658 v září 1957
v Praze

565

, která byla provázena i velkou výstavou o Komenském instalovanou od

června až do prosince 1957 ve Valdštejnském paláci

566

. Tuto první velkou

mezinárodní komeniologickou konferenci je možno považovat za jistý mezník na straně jedné konference ukázala na novou dominující domácí interpretaci
Komenského

567

, na straně druhé však byla povolena účast badatelů stojících

mimo převládající marxistickou interpretaci (mám na mysli kupř. Amedeo
Molnára či Rudolfa Říčana) a dokonce několika osobností ze západní Evropy, mezi

563 Čapková 2002: 221. Podotýkám jen, že tuto dosti ostrou a zároveň mnohostrannou kritiku
přináší Popelová především v knize Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě, když jako
hlavní chyby A.A. Krasnovského uvádí: “K tomu, aby správněji ocenil společenské posice
Komenského (...), chybí mu především důkladnější znalost Komenského děl, za druhé větší
znalost historického i kulturního vývoje našich zemí a konečně i hlubší znalost středověké i
renaissanční filosofie. (...) Nezná rovněž českoua německou literaturu o Komenském z
posledních třiceti let (...) Nezná historický vývoj Jednoty bratrské a proto v ní namnoze vidí
sektu té podoby, jak byla ve svých počátcích. (...) Je ochoten pokládat některé projevy
objektivního idealismu (...) za názory blízké materialismu (...). Stejně jako ostatní badatelé
sovětští nedoceňuje závislost Komenského na společenské situaci i na filosofické tvorbě
tehdy nejpokročilejších západních zemí a přeceňuje vlivy lidové (plebejsko-selské) proti
vlivům nejpokročilejších vrstev měšťanských” - Popelová 1958: 26 - 27.
564 zcela stejný tón plný pochval bez jediného náznaku kritiky volí i Kyrášek v recenzi ruského
originálu knihy A.A. Krasnovského z roku 1954 - Kyrášek,J.: A.A. Krasnovskij: J.A. Komenskij.
Pedagogika 4, 1954, č. 3 - 4, s. 299 - 301.
565 Podrobnou zprávu o průběhu konference podává: Patočka,J., Brambora,J.: Mezinárodní
konference k jubileu 300. výročí …. In: Patočka,J.: Komeniologické studie I. OIKOYMENH:
Praha 1997, s. 355 - 366. Srov.: Čapková 2002: 218. Ze slovenského úhlu pohledu, rovněž dosti
podrobně: Eddy,J.: Medzinárodná konferencia pre bádanie o živote a diele J.A. Komenského.
Jednotná škola 13, 1958, č. 1, s. 17 - 29.
566 Katalog výstavy vydán: Novák,B.: J.A. Komenského život, dílo a doba: průvodce a katalog
výstavy … SPN: Praha 1957.
567 J. Polišenský správně připomíná, že garancí konference byli pověřeni B. Havránek a J.
Mukařovský, což u samo o sobě bylo zcea výstižným vyjádřením toho, kterým směrem se bude
jednání konference ubírat... Srov.: Polišenský,J.: Historik v měnícím se světě. Karolinum:
Praha 2001, s. 190.
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nimi i Romana Jakobsona, což způsobilo určité obtíže

568

. Hlavní vstupní referát

pronesl Otokar Chlup pod názvem Nový obraz Komenského. Jan Patočka tento
projev hodnotí slovy: “Poukázal na fakt, že bádání o Komenském bylo
moderními pedagogy do značné míry opuštěno v našem století (zatímco odborně
filologická práce o Komenském pokračovala pilně dále), až mu sovětská a lidově
demokratická pedagogická věda dala novou aktuálnost (...). Ukázal na to, co
znamená objevení dosud neznámých částí Všeobecné porady o napravení
lidských věcí v celkovém obrazu Komenského”

569

.

Zdá se proto, že oficiální místa na straně jedné usilovala o skvělé
předvedení vysoké úrovně československé komeniologie, která byla jedním
z vývěsních štítů (a svým způsobem i vývozním artiklem

570

) režimem ovládané

vědy, ovšem na straně druhé nenaplnila konference zcela očekávání, o čemž
svědčí dosti opožděné a v malém nákladu provedené vydání sborníku z celé
konference

571

. Také reakce Rudého práva svědčí o nepříliš zřejmém vyznění celé

akce - list sice ve dnech zasedání o průběhu jednání informoval, ovšem jen dosti
stručně a bez bližších komentářů

572

. Ostatně i další výsledky jednání konference

nebyly příliš okouzlující: bylo ujednáno vydání latinského textu Obecné porady,
ke kterému ovšem došlo až o téměř deset let později, rovněž vznik
mezinárodního vědeckého výboru zaměřujícího se na komeniologii se sídlem
v Praze zůstal jen na papíře…

573

568 J. Polišenský píše, že o R. Jakobsona se “jakožto ruského emigranta velice brzy začala
zajímat Státní tajná bezpečnost, která jej pozvala k výslechu. Samozřejmě se k němu
nedostavil, protestoval u amerického velvyslanectví a naši akademikové se museli vypravit
na Ústřední výbor KSČ, aby celá trapná záležitost byla smetena ze stolu, což se taky nakonec
stalo” - Polišenský,J.: Historik v měnícím se světě. Karolinum: Praha 2001, s. 192. Urbánek
připomíná, že pozvání Jakobsona mělo dohru, když Státní bezpečnost, “která sledovala
pomocí sítě svých spolupracovníků Jakobsona během pražské konference, kontrolovala (a
někdy i zabavovala) po celý rok jeho korespondenci s celou řadou českých vědců a o rok
později v dubnu 1958 pak významného slavistu skandalizovla jako amerického agenta, který
se snažil českou inteligenci svést na maďarskou cestu” - Urbánek,V.: Acta comeniana - od
komeniologického časopisu k revui pro intelektuální dějiny. In: Olšáková 2012: 55.
569 Patočka,J., Brambora,J.: Mezinárodní konference k jubileu 300. výročí Komenského. In:
Patočka,J.: Komeniologické studie I. OIKOYMENH: Praha 1997, s. 356.
570 srov.: Olšáková,D.: Uherskobrodská komenilogická sympozia v ofenzivě. In: Olšáková 2012:
19.
571 Brambora,J. (ed.): Paměti předvídatele Spojených národů. Československá akademie věd:
Praha 1960. J. Polišenský tvrdí, že příčinou zpoždění vydání byly finanční potíže Polišenský,J.: Historik v měnícím se světě. Karolinum: Praha 2001, s. 193.
572 viz: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1957/9/24/1.png a dále další dny
jednání. Krátký článek o ukončení celé konference byl dokonce odsunut až na stranu 2. Stav
ke dni 30.1. 2014.
573 viz: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1957/9/27/2.png. Stav ke dni 31.1.
2014.
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V menší míře o etablování přípustnosti studia J.A. Komenského jakožto
pokrokové tradice ukázal i referát o Komenském, který na slavné konferenci
o dějinách české filosofie

574

v dubnu roku 1957 pronesla Jiřina Popelová pod

názvem “Filosofie a společenské názory J.A. Komenského”

575

. Jinak řečeno:

zařazení tématu filosofie Komenského do programu konference jasně naznačilo,
že se jedná o přípustné a postupem času etablované téma.
V neposlední řadě je třeba připomenout vydání monografie Jiřiny
Popelové “Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě” v roce 1958, kterému
budu věnovat níže bližší pozornost.
4.5.3.2 evangelické bádání o Komenském
V zásadě nezávisle na oficiální linii výkladu pokračovalo i v padesátých
letech bádání spjaté s evangelickým prostředím, institučně s Komenského
evangelickou bohosloveckou fakultou - tehdy nezávislou vysokou školou mimo
rámec Univerzity Karlovy

576

, která nebyla, jak připomíná Josef Hanzal,

“podrobena takovému tlaku jako katolická fakulta”

577

. Vývoj této linie bádání

byl do značné míry oddělen od oficiální linie, která se soustřeďovala především
v Pedagogickém ústavu ČSAV. Toto oddělení ovšem nebylo naprosté, jak o tom
svědčí především Molnárovy a Říčanovy texty publikované v Archivu
Pedagogice

579

a

také

pravidelná

komeniologických konferencích

účast

uvedených

na

všech

578

či

velkých

580

. Zároveň platí, že tato linie bádání neprošla

tak výraznou radikální reinterpretací jako oficiální linie. Mnohem více proto
navazovala na starší tradice a neusilovala proto o novou konjunkturální podobu
výkladu osobnosti Komenského. Mnohem spíše platí, že tato linie bádání chápala
Komenského jen jakýsi prostředek, jakési zastřešení, kterého by bylo možno
574 viz. např.: Zouhar,J.: Léta šedesátá a česká filosofie. In: Plašienková, Z., Szotek,B.,
Toman,M. (eds.): Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti - problémy inšpirácie. Bratislava 2008, s. 64.
575 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory J.A. Komenského. In: Kosík,K., Popelová,J.
(eds.): Filosofie v dějinách českého národa. Nakladatelství ČSAV: Praha 1958, s. 70 – 88.
576 Fakulta vznikla roku 1950 nedobrovolným rozdělením Husovy československé evangelické
fakulty bohoslovecké založené roku 1919 na dvě části - fakultu Komenského (evangelickou) a
Husovu (československou).
577 Hanzal 1999: 217.
578 Bečková 1964: 36 a 40.
579 např.: Molnár,A.: O bratrské výchově vzhledem ke Komenskému. Pedagogika 7, 1957, č. 4, s.
441 - 452.
580 viz: Patočka 1997: 358.
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využít při hledání možností, jak v omezených podmínkách bádat nejen
o dějinách jednoty bratrské

581

, ale především reformace jako celku.

Zásadní postavou, která dodávala jakési ideologické zaštítění celé této
linii, je Josef Lukl Hromádka

582

, postava velmi problematická a diskutovaná

583

.

Ačkoli nelze zapřít, že Hromádka v mnoha ohledech více než aktivně
spolupracoval s vládnoucím režimem, nelze opominout, že bez jeho osobního
vlivu a postavení by bylo nemožné bádání mnoha dalších badatelů. Domnívám se
proto, že bez Hromádky a jeho osobního vlivu a zaštítění by Amedeo Molnár
nemohl vydat svou Českobratrskou výchovu před Komenským
své dosud hodnotné dějiny jednoty bratrské

585

584

ani Rudolf Říčan

. Obě tyto knihy se samozřejmě

dotýkají osobnosti Komenského a představují proto v podmínkách padesátých let
hlavní náznaky relativně nezávislého komeniologického bádání. V této souvislosti
Jan Havránek výstižně píše: “Tyto ostrůvky (...) potřebovaly někoho osvíceného
z řad nomenklaturních kádrů, kdo ochraňoval nekonformní pracoviště, jež však
muselo brát na svého ochránce ohled a nedotýkat se tabuizovaných otázek”

586

.

Několik komeniologických textů vydal v období II. světové války F.M.
Bartoš, ovšem v poválečných letech se soustředil především na psaní své
Husitské revoluce a komeniologii opustil

587

. Zdá se tedy, že mohu vyslovit

hypotézu, že Komenský byl pro Bartoše jen volbou z nouze v těžkých časech
581 velmi podrobný přehled podává: Říčan,R.: Práce o dějinách jednoty bratrské za poslední
desetiletí. In: Říčan,R. (ed.): Bratrský sborník. Soubor prací přednesných při symposiu
konaném 26. a 27. září 1967 k pětistému výročí ustavení Jednoty bratrské. KEFB: Praha 1967,
s. 3 – 14.
582 srov.: Smolík,J.: Josef L. Hromádka: život a dílo. Evangelické nakladatelství: Praha 2005.
583 nemohu si odpustit připomenou slova V. Černého na Hromádkovu adresu: “profesor
Hromádka, jockey a hlava Československé (!) církve evangelické, rozprodávající Krista po
všech mírových stáncích, které Sověty ve světě zřídily, a přidávající nádavkem i po kouskách
úcty, které se tato církev ještě stále a právem těšila” - Černý,V.: Paměti III. Atlantis: Brno
1992, s. 273 - 274.
584 Molnár,A.: Českobratrská výchova před Komenským. Státní pedagogické nakladatelství: Praha
1956. Viz také pochvalná recenze: Strnad,E: Amedeo Molnár: Českobratrské školství před
Komenským. Pedagogika 7, 1957, č. 3, s. 378 - 381 - “po úpravě několika pochybností je
možno považovat edici Molnárovu za vzorně zpracovaný přínos k naší pedagogické (...)
minulosti” - s. 381.
585 Říčan,R.: Dějiny Jednoty bratrské. Kalich: Praha 1957 (s kapitolou A. Molnára o bratrské
teologii).
586 Havránek,J.: Útulky historické vědy. In: Pokorná,M.(ed.): Věda v Československu v období
normalizace (1970 - 1975). Sborník z konference, Praha, 21. - 22. listopadu 2001. Výzkumné
centrum pro dějiny vědy: Praha 2002, s. 79.
587 o tom, že komeniologie stála u Bartoše vždy na naprostém okraji zájmu svědčí i mlčení v
pamětech publikovaných jako: Bartoš,F.M.: Vzpomínky husitského pracovníka. Kalich: Praha
1970. Podotýkám, že Bartoš publikoval v Archivu jen dva články: Kolem Komenského Historie
persekucí. Archiv 14, 1937, s. 76 - 87 a Prvá česká kniha mladého Komenského. Archiv 15,
1940, s. 3 - 9, v poválečných číslech však už nepublikoval vůbec nic.
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protektorátu. V blízkosti evangelických badatelů nacházíme i komeniologické
příspěvky J.B. Čapka, který se o Komenského zajímal už v období před druhou
světovou válkou, ale v období padesátých let, kdy nesměl přednášet na
univerzitě, se komeniologii věnoval intenzivněji

588

. Nepodařilo se mu sice

vytvořit objemnou monografii věnovanou Komenskému, ovšem zanechal po sobě
značné množství článků a studií

589

, které svědčí o skutečnosti, že se k osobě

Komenskému opakovaně vracel. D. Čapková konstatuje, že jeho zájem
o Komenského se zaměřoval na čtyři hlavní okruhy: Komenský a jeho místo
v kulturním

vývoji

své

doby,

literární

a

básnické

charakteristiky

díla

Komenského, ohlas díla Komenského v Čechách, na Slovensku i jinde
a v neposlední řadě Komenského odkaz budoucím generacím
padesátých let napsal několik kratších komeniologických textů

590

. V období

591

, proto se

k jeho pozdějším textům ještě vrátím níže.
4.5.4 období šedesátých let
4.5.4.1 situace v českých zemích
Jak jsem již naznačil, období šedesátých let vymezuji léty 1957 - 1968. Je
možno říci, že dochází k postupnému ustávání a oslabování ideologických vlivů,
takže bádání postupně začíná překonávat ideologickou schematičnost, o čemž
svědčí už první významná kniha tohoto období, kolektivní dílo J. Kopeckého,
J. Kyráška a J. Patočky nazvaná Jan Amos Komenský. Nástin života a díla z roku
1957

592

. Tato kniha totiž střídmě a uměřeně popisuje

593

základní charakter doby,

průběh života, obecnou charakteristiku spisů, pedagogický systém i filosofii
Komenského (tato partie byla napsána J. Patočkou). Text knihy také v samém
588 Čapková,D.: Ke komeniologickému dílu Jana Blahoslava Čapka. In: Sborník Přerov 2003, s.
23.
589 tyto studie byly souhrnně publikovány: Čapek,J.B.: Několik pohledů na Komenského.
Karolinum: Praha 2004. Zde na s. 181 - 184 i autorova komeniologická bibliografie, která je
však bohužel řazena abecedně, nikoli chronologicky, čímž není možno jednoduše sledovat
autorův vývoj i publikační možnosti.
590 Čapková,D.: Úvod. In: Čapek,J.B.: Několik pohledů na Komenského. Karolinum: Praha 2004,
s. 11 - 12.
591 např.: Čapek,J.B.: Šest vzácných lešenských tisků J.A. komenského. Archiv 16, 1957, s. 230 235.
592 Kopecký,J., Patočka,J., Kyrášek,J.: Jan Amos Komenský. Nástin života a díla. SPN: Praha
1957.
593 tuto uměřenost můžeme vidět kupř. ve střízlivém, na starší bádání navazující hodnocení
Komenského víry v pravdivost revelací, které ostře kontrastuje s marxistickou hypotézou
chápající víru v revelace jako projev blízkosti lidu - tamtéž, s. 71 a 79.
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závěru

předkládá

stručný

přehled

spisů

Komenského,

který

je

řazen

chronologicky. Oproti jiným, podstatně silněji ideologicky poznamenaným
textům, představuje tato populárně laděná kniha především v partiích z pera
J. Kyráška a J. Patočky dodnes zajímavý přehled života a díla Komenského, ve
kterém Patočka už explicitně hovoří o Konzultaci jako o Komenského opus
grande, kde jde o “světový názor sub specie educationis”

594

.

Ovšem současně platí, že toto uvolnění přineslo některým badatelům
možnost opustit komeniologii, kterou chápali jen jako dočasné útočiště, a vrátit
se ke “svým” tématům, což vidíme zejména u Jana Patočky a Františka Kutnara.
V případě Patočky nebylo opuštění komeniologie zcela definitivní

595

, Kutnar už

se ke komeniologii i přesto, že si jeho studie o Komenského pojetí národa dodnes
udržují svůj význam

596

, nikdy znovu nevrátil. Uvidíme také, že i Jiřina Popelová

se v naznačeném období zajímala o jiná témata a komeniologii (dočasně) zcela
opustila.
Zároveň ale v tomto období dochází k nástupu nové generace
komeniologů, z nichž je třeba uvést zejména Dagmar Čapkovou, Martu Bečkovou
či Jiřího Kyráška

597

. Také pro některé z těchto badatelů platí to, co platí pro

jejich “předchůdce” z období 50. let - zájem o Komenského pro ně často
představoval jakousi záštitu, skrze niž bylo možno věnovat se i tématům, která
by jinak nebyla tolerována, a současně navázat intenzivní vědecké vztahy
s kolegy ze západní Evropě - např. Josef Polišenský spolupracoval s profesorem
amsterodamské univerzity J. Presserem a jeho kolegyní N. Moutovou

598

.

594 Kopecký,J., Patočka,J., Kyrášek,J.: Jan Amos Komenský. Nástin života a díla. SPN: Praha
1957, s. 85.
595 připomínám jen partie věnované Komenskému v: Patočka,J.: Aristotelés, jeho předchůdci a
dědicové. Nakl. ČSAV: Praha 1964, s. 329 - 381 a četné zmínky o Komenském v korespondeci s
K. Schallerem, která je vydána: Patočka,J.: Korespondence s komeniology II. OIKOYMENH:
Praha 2011: s. 75 n.
596 např.: Kutnar,F.: Komenského pojetí národa a jeho poměr k současným a pozdějším
výměrům. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 19, 1960, s. 225 - 230.
Poznamenávám jen, že
článek je textem referátu předneseného na komeniologické
konferenci z roku 1957 - viz: Patočka 1997: 366.
597 Vladimír Urbánek ovšem v této souvislosti připomíná, že “žádnou generaci nelze vymezit jen
na základě data narození či data studií” a připomíná dosti podstatný rozdíl mezi Amedeem
Molnárem, který stá univerzitní studia ukončil ještě před únorem 1948 a jen o osm let
mladším Stanislavem Sousedíkem, kterému se podařilo studia dokončit až v polovině 60. let.
Jinými slovy: uvedená skupina badatelů rozhodně netvořila nějaký homogenní celek, ale
naopak velmi různorodou skupinu - viz: Urbánek,V.: Marta Bečková - komenioložka a
badatelka o dějinách česko-polských kulturních vztahů. In: Urbánek,V., Řezníková,L. (eds):
Mezi Baltem a Uhrami. Sborník k poctě Marty Bečkové. Filosofia: Praha 2006, s. 17.
598 z této spolupráce vznikla kniha: Polišenský,J., Moutová,N.: Komenský v Amsterodamu. Praha
1970.
149

Mezi zásadní ediční počiny tohoto období náleží na prvním místě vydání
latinského textu Obecné porady o nápravě věcí lidských z roku 1966 s latinským
doslovem Jana Patočky, což byl jeden z požadavků již zmíněné mezinárodní
konference

konané

roku

1957.

Tato

první

edice

kompletního

textu

nejdůležitějšího díla Komenského znamenala zásadní posun v komeniologickém
bádání, protože do té doby bylo možno mimo českých překladů Panorhosie
a Pampaedie vydaných v letech 1948 a 1950 Josefem Hendrichem využít jen
originálního rukopisu Komenského uloženého v pražské univerzitní knihovně

599

.

Komenského největší a filosoficky nejhodnotnější dílo tak bylo konečně po šesti
letech předloženo všem badatelům, ačkoli edice textu byla hotova již dříve
a vydání bylo uměle zadržováno

600

.

Významnou edici představuje i vydání synoptické verze učebnice Janua
linguarum z roku 1959. “Jde o vydání kritické, v němž editor Jaromír Červenka
vedle vydání autentických pěti latinských a jedné české (Dvéře jazyků otevřené)
textové verze světoznámé učebnice podal rovněž přehled o jejich dalších
textových variantách, jež nepocházejí od Komenského, nýbrž od dalších
upravovatelů”

601

.

Dále je třeba jmenovat zahájení vydávání Vybraných spisů Jana Amose
Komenského v roce 1958 - zde Dagmar Čapková připomíná, že: “Totalitní moc
zasahovala, aby úvody k jednotlivým dílům byly psány marxisty, hlavně členy
KSČ. V prvním díle prošel úvod Jana Patočky, který měl ochranu Otokara Chlupa
(...). Již druhý díl, který měl vyjít roku 1959 s Patočkovou předmluvou, byl však
pozastaven, většina nákladu zlikvidována a svazek vyšel roku 1960 s Chlupovou
předmluvou”

602

.

Komeniologické bádání se v šedesátých letech především rozšiřuje
a získává stále více mezinárodní dimenzi. Překonává tak dosavadní omezenost na
domácí tradice, popř. sovětské vzory a nabývá širšího rozměru. Domnívám se, že
599 z tohoto rukopisu také vycházela Jiřina Popelová při psaní své velké monografie z roku 1958,
kdy využila svých studií klasické filologie.
600 Čapková 2002: 224.
601 Steiner,M.: Recepce Komenského - pedagoga v domácí i zahraniční vědě. In:Chocholová,S.,
Steiner,M., Pánková,M. (eds.): Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. Academia:
Praha 2009, s. 371. Srov. také: Steiner,M.: Čtyři komeniologické portréty. In: Hýbl,F. (ed.): J.
Cach, J.B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2.
poloviny 20. století. Materiály z odborné konference, konané 25. - 26. června 2003 v Přerově.
Muzeum Komenského: Přerov 2004, s. 132.
602 Čapková 2002: 221 - 222. Připomínám jen, že vyšly svazky: I. (1958), II. (1960), III. (1964), IV.
(1966) a V. (1968), další díly vyšly až po roce 1968.
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zde platí analogie slov D. Olšákové, která v případě dějin Československé
společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí konstatuje: “Léta
padesátá byla v oblasti střední Evropy obdobím vymezování nového prostoru, ke
vzájemné provázanosti společností obdobného typu došlo až po jejich pevném
ideologickém zakotvení, tj. v polovině 50. let a později”

603

. Výchozí situace je

totiž v případě komeniologie i osvěty v určitých rysech podobná: nový režim
částečně mohl navázat na starší, předválečné vzory a instituce, v první polovině
padesátých let dochází k radikální reinterpretaci, na jejíž podobu měly zásadní
vliv sovětské vzory, a na přelomu padesátých a šedesátých let nastává období
mezinárodního otevření a omezení politických a ideologických vlivů.
Ke slovu tak přichází řada zahraničních badatelů, a to i ze západní Evropy,
z nichž je nutno na prvním místě jmenovat Klause Schallera, západoněmeckého
komeniologa zaměřující se především na otázky vztahu mezi Komenského
filosofií a pedagogikou

604

, který od roku 1965 působil na univerzitě v Bochumi,

kde postupně vybudoval nejvýznamnější centrum komeniologického bádání mimo
Československo. Byl také v pravidelném kontaktu s badateli v Československu,
např. s Janem Patočkou

605

, čímž se zásadním způsobem podílel na kontaktech

mezi komeniology z Východu a Západu. Do Prahy přijížděl od roku 1957, kdy se
zúčastnil první velké komeniologické konference

606

, v celku pravidelně vždy,

když to okolnosti dovolily, čímž získával přesný přehled o československé situaci.
Zjednodušeně tedy lze říci, že hlavní Schallerovou zásluhou bylo působení jako
zprostředkovatele, jakéhosi mostu mezi Východem a Západem. Toto spojení bylo
samozřejmě důležité nejen pro československé badatele, ale i pro kontakty mezi
badateli ze západní a východní části rozděleného Německa. V této souvislosti je
603 Olšáková,D.: Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých
znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Academia: Praha 2014, s. 105.
604 Viz: Schaller,K.: Jan Amos Comenius und die Anfänge des pädagogichen Realismus im 17.
Jahrhudert. Quelle und Mayer: Heidelberg 1962 či dodnes pozoruhodné: tentýž: Pan:
Untersuchungen zur Comenius-Terminologie. Quelle und Mayer: Heidelberg 1958.
605 korespondence vydána: Patočka,J.: Korespondence s komeniology II. OIKOYMENH: Praha
2011, s. 75 - 292 - celkem se jedná o 141 dopisů z let 1957 - 1977. K. Schaller také ve dvou
svazcích v Bochumi vydal samizdatové edice Patočkových komeniologických studií pořízené
Radimem Paloušem - Patočka,J.: Jan Amos Komenský. Gesammelte Schriften zur
Comeniusforschung, vydal a předmluvou opatřil K. Schaller, Bochum 1981. In:
Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle der Ruhr-Universität Bochum, sv. 12;
Patočka,J.: Jan Amos Komenský. Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, vydal a
předmluvou opatřil K. Schaller, Bochum 1984. In: In: Veröffentlichungen der
Comeniusforschungsstelle der Ruhr-Universität Bochum, sv. 14.
606 srov.: Schaller,K.: Vzpomínky na Jana Patočku. In: Patočka,J.: Korespondence s komeniology
II. OIKOYMENH: Praha 2011, s. 331 – 332; Schaller,K.: Díky za čtyřicet let. SCetH 28, 1998, č.
59 – 60, s. 192 – 194.
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třeba připomenout i význam německých edic Komenského textů, např.
Pampaedie z roku 1960 (i s německým překladem) či knihy Prodromus
pansophiae z roku 1963.
Také badatelé ze zemí východního bloku byli stále aktivnější - jmenujme
např. východoněmeckého Franze Hofmanna

607

, polského Lukakasze Kurdybachu

atd. Komenský se tak postupem času stával tématem internacionálním, které
jako politicky tolerovaná záštita poskytovalo možnost k navazování dalších
hlubších vazeb.
Velká mezinárodní konference proběhla v období šedesátých let pouze
jedna - konala se v Olomouci ve dnech 20. - 23. září 1967

608

. Hlavním

organizátorem a předsedou organizační komise byl Josef Polišenský

609

.

Předmětem jednání byla zejména Konzultace, která byla o rok dříve vydána
latinsky. Jednalo se tedy o první zásadní akci, která zdůraznila postavení
Konzultace v celém díle J.A. Komenského.
V období šedesátých let také dochází k postupnému překonávání
zjednodušujícího

a

ruským

bádáním

ovlivněného

nesprávného

chápání

Komenského jako především pedagoga. Nově oceňován je proto zejména
Komenský-filosof, a to především ve významu nového chápání vztahů mezi
pedagogikou, filosofií a pansofií. Ukazuje se tak zejména v textech J. Patočky
“Filosofické základy Komenského pedagogiky” (1957) a “Základní filosofické
myšlenky J.A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného
vychovatelství” (1957)

610

, ale rovněž např. ve studii J. Kyráška “Synkritická

metoda v díle J.A. Komenského” (1964)

611

, která znamenala výrazný posun

v chápání a novém ocenění této metody - starší bádání totiž v zásadě
Komenského využívání synkritické metody odsuzovalo.
Velmi výraznými proměnami prošel i časopis Archiv pro bádání o životě a
díle J.A. Komenského s podtitulem Acta comeniana. Zatímco v prvních šesti
607 Srov.: Hoffmann,F.: Tradície, výsledky a perspektívy výskumu Komenského v NDR. In:
Bakoš,Ľ., Mátej,J. (eds.): Zborník družobných univerzít. Univerzita Komenského: Bratislava
1975, s. 103 – 118.
608 Konference se měla konat už roku 1963, ale její konání bylo odloženo kvůli průtahům s
vydáním latinského textu Konzultace, které bylo hlavním tématem celé konference – viz:
Brambora,J.: Rok Jana Amose Komenského. Pedagogika 20, 1970, č. 1, s. 121.
609 Polišenského líčení konference ve vzpomínkách je relativně stručné a snažící se
nevyzvedávat vlastní zásluhy autora, proto je zařazeno několik spíše úsměvných příhod Polišenský,J.: Historik v měnícím se světě. Karolinum: Praha 2001, s. 244.
610 nově dostupněji otištěno: Patočka,J.: KS I, s. 164 - 231, resp. 258 – 283.
611 Kyrášek,J.: Synkritická metoda v díle J.A. Komenského. Nakladatelství ČSAV: Praha 1964.
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letech obnovené existence (tj. od roku 1957) vycházel dvakrát ročně, začátkem
60. let frekvence značně poklesla - vyšly jen ročníky 22 (1963), 23 (1965) a 24
(1970). Nejdůležitějšími autory publikujícími na stránkách Archivu byli Josef
Brambora, Josef Polišenský, Jaromír Červenka a Jan Patočka, pilně přispívali
také V.T. Miškovská a J.B. Čapek. Od počátku 60. let stoupá podíl textů Dagmar
Čapkové. Platí přitom, že největší podíl na podobě časopisu měl především vždy
velmi pečlivý a svědomitý bibliograf Josef Brambora

612

, který se věnoval

především nesmírně systematickému sbírání všech událostí, které se však
bohužel

někdy

jen

velmi

vzdáleně

týkaly

Komenského

-

“ve

snaze

zprostředkovávat co nejširší záběr informací, týkajících se z jakéhokoli hlediska
J.A. Komenského, stal se Josef Brambora - ať už chtě nebo nechtě - obětavým
kronikářem svého oboru”

613

.

Vladimír Urbánek k tomu píše: “Není divu, že někteří spolupracovníci
Archivu, například Josef Polišenský, začali usilovat o jasnější vědeckou profilaci
časopisu. Bylo čím dál zřejmější, že hybrid uveřejňující na jedné straně vysoce
odborné edice Komenského latinských rukopisů, na straně druhé kuriozity
ctitelů Komenského, nemůže jako vědecký časopis aspirující i na mezinárodní
ohlas obstát”

614

. Na straně jedné platí, že časopis postupně získával na kvalitě,

zvláště když zde byly poprvé publikovány dosud neznámé či opomíjené
Komenského texty (např. některé texty z leningradského sborníku nalezeného už
ve 30. letech Stanislavem Součkem), na straně druhé časopis neměl jednoznačně
ujasněnou základní jednotící koncepci. Jinak řečeno: Archiv v průběhu
šedesátých let začal zabředávat do stále hlubší krize, kterou nemohla zakrýt ani
skutečnost, že “celkem mělo každé číslo obnoveného Archivu větší rozsah než
dříve celý svazek Kvačalova Archivu. Šest posledních svazků má celkem větší
rozsah než prvních patnáct svazků”

615

.

Podotýkám jen, že J. Popelová na stránkách Archivu publikovala jen
naprosto výjimečně, což lze podle V. Urbánka vysvětlit “silnými výhradami, jež
někteří z klíčových autorů Archivu měli vůči jejímu pokusu o marxistickou
612 redigoval celkem 9 svazků z let 1957 - 1970 (č. 16 - 24).
613 Steiner,M.: Čtyři komeniologické portréty. In: Hýbl,F. (ed.): J. Cach, J.B. Čapek, B. Uher a
další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Muzeum
Komenského: Přerov 2004,, s. 130. Poznamenávám jen, že hlavním Bramborovým dílem je
kniha přinášející přehled bibliografických údajů: Knižní dílo J.A. Komenského. SPN: Praha
1954. Srov. také shrnující recenzi této knihy: Patočka,J.: KS I, s. 89 - 90.
614 Urbánek,V.: Acta comeniana. Od komeniologického časopisu … In: Olšáková 2012, s. 57 - 58.
615 Bečková 1964: 4.
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interpretaci Komenského”

616

. Já sám se domnívám, že částečný vliv mimo

tohoto motivu mohla mít i skutečnost, že J. Popelová v těchto letech volila pro
své texty o Komenském raději otevřenější, populárněji laděné časopisy, jako
např. Pedagogiku

617

a dokonce Vlastu

618

- ostatně vždyť i Cesta k Všenápravě

vyšla ve Státním pedagogickém nakladatelství. Možná, že zde zapůsobila
dlouholetá zkušenost středoškolské profesorky, která se nechtěla omezovat jen
na striktně vědecký časopis.
4.5.4.2 komeniologie na Slovensku v 50. a 60. letech
Při popisu vývoje komeniologického bádání v Československu není
samozřejmě možno opominout vývoj na Slovensku. Ačkoli zde vývoj probíhal
v některých ohledech podobně jako v Čechách, můžeme zde konstatovat několik
zajímavých odlišností, kterým je nutno věnovat pozornost. Jinak řečeno: ačkoliv
česká a slovenská historiografie společně fungovaly v rámci jednoho státu,
vyvíjely se do značné míry odděleně - představa jednotně konstruovaných
československých dějin sice zůstávala základní diskurzivní strukturou školních
učebnic

619

, ovšem realita byla značně odlišná, takže je nutné, abych českou

komeniologii chápanou v tomto kontextu jako součást historiografie uvažoval
odděleně od slovenské

620

, a to i přesto, že spolu v určitých aspektech souvisely.

To znamená, že je nutno uvažovat českou a slovenskou linii bádání jako dvě
oddělené koleje, jakkoli k sobě blízké.
Nezapomínejme však zároveň, že Komenský byl ve slovenském prostředí
(na rozdíl od českého) dosti často interpretován jako osobnost, která spojuje
Čechy a Slováky a tím de facto ukazuje cestu k budoucímu Československu.
616 nejostřejší byla kritika V.T. Miškovské, která hned ve druhém ročníku Archivu uveřejnila
kritku studie J. Popelové o komenského gnozeologii – jedná se o text: Miškovská,V.T.: Jiřina
Popelová, Gnoseologický základ pedagogiky J.A. Komenského (rec.). Archiv 16, 1957, č. 2, s.
226 – 230.Urbánek,V.: Acta comeniana. Od komeniologického časopisu… In: Olšáková 2012, s.
51.
617 např.: Popelová,J.: Společenské názory J.A. Komenského do roku 1628. Pedagogika 5, 1955,
č. 3, s. 190-210; táž: Národní vědomí u J.A. Komenského. Pedagogika 7, 1957, č. 2, s. 178202.
618 Táž: Komenský a dnešek. Vlasta XI, 1957, č. 13, s. 9
619 v klasické podobě především: Husa,V.: Československé dějiny. Orbis: Praha 1961.
620 k této otázce nejnověji z českého úhlu: Sommer,V.: Angažované dějepisectví - stranická
historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950 - 1970). NLN a FF UK: Praha
2011, ze slovenského pak: Hudek,A.: Najpoliteckejšia veda - slovenská historiografia v rokoch
1948 - 1968. HÚ SAV: Bratislava 2010.
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Základem pro tuto interpretaci je u slovenských badatelů samozřejmě především
smíšený, česko-slovenský původ Komenského

621

, někdy jsou připomínány také

jeho pobyty na Slovensku či používání jeho učebnic na slovenských školách. Tím
vším hraje Komenský podobnou roli, jako kupř. Velká Morava, která byla dokonce
preambulí ústavy z roku 1948 definována jako první společný stát Čechů
a Slováků

622

. Samozřejmě že Komenský takto interpretovaný byl více ve shodě

s oficiální sebe-identifikací československého státu a tím pádem i bádání o něm.
Soustavnou pozornost dějinám moderní slovenské komeniologie dosud
nikdo nevěnoval. Existuje sice několik textů, které se zabývají vývojem v období
623

před II. světovou válkou

, avšak poválečný vývoj stojí dosud zcela mimo

pozornost. Jediným dostupným přehledem je dnes už dosti zastaralý a navíc
velmi krátký text Henricha Januse z roku 1975 uveřejněný v časopise Studia
comeniana et historica

624

, který pouze nastiňuje základní bibliografické údaje,

avšak nepokouší se o jakoukoli hlubší reflexi.
Předně je pozoruhodné, že na Slovensku nebylo komeniologické bádání
primárně realizováno v prostředí ústavů ČSAV či v muzeích a knihovnách, ale
bylo vždy spojeno především s univerzitami - především bratislavskou
a postupem času i prešovskou

625

- ostatně specializované komeniologické

pracoviště zde nikdy nebylo zřízeno. Zájem o komeniologii se na bratislavské
univerzitě projevuje už v meziválečném období, kdy zde působili někteří přední
čeští odborníci, např. J. Hendrych či O. Chlup. Opominout nelze samozřejmě ani
621 jen pro ilustraci uvedu jeden možný příklad za mnohé: slovenský teolog Igor Kišš píše:
„Slovenská univerzita v Bratislave sa nazýva „Univerzitou Jána Amosa Komenského“. Nie
náhodou, že dostala toto jmeno. Komenský se sice narodil roku 1592 na Morave a hlásil sa k
tomu, že je Moravanom. A predsa povod jeho rodiny (Segešovci) je aj na Slovensku.
Komenský je teda spoločným synom moravského a slovenského národa a symbolizuje v sebe
jednotu dvoch bratrských národov, ktoré už od doby Cyrila a Metóda tvorili jeden štát“ Kišš,I.: Komenského predstavy o jednote Európy a sveta. In: Exulant Jan Amos Komenský:
sborník konference z mezinárodní účastí k 380. výročí odchodu Českých bratří a Jana Amose
Komenského do zahraničního exilu. Heofrastos: Praha 2009, s. 33.
622 čteme zde doslova tato slova: „Češi a Slováci, dva bratrské národy, členové veliké rodiny
Slovanstva, žili již před tisícem let v jednom státě“ - Ústava ČSR z 9.5. 1948, zdroj:
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
623 přehledně: Mátej,J. a kol.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. SPN: Bratislava 1976, s.
101 - 114, Čečetka,J.: Komenský vo vývine slovenskej pedagogiky. Jednotná škola 12, 1957, č.
2, s. 151 - 177, dosud nejpodrobněji: Karšai,F.: J.A. Komenský a Slovensko. SPN: Bratislava
1970, nejnověji: Pšenák,J.: Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. In:
Plašienková,Z., Szotek,B., Toman,M. (eds.): Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo:
osobnosti, problémy a inšpirácie. Bratislava 2008, s. 103 – 130.
624 Janus,H.: Komeniológia na Slovensku. SCetH 5, 1975, č. 11, s. 64 - 69.
625 srov.: Pšenák,J.: Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. In: Plašienková,Z.,
Szotek,B., Toman,M. (eds.): Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy
a inšpirácie. Bratislava 2008, s. 122.
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zakladatelské dílo nejvýznamnějšího slovenského komeniologa Jána Kvačaly,
který až do své smrti v roce 1934 působil v Bratislavě jako profesor církevních
dějin na Evangelické teologické vysoké škole. Jeho dílo však do určité míry
zůstalo osamoceno, a to i v období Slovenského štátu, kdy Komenský stál zcela
na okraji zájmu

626

. Další slovenské bádání proto v zásadě nemělo na co

navazovat v rovině personální ani institucionální - ovšem vždy si ke Kvačalovi
a jeho dílu zachová velmi uctivý respekt a obdiv

627

. K novému dalšímu rozvoji

proto dochází až v období padesátých let, kdy se objevují první slovenští
odborníci - např. Juraj Čečetka, František Karšai, Juraj Hronec, Karol Jarábek,
Ľudovít Bakoš, Jozef Mátej, Andrej Čuma či Jozef Pšenák.
Samozřejmě také na Slovensku se v období padesátých let objevuje
radikální reinterpretace Komenského, kterou jsem popsal i v českých zemích.
Její nejvýraznější podobu nacházíme u Ondreje Pavlíka, který ovšem nebyl
primárně komeniologem. Jako výrazně politicky angažovaný profesor bratislavské
univerzity vydal několik velmi silně ideologicky zabarvených textů, jejichž
hodnota je sice nevalná, ale výstižně ilustrují situaci - jmenovat je možno např.
text: “S J.A. Komenským do budování socialistické školy” z roku 1951

628

.

Komenský je zde v souladu s tehdy převládajícím ideologickým diskursem
popisován především jako pedagogický génius, který ukazuje cestu nové, správné
socialistické škole, která překoná nesprávné pedagogické názory minulosti
a napomůže přechodu společnosti ke komunismu

629

.

Podobně jako v českých zemích i na Slovensku prošla komeniologie v 50.
a 60. letech rozvojem, ovšem ne tak intenzivním. Domnívám se, že zde
zapůsobily dva základní faktory: zaprvé, jak už jsem zmínil, nedošlo na
Slovensku k založení specializovaného komeniologického pracoviště, za druhé
nedošlo

k

založení

specializovaného

komeniologického

časopisu,

a komeniologické texty proto byly publikovány buď v českých časopisech (např.
626 např. výročí Komenského narození roku 1942 bylo připomenuto jen několika málo
popularizačními články - viz: Mátej,J. a kol.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Slovenské
pedagogické nakľadatelstvo: Bratislava 1976, s. 396.
627 J. Čečetka dokonce s jakousi směsí kritiky a hrdosti na dílo velkého krajana píše, že i
obdivovaný a velmi často citovaný sovětský autor A.A. Krasnovsij se o Kvačalu “v nejednom
ohledu opírá” - Čečetka,J.: Komenský vo vývine slovenskej pedagogiky. Jednotná škola 12,
1957, č. 2, s. 172.
628 Pavlík,O.: S J.A. Komenským do budování socialistické školy. In: Komenský,J.A.: Didaktické
spisy (výbor). Praha 1954, s. 3 – 16. Otištěno beze změn také: Pedagogika 1, 1951, č. 7 – 8, s.
410 – 420.
629 srov. např.: Hábl,J.: Vzdělání mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v Komenského
pedagogice. Pedagogika 61, 2011, č. 1, s. 125.
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Archivu, ovšem nepříliš hojné míře

630

) anebo v jiných slovenských pedagogických

časopisech - zejména Jednotné škole

631

.

Z témat, kterým se slovenská komeniologie věnovala, je na prvním místě
třeba zmínit historická a pedagogická. Pozornost je věnována zejména vazbám
mezi Komenským, resp. jeho dílem, a jeho slovenským ohlasem. Stálý zájem je
proto věnován nejen významu pobytů Komenského na Slovensku

632

, používání

jeho učebnic ve výuce na slovenských školách, ale i jeho následovníkům
Danielovi Lehockému, Samuelu Tešedíkovi, Jánu Kollárovi, Máteji Belovi a dalším
osobnostem především 19. století

633

. Pravděpodobně nejdůležitější knihy tohoto

směru bádání pak podle mého představují průkopnická a v zásadě dodnes
nepřekonaná Mátejova biografie Jána Kvačaly
Komenského na východním Slovensku

635

634

a Karšaiova kniha o ohlasu

, která je přímou přípravou pro

pravděpodobně nejdůležitější počin slovenské komeniologie od druhé světové
války - knihu “Komenský a Slovensko” téhož autora, která byla vydána roku 1970
636

. Jen na okraj poznamenávám, že pro bádání o slovenských ohlasech

Komenského a jeho díla měly velký význam také texty J.B. Čapka, který se této
otázce věnoval poměrně systematicky

637

. Ovšem Čapkovy texty byly zaměřeny

630 připomínám jen, že nejdůležitější výjimku představuje Archiv 17, 1958, č. 2, který byl
speciálně věnován ohlasu Komenského na Slovensku a přinesl např. články: Čečetka,J:
Samuel Tešedík a Komenského Oratio de crultura ingeniorum - s. 216 - 219, Růžička,V.:
Komenského vplyv na vývoj slovenského školstva - s. 161 - 177, Karšai,F.: Osobné vztahy J.A.
Komenského k Prešovu a jeho didaktický vlplyv na prešovskú školu - s. 178 – 183, Ružička,V:
Bibliografiea článkov o Komenskom v slovenských časopisoch a novinách v 19. a 20. storočí do
konca roku 1918 - str. 274 - 277 atd. Z jiných čísel Archivu za zmínku stojí: Čaplovič,J.:
Vydávanie Komenského učebnic na Povážie. Archiv 20, 1961, s. 226 – 232.
631 Jednotná škola 12, 1957, č. 2 byla speciálně věnována Komenskému a přinesla spolu s výše
uvedeným číslem Archivu nejhodnotnější časopisecké články 50. let. Otištěny byly texty:
Bakoš,Ľ: Komenský - tvorca novovekej didaktiky - s. 178 - 201, Čečetka,J.: Komenský vo
vývine slovenskej pedagogiky - s. 151 - 177, Petrikovich,J.: Bibliografický súpis diel J.A.
Komenského, ktoré vyšli na území Slovenska - s. 225 - 241, Růžička,V.: Komeského rovesníci a
jeho vplyv na vtedajšie uhorské školstvo - s. 202 - 224 a Vajcik,P.: J.A. Komenský, pokrokový
pedagóg a bojovník za svetový mier - s. 129 - 150. Také v dalších letech časopis otiskoval
články s komeniologickou tématikou, kupř.: Mátej,J.: Komenský v slovenských pedagogických
časopisoch v rokoch 1859 - 1879. JŠ 14, 1959, s. 359 - 369. Viz také: Karšai 1970: 333 - 334.
632 nejpodrobnější přehled k této otázce: Jarábek,K.: Komenského cesty po Slovensku v rokoch
1650 - 1654. Príspevok k upresneniu týchto ciest. SCetH 5, 1975, č. 10, s. 5 - 16 a SCetH 5,
1975, č. 11, s. 7 - 20.
633 přehledně např.: Mátej,J. a kol.: Dejiny české a slovenské pedagogiky. Slovenské
pedagogické nakľadatelstvo: Bratislava 1976, s. 108 - 110, zevrubně: Karšai 1970: 191n.
634 Mátej,J.: Ján Kvačala, život a dielo. SPN: Bratislava 1962.
635 Karšai,F.: Stúpenci J.A. Komenského v politických a školských dejinách Prešova. Bratislava
1965.
636 Karšai,F.: Jan Amos Komenský a Slovensko. Bratislava 1970. S tímto hodnocením Karšaiovy
práce souhlasí rovněž::Steiner,M.: Recepce Komenského - pedagoga v domácí i zahraniční
vědě. In:Chocholová,S., Steiner,M., Pánková,M. (eds.): Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře
vzdělávání. Academia: Praha 2009, s.374.
637 viz programová stať: Čapek,J.B.: Komenský a Slovensko. Naše veda 4, 1957, s. 354 - 363.
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především literárně-historicky, což je od textů slovenských autorů výrazným
způsobem odlišuje.
Zájem o Komenského filosofii byl na Slovensku vždy naprosto okrajový slovenští autoři se zaměřovali především na pedagogické aspekty Komenského
myšlení a filosofické opomíjeli, čímž vlastně navazovali na starší, předválečné
pojetí Hendrichovo a také Kvačalovo. Asi nejvýznamnějším publikovaným textem
byla vlastně až Filozofia Jana Amosa Komenského Jiřiny Popelové z roku 1986,
která ovšem slovensky vyšla jen proto, že nebylo možné její vydání v češtině. Je
samozřejmě otázkou, kde leží příčina této situace. Domnívám se, že svou roli
zde sehrálo několik skutečností: předně na Slovensku nenacházíme žádného
hlubokého a pronikavého filosofa typu Jana Patočky, který by se (ať už
dobrovolně, anebo pod tlakem okolností) věnoval Komenskému. Za druhé
slovenská filosofická komeniologie nedisponovala takovou možností navazovat
určitým způsobem na starší bádání jako v českých zemích. I přes dominanci
historického a pedagogického aspektu bádání se už v meziválečné české
komeniologii objevuje, jak jsem již ukázal, i zájem o Komenského filosofii
(Masaryk, Tvrdý, Hoppe, Rádl a další). Naproti tomu slovenská komeniologie se
něčím podobným nemůže vykázat - tím ovšem nechci snižovat význam zájmu
Jána Kvačaly o Komenského filosofii. Domnívám se rovněž, že určitou roli ve
slovenském prostředí v období 40. a 50. let mohl sehrát i vliv Josefa Hendricha,
profesora

meziválečné

k vzájemným

vazbám

Komenského
mezi

pansofií

univerzity
a

v

Bratislavě,

pedagogikou

uvnitř

který

se

Komenského

myšlenkového systému stavěl poměrně kriticky a spíše oceňoval pedagogickou
stránku jako takovou

638

.

Naproti tomu ediční a literární komeniologické bádání se na Slovensku
vyvíjelo

o

něco

více,

avšak

všechny

hlavní

edice

Komenského

spisů

v Československu vycházely buď v jazyce originálu, anebo česky. To samozřejmě
neznamená, že bychom se nesetkali se slovenskými vydáními - zvláštní pozornost
zasluhuje nové vydání čtyřjazyčného (tj. latinsko-německo-maďarsko-českého)
Orbis pictus z roku 1958 s předmluvou L. Bakoše a doslovem Jiřiny Popelové
doplněný původními rytinami Jonáše Bubenky, které odkazuje na vydání z Levoči
Otištěno dostupněji také: Čapková,D. (ed.): J.B. Čapek: Několik pohledů na Komenského.
Karolinum: Praha 2004, s. 93 - 116.
638 srov.: Popelová 1958: 21, Váňová,R. a kol: Josef Hendrich. Karolinum: Praha 2007, s. 83 - 84.
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z roku 1685

639

. Ale setkáváme se i se slovenskými překlady, z nichž vůbec prvním

byl Labyrint světa a ráj srdce (1952). O dva roky později pak vyšel první
slovenský překlad Velké didaktiky s předmluvou L. Bakoše.
V letech 1956 - 1958 pak u příležitosti 300. výročí vydání Opera didactica
omnia vyšly péčí hlavního redaktora Ľudovíta Bakoše druhý až čtvrtý díl
Vybraných spisů Jana Amose Komenského jako dosud nejrozsáhlejší slovenská
edice, která ovšem zůstala nedokončena, neboť zamýšlený pátý díl věnovaný
filosofickým textům Komenského nebyl nikdy vydán

640

. Jako první díl bylo

označeno již zmíněné vydání Velké didaktiky z roku 1954. I přes neúspěch je
ovšem v této souvislosti nutno konstatovat dvě věci: jedná se o první větší edici
textů Komenského v poválečném Československu a současně edici podstatně
kvalitnější než český pokus z přibližně stejné doby (už jen proto, že obsahuje
i některé texty, které nebyly česky otištěny)

641

. V převážné většině případů se

jednalo o první slovenská vydání otištěných textů, proto lze edici hodnotit jako
v mnoha ohledech průkopnickou

642

.

Druhý díl je věnován Komenského pedagogickým textům, a obsahuje proto
slovenské překlady Didaktiky analytické (vůbec první překlad do slovenštiny,
první český překlad pořídil až F.J. Zoubek roku 1874

643

), Informatoria školy

mateřské, Předchůdce vševědy, Pravidla mravnosti a několik dalších drobnějších
textů Komenského. Celá edice je uvedena předmluvou J. Čečetky

644

, která se

snaží Komenského vykreslit především jako pedagogického a sociálního
reformátora, pro kterého náboženství bylo jen jakousi nutností, neboť
v tehdejších poměrech “nebyly ještě možnosti, aby se vytvořil podstatně nový,
vědecký světový názor”

645

. V souladu se sovětskou interpretací je také

zdůrazněn výrazně empirický charakter poznání u Komenského, a dokonce je mu
639 Komenský,J.A.: Orbis pictus. SPN: Praha 1958.
640 Steiner,M.: Recepce Komenského - pedagoga v domácí i zahraniční vědě. In:Chocholová,S.,
Steiner,M., Pánková,M. (eds.): Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. Academia:
Praha 2009, s. 372; Steiner,M.: Vydávání spisů Komenského po r. 1945. SCetH 22. 1992, č. 46 –
47, s. 177.
641 mám na mysli edici: Komenský,J.A.: Didaktické spisy. SPN: Praha 1954.
642 k prvnímu slovenskému vydání Velké didaktiky došlo až v rámci Vybraných spisů (1954),
Informatorium školy mateřské vyšlo jen jednou roku 1892, Labyrint jen dvakrát v maďarštině více vydání se dočkaly jen Komenského jazykové učebnice, např. Janua linguarum devatenácti
- srov.: Petrikovich,J.: Bibliografický súpis diel J.A. Komenského, ktoré vyšli na území
Slovenska. Jednotná škola 12, 1957, č. 2, s. 225 - 241.
643 srov.: Křičková,V.: František Jan Zoubek. ÚŠI: Praha 1986, s. 15 - 16
644 k jeho komeniologickému dílu souhrnně: Michalička,V.: Komeniologické dielo Juraja
Čečetku. SCetH 21, 1991, č. 43, s. 112 - 114.
645 Čečetka,J.: Úvod. In: Komenský,J.A.: Vybrané spisy II. SPN: Bratislava 1956, s. 15.
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(zcela nesprávně) připisována zásada britských empiriků 17. století, že nic není
v rozumu, co nebylo předtím ve smyslech

646

. Naproti tomu je třeba konstatovat,

že zde není žádným způsobem akcentováno Komenského vlastenectví ani
slovanství. Současně platí, že J. Čečetka byl při psaní tohoto textu zcela jistě
obeznámen s texty Josefa Hendricha, především s jeho překlady částí
Konzultace

647

.

Třetí díl je naplněn texty věnujícími se především politické a všenápravné
stránce Komenského díla. Zařazen je výbor z Historie o těžkých protivenstvích
648

církve české

, dále Labyrint světa a ráj srdce, Tvůrce štěstí (Faber fortunae),

Štěstí národa (Gentis felicitas), Posel míru (Angelus pacis) a několik kapitol
z Všenápravy

649

.

Jako

zvláště

významné

hodnotím

především

zařazení

zmíněného výňatku z Všenápravy, který byl pořízen na základě Hendrichova
českého překladu vydaného roku 1950. Nejedná se tedy o slovenský překlad z
latinského originálu, ale o překlad Hendrichova textu - i přesto se jedná o první
publikování výňatku z Konzultace ve slovenském prostředí. Celý svazek je uvozen
studií Petera Vajcika

650

nazvanou “Spoľočenské náhľady J.A. Komenského”

651

,

která uměřeným a radikální reinterpretací 50. let nezatíženým způsobem, který
je založen především na studiích J. Hendricha a J. Kvačaly, popisuje postupný
vývoj sociálně-politických názorů Komenského od Labyrintu světa až po
Konzultaci. V neposlední řadě je nutno připomenout, že P. Vajcik se v textu
částečně dotýká také politické dimenze revelací (především Drabíkových), z
čehož je vyvozen závěr o Komenského kritice celkové zaostalosti uherského státu
17. století

652

.

Čtvrtý svazek je věnován některým méně citovaným pedagogickým textům
Komenského a představuje jakýsi průřez celými čtyřiceti lety Komenského psaní
o pedagogických tématech. Edice proto přináší vydání některých drobných
646 Čečetka,J.: Úvod. In: Komenský,J.A.: Vybrané spisy II. SPN: Bratislava 1956, s. 16.
647 tamtéž, s. 48.
648 zařazeny jen kapitoly týkající se českého stavovského povstání a následujících událostí;
kapitoly zachycující starší vývoj byly zcela vypuštěny - otištěny kapitoly: 43 - 49, 59 - 60, 87,
91 a 103 (s. 31 - 66).
649 zařazeny jen kapitoly 10 - 12, 16 - 17 a 24 (s. 279 - 348).
650 k jeho komeniologickému dílu přehledně: Michalička,V.: Komeniologické dílo Petera Vajcika.
SCetH 22, 1990, č. 42, s. 117 - 119, přehled bibliografie přináší: tentýž: Peter Vajcik.
Personálná bibliografia. In: Hamada,M., Novacká,M.: K dejinám školstva, vzdelanosti a
kultúry v dobe osvietenskej. SPN: Bratislava 1987, s. 203 - 226.
651 Vajcik,P.: Spoločenské náhľady J.A. Komenského. In: Vybrané spisy III. SPN: Bratislava 1957,.
s. 7 - 29.
652 tamtéž, s. 21 - 22.
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pedagogických spisů Komenského - např. Zákony slavného lešenského gymnázia
(Leges illustris gymnasii lesnensis) či Oživené Latium (Latium redivivum),
především pak poměrně značné části Nejnovější metody jazyků (Methodus
linguarum novissima)

653

, Školy hrou (Schola ludus) a kompletní text Věječky

moudrosti (Ventilabrum sapientiae)
jednou z částí Konzultace

655

654

. Celá edice je pak završena Vševýchovou,

. Úvod napsal editor celého svazku Ľudovít Bakoš.

Jedná se o nejkvalitnější předmluvu celé edice, která velmi střízlivě, bez
rušivých ideologických vlivů a s odkazy především na dílo J. Hendricha
komentuje všechny zařazené texty.
Zvláštní ocenění proto náleží skutečnosti, že tato slovenská edice už
v době, kdy uplynulo jen několik málo let od vydání Hendrichových překladů
Pampaedie a Panorthosie, přináší převody značné části těchto textů do
slovenštiny. Také úvody ke všem svazkům vždy vysoko oceňují Konzultaci jako
vrchol Komenského celoživotního myslitelského úsilí.
Mimo to vyšly především v 50. letech ve slovenských překladech

také

nejdůležitější díla zahraničních komeniologů reprezentující oficiální linii bádání.
Jedná se především o dílo A.A. Krasnovského, které vyšlo slovensky jen o dva
roky později než ruský originál, a současně s českým překladem, tj. roku 1955

656

.

Zdá se, že na základě řečeného mohu formulovat tezi: slovenská
komeniologie se začala prudce rozvíjet o něco později než česká, tj. v polovině
50. let. Vrchol zájmu pak představuje období let 1957 - 58. Poté dochází
k opětovnému úpadku komeniologického bádání, který přetrvává po celá 60.
léta; za pravděpodobně nejdůležitější počin 60. let je možno označit dílo ne
zcela vyhraněně komeniologické - Mátejovu biografii Jána Kvačaly

657

.

Lze ovšem říci, že tato biografie měla pro další rozvoj slovenského bádání
zásadní rozvoj: potvrdila totiž skutečnost, že Kvačala je pro slovenské autory
badatelem, který je jednoznačně přijímán kladně jako symbol tradice i vysoké
úrovně slovenské vědy, a to i přesto, že ne s každým jeho tvrzením bylo možno
souhlasit. Zatímco tedy v českém prostředí bylo možno odkazovat na významné
653 otištěny byly kapitoly: 1 - 2, 5, 7, 9, 11 - 13, 20, 22, 25 - 26 (s. 59 - 176).
654 otištěno na s. 329 – 358.
655 Jedná se o první publikaci textu na Slovensku. Podobně jako v předchozích případech
publikací částí Konzultace se nejedná o překlad latinského originálu, ale pouhý převod z
Hendrichova českého vydání - s. 429 - 627.
656 Krasnovskij,A.A.: Ján Amos Komenský. Slovenské pedagogické nakľadatelstvo: Bratislava
1955.
657 Mátej,J.: Ján Kvačala. SPN: Bratislava 1962.
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předválečné komeniology (např. J. Hendricha) jen jako na informační zdroj, na
Slovensku úcta ke Kvačalovi a jeho dílu posilovala autonomii i menší ideologické
ovlivnění komeniologického výzkumu.
4.5.5 Komeniologie 70. a 80. let
4.5.5.1 úvodní poznámka
Vývoj komeniologického bádání v období 70. a 80. let přináší oproti
staršímu období mnohostrannou proměnu, která v hlavních rysech odráží
celkovou situaci ve společenských vědách. Ovšem komeniologie sehrála v tomto
procesu pozoruhodnou podvojnou roli, kterou se pokusím dále analyzovat.
J. Hanzal

charakterizuje

obecnou

situaci

v

historiografii

slovy:

„Druhé

dvacetiletí nedávných dějin české historiografie bylo neméně temné a kruté
jako to první poúnorové 1948 – 1968. Mnoho rysů mělo stejných nebo
podobných. Ideově na padesátá léta navazovalo a hlásilo se pouze k marxismuleninismu“

658

Oproti

.
předcházejícímu

období

lze

konstatovat

zásadní

proměnu

spočívající v úpadku symbolického centra spojeného s Komenským. Jinými slovy:
režim přestal ve výraznější míře postavu Komenského ideologicky využívat

659

.

Myslím, že pro komeniologii platí slova, která píše Petr Čornej k velmi podobné
situaci v bádání o husitské době:

„Komunistický režim se sice k husitským

tradicím verbálně hlásil, studium husitské doby i jiných epoch starších českých
dějin jej však ve skutečnosti nezajímalo. V porovnání s 50. léty to byl
nezanedbatelný posun. Straničtí ideologové se spokojovali s kontrolou
nejnovějších dějin, začínajících pro ně zhruba léty 1917 – 1918, a předchozí
etapy je příliš nevzrušovaly“

660

. Proto platí, že i v těch případech, kdy postava

Komenského využívána byla, docházelo k její značné redukci především na
významnou osobnost (dějin) pedagogiky – všechny ostatní symbolické roviny, jako
např. Komenský = bojovník za mír, anebo Komenský = předchůdce socialistické
658 Hanzal,J.: Cesty české historiografie 1945 – 1989. Praha: Karolinum 1999, s. 163.
659 Např. Rudé právo velmi symptomaticky ani na Den učitelů 28. března nepřineslo v letech
1974 ani 1978 o Komenském sebemenší zmínku – http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?
path=RudePravo/1974/3/28/1.png,
resp.
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?
path=RudePravo/1978/3/28/1.png
660 Čornej,P.: Husitský tábor v kontextu české historiografie 70. a 80. let minulého století.
Husitský Tábor 2004, Supplementum 2, s. 19.
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školy, byly v zásadě ponechány v podobě, která byla zafixována již v předchozím
období

661

. K dalšímu vývoji symbolického centra spojeného s Komenským proto

nedošlo, ale právě naopak: došlo k jeho postupující erozi a pozvolnému úpadku.
Je samozřejmě otázkou, proč k tomuto procesu došlo – jako možná
odpověď se jeví kombinace několika skutečností: zeslabení sovětského vlivu,
uvědomění

si

skutečnosti,

že

postava

Komenského

jednoznačná, a skýtá tedy „riziko“ nežádoucích výkladů

662

není

interpretačně

, anebo v neposlední

řadě celkové ustrnutí a umrtvení humanitních věd v normalizačním období.
Odeznění velmi silného ideologického tlaku a postupné upadnutí
komeniologie do jakéhosi zapomnění mělo ovšem i pozitivní důsledek:
komeniologie se stala postupně jakousi nikou

663

a umožnila tak mnoha

proskribovaným autorům pokračování jejich vědecké činnosti, což je skutečnost,
které bude ještě věnována bližší pozornost. M. Bečková v této souvislosti již roku
1983 konstatovala: „Kvantitativně ubývá v 70. letech monografií o Komenském,
těžiště interpretace, jejíž úroveň neztrácí hodnotu dosaženou v předchozím
období, spočívá ve studiích (…). Je to jistě ovlivněno i problémem generačním;
objevují se sice některá nová jména pracovníků mladších, na druhé straně však
odchází značný počet zasloužilých komeniologů, jejichž působení je spjato
s počátky komeniologického studia v ČSAV“

664

.

4.5.5.2 dozvuky atmosféry 60. let a oslavy 1970
Na rok 1970 připadlo třísté výročí smrti Komenského. Toto jubileum bylo
oslaveno poměrně mohutným způsobem
šedesátých

–

jinými

slovy:

toto

665

, který připomíná dozvuky let

jubileum

náleží

časově

spíše

období

661 Dostavuje se proto vnitřní vyprázdění obsahu, kdy myšlenkový systém Komenského už není
interpretován jako posila v aktuálních otázkách, ale spíše de facto jako integrální součást
socialistické pedagogiky – ostatně A. Čuma napsal: „S Komenského myšlienkami sme začali
budovať socialistickú školu. Jeho pokrokovými ideami žije i nadalej bude žiť dnešná
socialistická škola. Pravda, neohraničuje sa iba dielom Komenského“ - Čuma,A.: Jan Amos
Komenský a súčasnosť. Jednotná škola 32, 1977, č. 3, s. 274.
662 Olšáková,D.: „Nika“ české historiografie. In: Olšáková 2012: 19.
663 tamtéž, s. 11 – 12.
664 Bečková,M.: Československá poválečná komeniologie (Nástin vývojových linií). Pedagogika
33, 1983, č. 2, s. 217.
665 Podrobný přehled textů publikovaných i mnoha dalších událostí k tomuto výročí souhrnně
přináší: Sušová,T.: Jan Amos Komenský. Ohlas 300. výročia úmrtia v československej tlači.
Univerzitná knižnica: Bratislava 1973 – zde i odkazy na články shrnující průběh a význam oslav.
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666

předcházejícímu, neboť normalizační režim se teprve postupně konstituoval,
667

nepřekvapí proto ani dva publikované texty Jana Patočky

. Ve dnech 8. - 11.

září došlo v Praze k uspořádání (v pořadí již třetí) velké mezinárodní konference,
tentokrát pod titulem: „Jan Amos Komenský a náprava věcí lidských“, která
navázala na olomouckou konferenci z roku 1967 a přispěla ke zvýšení vědomí
významu Konzultace

668

, i několika regionálních setkání

669

. Bylo rovněž vydáno

několik jubilejních sborníků a speciálních, Komenskému věnovaných, z nichž je
zapotřebí připomenout zejména sborník Univerzita Karlova J.A. Komenskému
který přinesl mnohé zajímavé texty např. J. Popelové
Čapka

673

671

, J. Cacha

672

670

,

či J.B.

. Z časopisů bych chtěl připomenout především specializované číslo

časopisu Pedagogika

674

, ovšem i další časopisy přinesly komeniologické číslo

otiskly alespoň články s tématikou Komenského

675

či

676

. Dokonce i Nová mysl, oficiální

ideologický časopis ÚV KSČ, věnovala výročí Komenského pozornost a otiskla
666 Hanzal,J.: Cesty české historiografie 1945 – 1989. Praha: Karolinum 1999, s. 163. Srov. Také:
Jareš,J., Spurný,M., Volná,K.: Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti na Filozofické
fakultě UK v období normalizace. Praha: FF UK 2012, zejm. s. 54 n.
667 Patočka,J.: O filosofii J.A. Komenského. Slavia 39, 1970, č. 4, s. 489 – 511; tentýž: Milada
Blekastad: Comenius. Slavia 39, č. 4, s. 616 – 618.
668 Viz celá složka týkající se této události (uložen seznam účastníků, resumé mnoha referátů
atd.): A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 23, sign. 926. Velmi podrobně o konferenci referuje
např.: Mátej,J.: Medzinárodná konferencia Jan Amos Komenský a náprava vecí ludských.
Jednotná škola 25, 1970, č. 10, s. 951 – 954. Stručnou informaci přineslo i Rudé právo (9.9.
1970 – s. 1 a 12.9. 1970 – s. 1 a 2). Obdobně i Kyrášek,J.: Konference o J.A. Komenském. Nová
mysl 24, 1970, č. 11, s. 1613 – 1616.
669 Např.: svědčí o tom např.: Jan Amos Komenský. Příspěvky z komeniologické konference
pořádané Pedagogickou fakultou v Hradci Králové ve dnech 8. - 11. října 1970. SPN: Praha
1972 – zde nejzajímavější článek: Brambora,J: Paradoxní osudy a podivuhodné dílo Jana
Amose Komenského, s. 7 - 14.
670 Sedlář,R. (ed.): Univerzita Karlova J.A. Komenskému. Univerzita Karlova: Praha 1970.
671 Popelová,J.: Komenského češství a světovost. Tamtéž, s. 13 - 29
672 Cach,J.: Práce o Komenském v díle učitelů Karlovy univerzity v posledních 50 letech.
Tamtéž, s. 103 - 128.
673 Čapek,J.B.: Dialogi animae. Tamtéž, s. 30 – 44.
674 Jedná se o číslo 5, které přineslo několik zajímavých komeniologických textů – mimo Jiřiny
Popelové, která zde otiskla text Pojetí lidské přirozenosti u J.A. Komenského (s. 679 – 691),
zde nacházíme také: Brambora,J.: Pohled do spisovatelské dílny J.A. Komenského (s. 765 –
771), Polišenský,J.: Jana Amose Komenského pokrokovost a aktuálnost (s. 693 – 702) či
Cipro,M.: Z pedagogického odkazu J.A. Komenského (s. 657 – 678). Hlavní slovenský
pedagogický časopis – Jednotná škola – speciální číslo věnované výročí Komenského nezařadil.
675 Jedná se např. o Slavia 39, 1970, č. 4, kde nacházíme např.: Patočka,J.: O filosofii J.A.
Komenského (s. 489 – 511), Nováková,J.: Antická a středolatinská přísloví v Moudrosti starých
Čechů (s. 564 – 577) či Slovo a slovesnost 31, 1970, č. 4, kde nacházíme např.: Skalička,V.:
Komenský-lingvista (s. 289 – 292), Nováková,J.: Latina Komenského je humanistická (s. 293 –
305) či Havránek,B.: Příspěvek k stylové diferenciaci českých spisů Jana Amose Komenského
(s. 306 - 312). Podobně i Filosofický časopis 18, 1970, č. 6, který přináší např .: Popelová,J.:
Problém teodiceje u J.A. Komenského (s. 900 – 911), Floss,P.: Komenský a Descartes (s. 937 –
957) či Hofmann,F.: Panorthosia. J.A. Komenského plán všeobecné nápravy (s. 958 – 969).
676 Velmi překvapivě článek o Komenském publikoval dokonce i osamělý Josef Šafařík –
Šafařík,J.: Živý odkaz Komenského. Svobodné slovo (Brno), 11.7. 1970, s. 4.
164

články J. Popelové, J. Polišenského a F. Karšaie

677

.

Vyšlo také několik edic textů Komenského, např. Dvojí poselství
k českému národu, Labyrintu, Mapy Moravy či druhé, mírně upravené vydání
Rybova překladu souboru dopisů Komenského pod názvem Listy přátelům
a příznivcům

678

.

Na přelomu 60. a 70. let rovněž zaznamenáváme vydání několika
pozoruhodných komeniologických prací, jedná se především o společné dílo
N. Moutové a J. Polišenského „Komenský v Amsterodamu“
„Jan Amos Komenský. Od divadla věcí k dramatu člověka“
dva

životopisy

Lordikapinidzeho

Komenského:
681

první

z

pera

679

, rané dílo P. Flosse

680

a v neposlední řadě

gruzínského
682

, druhý z pera M. Blekastad

badatele

D.O.

. Všechny tyto knihy ukázaly

kvalitu tehdejšího bádání i možnosti, které tehdejší komeniologie skýtala. Výročí
roku 1970 však už nepřineslo žádnou zásadní edici dosud neznámých textů
Komenského edici, což je ovšem možno vysvětlit odkázáním na skutečnost, že
„k roku 1970 se komeniologům podařilo vydat z Komenského všechno to, co se
obecně považovalo za závažné a relevantní pro utváření obrazu jeho osobnosti,
snad kromě rukopisného torza Clamores Eliae“

683

.

Z atmosféry 60. let čerpala také idea komeniologických sympozií, od
samého začátku spojená s osobností Pavla Flosse. K prvním setkáním došlo
v Přerově, kde tehdy Floss působil. Byla také založena řada sborníků nazvaná
Colloquia Comeniana, otiskující příspěvky pronesené na kolokviích, ovšem
nepřízeň osudu způsobila, že byla vydána pouze dvě čísla – první v srpnu, druhé a
poslední v říjnu téhož roku

684

. Pak zásah normalizační moci způsobil nucenou

cézuru a následné přestěhování kolokvií do Uherského Brodu.

677 Polišenský,J.: Komenský – myslitel politický. Nová mysl 24, 1970, č. 10, s. 1390 – 1395;
Popelová,J.: Aktuálnost myslitelského díla J. A. Komenského. Nová mysl 24, 1970, č. 11, s.
1513 – 1522, Karšai,F.: Komenský a Slovensko. Tamtéž, s. 1523 – 1530.
678 Srov.: Steiner,P.: Vydávání spisů Komenského po r. 1945. SCetH 22, 1992, č. 46 – 47, s. 175.
679 Moutová,N., Polišenský,J.: Komenský v Amsterodamu. SPN: Praha 1970.
680 Floss,P.: Jan Amos Komenský. Od divadla věcí k dramatu člověka. Profil: Ostrava 1970.
681 Lordikapinidze,D.O.: Jan Amos Komenský. SPN: Praha 1970.
682 Blekastad,M.: Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan
Amos Komenský. Academia: Praha, Universitetsforlageta: Oslo 1969.
683 Steiner,M.: Recepce Komenského – pedagoga v domácí i zahraniční vědě. In: Chocholová,S.,
Steiner,M., Pánková,M. (eds.): Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. Academia:
Praha 2009, s. 372
684 Colloquia Comeniana 1, 1968, č. 1 – 2. Viz také: http://www.mjakub.cz/?idm=158 (stav ke
dni 7.11. 2014); Olšáková 2012: 128.
165

4.5.5.4 edice 70. a 80. let
Podobně jako v jiných sférách historiografie stala se ediční činnost
relativně

nejméně

ideologicky

zasaženou

oblastí,

a

proto

neutrpěla

v normalizačních letech takové šrámy. V případě komeniologie vše navíc bylo
ovlivněno skutečností, na niž jsem již poukázal, totiž nedokončením starších
velkých edičních podniků.
Proto i v 70. letech pokračovalo a nakonec bylo zdárně ukončeno vydávání
Vybraných spisů (dokonce i se samostatným svazkem pečlivě zpracovaných
rejstříků), které bylo otevřeno prvním svazkem již roku 1958

685

. Tím české

bádání o Komenském získalo v zásadě velmi dobrou českou široké veřejnosti
přístupnou edici základních děl Komenského, která představila Komenského
nejen jako pedagoga, ale i jako člověka se zájmem o filosofii (např. výbor
z Konzultace ve čtvrtém svazku) a přírodní vědy (např. vydání obsáhlých ukázek
ze spisů Physicae synopis či Cosmographiae synopsis v pátém. svazku).
Opominuta nebyla ani problematika revelací, kdy v šestém a osmém díle byly
otištěny Červenkovy překlady částí knih Lux e tenebris, Historia revelationum
a Voluminis prophetici dimissio. Současně ovšem M. Klosová připomíná, že
podstatnou vadou celé edice je velmi kolísavý náklad, neboť druhého dílu bylo
vydáno celkem 10 200 výtisků, ovšem dílu šestého jen 2 000, což velmi „omezuje
počet použitelných ucelených souborů“

686

.

Ovšem základním edičním podnikem 70. a 80. let je bezesporu zahájení
nového vydání díla Komenského v historicko-kritické edici nazvané Dílo Jana
Amose Komenského (dále jen DJAK), k jehož zajištění byl k 1.1. 1969 zřízen
Kabinet pro vydávání díla J.A. Komenského pod vedením prof. J. Běliče

687

, který

685 I. díl: 1958, II. díl: 1960, III. díl: 1964, IV. díl: 1966, V. díl: 1968, VI. díl: 1972 (hlavní editoři:
J. Brambora a J. Polišenský), VII. díl: 1974 (hlavní editor: A. Škarka), VIII. díl (hlavní editor: J.
Brambora) a samostatně vydané rejstříky: 1975 (sestavily M. Bečková a R. Skálová).
686 Klosová,M.: J.A. Komenský a český čtenář aneb Komenský v překladech. SCetH 22, 1992, č.
46 – 47, s. 185 – 186.
687 J. Bělič nebyl komeniologem, ale dialektologem, poskytl ovšem vznikajícímu Kabinetu
politickou záštitu a tím i možnost dýchat relativně svobodně. Srov.: Komárek,M.: K
šedesátinám Jaromíra Běliče. Naše řeč 57, 1974, č. 1, dostupné on-line: http://naserec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5736. Jen na okraj podotýkám, že J. Bělič byl dávným známým
J. Popelové, neboť se znali už z období počátku padesátých let, kdy ona byla rektorkou
olomoucké univerzity a on zde byl v akademickém roce 1949/1950 děkanem filosofické
fakulty – srov.: Holý,J.: Vladimír Justl: ozvuky času. Akropolis: Praha, s. 43n. Viz také:
Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká filosofie v letech 1945 – 1948. Academicus: Brno
2013, s. 15.
166

byl volně přičleněn k Ústavu pro jazyk český ČSAV

688

. Samozřejmě tento záměr

nového vydání souborného díla Komenského se neobjevil náhodně, ale navazoval
na starší kořeny. Již v 50. letech totiž bylo rozhodnuto o zastavení vydávání
Veškerých spisů Komenského, které postupně ustrnulo již v průběhu 20.
a zejména 30. let. Jinými slovy: poúnorový režim hodlající využít v symbolické
rovině osobnosti Komenského vědomě nechtěl navazovat na starý ediční podnik,
který svými kořeny sahal ještě do rakousko-uherských časů. Ovšem v poválečných
letech došlo jedině k rozhodnutí novou edici vydávat

689

, nikoli k její realizaci,

která byla z nejrůznějších příčin stále oddalována. První svazek byl tedy vydán
až roku 1969. Cílem edice je proto „představit odborné veřejnosti celé dnes
známé dílo J.A. Komenského i s vývojovými proměnami, kterými prošlo za
života svého autora, a to v jazycích, v nichž bylo napsáno, tj. v latině, češtině
a němčině 17. století“

690

.

Celá práce byla rozdělena na čtyři základní etapy, přičemž nejdříve měly
být vydávány pedagogické texty a neproblematičtější části díla Komenského –
revelace – byly ponechány až do závěrečné čtvrtiny

691

. Byla také stanovena

základní ediční pravidla, která v zásadě vypracovali Antonín Škarka a Julie
Nováková a která platí dosud. Ačkoli totiž původní záměr počítal s tím, že edice
bude velmi brzy hotova (tj. v řádu let), není celý podnik dosud dokončen a jeho
ukončení před rokem 2050 se zatím jeví jako v zásadě nerealisticky, ovšem
zároveň je nutno podotknout, že v posledních letech můžeme pozorovat jeho
dosti zřetelné postupné oživení

692

.

688 http://komeniologie.flu.cas.cz/historie.php – stav ke dni 11.11. 2014. Podotkněme jen, že
tento Kabinet navazoval ve své činnosti na Sekretariát redakční rady pro vydávání Díla J.A.
Komenského, který byl zřízen již roku 1959 (navazoval tak v zásadě na koncepci první velké
komeniologické konference v roce 1957) a byl, stejně jako jeho nástupce, volně začleněn do
rámce Ústavu pro jazyk český ČSAV. Jeho vedoucím byl prof. A. Škarka. To znamená, že od
roku 1959 až do roku 1970 existovala vedle sebe dvě nezávislá komeniologická pracoviště, což
nebylo vždy zcela ku prospěchu věci. Srov. také: Pokorný, Z.: Bibliografie knižních komenian
1945 – 1990. ÚIV: Praha 1992, s. 12
689 M. Steiner datuje rozhodnutí o vydávání celé edice k roku 1959 – Olšáková 2012: 229.
690 Kol.: Otázky současné komeniologie. Academia: Praha 1981, s. 43
691 M. Steiner v rozhovoru s D. Olšákovou k tomu říká: „Samozřejmě, že když se dělá souborná
edice, tak tam musí přijít všechno, dá se říci, že tady byl pokus trochu víc to namíchat, aby
se nejdříve vydávalo to, co vůbec není přístupné, a to, co je přístupné, byť i třeba v horších,
starších vydáních, nechat na později. Revelace se nechaly na čtvrtou etapu a čekalo se, jak
to dopadne“ - Olšáková 2012: 229. Na jiném místě pak M. Steiner konstatuje, že
„předpokládáme-li, že v edici jednou vyjdou všechny Komenského texty, ztrácí poněkud
význam, v jakém pořadí tu budou vycházet. (…) Nelze však nevidět, že příslušní činitelé
zařadili napřed řadu titulů oblíbených, mnohdy i často dříve vydávaných (Informatorium,
Didaktika, Labyrint apod.)“ - Steiner,M.: Vydávání spisů Komenského po r. 1945. SCet H 22,
1992, č. 46 – 47, s. 178.
692 Dosud bylo vydáno celkem 16 svazků z plánovaných přibližně 55 (k vydání svazku 19/1 by
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Intenzivní ediční práce proto především v 80. letech poskytla zázemí
mnoha badatelům, a to i přesto, že po prověrkách v roce 1970 Kabinet i s celým
kolektivem svých pracovníků (mimo prof. J. Běliče, který v prověrkách dopadl
velmi špatně) byl převeden pod ideologicky značně poznamenaný Pedagogický
ústav Komenského ČSAV, a administrativním krokem tak sloučen s tamější
komeniologickou skupinou, která postupně vznikala již od 50. let

693

.

4.5.5.4 časopisy 70. let
4.5.5.4.1 Acta comeniana
Období 70. let přineslo zásadní změny v oblasti komeniologických časopisů
– vznikají nové specializované, a komeniologická tematika se proto na stránkách
jiných časopisů začala objevovat velmi sporadicky – např. na stránkách
Pedagogiky nacházíme povětšinou jeden či dva články v celém ročníku
lze konstatovat ještě větší nezájem

694

, v ČsČH

695

.

Již od poloviny 50. let vycházel sice obnovený Archiv, ovšem jeho kvalita
i frekvence vydávání postupně klesala

696

. Josef Polišenský (ve spolupráci

především s Jaromírem Běličem) proto již v souvislosti s olomouckou
komeniologickou konferencí v roce 1967 začal prosazovat ideu přetvořit časopis
mělo dojít co nejdříve). Z toho celkem celkem osm bylo vydáno před rokem 1980, čtyři do
roku 1990, pouhé dva (edice Clamores Eliae pořízená J. Novákovou a označená jako svazek č.
23 a edice drobnějších didaktických spisů označená jako 15/3, obě v roce 1992) v letech 1990
– 2010 a dva v letech 2010 – 2014, přičemž vydání dvou dalších je velmi blízko http://komeniologie.flu.cas.cz/edice.php#djak1 – stav ke dni 10. 11. 2014.
693 V Pedagogickém ústavu JAK ČSAV se tak v 70. letech setkali filologicky výrazně zaměření
pracovníci zrušeného Kabinetu – jmenujme např. M. Steinera, J. Novákovou, S. Králíka, M.
Kyralovou, V. Petráčkovou a A. Škarku (ten ovšem zemřel již na konci roku 1972) s pracovníky
komeniologického oddělení – jmenujme např. D. Čapkovou, J. Červenku, T. MiškovskouKozákovou, J. Bramboru. Viz: Olšáková 2012: 224 – 225.
694 Nejpilněji zde publikovala D. Čapková, např.: Pojetí vzdělání jako celoživotního procesu v
díle Komenského. Pedagogika 20, 1970, č. 5, s. 703 – 722, Domácí rysy základních rysů
Komenského pojetí univerzálního vzdělání. Pedaogika 23, 1973, č. 4, s. 439 – 458 či Neznámé
dokumenty k životu českého básníka a vychovatele, současníka Komenského. Pedagogika 30,
1980, č. 4, s. 507 – 511. Několik článků uveřejnil i J. Polišenský, např.: Nové perspektivy
bádání o Komenského vztahu k Polsku. Pedagogika 25, 1975, č. 2, s. 199 – 205; Politika
Komenského Clamores Eliae. Pedagogika 29, 1979, č. 2, s. 165 – 172. Velmi sporadicky
nacházíme články dalších autorů, např. J. Červenky: Komenský a přírodní vědy. Pedagogika
21, 1971, č. 3, s. 415 – 441 a Komenského učebnice z oboru poznání přírody. Pedagogika 20,
1970, č. 1, s. 25 – 42.
695 Několik článků bylo publikováno v souvislosti s výročím v roce 1970, pak už jen zcela
sporadicky, např.: Polišenský,J.: Komenský, Hartlib a anglická revoluce 17. století. ČsČH 26,
1978, č. 2, s. 228 – 248; Kumpera,J.: Vztah Jana Amose Komenského k anglické revoluci 17.
století. ČsČH 22, 1974, č. 2, s. 200 – 228. Publikováno bylo i několik krátkých zpráv o konání
uherskobrodských sympózií.
696 Srov.: Olšáková 2012: 128 (rozhovor s J. Benešem).
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v mezinárodní vědeckou revue, která by byla zaměřena především na zahraniční
vztahy a tím samozřejmě poskytovala možnosti kontaktů i výjezdů do ciziny.
V květnu 1968 bylo hotovo (a teprve následujícího roku uvolněno) první číslo
časopisu s novým názvem Acta comeniana, který začal otiskovat cizojazyčné
příspěvky – cesta mezinárodnímu periodiku tak byla zásadním způsobem
otevřena. V letech 1969 – 1972 se podařilo vydat celkem tři čísla, na jejichž
přípravě pracoval především Jiří Kyrášek. Jejich úroveň byla proto velmi
dobrá

697

.

Ovšem v roce 1972 byl do funkce hlavního redaktora dosazen pedagog
Josef Novotný, jehož úkolem mělo být provedení normalizace periodika. Ovšem
pokus nebyl úspěšný – Acta se tribunou nové, politicky orientované komeniologie
opravdu nestala, ovšem jejich činnost byla naprosto ochromena, čtvrté číslo
proto bylo vydáno až roku 1979. Opět zde tedy vidíme celkový nezájem
normalizačního režimu o osobu Komenského: namísto relativně nezávislého
studia této pokrokové tradice (tak jak se postupně konstituovalo v 60. letech)
raději zvolil její ignoraci.
Toto mlčení přetrvalo s jedinou výjimkou velmi kvalitního čtvrtého čísla
z roku 1979

698

až do začátku 80. let, kdy se redakce ujala Marta Bečková ve

spolupráci s Milanem Kopeckým. Acta poté začala vycházet v pravidelném
dvouletém intervalu a v 80. letech se tak stala solidním a pravidelně
vycházejícím vědeckým periodikem, jak o tom svědčí publikované články
D. Čapkové, J. Červenky, P. Flosse, či J. Polišenského; ze zahraničních pak
jmenujme

K. Schallera, R. Mandroua, Ch. Webstera. Zároveň platí, že dvě

významné zahraniční badatelky – N. Moutová a M. Blekastadová – publikovaly
jedině zde

699

.

V neposlední řadě je třeba připomenout důležité ediční počiny Act –
V. Urbánek připomíná, že „zpřístupněna byla část nevydané korespondence a
dalších materiálů z Hartlibových písemností i některé do té doby nezvěstné
Komenského spisy“

700

.

697 Urbánek,V.: Acta comeniana. In: Olšáková 2012: 60 – 61.
698 V. Urbánek podotýká, že toto číslo ukázalo nezdar plánované normalizace, neboť zde byly
otištěny velmi dobré texty Stanislava Sousedíka, Jaromíra Červenky, Nicoletty Moutové,
Klause Schallera a dalších - Urbánek,V.: Acta comeniana. In: Olšáková 2012: 62 – 63.
699 tamtéž, 64.
700 tamtéž, 64 - 65.
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4.5.5.4.2 Studia comeniana et historica a zrod
uherskobrodských sympózií
Dočasný úpadek časopisu Acta comeniana vyvolal potřebu založení
druhého komeniologického periodika. Roku 1970 tak byla založena Studia
comeniana et historica (dále jen Studia) a okamžitě vysoce překročila úroveň
běžných regionálních časopisů

701

.

Obě periodika vycházejí dodnes a už od dob svého založení nesou výrazné
odlišnosti. Zatímco Acta comeniana vydávají jen cizojazyčné příspěvky a jsou
naplňována především pražskými (a zahraničními badateli), Studia comeniana
jsou orientována výrazně na české poměry (až na výjimky otiskují příspěvky
česky) a jsou vydávána muzeem v Uherském Brodě. Vydávání Studií nebylo nikdy
přerušeno, jen se postupně proměňovala frekvence vydávání – zatímco
v sedmdesátých letech se setkáváme i s vydáváním čtyřikrát za rok, postupně
bylo přikročeno k pololetní periodicitě a dnes vychází jen jednou za rok.
Vydávání časopisu je od začátku úzce spojeno s konáním komeniologických
kolokvií na půdě uherskobrodského muzea. Vše začalo přechodem Pavla Flosse
z přerovského muzea do Uherského Brodu. Floss totiž již v Přerově vydával
v atmosféře roku 1968 sborník Colloquia Comeniana. První kolokvium bylo ve
dnech 1. - 3. září 1971 věnováno v zásadě neutrálnímu tématu – Janu
Blahoslavovi jako předchůdci Komenského. Už první pohled na přehled
přihlášených referátů prozrazuje, že se jednalo o událost dosti mimořádnou –
jako řečníci se ohlásili nejenom J. Červenka či D. Čapková, ale také A. Molnár,
R. Kalivoda i O. Odložilík.
Samozřejmě již od samého začátku se vznáší otázka, jak je možné, že ke
konání tohoto i všech dalších kolokvií vlastně došlo – zdá se, že nejvýstižnějším
vysvětlením

je

zařazení

těchto

akcí

mezi

nejvýznamnější

niky

české

normalizační historiografie. D. Olšáková v této situaci připomíná specifické
mikroklima Uherského Brodu – svou roli zde sehrály geografická poloha města
daleko od pražského centra, tradiční velká řevnivost s nedalekým Uherským
Hradištěm a v některých případech i osobní vztahy, často dosti nestandardní
701 srov.: Pánek,J.: Regionální historiografie v českých zemích v první polovině sedmdesátých
let. In: Kostlán,A. (ed.): Věda v Československu v období normalizace (1970 – 1975).
Výzkumné centrum pro dějiny vědy: Praha 2002, s. 332.
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702

povahy

. Svou roli sehrála i skutečnost, že kolokvia se konala jako jakási

doprovázející akce k oficiálním Dnům Komenského, které byly laděny velmi
ideologicky a sloužily k opěvování úspěchů socialistického školství
k těmto

faktorům

připojíme

i

již

konstatovaný

postupující

703

. Pokud

nezájem

normalizačního režimu o postavu Komenského, který byl postupně traktován
vlastně již jen z irenistického a pedagogického hlediska, pochopíme snadno, proč
právě Komenský se stal pro mnoho badatelů záchranou v těžkých časech 70.
a 80. let.
Další kolokvia následovala dosti pravidelně v intervalu jednoho či dvou
roků.

Témata

kolokvií

byla

určována

dohodou

zúčastněných

badatelů,

a směřovala proto k nejrůznějším a často jen velmi málo řešeným tématům –
např. Česká revoluční tradice v 15. - 16. století a vývoj Komenského sociálněpolitických názorů (1976), Homo faber u Komenského (1983) či Jan Amos
Komenský a výchovné systémy dneška (1985)

704

.

Spolu s plzeňskými sympózii, věnovanými problematice 19. století,
a táborskými konferencemi, zaměřenými na husitství

705

, se tak postupem času

uherskobrodská kolokvia stala místy, která umožňovala věc v normalizačním
Československu velmi nesamozřejmou: svobodnou diskusi

706

. „Sympozia se stala

pro mnohé badatele prvním vykročením z izolace, do které se dostali na
počátku 70. let v důsledku normalizace. Patří sem zejména osoby Roberta
Kalivody, Josefa Války, Stanislava Sousedíka, Františka Hýbla, ale i dalších.
Jejich účast na sympoziu jim také následně umožňovala publikovat výsledky své
702 Olšáková: „Nika“ české historiografie. In: Olšáková 2012: 14 – 15.
703 Nepřekvapí proto, že i slovenská Jednotná škola dosti podrobně každý rok referovala o
průběhu Dnů Komenského (přinášela např. dosti podrobně přehled všech hlavních proslovů),
ovšem o kolokviích ze zásady mlčela – jedinou výjimku potvrzující pravidlo představuje článek
E. Strnada shrnující kolokvium roku 1975 – Strnad,E.: Colloquium comenianum hunnobrodense
1975. Jednotná škola 31, 1976, č. 10, s. 530 – 531.
704 Podrobný přehled kolokvií, který zachycuje i publikaci referátů a základní údaje o čase a
místu konání, je otištěn: Uherskobrodská komeniologická kolokvia 1971 – 1996. SCetH 28,
1998, č. 59 – 60, s. 289 – 291.
705 Je ovšem nutno připomenout, že první uherskobrodské kolokvium proběhlo roku 1971, ovšem
první táborská konference až o sedm let později - Pánek,J.: Colloquia Comeniana
Hunnobrodensia jako svobodné diskusní fórum badatelů o raném novověku. SCetH 28, 1998,
č. 59 – 60, s. 212.
706 K významu uherskobrodských kolokvií je dnes mimo souhrnné knihy D. Olšákové k dispozici
relativně bohatá literatura, např.: Válka,J.: Studia Comeniana et historica a uherskobrodská
komeniologická kolokvia. SCetH 48, 1992, s. 129 – 136; Floss,P.: Malé vzpomínání. SCetH 49,
1993, s. 5-6; Večeřová,D.: Komeniologie v Muzeu J.A. Komenského v Uh. Brodě v letech 1898
– 1992. SCetH 59-60, 1998, S. 64-77, především s. 70 n. ; Pánek,J.: Colloquia Comeniana
Hunnobrodensia jako svobodné diskusní fórum badatelů o raném novověku. SCetH 28, 1998,
č. 59 – 60, s. 211 – 215.
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činnosti v časopise Studia Comeniana et historica, což byla v jejich případě
velmi často jediná publikační platforma“

707

.

Snad nejvýstižněji proto význam uherskobrodských kolokvií shrnula Marie
Kyralová: „Snad jedině v Brodě bylo možné, aby se sešli lidi od katolického
tomisty přes byvšího dominikána, aktivní evangelické teology až k vyloženým
straníkům nebo byvším straníkům, kteří už se straníky necítili, ale třeba jako
doc. Kalivoda zůstali do smrti marxisty“

708

. Jaroslav Pánek k tomu dodává:

„Značně široké pojetí komeniologie totiž poskytovalo příležitosti, které jinde
zůstávaly nedostupné, a zároveň také dávalo možnost volné výměny myšlenek,
navazování kontaktů či výměny jinak nedosažitelných publikací“

709

.

Současně je třeba upozornit na skutečnost, že kolokvia měla význam
nejen pro české (a částečně i slovenské) badatele, ale znamenala také otevření
možností kontaktu se zahraničními badateli, kdy zásadní role zde připadala velmi
pravidelnému návštěvníkovi kolokvií prof. Klausi Schallerovi

710

z univerzity

v porýnské Bochumi. Tohoto mostu na Západ využívali částečně i badatelé z NDR,
především prof. Franz Hofmann z univerzity v Halle

711

, a také několik badatelů

polských.
4.5.5.5 významné osobnosti 70. a 80. let
I přes zdánlivou šeď, do které komeniologie v normalizačních letech
upadla, můžeme konstatovat, že se zde můžeme setkat s mnoha pozoruhodnými
osobnostmi, pro které se Komenský stal, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně,
důležitým tématem přemýšlení. Přes veškeré další odlišnosti je možné pozorovat
jeden základní spojovací rys – pozornost badatelů se přesouvá od Komenského–
707 Olšáková: Uherskobroská komeniologická sympozia. In: Olšáková 2012: 29.
708 Olšáková 2012: 196.
709 Pánek,J.: Colloquia Comeniana Hunnobrodensia jako svobodné diskusní fórum badatelů o
raném novověku. SCetH 28, 1998, č. 59 – 60, s. 215.
710 Schaller nejen navštěvoval kolokvia, ale též dosti pilně publikoval ve Studiích, např.:
Komenského Clamores Eliae jako poučný politicko-pedagogický text. SCetH 16, 1977, s. 62-76.
Viz též jeho vzpomínka zachycená: Schaller,K.: Díky za čtyřicet let. SCetH 28, 1998, č. 59 –
60, s. 192 – 194.
711 Sám Klaus Schaller vzpomíná: „V Uherském Brodě jsme mohli potkat lidi, o kterých jsme
jinak jen četli nebo slyšeli. Tady – na neutrální půdě – jsem mohl opět potkat přátele z NDR
(často jsem byl ubytován společně s Franzem Hofmannem) a tato setkání byla doma, v
rozděleném Německu, nemožná. Zde, „v provincii“, patrně bylo možné to, co by se v Praze –
v ideologickém centru – zřejmě vůbec nemohlo uskutečnit“ - Schaller,K.: Díky za čtyřicet let.
SCetH 28, 1998, č. 59 – 60, s. 193 – 194.
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pedagoga ke Komenskému-filosofovi

712

. Komenský tak stále zřetelněji začíná být

interpretován jako filosof, kdy jeho pedagogický a didaktický systém není
předstupněm, ale naopak důsledkem filosofických a pansofických snah. To
samozřejmě neznamená, že by se starší bádání filosofií Komenského nezaobíralo
– vzpomeňme na starší studie Patočkovy, Schallerovy, Popelové a dalších, ovšem
právě v období 70. a 80. let dochází k velmi zřetelnému posunu akcentu právě
tímto směrem. S tím také logicky souvisí stále vzrůstající zájem o Konzultaci
chápanou jako vrchol Komenského celoživotního myslitelského úsilí a částečně
i o Clamores Eliae

713

. Jaroslava Pešková v této souvislosti podotýká, že „začátky

této nové vlny vědeckého zhodnocení osobnosti Komenského jsou spjaty
s přehodnocením jeho přírodní filosofie“

714

. Osobností, které mají v širokém

slova smyslu podíl na tomto procesu, bychom mohli jmenovat celou řadu,
následující výběr si proto nečiní žádný nárok na vyčerpávající úplnost.
Jako prvního bych chtěl jmenovat Roberta Kalivodu

715

, kterého od

počátečního zájmu o myšlení doby husitské dovedly události konce 60. let
k snaze o hlubší promýšlení marxistické filosofie, jak o tom svědčí dodnes
pozoruhodná kniha Moderní duchovní skutečnost a marxismus
okupaci, kterou prožíval velmi hluboce a bolestivě

716

. Po sovětské

717

, byl v letech 1970 – 1974

712 Výsledky přehledně shrnuje: Pešková,J.: Jan Amos Komenský ve světle nového bádání
filosofie. SCetH 22, 1992, č. 46 – 47, s. 21 n., kde mimo jiné čteme: „V roce 1966 vyšlo
latinské vydání a český a německý výbor (z Konzultace – pozn. J.H.). V důsledku toho
znamenal konec šedesátých let let otevření nové tematiky: Komenský filosof, teolog,
myslitel. (…) Zaznamenáme změnu důrazu: byl zahájen boj o prosazení myšlenky, že
Komenský pedagog nebyl jen „trochu“ filosofem, ale naopak, že Komenského filosofie byla
základem jeho pedagogiky“ (s. 23).
713 V této souvislosti se rozhořela diskuse mezi těmi, kdo na zastávali tezi, že Clamores Eliae
jsou jakýmsi doplňkem Konzultace a tedy jedním z vyvrcholení celoživotního myslitelského
úsilí (např. J. Popelová, J. Nováková), a těmi, kdo tvrdili, že tento text je jakousi paralelní
linií Komenského myšlení či soudili, že představuje svědectví o stařecké senilitě svého autora
(např. K. Schaller či A. Škarka) – srov. např.: Schaller,K.: Komenského Clamores Eliae jako
poučný politicko-pedagogický text. SCetH 7, 1977, č. 16, s. 62 – 76; Polišenský,J.: Politika
Komenského Clamores Eliae. Pedagogika 29, 1979, č. 2, s. 165 – 172; Nováková,J.: Drabík a
Komenského Clamores Eliae. SCetH 7, 1977, č. 17, s. 119 – 127, Brambora,J.: Pohled do
spisovatelské dílny Komenského. Pedagogika 20, 1970, č. 5, s. 765 – 770. Viz také má stručná
rekapitulace, která byla publikována: Jiřina Popelová a Klaus Schaller: spor o metodologii v
komeniologickém bádání. Bulletin Unie Comenius 27-28, 2008, s. 56 - 60.
714 Pešková,J.: Deset let práce na filosofickým odkazem Jana Amose Komenského. SCetH 15,
1989, č. 29, s. 82.
715 K jeho osobnosti souhrnně: Floss,P. (ed.): Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody.
Aluze: Olomouc 1999.
716 Kalivoda,R.: Moderní duchovní skutečnost a marxismus. Československý spislovatel: Praha
1968. Jen na okraj dodávám, že kniha se dočkala také velkého zahraničního ohlasu a byla
velmi rychle přeložena do řady evropských jazyků.
717 S. Sousedík v Kalivodově nekrologu velmi výstižně napsal: „Kalivoda trpěl velice naší
kolektivní i svou osobní politickou „prohrou“ (jak to nazýval) a jednou, když jsem ho zastihl
doma samotného v náladě zvlášť sklíčené, zalitoval, že v situaci, která se mu v tom
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„odsunut“ do Pedagogického ústavu J.A. Komenského ČSAV a poté přinucen
odejít do invalidního důchodu. To ho však ani v nejmenším nepřinutilo
k zastavení přemýšlení. Nesměl publikovat a teprve se začal velmi aktivně
účastnit uherskobrodských kolokvií a také se mu podařilo vydat několik textů ve
Studiích

718

, která se pro něj stala jedinou publikační platformou. Všichni

účastníci vzpomínají, že jeho duchaplnost a ohnivé diskuse (především
s J. Válkou) dodávala kolokviím energii a emotivnost

719

. Svou badatelskou

pozornost zaměřil především dvěma směry: zabýval se místem Komenského
v dějinách novověkého utopického myšlení, čímž se dostal do blízkosti
problematiky revelací u Komenského, a také dále promýšlel svůj koncept dlouhé
vlny českých dějin sahající od husitství po Komenského, kdy bělohorskou bitvu
chápal jako porážku husitského ideálu

720

. Bohužel svůj velký cíl – dopsat jakýsi

druhý díl své Husitské ideologie, který by sahal až ke Komenskému – už nestihl
dopsat.
Ačkoli se nejednalo o svobodnou volbu, stala se komeniologie osudem
i pro Julii Novákovou

721

. Školením klasická filoložka působila dlouhá léta na

základě pozvání J.L. Fischera na univerzitě v Olomouci. Roku 1961 však její
práce byla z donucení ukončena a byla nucena přejít do Ústavu pro jazyk český
a věnovat se práci na edicích díla J.A. Komenského. Částečně proti své vůli se
přeškolila na komenioložku a začala se zabývat Komenského latinou, přičemž si
postupně v tomto oboru vybudovala téměř monopol. Vrcholem této činnosti bylo
zcela

jistě

„vyluštění

a

výklad

paleograficky

i

obsahově

obtížného

vlastnoručního rukopisu J.A. Komenského „Clamores Eliae“. Julie Nováková byla
první, komu se podařilo celý kodex úspěšně rozluštit“

722

. Roku 1977 došlo vlivem

Klause Schallera v Německu k vydání edice textu, ovšem Julie Nováková byla
velmi nespokojena, protože celou edici hodnotila jako nesprávně vydanou,
okamžiku jevila jako beznadějná, není s to najít útěchu ve víře“ - Sousedík,S.: Za Robertem
Kalivodou († 6.12. 1989). SCetH 21, 1991, č. 43, s. 100.
718 Studie byly později vydány souhrnně: Kalivoda,J.: Husitská epocha a J.A. Komenský. Odeon:
Praha 1992.
719 srov.: Olšáková 2012: 120, 126 – 127 i jinde.
720 nejvýrazněji a nejpřesněji formulováno: Kalivoda,R.: Husitství a jeho vyústění v době
předbělohorské a pobělohorské. SCetH 13, 1983, č. 25, s. 3 – 44.
721 K její osobě souhrnně: Beneš,J.: doc. PhDr. Julie Nováková, DrSc. (9.3. 1909 – 19.11. 1991).
In: Hýbl,F. (ed.): J. Cach, J.B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské
pedagogiky 2. poloviny 20. století. Muzeum Komenského: Přerov 2004, s. 140 - 143
722 Steiner,M.: Vydávání spisů Komenského po r. 1945. SCetH 22, 1992, č. 46 – 47, s. 176.
Poznamenejme jen, že edice vyšla jako 23. díl DJAK roku 1992.
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zkrácenou a bez náležitého poznámkového aparátu

723

.

Skrze zkoumání textu se také postupně propracovala k samostatnému
bádání o myšlenkovém systému J.A. Komenského. Zabývala se proto otázkou
revelací, víry Komenského v sestrojení perpetua mobile i dalšími otázkami

724

.

Také pro brněnského Josefa Válku se stala postava Komenského záchranou
v těžkých časech – právě prostřednictvím zaštítění osobností Komenského mohl
otevírat témata problematiky stavovského zřízení, specifik moravských dějin
i otázky nadkonfesijního křesťanství. Nebyl sice vyhozen z brněnské univerzity,
ale byl přeřazen do potupné úlohy administrativního pracovníka historického
ústavu, takže mu byla zakázána veškerá pedagogická činnost a velmi silně
omezena publikační činnost, takže teprve postupně získával publikační možnosti
v regionálních časopisech (např. Husitský Tábor, Jižní Morava či Opus musicum).
Právě pravidelná účast na uherskobrodských sympóziích a publikování článků na
stránkách Studií

725

pro něj mělo zásadní význam

726

. Současně platí, že pro

mnoho začínajících badatelů bylo setkání s tímto proskribovaným a na okraji
stojícím historikem jedním ze zásadních momentů, který si vybavují ve svých
vzpomínkách.
Podobně se tak trochu nedobrovolně začala zabývat postavou J.A.
Komenského Jaroslava Pešková. Po nuceném odchodu z katedry filosofie FF UK
v Praze nalezla vlídný azyl v prostředí katedry pedagogiky téže fakulty

727

.

A právě skrze dějiny vzdělanosti a pedagogiky začala vstupovat do komeniologie
z výrazně filosofického úhlu pohledu, kdy zdůrazňovala aktuálnost Komenského
myšlení pro dnešní dobu (především význam Konzultace) i paralely mezi
myšlením Komenského a moderní fenomenologií. Její příspěvky však nenabyly
723 Viz dopisy J. Novákové adresované J. Popelové: A AV ČR, f. Jiřina Popelová, k. 2, sign. 176.
724 Studie byly souhrnně vydány pod názvem: Čtvrt století nad Komenským. Kalich: Praha 1990.
725Z nejdůležitějších publikovaných článků: Problém revelací v Komenského životě a díle. SCetH
7, 1977, č. 17, s. 114 – 127; Komenského pojetí politiky a pokus o překonání machivellismu.
Tamtéž, s. 105 – 114; K úlohám Moravy v české reformaci. SCetH 15, 1985, č. 30, s. 67 – 80.
Studie byly znovu otištěny v souboru textů nazvaném příznačně: Husitství na Moravě –
náboženská snášenlivost – Jan Amos Komenský. Matice moravská: Brno 2005.
726 Sám J. Válka nejobsáhleji vzpomíná v článku: Můj Uherský Brod. SCetH 28, 1998, č. 59 – 60,
s. 207 – 210.
727 J. Koťa k tomu píše: "Oficiální životopisy uvádějí ne zcela šťastně, že "v osmdesátých letech
byla nucena přejít na katedru pedagogiky". To může vzbuzovat různé představy. Ale
skutečností je, že v r. 1980, kdy městský výbor KSČ začal stupňovat tlak na odchod
nepohodlných učitelů z katedry filosofie FF UK (z níž učinil tzv. nomenklaturní pracoviště),
katedra pedagogiky téže fakulty projevila značnou iniciativu a po "tiché dohodě" s filosofkou
se v nejednoduché situaci vytrvale zasazovala o to, aby tato nonkonformní myslitelka byla
převedena mezi její členy" – Koťa,J.: K životnímu výročí filosofky a učitelky Jaroslavy
Peškové. Pedagogika 49, 1999, č. 1, s. 3 – 4.
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podobu rozsáhlejšího textu, ale zůstaly torzovitě roztroušeny

728

. Myslím, že

právě Jaroslava Pešková může posloužit jako osobnost, na které je možno
pochopit, proč i v období 70. a 80. let vstupovali do komeniologie noví badatelé
– vždyť právě u J. Peškové představoval zájem o Komenského pod hlavičkou
bádání o pokrokové tradici české pedagogiky pojistku dalšího setrvání na
univerzitě i spojení starších zájmů o vývoj české filosofie – nezapomínejme, že
její habilitační spis je věnován českému myšlení 19. století

729

.

Významnou postavou komeniologického bádání byl i Jaromír Červenka

730

,

absolvent oborů klasická filologie a filosofie na FF UK v Praze. Do komeniologie
vstoupil už v padesátých letech jaksi z donucení – stihl se ještě v dramatických
poúnorových letech habilitovat, ovšem jediné další možné uplatnění mu bylo
umožněno právě v komeniologii. Už v padesátých a šedesátých letech se proto
věnoval ediční činnosti a přeložil řadu textů pro Vybrané spisy J.A. Komenského.
Postupně více a více poutala jeho pozornost Konzultace, není tedy divu, že
v prvním českém překladu vydaném roku 1992 nacházíme velké partie
(především

v

Pansophii),

které

přeložil

právě

on.

Věnoval

se

ovšem

i systematickému bádání o myšlení Komenského, jak o tom svědčí pozoruhodná
německy vydaná monografie Die Naturphilosophie des J.A. Comenius

731

a monografie věnovaná Komenského metafyzice, která ovšem dodnes čeká
v rukopise na své publikování

732

...

Pro Josefa Polišenského hrála komeniologie v 70. a 80. letech stále menší
roli – publikoval sice dosti pilně jak ve Studiích

733

, tak v Actech

734

i dalších

časopisech - a pravidelně se účastnil i uherskobrodských sympózií, ovšem poté,
co se velmi zřetelně na konci 60. let pokusil o pojetí komeniologie jako určité
728 Nejdůležitější byly vydány: Hogenová,A., Krámský,D., Rybák,D. (eds.): Vybrané spisy
Jaroslavy Peškové. Kreace: Praha 2010.
729 Pešková,J.: Utopický socialismus v Čechách v 19. století. Svobodné slovo: Praha 1965.
730 K jeho osobě souhrnně: Steiner,M.: Čtyři komeniologické portréty. In: Hýbl,F. (ed.): J. Cach,
J.B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20.
století. Muzeum Komenského: Přerov 2004, s. 131 – 133.
731 Červenka,J.: Die Naturphilosophie des J.A. Comenius. Academia: Praha 1970. Viz též obsáhlá
pochvalná recenze J. Popelové – Popelová,J.: Nová pozoruhodná komeniologická práce.
Pedagogika 21, 1971, č. 2, s. 324 – 327. Originál rukopisu této recenze uchován: A AV ČR, f.:
Jiřina Popelová, k. 13, sign. 753.
732 Zachováno pod názvem Die Metaphysik des J.A. Comenius
733 Především: Současný stav bádání o Komenském a společnosti jeho doby. SCetH 6, 1976, č.
14, s. 46 – 56, Las Casas a Komenský. SCetH 4, 1974, č. 8 – 9, s. 57 – 69.
734 Např.: Comenius and the 17th Century Social and Scientific Revolution. AC 2, 1970, č. 2, s.
139 – 145; The Social and Political Premises of the Work of J.A. Comenius. AC 4, 1979, s. 5 –
27.
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brány umožňující kontakty se zahraničím a tedy jakousi záštitu hlubšího studia
světových dějin, se do určité míry stáhl do pozadí – už jen proto, že byl donucen
odejít

do

dosti

nedůstojných

podmínek

vedoucího

Střediska

iberoamerikanistických studií FF UK v Praze a věnovat se úkolům s tím spojeným
735

. Jeho chování ovšem bylo v některých případech podivné, proto není ve všech

případech jeho komeniologické angažmá hodnoceno jednoznačně pozitivně. Do
určité míry lze proto říci, že usiloval o postavení prvního československého
komeniologa, který především publikuje zásadní programové články, ovšem toto
úsilí nebylo z několika různých příčin korunováno úspěchem.
4.5.5.6 slovenská komeniologie v 70. a 80. letech
Závěrem kapitoly o vývoji české komeniologie po roce 1968 je nutno
několika slovy zmínit situaci na Slovensku. I v tomto období přetrvával stav, který
jsem konstatoval již pro starší období, což znamená, že komeniologie na
Slovensku nebyla instucionalizována v samostatných vědeckých institucích, ale
byla provozována vždy jen v prostředí vysokých škol, kdy zvláštní postavení si
především v 70. letech získala univerzita v Prešově. To také mimo jiné znamená,
že i nadále byla komeniologie pro naprostou většinu badatelů jen vedlejším
a nikoli primárním tématem jejich vědeckého zájmu.
Vzhledem k tomu, že slovenská edice vybraných spisů Komenského z 50.
let byla považována za v zásadě dostačující, nebylo přikročeno k žádným novým
edičním podnikům, setkáváme se proto jen s několika drobnými edicemi, které
si nekladou vědecké ambice, ale mají především popularizační charakter.
Připomeňme např. dvě vydání Informatoria školy mateřské z let 1970 a 1978
či výbor z levočského vydání

Orbis pictus, který byl vydán roku 1973

Současně platí, že prací na DJAK se slovenští badatelé nijak neúčastnili

736
737

.

738

, proto

můžeme souhrnně konstatovat, že veškerá ediční činnost na Slovensku po roce
1968 de facto naprosto ustala. Tuto skutečnost lze vysvětlit dvěma základními
735 Srov.: http://sias.ff.cuni.cz/SIAS-7.html, stav ke dni 5.2. 2015.
736 Komenský,J.A.: Informatorium školy mateřské. Univerzita Komenského: Bratislava 1970 (s
doslovem Ľ. Bakoše); tentýž: Informatorium... Slovenské pedagogické nakl.: Bratislava 1978.
737 Komenský,J.A.: Orbis sensualium pictus qudrilinguis. Výber z diela. Osveta: Martin 1973 (s
doslovem I. Chalupeckého).
738 Podobně i na stránkách uherskobrodských Studií nalézáme jen naprosté minimum článků
slovenských autorů (v letech 1970 – 1992 jsem jich podle dostupných bibliografických údajů
napočítal jen naprosto zanedbatelných 1,19%).
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způsoby, které se vzájemně doplňují: jednak vydání vybraných spisů z 50. let se
ukázalo jako vyhovující, jednak v prostředí univerzit nebylo pro slovenské
badatele možné věnovat se ediční práci.
Ukázal jsem také, že normalizační režim ztratil v českých zemích zájem
o ideologickou podporu komeniologie, což vedlo na straně jedné k jejímu
částečnému vyproštění z ideologického zajetí, na straně druhé k postupujícímu
úpadku. Totéž platí také pro Slovensko, ovšem s tím, že jestliže platí, že
v českých zemích se díky vydávání Act i Studií podařilo komeniologii získat
postavení určité niky v rámci humanitních věd, na Slovensku k tomuto procesu
nedošlo, a jsme zde proto svědky podstatně výraznějšího úpadku

739

.

Je samozřejmě otázkou, co lze označit jako hlavní příčinu velmi
zřetelného úpadku slovenské komeniologie

740

. Snad zde sehrála roli určitá

oslabenost způsobená zmenšením politicko-ideologického tlaku, snad personální
slabost ve smyslu absence postupného nástupu nových badatelů, ale podle mého
názoru především výše naznačené nespojení komeniologie s muzei, která
v některých případech dokázala vznik niky nejen umožnit, ale také garantovat
další fungování. Vždyť i v českém případě velkou roli sehrála muzea v Uherském
Brodě, v Táboře a také krajská knihovna v Plzni – tedy ve všech případech jiné
instituce než univerzity.
Jediným

výraznějším

slovenským

počinem

je

snaha

o

pořádání

pravidelných komeniologických sympózií na Univerzitě P.J. Šafaříka v Prešově –
zdá se, že není náhodou, že tato tradice vznikla na fakultě velmi vzdálené od
pražského i bratislavského centra – v čemž můžeme pozorovat analogii např.
s Uherským Brodem. Do určité míry zde bylo nakročeno k vytvoření jakési
slovenské niky humanitních věd, ovšem neúspěšně, a význam těchto akcí proto
není plně srovnatelný s plzeňskými či táborskými konferencemi. Hlavní iniciativa
k založení těchto sympózií vzešla především od nejvýznamnějšího slovenského
komeniologa 70. let Františka Karšaie. Bohužel se však podařilo uspořádat jen
několik sympózií, jejichž kvalita postupně klesala – v roce 1970 na Karšaiovo

739 Tento úpadek je velmi dobře pozorovatelný např. na stránkách časopisu Jednotná škola, kde
v 70. letech nacházíme jen velmi sporadicky komeniologický článek (maximálně 1 – 2 v
ročníku, kdy je třeba podotknout, že časopis vycházel desetkrát za rok s celkovým počtem
stran blížícím se tisíci).
740 fakt, že v 50. a 60. letech se komeniologie na Slovensku těšila podstatně většímu zájmu,
přiznává i Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Veda: Bratislava 1984, s. 424.
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výsostné téma Komenský a Slovensko
diele J.A. Komenského

741

, v roce 1972 na téma Demokratizmus v

742

), mimo jiné i proto, že F. Karšai zemřel roku 1975

743

a nebyl nikdo, kdo by se stal jeho důstojným nástupcem (snad nejblíže měl
k tomu nakročeno A. Čuma, ovšem neúspěšně). Poté již následuje několik
sympózií, jejichž ohlas byl velmi malý – v roce 1975 na téma Vplyv pokrokového
dedičstva na vývin social. pedagogiky a školstva, v roce 1980 na téma Za hlbšie
využitie pedagogického odkazu J.A. Komenského a konečně v roce 1986 k
poslednímu sympóziu pod názvem Jan Amos Komenský – bojovník za svetový
mier.
Jinými slovy: prešovským komeniologickým sympóziím nebylo dopřáno
proměnit se v podobnou niku jako akcím v Plzni, Táboře či Uherském Brodě,
neboť se postupem času proměnila v oficiální opakování předem daných frází
bez hlubšího obsahu. Příliš malá frekvence konání, smrt hlavního organizátora,
který

současně

celému

projektu

dodával

oficiální

zaštítění,

problémy

s vydáváním sborníků a v neposlední řadě nedostatečné využití možnosti využít
potenciál česko-slovenské kooperace byly faktory, které ve svém výsledku
způsobily nevyužití této pozoruhodné a českou literaturou jen zcela minimálně
připomínané záležitostí. O všech ostatních konferencích a sympóziích (např.
v Levoči v roce 1985 k uctění výročí zdejšího vydání Orbis pictus

744

) platí, že

nepřinesly nic nového, a nevykročily tak z dobové šedi.
Významných osobností slovenská komeniologie 70. a 80. let mnoho
neskýtala – v naprosté většině pokračovala ve svém bádání generace, která do
komeniologie vstoupila již v 50. letech. Za nejvýznamnější postavu je možno
považovat Františka Karšaie

745

, který roku 1970 vydal své zásadní dílo Jan Amos

741 Toto sympózium přímo navázalo na velkou konferenci v Praze – Kyrášek,J.: Konference o J.A.
Komenském Nová mysl 24, č. 11, s. 1616.
742 Sborníky z konferencí vydány: Karšai,F. (ed.): Komenský a Slovensko. Zborník materiálov
prvej slovenskej komeniologickej konferencie v Prešove v dňoch 15. a 16. septembra 1970.
Východoslovenské vydavateľstvo: Košice 1971 – přehled i hodnocení jednotlivých referátů
přináší: recenze Ž. Sýkorové otištěná: Jednotná škola 27, 1972, č. 7, s. 661 - 664; Karšai,F.
(ed.): Demokratizmus v diele Jana Amosa Komenského. Zborník materiálov z vedeckého
sympozia usporiadaného filozofickou fakultou v Prešově. SPN: Bratislava 1974 – přehled i
hodnocení jednotlivých referátů přináší: Bačová,M.: Komeniologické sympózium v Prešove.
Jednotnáškola 28, 1973, č. 1, s. 82 . 84. Podobně i Čapková,D.: Zpráva o komeniologickém
sympoziu v Prešově. Pedagogika 23, 1973, č. 1, s. 93 – 94.
743 srov. nejnověji: Ološtiak,M. (ed.): Osobnosti Filozofickej fakulty v Prešove. Filozofická
fakulta Prešovské univerzity: Prešov 2013, s. 98 – 99. Dostupné také on-line:
http://ff.unipo.sk/osobnosti/, heslo: F. Karšai.
744 Sborník z této konference nebyl vydán – srov.: Večeřová,D.: Komeniologie v muzeu J.A.
Komenského v Uherském Brodě v letech 1898 – 1992. SCetH 28, 1998, č. 59 – 60, s. 69.
745 Pavlík,O. a kol.: Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Veda: Bratislava 1984, s. 391.
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Komenský a Slovensko

746

, které je možno považovat za nejkvalitnější slovenskou

komeniologickou monografii druhé poloviny 20. století. Přinesla zhodnocení
starších autorových studií

747

a souhrnným způsobem v širokém průřezu

zhodnotila význam Komenského ve slovenských dějinách. Po jeho smrti se už
badatel podobného rozměru na Slovensku neobjevuje

748

a nové komeniologické

monografie už nevycházejí (pokud nepočítáme Filozofii J.A. Komenského
J. Popelové, kdy se však jednalo o okolnostmi vynucený překlad z češtiny –
nejedná se tedy o dílo slovenské komeniologie).
Zmiňme proto ze starší generace badatelů, která pokračovala také
v normalizačních časech ve svém bádání, jen Andreje Čumu, který se zabýval
především dějinami ruské komeniologie
Komenským okrajově zabýval

750

749

, Ľudovíta Bakoše, pedagoga, který se

, Petera Vajcika, znalce dějin pedagogiky

751

,

a Jozefa Máteje, předního slovenského badatele v oboru dějin pedagogiky, který
však svou nejdůležitější monografii s užší vazbou ke komeniologii (věnována
osobnosti J. Kvačaly) vydal už roku 1962

752

. Z mladších badatelů je možno zmínit

Vieru Žbirkovou, která nebyla spojena s Prešovem, ale s univerzitou v Nitre.
Zabývala se především dějinami slovenské pedagogiky

753

a později také dějinami

jednoty bratrské na Slovensku.
Závěrem je možno připomenout skutečnost, že na Slovensku bylo možno
v období 70. a 80. let v některých případech vydávat i texty, které by v Čechách
publikovány být nemohly (např. Struktura vědeckých revolucí T. Kuhna roku 1982
či O obězích nebeských sfér M. Koperníka, kdy této knihy byl přeložen do češtiny
746 Karšai,F.: Jan Amos Komenský a Slovensko. SPN: Bratislava 1970. Obsáhlá recenze J. Máteje
otištěna: Jednotná škola 25, 1970, č. 10, s. 957 – 959.
747 zejména: Karšai,F.: Stupenci J.A. Komenského v politických a školských dejinách Prešova.
SPN: Bratislava 1965.
748 k osobnosti F. Karšaie také srov.: Bačová,M., Kominarec,I.: František Karšai. Komeniólog a
organizátor komeniologických podujatí. In: Hýbl,F. (ed.): J. Cach, J.B. Čapek, B. Uher a další
představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Muzeum
Komenského: Přerov 2004, s. 177 – 180.
749 Viz. především jeho text Jan Amos Komenský a súčasnosť. Jednotná škola 32, 1977, č. 3, s.
262 – 277. Srov. také: Lukáč,E.: Prínos prof. PhDr. Andreje Čumu, CSc. k rozvoju komeniológie
a dejin pedagogiky. In: Hýbl,F. (ed.): J. Cach, J.B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin
české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Muzeum Komenského: Přerov 2004, s. 58
– 68; Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Veda: Bratislava 1984, s. 143.
750 Pavlík,O. a kol.:Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Veda: Bratislava 1984, s. 52 – 53.
751Pavlík,O. a kol.: Pedagogická encyklopédia Slovenska II. Veda: Bratislava 1985, s. 523;
Michalička,V.: Komeniologické dílo P. Vajcika. SCetH 20, 1990, č. 42, s. 117 – 119 – zde i stručn
přehled jeho komeniologické bibliografie.
752 především souhrnné dílo: Mátej,J.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. SPN: Bratislava:
1976.
753 Žbirková,V.: Jur Hronec – pedagóg. SPN: Bratislava 1975.
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Z. Horským a publikován až po převodu do slovenštiny roku 1974). S několika
takovými případy se setkáváme i na půdě komeniologie – jedná se především
o vydání knihy J. Popelové Filozofia J.A. Komenského, ale též o některé články
D. Čapkové otištěné na stránkách časopisu Jednotná škola

754

.

754 Čapková,D.: K pedagogickému významu Komenského poňatia dejin. Jednotná škola 26, 1971,
č. 3, s. 249 – 264, táž: Pedagogický význam neznámého pracovného denníka J.A.
Komenského. JŠ 30, č. 9, s. 807 – 819.
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5. Jiřiny Popelové cesta ke komeniologii
5.1 úvod
Pokusil jsem se již ukázat základní rysy přemýšlení mladé Jiřiny Popelové
o filosofii dějin. Je proto třeba, abych ukázal, jaké cesty ji vedly k odklonu od
této problematiky a ke vstupu do komeniologie, která se postupem času stala
jejím hlavním tématem a středem zájmu.
Nejprve je třeba ujasnit základní rysy celého naznačeného procesu
chronologicky: v období před II. světovou válkou se Jiřina Popelová zajímala
téměř výhradně o filosofii dějin a metodologii společenských věd. V období
II. světové války proto tato témata postupně opouští, aby se k nim v poválečné
době vrátila jen v podobě už dříve sepsaných Třech studií o filosofii dějin
(vydáno 1947), které jí posloužily jako habilitační spis předložený na Masarykově
univerzitě v Brně, a v Rozjímání o českých dějinách, které však nejsou
domyšlením a jakýmsi pokračováním tezí ze Třech studiích, ale spíše aktuální
filosofickou reflexí současnosti z pohledu autorky hledající v dějinách pevný
a zřetelný princip. Navíc i tento text Jiřiny Popelové vykazuje rysy, které svědčí,
že práci na něm zahájila už v průběhu války, ovšem konečná revize proběhla
zcela jistě až po roce 1945.
Mimo to v období II. světové války se věnovala antické filosofii,
a uveřejnila proto několik zdařilých překladů

755

. Současně převážně soukromě a

pro vlastní potřebu přemýšlela o současné české filosofii - v roce 1942 se jí
podařilo vydat dodnes pozoruhodnou studii o díle a odkazu svého učitele prof.
Františka Krejčího

756

a zcela jistě psala své Studie o současné české filosofii

757

,

které nebylo možno publikovat v průběhu války, a vyšly proto až rok po jejím
skončení.
V neposlední řadě už před válkou a částečně i v jejím průběhu věnovala,
jak jsem již ukázal, částečnou pozornost také marxismu. Ani tento okruh zájmu
ji však ke Komenskému zcela jistě nepřivedl.
755 Xenofón: O Kýrově vychování. Melantrich: Praha 1940 - zde Popelová napsala úvod,
Plutarchos: Životopisy. Melantrich: Praha 1940 - zde Popelová napsala úvod i celý text
přeložila, Z dopisů Senecových. Melantrich: Praha 1941 - zde napsala úvod i celý text
přeložila.
756 míněna kniha: Filosof František Krejčí. Národní práce: Praha 1942.
757 míněna kniha: Studie o současné české filosofii. Jos. Vilímek: Praha 1946. Srov. také:
Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká filosofie v letech 1945 – 1948. Academicus: Brno
2013, s. 207.
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Myslím proto, že mohu formulovat tezi: Jiřina Popelová se až do konce
II. světové války o Komenského nijak nezajímala. Nejenže v žádném jejím
(před-)válečném textu není o Komenském žádná zmínka, ale sama nepřímo tuto
hypotézu potvrzuje, když do sborníku k narozeninám Josefa Hendricha napsala
vzpomínku na setkání s ním v době středoškolských studií na vinohradském
dívčím gymnáziu - J. Hendrich byl totiž po určitou dobu třídním učitelem mladé
J. Popelové - vzpomíná na jeho pedagogické působení jako na krásné hodiny
naplněné především četbou Tacita a Vergilia, které u ní probudily chápání studia
latiny jako něčeho velmi zajímavého a podnětného i pro aktuální současnost.
O tom, že by došlo i k četbě z díla J.A. Komenského, se ovšem nezmiňuje

758

. Je

proto více než pravděpodobné, že s Komenským se mladá Jiřina Popelová
setkávala jen v občasných zmínkách v díle svých učitelů či při četbě literatury,
ale hlubší zájem zde není možno nalézt a identifikovat. Jinými slovy: zájem
Jiřiny Popelové o Komenského se zcela jistě zrodil až po roce 1945.
5.2 poválečné články o pedagogice
Ani v období 1945 - 1948 nelze zaznamenat projevy vstupu Jiřiny Popelové
do komeniologie, čemuž se ostatně nelze divit: definitivní dokončení Tří studií,
získání docentury a posléze profesury, psaní Rozjímání o českých dějinách - to
vše jako by potvrzovalo, že Popelová bude mnohem spíše navazovat na své
předchozí studie, a pokračovat tak v dalším promýšlení témat spojených
především s filosofií dějin či metodologií (společenských) věd.
Domnívám se proto, že jakýmsi mostem, který dovolil Jiřině Popelové
pomalu vstoupit do komeniologie, byly populárně laděné, nepříliš hluboké, zato
však dosti aktuální - možno v některých ohledech říci až konjukturální - studie
o pedagogice psané v prvních letech po nastolení vlády KSČ v roce 1948.
E. Koukal v těchto textech rozlišuje následující hlavní témata: „1. Kritika
nedostatků naší školy a výchovy. 2. Problematika vysokoškolské výchovy a
vzdělávání socialistického učitele. 3. Úkoly našeho pedagogického výzkumu,
především metodologické problémy, zejména v dějinách pedagogiky, a
758 Popelová,J.: Díky, pane profesore (Vzpomínka). In: Pedagog Josef Hendrich. Sborník k jeho
60. narozeninám. Praha 1948, s. 42-43. Strojopis uchován: A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k.
13, sign. 668.
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pokrokové tradice v české pedagogice“
pedagogiky“

760

pedagogiky“

761

759

.Prvním z nich je pojednání „Rysy nové

. Jen o málo pozdější je pak článek „Problémy socialistické
.

Z roku

1952

pak

pochází

stať

k socialistickému vlastenectví v přírodních vědách“

762

„K

otázce

výchovy

. K roku 1952 pak jsou

datovány tři články, které byly všechny publikovány ve druhém ročníku časopisu
Pedagogika, a které nesou názvy: „K diskusi v časopise „Sovetskaja pedagogika“
o

výchově

reformismu“

jako
764

společenském

jevu“

763

,

„K diskusi

o

pedagogickém

a „Boj proti pozůstatkům kosmopolitismu a objektivismu

v pedagogické vědě“

765

.

Všechny tyto články mají hlavní společný rys: Popelová zde reaguje na
aktuální situaci v oblasti vzdělávání i společnosti jako celku. Nejedná se proto
o hluboce promýšlené texty, tak jak je známe u Popelové z předválečného
období, ale právě naopak: je zřejmé, že vznikaly dosti rychle, někdy možná až
překotně. Není proto ostatně divu, že tyto texty neposloužily pro vznik nějaké
hlubší

a

více

shrnující

monografie,

ale

zůstaly

dále

nerozpracované

a nepromýšlené, vždyť i v posledních letech svého života se Popelová bude
vracet k jiným svým myšlenkovým tématům, nikoli k tomuto. Promítají se zde
proto dosti výrazně ideologické vlivy - Jiřina Popelová tuto skutečnost otevřeně
přiznává v úvodu posledně jmenovaného článku: „Ideologická konference
brněnská zmobilisovala nás všechny do boje proti pozůstatkům kosmopolitismu
a objektivismu ve vědě. Rozjížděli jsme se z ní s pevným přesvědčením, že
každý na své pracovišti s plnou silou povedeme tento boj, abychom mohli na
příští konferenci již skládat poctivé účty ze své práce“

766

. Pedagogika se tak

dostává plně do služeb komunistické ideologie a redukuje se na komunistickou
výchovu. K tomu navíc přistupuje i pocit aktuální nutnosti věnovat se těmto
759 Koukal,J.: Podíl Jiřiny Popelové na rozvoji našich pedagogických věd a naší školy. In: Sborník
k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Jiřiny Popelové, DrSc. AUC Philosophica et historica
1964/1, s. 23.
760 Popelová,J.: Rysy nové pedagogiky. Pedagogická revue, 3, 1949/50, č. 1-2, s. 1-24.
761 Táž: Problémy socialistické pedagogiky. Lidové noviny 2.8. 1950, s. 4. Rukopis uchován: A AV
ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 12, sign. 629
762 Táž: K otázce výchovy k socialistickému vlastenectví v přírodních vědách. Přírodní vědy ve
škole, 2, 1951/52, č. 6, s. 402-6.
763 Táž: K diskusi v časopise „Sovetskaja pedagogika“ o výchově jako společenském jevu.
Pedagogika 2, 1952, č. 7-8, s. 399 – 407.
764 Táž: K diskusi o pedagogickém reformismu. Pedagogika 2, 1952, č. 5-6, s. 343 – 344.
765 Táž: Boj proti pozůstatkům kosmopolitismu a objektivismu v pedagogické vědě. Pedagogika
2, 1952, č. 3-4, s. 141 – 146.
766 Tamtéž, s. 141.
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otázkám: „Pedagogika za dnešních poměrů musí mít mimořádně bojovný ráz.
Musí zápasit s buržoasní pedagogikou, jejíž vlivy k nám nejen neustále
pronikají, ale která je u nás dlouholetým pěstěním a tradováním důkladně
zakořeněna“

767

.

Domnívám se, že určitou roli v naznačeném procesu mohla sehrát
i skutečnost, že Jiřina Popelová byla matkou jediné dcery Jiřiny. Pedagogická
problematika tak pro ni byla spojena s hloubkou prožitku mateřství, a tedy
768

něčím velmi intenzivně prožívaným
neobvyklé a možno říci průkopnické

. U ženy-intelektuálky to bylo dosti

769

, proto nepřekvapí, že cítila potřebu své

pocity písemně reflektovat. Učinila tak v krátkém eseji nazvaném Hovory
s nenarozeným, který byl publikován roku 1946

770

. Myslím, že je možno vyjádřit

tezi, že text jako celek rozhodně nebyl napsán v letech 1945 - 46, ale že doba
jeho vzniku leží podstatně hlouběji, v době těhotenství autorky (dcera Jiřina se
narodila roku 1936

771

), a není vyloučeno, že prošel úpravami v období

Protektorátu, kdy Popelová v soukromí hlouběji promýšlela svůj myšlenkový
systém.
Lze proto říci, že Popelová měla i z osobních důvodů k problematice
výchovy poměrně blízko, posun svého myšlenkového zájmu tedy pravděpodobně
nevnímala jako nějakou radikální změnu, ale jako určitou modifikaci, zřejmě
vynucenou částečně společenskými změnami, částečně možnostmi, které se
otevřely v poválečných letech. Ostatně velmi podobným způsobem se k zájmu
o pedagogiku dostal i J.L. Fischer

772

.

V neposlední řadě platí, že za jednu z příčin zrodu poválečného zájmu
Jiřiny Popelové o pedagogiku lze řadit i její dlouholeté vyučování na různých
středních školách i poválečné působení v úřadu rektorky olomoucké univerzity.
767 Popelová,J.: Problémy socialistické pedagogiky. Lidové noviny 2.8. 1950.
768 srov.: Pešková,J.: Bádají ženy jinak? In: Pokorná,M.(ed.): Semináře Výzkumného centra pro
dějiny vědy z let 2000 – 2001. Arenga: Praha 2002, s. 148.
769 viz: Havelková,M.: První české akademičky a mateřství. AUC - HUCP 51, 2012, č. 2, s. 45 58. Podotýkám je, že J. Popelová byla první docentkou v dějinách Univerzity Karlovy, která
byla současně matkou, neboť všechny dříve jmenované docentky zůstaly bezdětné. Mimo
odkazy v tomto článku také slova dopisu první profesorky v dějinách Univerzity Karlovy Milady
Paulové Jiřině Popelové ze dne 14.9. 1967: “Zde vidíte, jak to vypadá se zasloužilými ženami,
nemají-li rodinu, kterou ve své době nemohly (podtrženo v originále – pozn. J.H.) mít. Jinak
musely nechat práce“ - A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 2, inv. č. 178.
770 Popelová,J.: Hovory s nenarozeným. Praha: V. Petr 1946.
771 srov.: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 2, inv. č. 254: hromadná gratulace většího množství
přátel k narození dcery, datováno 13.3. 1936
772 Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká filosofie v letech 1945 – 1948. Academicus: Brno
2013, s. 43 – 53.
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V situaci, že se po celý svůj život pohybovala ve školním prostředí - ať už jako
studující či vyučující - není divu, že velmi rychle pochopila, že právě pedagogika
je oblastí, kde v poválečném období velmi citelně chybí marxisticky orientovaní
odborníci.
5.3 počátky zájmu o Komenského v 50. letech
Než přistoupím k analýze komeniologických textů Jiřiny Popelové, je třeba
položit si otázku, proč vlastně Popelová začala o Komenském přemýšlet a psát.
Jinými slovy je nutno hledat příčiny zrodu jejího komeniologického zájmu, který
se pro ni postupem času stal jedním z hlavních.
Domnívám se, že zde nedošlo k jednomu určujícímu působení nějakého
vlivu, ale spíše o kombinaci několika faktorů. Za první a nejvíce určující považuji
strach, tj. obyčejný lidský strach o vlastní existenci i o rodinu. Nezapomínejme,
že Jiřina Popelová měla několik poměrně závažných důvodů, které mohly
potencionálně její univerzitní kariéru značně ohrozit, či dokonce zničit. Prvním
důvodem byl zcela jistě kádrový původ – nezapomínejme, že byla dcerou dobře
postaveného bankovního úředníka

773

. Dalším důvodem byla studia ve fašistické

Itálii a styky s nekonformním Benedetto Crocem, který byl v oficiálním
sovětském podání považován za dosti nebezpečného revizionistu. Třetím
důvodem bylo dlouholeté členství v sociálně-demokratické straně

774

. Jinými

slovy: Jiřina Popelová byla před druhou světovou válkou socialistkou, ovšem
nikoli komunistkou a rovněž marxismus nebyl jediným a základním východiskem
jejího myšlení.
Za druhý faktor mohu považovat touhu po univerzitní kariéře. Vždyť i když
v době po ukončení univerzitních studiích Popelová pravidelně publikovala
v prestižních časopisech, absolvovala prestižní zahraniční studium, publikovala
dosti závažnou monografii

775

atd., univerzitní kariéra se jí (podobně jako např.

773 Rodný list Jiřiny Popelové uvádí o otci: „místotajemník hypoteční banky“ - A AV ČR, fond:
Jiřina Popelová, k. 1, inv. č. 20, zápis v matrice doktorů Univerzity Karlovy říká: „advokát“ Archiv UK, fond: Matriky Univerzity Karlovy, Matrika doktroů Univerzity Karlovy, inv. č. 7, folio
3064. Jen na okraj však podotýkám, že R. Popel zemřel krátce před dokončením univerzitního
studia své dcery roku 1927.
774 Popelová byla členkou této strany v letech 1925 – 1948, tedy plných 23 let. Členství ji zaniklo
teprve v roce 1948 sloučením strany s KSČ – srov.: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 1, inv. č.
1 – členská legitimace sociálně-demokratické strany z roku 1947.
775 Míněno: Poznání kulturní skutečnosti z roku 1936.
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jejímu generačnímu vrstevníkovi Ludvíku Svobodovi) neotevřela. Naproti tomu
radikální proměna společenských poměrů po roce 1945 jí dala novou šanci,
kterou se zcela jistě rozhodla ze všech svých sil využít. Při své výborné orientaci
v celkové situaci české filosofie určitě jistě dobře věděla, že marxistických
filosofů je zoufalý nedostatek... Současně také měla díky znalosti sovětských
poměrů přehled o tom, že právě Komenský bude v nastávajících časech
pravděpodobně tématem nejen trpěným, ale přímo preferovaným.
Jako třetí faktor identifikuji pochopení skutečnosti, že v Komenském se
velmi výhodným způsobem spojují mnohé její starší intelektuální zájmy. Vždyť
studium metodologie vědy

776

, orientace ve filosofii dějin, brilantní znalost

latiny, zájem o pedagogické a sociální otázky, to vše bylo možno při studiu
Komenského velmi výhodným způsobem využít. Jinými slovy: Komenský umožnil
Jiřině Popelové – gymnaziální profesorce klasické filologie – najít ve změněných
společenských podmínkách nové možnosti uplatnění svých mnohostranných
znalostí a schopností.
5.4 nejdůležitější texty z 50. let věnované Komenskému
5.4.1 úvodní poznámky
Než přikročím k analýze některých textů Jiřiny Popelové, je třeba, abych
tyto texty chronologicky vymezil. Ukázal jsem již, že první náznaky zájmu
o Komenského lze u Popelové datovat přibližně do let 1949 – 50. V době po
vydání Cesty k Všenápravě, tj. v letech 1958 – 59, toto první komeniologické
období končí a Popelová svůj zájem přesouvá jinam, především k etice. Tento
časový úsek proto zjednodušeně mohu označit jako první komeniologické období,
přičemž už na tomto místě mohu říci, že druhé bude mít svůj počátek na
přelomu 60. a 70. let.
Zároveň však platí, že Komenský nebyl v uvedeném období jediným
tématem, kterému se Popelová věnovala. Nezapomínejme, že publikovala rovněž
několik textů věnovaných marxistické filosofii, jak o tom svědčí nejlépe její dnes
neprávem opomíjená monografie K filosofické problematice Marxova Kapitálu
776 J. Pešková správně připomíná v této souvislosti význam zájmu W. Diltheye, jehož myšlenkový
systém mladou Jiřinu Popelovou velmi inspiroval, o filosofii výchovy – Pešková,J: Aktuální
aspekty filosofické argumentace v Komenského „Konsultaci“. Filosofický časopis 40, 1992, č.
1, s. 25; srov. Také: Pelcová,N.: Wilhelm Dilthey. Základy filosofie prožitku. Kreace: Praha
2000, s. 37 n.
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z roku 1954

777

, která ačkoli se věnuje tématu velmi poplatnému době svého

vzniku, otevírá nové pohledy a otázky – již jsem např. zmínil význam připomínek
Marxových Grundrissů

778

či akcentování Marxova humanismu, které je podle

mého názoru veřejně nepřiznaným ohlasem myšlením Benedetta Croce

779

.

Všechny komeniologické texty Jiřiny Popelové z 50. let se vyznačují
základní spojující charakteristikou: nejedná se o texty střízlivé, možno říci čistě
vědecké, ale v mnoha případech balancující na hraně popularizace
popularizující

781

780

či přímo

. Tato skutečnost samozřejmě odkazuje nejen k Popelové-

dlouholeté středoškolské profesorce, ale také k určité dobově podmíněné
distanci vůči „školské filosofii“. Nezapomínejme, že určující role vybavená
možností reálné moci v tehdejších podmínkách náležela Zdeňku Nejedlému,
který, jak velmi obratně formuluje Milan Machovec už roku 1958 na liblické
konferenci, už velmi krátce po skončení druhé světové války – lednu 1946 - svým
Slovem o české filosofii

782

„velmi přísně odsoudil tradice tzv. školské filosofie

v českých zemích, tj. dosavadní odborné filosofie, pěstované hlavně na vysokých
školách,

dokazoval

její

ubohost,

poklonkování

k

západu,

epigonství,

bezvýznamnost v národním životě i reakční politický obsah. Oproti tomu
požadoval novou tvůrčí práci ve filosofii, filosofické řešení aktuálních problémů
dnešního života i celého pokrokového tábora“

783

.

777 Popelová,J.: K filosofické problematice Marxova Kapitálu. Nakladatelství ČSAV: Praha 1954.
778 I. Tretera v éto souvislosti vzpomíná: "Mladý Marx, s nímž nás Jiřina Popelová poprvé dosti
zevrubně seznámila, byl tehdy – půldruhého roku po Stalinově smrti ješě napůl zakázaný –
pro nás zjevením. Byl to Marx anticky kultivovaný, humanisticky a liberálně smýšlející, pro
něhož cenzura byla jen "navoněným zmetkem" apod. Zásluhou profesorky Popelové, aniž by
ona sama cokoli v tomto ohledu komentovala, jsme si uvědomovali nebetyčný rozdíl vůči
onomu byzantinizovanému a asiatizovatému Marxovi, jaký nám byl v podobě tzv. marxismuleninismu ze Sovětského svazu přenášen a u nás pak nuceně zaváděn" – Tretera 2011: 149.
779 M. Sobotka o významu tohoto díla píše: „Do jaké míry je zde rozšířen obvyklý tehdy rámec
výkladu marxistické filosofie, ukazuje se především v kapitole o Marxově humanismu,
orientované na Marxových Ekonomicko-filosofických rukopisech. Tato kapitola je první českou
prací o Ekonomicko-filosofických rukopisech, díle tehdy téměř proskribovaném. Tehdejší
vysokoškolští studenti filosofie vděčně vzpomínají, že právě kniha Popelové jim
zprostředkovala první znalost“ - Sobotka,M.: O filosofickém díle Jiřiny Popelové. In: Sborník
k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Jiřiny Popelové, DrSc. AUC Philosophica et historica
1964/1, s. 11.
780 Zde mám na mysli především články v časopise Pedagogika.
781 Zde mám na mysli především články v časopisech Učitelské noviny, Dějepis ve škole a pod.
782 F. Červinka v této souvislosti správně připomíná, že v období po roce 1945 „Nejedlý jako
nezávislý myslitel, vědec, publicista a občan ustoupil v tomto období Nejedlému – členu
Ústředního výboru Komunistické strany Československa, ministru školství, věd a umění (…),
tedy vládnoucímu činiteli a představiteli vědy, obklopenému zaslouženou autoritou“ Červinka,F.: Zdeněk Nejedlý. Melantrich: Praha 1969, s. 351.
783 Machovec,M.: Problematika dějin české filosofie. In: Popelová,J., Kosík,K. (eds.): Filosofie v
dějinách českého národa. Nakladatelství ČSAV: Praha 1958, s. 30.
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Jako by se nám před očima vynořovalo další velmi charakteristické vnitřní
dilema Jiřiny Popelové: na straně jedné chtěla dál pracovat nerušeně v oboru
filosofie, na straně druhé se nechávala strhnout do pasti určité konkjukturality
a také přílišného opakování téhož v několika textech

784

. A nejen to: nebyla

schopná vyvarovat se pasti přílišné ideologičnosti – své texty o Komenském
publikovala na stránkách stranických periodik Nové mysli i Rudého práva

785

.

Předběžně se proto může zdát, že uvedené skutečnosti samozřejmě měly
pro Popelovou dvojí dopad: na straně jedné jí umožňovaly skrze studium
Komenského nejen udržet, ale dokonce posílit své postavení přední marxistické
badatelky v oboru komeniologie, což se projevilo kupř. ve skutečnosti, že jí byla
(spolu se slovenským badatelem Ľudovítem Bakošem) povolena studijní cesta do
Polska a Švédska

786

anebo byla povolána, aby jako předsedkyně přípravné komise

slavné liblické konferenci o dějinách české filosofie v roce 1958 zde promluvila
o Komenském. Na straně druhé je nepochybné, že Jiřinu Popelovou neměli
v oblibě badatelé, pro které byl Komenský jedinou alespoň tolerovanou nikou
a kteří se pohybovali především v okruhu kolem Archivu – kupř. Josef Brambora
prý měl s Jiřinou Popelovou vztahy dosti napjaté. Není proto divu, že Popelová
v Archivu téměř nepublikovala a dávala přednost jiným publikačním možnostem.
Pokusím se však ukázat, že při hlubším zamyšlení je možno i tuto naznačenou
polaritu pochopit a interpretovat.
Závěrem je třeba připojit ještě jednu poznámku: v období 50. let neměla
Jiřina Popelová jako členka strany, rektorka univerzity v Olomouci a poté vedoucí
katedry filosofie na FF UK v Praze žádné problémy s publikací svých textů, proto
lze říci, že v zásadě vše, co o Komenském v této době napsala, bylo publikováno.

784 Pro ilustraci uvádím, že o zcela marginálním tématu – oslavách Komenského v Sofii roku 1957
– psala celkem třikrát: Oslava Jana Amose Komenského v Sofii. Archiv 19, 1957, č. 2, s. 242,
Také v Sofii vzpomněli výročí narození J.A. Komenského. Učitelské noviny 7, 1957, č. 19, s. 1
a Oslava Jana Amose Komenského v Sofii. Pedagogika 7, 1957, č. 6, s. 768.
785 Míněno: Popelová,J.: Jan Amos Komenský – bojovník za nápravu společnosti. Nová mysl 11,
1957, č. 10, s. 930 – 941; táž: J.A. Komenský – bojovník za nápravu vzdělání a společnosti.
Rudé právo 37, 1957, č. 87, s. 2 (vydání ze dne 28.3. 1957)
786 Vyúčtování cesty uchováno: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 22, inv. č. 922; zpráva o cestě
publikována: Pouť za památkou J.A. Komenského do Polska a Švédska. Lidová demokracie 15,
1959, č. 84, s. 5 (vydání ze dne 25.3. 1959).
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5.4.2 Analýza vybraných textů z prvního komeniologického období
5.4.2.1 první komeniologické studie
Za první článek věnovaný Komenskému lze označit relativně krátký text
Jan Amos Komenský a dnešek (k 360. výročí jeho narození) z roku 1951 otištěný
v časopise Komenský

787

. Z Komenského myšlenek, které jsou dosud živé

a aktuální, uvádí Jiřina Popelová tyto čtyři: a) přesvědčení o moci výchovy

788

,

b) demokratismus výchovy, c) zdůrazněná nutnost pevně propracovaného
výchovného i výukového systému a d) Komenského láska k dítěti. Je tedy zřejmé,
že Popelová zde svou pozornost zaměřuje především na pedagogickou složku
Komenského

myšlenkového

systému

a

prozatím

neotevírá

problematiku

společensko-nápravnou, což je možno považovat za jasný důsledek přesunu
zájmu ke Komenskému ve směru od pedagogiky, tak jak jsem již naznačil.
Za souvislejší text je možno považovat článek „Pokrokové tradice české
pedagogiky“ z roku 1952 otištěný v časopise Pedagogika

789

. Nejedná se

o vysloveně komeniologický text, článek věnuje dosti velkou pozornost i dalším
pokrokovým tradicím, např. obrozenecké, kdy zvláštní pozornost je věnována
J.J. Rybovi. Popelová v článku určuje tři hlavní etapy naší pokrokové
pedagogické minulosti: a) od husitství po Komenského, b) období vlasteneckého
díla našich učitelů buditelů, “počíná hluboko v době předbřeznové a končí se
společenskou diferenciací českého národa a růstem české buržoazie”, c) počíná
Říjnovou revolucí a je spojena s vedoucím postavením komunistické strany

790

.

Přínos Komenského pedagogickému myšlení specifikuje Popelová v celkem osmi
konkrétních bodech: a) přesvědčení o moci výchovy, výchovný optimismus,
b) demokratismus výchovy, c) zdůraznění nutnosti pečlivě vypracovaného
výchovného systému, výukového systému, výchovné i výukové organisace,
d) láska k dítěti, e) kritika scholastické školy, zdůraznění nového věcného obsahu
učiva, f) návrh a vypracování plánu na jednotnou, mohutnou organisaci
veškerého vzdělávání, obsahující nejen soustavu školskou, ale i soustavu veškeré

787 Táž: J.A. Komenský a dnešek. Komenský 76, 1951/52, č. 7, s. 385 – 387.
788 Zde Jiřina Popelová částečně navazuje na svou jen o málo starší stať Rysy nové pedagogiky
(Pedagogická revue 3, 1949/50, č. 1-2, s. 1 – 24), kde problému přesvědčení o vychovatelnosti
věnovala mnoho prostoru (zejména s. 9 – 14).
789 Popelová,J.: Pokrokové tradice české pedagogiky. Pedagogika 2, 1952, č. 9-10, s. 560-580
790 Tamtéž, s. 561 - 562
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vědecké práce, g) vzor vlastenecké výchovy, h) spojení pedagogického
a didaktického úsilí se snahami mírovými

791

.

Je zřetelné, že na rozdíl od předcházejícího textu už zde Popelová pomalu
začíná zaměřovat pozornost i mimo vlastní oblast pedagogiky, a to především
v akcentování

demokratismu

výchovy

a

také

významu

mírových

snah

Komenského. Zjednodušeně proto mohu říci, že právě tento článek zásadním
způsobem otevírá další komeniologické texty Jiřiny Popelové a načrtává hlavní
linie jejich podoby. V neposlední řadě je třeba dodat, že podobně vyznívá
výrazně stručnější článek Boj proti pozůstatkům kosmopolitismu a objektivismu
v pedagogické vědě publikovaný rovněž v Pedagogice téhož roku

792

.

5.4.2.2 Jiřina Popelová píše do Rudého práva
Pověděl jsem již, že Jiřina Popelová v některých svých textech
balancovala na hraně popularizace a ideologie. Domnívám se, že tyto texty není
možno bagatelizovat, či dokonce opominout, proto svou pozornost zaměřím na
článek „J.A. Komenský – bojovník za nápravu společnosti“, který byl otištěn
u příležitosti Dne učitelů 28. března 1957 v Rudém právu

793

.

Než přikročím k analýze samotného textu, je potřeba si položit otázku,
proč Jiřina Popelová do Rudého práva psala? Jinak řečeno: proč právě ona je tím
badatelem, který reprezentuje komeniologický výzkum na stránkách oficiálního
deníku KSČ? Možných odpovědí se samozřejmě otevírá více – od nepochopení
významu upadnutí do osidel totalitní ideologie po vypočítavou a kalkulovanou
snahu přežít v těžkých časech, ovšem podle mého názoru se ani o jednu
z naznačených variant nejedná. Mnohem spíše zde spatřuji upřímnou víru
marxistické filosofky, která „vyzbrojena“ členstvím ve straně a univerzitní
profesurou dějin filosofie měla přístup tam, kam ostatní komeniologové
jednoduše neměli přístup. To ovšem znamená, že mohla, podobně jako Ludvík
Svoboda, poskytovat jakési ideologické zaštítění těm badatelům, pro které byla
komeniologie jen jakousi nikou z nezbytnosti (např. J. Patočka), či jako ne791 Tamtéž, s. 565 – 568.
792 Popelová,J.: Boj proti pozůstatkům kosmopolitismu a objektivismu v pedagogické vědě.
Pedagogika 2, 1952, č. 3 – 4, s. 141 – 146.
793 Popelová,J.: J.A. Komenský – bojovník za nápravu společnosti. Rudé právo 37, 1957, č. 87, s.
2 (vydání ze dne 28. března 1957), dále jen Popelová 1957.
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marxisté či ne-členové strany stáli mimo oficiální hlavní proud (např.
J. Brambora a další)

794

. Právě proto se domnívám, že tento a podobné texty

Jiřiny Popelové není možno jednoduše obžalovat - a proto také apriorně
odmítnout - z jakési politické konjukturality, ale především chápat jako základní
prvky nepřímého komeniologického díla své autorky, tedy jako otevírání
a zároveň zaštítění nových prostor nejen pro bádání své vlastní, ale i jiných.
Ano, uvědomuji si s Jaroslavou Peškovou, že obě naznačené stránky v určitých
relacích platí

795

, jinými slovy, že se jedná o další z mnoha polarit v díle Jiřiny

Popelové.
Už na úvod lze říci, že Popelová v tomto textu formuluje svá stanoviska
dosti vyostřeně a zhuštěně, což je zřetelně způsobeno formou novinového
článku, který byl vydán u příležitosti Dne učitelů. Oproti referátu na vědecké
konferenci, či dokonce propracované vědecké monografii se zde tedy setkáváme
s

radikálněji

položenými

tvrzeními.

Článek

představuje

jakési

stručné

představení osobnosti Komenského, které má seznámit čtenáře s hlavními rysy
nové interpretace.
Text je koncipován v zásadě jednoduše: úvodní partie se pokouší zasadit
Komenského do dějin své doby, kdy velmi výrazným způsobem je akcentována
teorie krize feudalismu v 17. století

796

. Poté přechází k velmi stručné

charakteristice pedagogiky u Komenského, kdy didaktika vyučování latiny je
v zásadě opominuta, ale podrobně je vyzvednuta Komenského myšlenka práva na
vzdělání, když čteme: „Právo na vzdělání Komenský již formuluje jako
přirozené lidské právo. Všichni lidé je mají již proto, že jsou lidmi“

797

. Lze tedy

říci, že Popelová zde hlouběji domýšlí své (částečně sovětským myšlením
inspirované) starší myšlenky o demokratismu výchovy u Komenského. Zároveň je
Komenského pedagogika interpretována jako integrální součást širšího, sociálněpolitického myšlení

798

, což Popelové na straně jedné dovoluje velmi organickým

794 Členem KSČ byl mezi pracovníky Pedagogického ústavu byl zcela jistě jen J. Kyrášek –
Olšáková,D. (ed.): Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J.A. Komenského v
ofenzivě (1971 – 1989). Pavel Mervart: Červený Kostelec 2012, s. 84.
795 Pešková,J.: Zamyšlení nad dílem Jiřiny Otáhalové-Popelové u příležitosti stého výročí jejího
narození. In: Foglarová 2005: 11
796 „Sedmnácté století je dobou ostrých zápasů mezi nastupující buržoazií a přežívajícím, ale
ještě se úporně bránícím feudalismem“ - Popelová 1957: 2. Poznamenávám jen, že tato
teorie byla v historiografii druhé poloviny 20. století dosti rozšířena – srov. nejpodrobněji:
Hroch,M., Petráň,J.: 17. století – krize feudální společnosti. Svoboda: Praha 1976.
797 Popelová 1957: 2.
798 „I pedagogika byla součástí boje dvou světů. Tříštící se feudální řád se brání ideologickou
ofensivou – protireformací, jejímž bojovým předvojem byl jesuitský řád. Jedním z jeho
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způsobem tyto dvě komponenty propojit, ačkoliv předválečné bádání je často
separovalo, na straně druhé umožňuje využít základních marxistických tezí.
Současně však platí, že naznačená myšlenka, vzhledem k dobovému kontextu,
vede nezadržitelně k zatížení ideologičností a schematičností, neboť je zcela
zřejmé, že vztažení k současné situaci se zde jeví jako velmi zřetelné a aktuální.
Následující odstavec je věnován Komenskému jako kritikovi společenských
zlořádů. Popelová zde zdůrazňuje, že Komenský už od samého počátku své
činnosti chápe důležitost a význam vzdělání, protože „není jen pedagogem,
nýbrž přísným kritikem společnosti“

799

. Současně Popelová velmi dobře chápe

vývoj myšlení Komenského, když poukazuje nejen na význam textů z mladších
let (Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe), ale i pozdějších – zejména
knihy Haggeus redivivus. „Avšak ani Haggeus není posledním stupněm vývoje
sociální kritiky Komenského. Čím více se rozvíjí buržoazie nejpokročilejších
tehdy evropských zemí, čím více se Komenský seznamuje s poměry v těchto
zemích, tím více se jeho názory zbavují pozůstatků feudalismu (…) Zároveň
ostře kritisuje i počínající rozpory buržoazního světa“

800

. Na tomto místě je

třeba poznamenat, že ačkoli je uvedený citát dobově ideologicky zatížen,
neznamená to, že by nevyjadřoval skutečnost, kterou přijímá i novější bádání –
např. Josef Válka

801

nebo Josef Petráň

802

.

Zároveň se zde Popelová krátce dotýká Komenského chápání války, když
píše: „Odsuzuje válku jako nelidskou (…) Neodsuzuje však válku za všech
okolností. Připouští ji tehdy, jestliže je vedena proto, aby zabránila křivdám.
Proto také stojí na straně těch, kdo bojují proti Habsburkům a podněcuje
k takové válce, která by osvobodila jeho vlast“

803

.

prostředků byly technicky dobře vybavené a pedagogicky obratně vedené školy“ - Popelová
1957: 2.
799 Popelová 1957: 2
800 Popelová 1957: 2. Jen na okraj připomínám, že právě skrze tuto myšlenku bylo (mimo jiné)
možno ideologicky legitimovat studium Komenského. Jinak řečeno: Komenský je zde
interpretován jako kritik buržoazní společnosti a tedy jako ukazatel cesty k socialismu.
801 „Při četba Komenského spisů kritických i opravně společenských překvapuje, jak málo
pozornosti je věnováno základním prvkům výstavby feudální společnosti, které v jeho době
ještě trvaly, a ve střední Evropě dokonce prožívaly renesanci: patrimoniu, poddanství,
nevolnictví, robotě. Ve Všenápravě tyto jevy jakožto prvky výstavby společnosti úplně
zanikají. Komenský jim však věnuje málo pozornosti i sociálně kritických spisech“ - Válka,J.:
Glosy k interpretaci sociálního myšlení J.A. Komenského. ScetH 7, 1997, č. 16, s. 81. Otištěno
také: Válka,J.: Husitství na Moravě, náboženská snášenlivost, Jan Amos Komenský. Matice
moravská: Brno 2005, s. 296.
802 Petráň,J.: Sociální kategorie v Komenského Listech do nebe. ScetH 2, 1972, č. 4, s. 7 – 22.
803 Popelová 1957: 2.
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V poslední části textu přechází Popelová k výkladu Komenského jako
bojovníka za mír. Přijímá tedy dobově ovlivněnou floskuli „boj za mír“
a současně upozorňuje, že „Komenský chce více než mír. Touží po mezinárodní
spolupráci“

804

. Dosti podrobně proto zmiňuje význam Komenského plánů na

vznik mezinárodních institucí a orgánů, které by dohlížely na náboženskou
toleranci a kulturní a školské záležitosti a v neposlední řadě představovaly
mezinárodní soud, který by zabezpečoval trvalý mír ve světě.
Pozoruhodná je další aktualizace Komenského myšlení, kterou podle mého
názoru není možno apriorně odmítnout jako jednoduché pochlebování vládnoucí
ideologii: „Pozoruhodné jsou Komenského návrhy na nápravu veřejné správy
uvnitř států, které obsahují mnohé z politických požadavků buržoazie, ale
i mnoho požadavků socialistických – právo všech na práci (…), povinnost všech
pracovat, péči o staré a neduživé, tak aby nikdo nebyl nucen žebrati, vyrovnání
životních podmínek (stravování, odívání apod.), rovné zákonodárství pro
všechny (…) a pod.“

805

. Je zřejmé, že Popelová zde, v souladu s výchozí tezí

celého textu, usiluje o rozšíření myšlenky, která se velmi často opakuje v ruském
bádání – Komenský tedy není pouze zakladatelem moderní (a tedy socialistické)
školy a pedagogiky, ale je interpretován jako by stál jednoznačně na straně
pokroku a ukazoval tak cestu nejen k socialistické škole, ale dokonce
k socialistické společnosti jako celku. Je zřejmé, že zde tedy platí jednoduchá
schematická představa: společnost v souladu s utopistickými představami
Komenského = socialistická společnost, která je aktuálně budována. A nejen to:
mezi myšlenkami Komenského a socialismu spatřuje Popelová ještě jednu
významnou analogii: u Komenského platí, že „jeho víra v uskutečnitelnost míru
neplyne z utopičnosti snílka, nýbrž z přesvědčení, že to, co bylo snem lidových
mas všech národů a věků, co bylo jako nejvroucnější přání obsaženo v pracích
nejvýznačnějších myslitelů, musí se nakonec vyplnit“

806

. Podobně i Vladimír

Macura ve svých analýzách socialistické kultury velmi výstižně píše: „Budoucí ráj
byl (…) chápán jako něco, co přijít musí, jako budoucnost předem určená
804 Popelová 1957: 2. Klíč k pochopení tohoto nadřazení mezinárodní spolupráce nad mír podává
brilantně Vladimír Macura, když píše: „Mír prostě rozhodně nebyl chápán jako klidový stav,
jako stav pokojné harmonie, který by podle obecného očekávání odpovídal představě ráje,
ale jako zápas a nelítostný boj“ - Macura,V.: Štastný věk ajiné studie o socialistické kultuře.
Academia: Praha 2008, s. 37 - 38.
805 tamtéž
806 tamtéž
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a nevyhnutelná. Byl dán v logice takového uvažování už samým dějinným
pohybem (…) Tento pohyb neměl jinou alternativu“

807

. Utopické (v Komenského

případě především chiliastické) představy tedy už nejsou chápány jako něco
negativního, ale dochází mnohem spíše k jejich pozitivnímu ocenění a pokusům
o co nejvíce racionální interpretaci, neboť také sám socialistický koncept
společnosti vykazoval rysy, které i Macura označuje jako chiliastické
stále zaklínal svou vědeckostí
a věda měly být sbratřeny“

808

, ačkoli se

809

. V obou případech proto platí, že „utopie

810

. Jinak řečeno: význam Komenského pro

socialistickou společnost tedy podle Popelové leží (mimo jiné) v jeho utopických
snech, protože právě ony představují základní rysy ideologií proponované
socialistické společnosti. Z tohoto úhlu pohledu je tedy také možno pochopit,
proč bylo možné a vlastně i žádoucí, aby Jiřina Popelová připomínala na
stránkách Rudého práva památku Komenského, ačkoli byl zastáncem pravdivosti
revelací, hluboce věřícím křesťanem a biskupem jednoty bratrské.
5.4.2.3 referát na konferenci v Liblici
Domnívám se, že zásadní význam pro formování moderní české
komeniologie má Popelové stať „Filosofické a společenské názory J.A.
Komenského“

811

, která představuje referát na slavné liblické konferenci o

dějinách české filosofie roku 1958

812

. Už jen skutečnost, že Popelová právě na

tomto fóru, které zásadním způsobem identifikovalo témata i základní
807 Macura,V.: Štastný věk ajiné studie o socialistické kultuře. Academia: Praha 2008, s. 15.
808 „Marxismus je označován jako „vědecký komunismus“ proto, poněvadž byl a zůstal jediným
učením, které dokázalo nevyhnutelnost vítězství socialismu na podkladě vědeckého rozboru
zákonitostí vývoje lidské společnosti“ - kol.: Příruční slovník k dějinám KSČ, díl II.,
Nakladatelství politické literatury: Praha 1964, s. 803.
809 Macura,V.: Štastný věk ajiné studie o socialistické kultuře. Academia: Praha 2008, s. 14.
810 Macura,V.: Štastný věk ajiné studie o socialistické kultuře. Academia: Praha 2008, s. 15. Jen
podotýkám, že V. Macura zde velmi trefně cituje verš Marie Pujmanové ze sbírky Miliony
holubiček: „ať utopie z vědy pije“.
811 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory J.A. Komenského. In: Popelová,J., Kosík,K.
(eds.): Filosofie v dějinách českého národa. Protokol celostátní konference o dějinách české
filosofie v Liblicích ve dnech 14. - 17. dubna 1958. Nakladatelství ČSAV: Praha 1958, s. 70 – 89
(sborník dále jen: Liblice 1958).
812 Jan Zouhar k významu této konference souhrnně píše: „Pokusy o nové formulování a řešení
filozofických problémů se projevily (…) v roce 1958 na liblické konferenci (…), kde vystoupili
Karel Kosík, Robert Kalivoda a Josef Zumr s novým přístupem k dějinám české filozofie a
dějin filozofie jako filozofie a kde měl jeden z hlavních referátů Jan Patočka, který se v té
době stal jako jediný nemarxista pracovníkem Ústavu pro filozofii ČSAV“ - Zouhar,J.: Léta
šedesátá a česká filozofie. In: Plašienková,Z., Szotek,B., Toman,M. (eds.): Filozofia a
slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy a inšpirácie. Bratislava 2008, s. 64.
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interpretační schémata pro další vývoj české filosofie, měla velkou důležitost.
Dochází zde totiž k překonání tragickým způsobem simplifikujícího útoku, který
představuje Slovo o české filosofii Zdeňka Nejedlého z ledna roku 1946

813

.

Především Milan Machovec ve svém referátu velmi obratně vyšel z Nejedlého
kritiky „školské filosofie“, aby zdůraznil význam „filosofického myšlení“. Píše
proto, že Nejedlý „se nespokojil s Havlíčkovým paušálním popřením jakýchkoli
schopností českého ducha filosofovat, nýbrž tvrdil, že máme význačné
a pozoruhodné tradice v díle filosofujících vědců typu Palackého a Purkyně,
i u lidových mudrců typu Štítného. Upozorňoval i na lidovou moudrost ve
formách lidové tvořivosti, pohádkách a pod“

814

. O několik odstavců dále pak

konstatuje, že „česká školská filosofie má tradice velmi slabé, naopak
filosofické myšlení speciálních vědců vykazuje zjevy světového významu:
Komenský, Procházka, Purkyně, Palacký, Nejedlý. Proto u nás byl odklon
k filosofickému myšlení mnohem patrněji než v těch zemích, které mají
cennější tradice odborné filosofie. Příčina tohoto rysu dějin české filosofie
spočívá v samotném rázu českých dějin: situace českého národa bývala po větší
část jeho dějin tak těžká, že si nemohl dovolit luxus odborné filosofie jako
takové“

815

. Jinými slovy: referáty na Liblické konferenci (a především ten

Machovcův) jasně ukázaly, že česká filosofie (a s ní samozřejmě i myšlení
Komenského) je téma, kterému je a bude možno se věnovat – už jen proto, že na
základě Nejedlého tezí bylo možno tvrdit, že „síla českého teoretického myšlení
je v jeho praktickém uplatňování, že tedy velikost české teorie je v praxi“

816

a současně všichni dobře věděli, že Komenský nebyl jen teoretikem výchovy, ale
také tím, kdo se věnoval praxi např. ve formě výuky na lešenském gymnáziu či
autorství jazykových učebnic.
813 Viz: Křesťan,J.: Nejedlého projev o „české filosofii“ v historickém kontextu. In: Zilynská,B.
(ed.): Věda v Československu v letech 1945 – 1953. Karolinum: Praha 1953, s. 307 – 309;
Zouhar,J., Pavlincová,H., Gabriel,J.: Česká filosofie v letech 1945 – 1948. Academicus: Brno
2013, s. 211. Jen na okraj poznamenávám, že pro Jiřinu Popelovou mělo velký význam, že
Nejedlý zde přes všechnu velmi ostrou kritiku české filosofie mimo jiné. ocenil Františka
Krejčího, když řekl: „Na konci devatenáctého a na začátku 20. století velmi se u nás ujal
Nietzsche, jako filosof rozkvetlého již kapitalismu se vší „moderní“ cyničností, zakrývanou
hledaným duchaplnictvím. To však k nám uvedli spíše naši „moderní“ beletristé a kritikové,
než vlastní filosofové, kterým to nebylo dost školsky systematická filosofie. Z nich zase jen
František Krejčí se nad ním zamyslil a řekl své slovo“ - citováno dle: Červinka,F.: Zdeněk
Nejedlý. Melantrich: Praha 1969, s. 149.
814 Machovec,M.: Problematika dějin české filosofie. In: Liblice 1958: 30
815 tamtéž, s. 32.
816 Kalivoda,R.: Několik úvah nad komeniologickým dílem Jiřiny Popelové. In: Sobotka 1964, s.
14.
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Studium Komenského tak získává další velmi výraznou charakteristiku: na
straně jedné se jedná o téma, které je oficiálně státem podporováno, ba
dokonce institucionalizováno, na straně druhé se jedná o téma nosné
a dostatečně hluboké, takže není možno ho v žádném případě považovat jen za
jakýsi ideologický a konjunkturální výstřelek. Domnívám se, že právě Jiřina
Popelová o této skutečnosti věděla velmi dobře a pochopila proto, že právě
tímto směrem pro ni vede cesta.
Základní nosná myšlenka celého textu je formulována už v samém úvodu:
„Nové nálezy rukopisného i knižního odkazu Komenského stejně jako současná
badatelská práce přesvědčivě ukazují, že Komenský je nejen zakladatelem
novodobé pedagogiky, ale i průbojným společenským myslitelem a filosofem,
jehož velkorysá koncepce je hodna století velikých filosofických systémů“

817

.

Popelová tak na rozdíl od svých starších prací, které věnovaly pozornost
Komenskému především v kontextu pedagogiky, definitivně opouští pojetí, které
ukazuje především na starší, a tedy před-moderní inspirace, a nastoluje nové,
které zásadním způsobem otevírá cesty moderní komeniologie. Tedy: Komenský
už není jen pedagogem, ale i (sociálním) filosofem, čímž dochází k otevření
radikálně nového interpretačního i badatelského prostoru.

Zároveň je tak

utvrzena možnost bádání o Komenském i v nových společensko-politických
podmínkách, protože lze poukázat na skutečnost, že starší práce výklad
myšlenkového

systému

zkreslují

z

důvodu

přílišné

jednostrannosti

a schematičnosti. Sama Popelová formuluje pregnantně: „Při mnohostranné
činnosti Komenského můžeme kteroukoli oblast této činnosti vzít za základ jak
výkladu, tak periodisace. Můžeme hledat osnovnou nit v činnosti pedagogické,
ve filosofické koncepci, v motivu národním či náboženském. Sama vidím tuto
osnovnou nit od počátku jeho tvoření až do jeho konce ve snaze o dobro obecné,
v tradiční snaze lidových reformních hnutí o nápravu věcí lidských, která se
projevuje snahami osvětovými, které přerůstají ve vševědné a všeosvětné,
snahami didaktickými, které přerůstají ve vševýchovné, snahami o kázeň uvnitř
církve a státu, které dorůstají nakonec v monumentální koncepci kázně
světové“

818

. O něco dále pak doplňuje: „Lze dokázat primát společensky

nápravného úsilí nad ostatními? Soudím, že ano. Je v tradicích Jednoty, která si
817 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1958: 70.
818 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1958: 73 – 74.
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zakládá ne na dogmatech, nýbrž na své kázni, tj. na úpravě soukromého
i veřejného života. A právě tato kázeň je Komenskému vzorem pro nápravu věcí
veřejných po celý život“

819

. I když je nutno přiznat, že Popelová se v tomto

názoru podle dnešního stavu bádání mýlí
velmi

pronikavé

chápání

820

, velmi dobře uvedený citát vystihuje

Komenského

jako

integrální

součásti

české

předbělohorské kultury. Komenský tak není ojedinělým zjevem, který jako
osamělý velikán přerostl vše, z čeho vyšel i co mu bylo drahé, ale právě naopak „Jeví

se

tedy

Komenský

společenským

reformátorem

především,

pokračovatelem (v jiných společenských podmínkách) husitského odkazu a všeho
společenského

myšlení

předbělohorského,

spojeného

v

jeden

celek

s nejpokrokovějším myšlením evropským té doby, jehož předpoklady domýšlí
a horizonty překračuje“

821

.

Je samozřejmě otázkou, odkud toto základní stanovisko Popelová čerpá.
Domnívám se, že zásadní role zde náleží autorčině práci s rukopisem Konzultace
(především Panorthosie) a také kontaktům s Josefem Hendrichem a jeho dílem

822

a především pak jeho překlady některých částí tohoto nejdůležitějšího textu
Komenského. Ovšem v pozadí se zcela jistě ozývají i autorčiny studie filosofie
dějin, domnívám se, že zde do určité míry můžeme spatřit (byť nepřiznanou)
návaznost na Masarykovo myšlení. Zcela jistě při psaní tohoto svého referátu
držela Popelová v ruce i Kádnerovy dějiny pedagogiky, především tam, kde
zdůrazňuje význam spojení humanismu a reformace, které označuje jako
„nejvýznamnější myšlenkové proudy soudobé“ v myšlení jednoty bratrské

823

.

Zároveň platí, že do určité míry se tak Popelová dostává do blízkosti
některých stanovisek Roberta Kalivody. Ačkoli nepochybuji, že jejich východisko
bylo radikálně odlišné - v případě Jiřiny Popelové vede cesta, jak jsem již
ukázal,

prostřednictvím

pedagogiky

ke

Komenskému,

u

Kalivody

od

marxistického studia husitství a středověkou filosofii obecně ke Komenskému
819 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1958: 74.
820 Jindřich Halama připomíná, že tato teze byla rozšířena ve starším bádání a dodává: „Tezi o
takřka výlučné praktičnosti Bratří vyvrátil svými pracemi až Amedeo Molnár, když ukázal na
svébytnost bratrské teologie a i na její inspirativní působení na některé z předních postav
evropské reformace“ - Halama,J.: Sociální učení českých bratří 1464 – 1618. CDK: Brno 2003,
s. 9.
821 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1958: 74.
822 Vždyť výše uvedený citát přímo odkazuje již na Hendrichovu habilitační práci nazvanou
„Komenského snahy vševědné, všeosvětné a všenápravové“ z roku 1924. Srov.: Váňová,R.,
Uhlířová,J., Steiner,M.: Josef Hendrich. Karolinum: Praha 2007, s. 14.
823 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1958: 71.
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teprve postupně dospívá

824

, což de facto znamená, že zatímco Popelová vyšla ve

svých analýzách starší české filosofie od Komenského, Kalivoda dospěl
prostřednictvím
nedosaženému

husitství
vrcholu

ke

-

Komenskému

dospěli

oba

k

jako
velmi

vytouženému,
podobnému

bohužel

základnímu

interpretačnímu schématu, tj. ke vnímání důležitosti promýšlet vnitřní
kontinuitu českých duchovních dějin od husitství ke Komenskému, v případě
Kalivody pak ještě dále

825

. Jinak řečeno: jak Jiřina Popelová,

tak Robert

Kalivoda dospěli postupně prostřednictvím filosofie (a především filosofie dějin
826

) k zájmu o české duchovní dějiny, konkrétněji řečeno o velkou periodu

českých dějin vymezenou husitstvím

827

a vrcholící Komenským.

F. Seibt výstižně píše: „Kalivoda hledal kontinuitu lidské schopnosti
poznávat přirozený řád světa a společnosti (…) v nepřetržité reformačněemancipační tradici vedené od husitů až ke Komenskému“

828

. A Popelová

formuluje: „Bádání poslední doby se často omezovalo na zájem o vrcholné zjevy
českého feudálního myšlení (…). Je proto třeba se zaměřit právě na toto dosud
zanedbávané období, abychom vystopovali linie myšlenkového vývoje od
předchůdců husitství až po pobělohorskou emigraci“

829

. Ovšem nejen to:

základní shodu můžeme pozorovat i v další záležitosti – novém, v zásadě
pozitivním hodnocením chiliasmu. I zde vidíme důležité odlišnosti: Kalivoda
chápe chiliasmus jako podklad pro realistický program nápravy společnosti

830

,

824 Je velmi symptomatické, že Kalivoda na liblické konferenci v roce 1958 pronesl referát
„Husitské myšlení“ analyzující především myšlení Husovo a Chelčického a přinášející základní
teze dále rozpracované v Husitské ideologii, ke Komenskému však nedospívá – Liblice 1958: 40
– 65. Podobně i Kalivoda,R.: Husitská ideologie. Nakladatelsví ČSAV: Praha 1961. Viz také:
Zumr,J.: Kalivodův zápas o marxismus bez pověr a iluzí. In: Kohák,E., Trnka,J. (eds.): Hledání
české filosofie. Filosofia: Praha 2012, s. 162.
825 Stranou ponechávám skutečnost, že jen velmi okrajově a v spíše v náznacích Popelová i
Kalivoda naznačují, že Komenského lze považovat za určitého předchůdce ideálů osvícenství.
U Popelové např. čteme, že když Komenský žádá právo na vzdělání jako základní přirozené
lidské právo, „objevuje se zdůvodnění, s nímž šla o sto let později do boje francouzská
osvícenská buržoazie“ - Popelová 1957: 2. Podobně i Kalivoda interpretoval jinou důležitou
stránku Komenského myšlení tak, že „i u Komenského jde o chiliasmus, avšak nového typu,
uvažujícího již k ideálu duchovního vzdělávání a sebezdokonalování, který se stal programem
osvícenství“ - Floss,P.: Emancipace a humanismus v Kalivodově komeniologickém a
filozofickém díle. In: Floss,P. (ed.): Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody. Aluze:
Olomouc 1999, s. 63
826 Srov.: Horák,P.: K Filozofii dějin Roberta Kalivody. In: Floss,P. (ed.): Historicko-filozofické
dílo Roberta Kalivody. Aluze: Olomouc 1999, s. 36.
827 Zde je nutno přiznat, že husitství Jiřinu Popelovou nikdy blíže nezajímalo, její pozornost
poutala spíše předbělohorská doba. To ovšem neznamená, že by nechápala husitství jako
zásadní součást českých dějin – srov. např.: Popelová 1958: 36 n.
828 Seibt,F.: Robertu Kalivodovi. In: Kalivoda,R.: Husitské myšlení. Filosofia: Praha 1997, s. 10.
829 Popelová,J.: Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1958: 70.
830 Kalivoda píše: „Nicméně proniknutí chiliasmu do myšlenkové sféry selsko-plebejského
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Popelová naproti tomu akcentuje distinkci mezi chiliasmem a učeneckým,
přičemž zdůrazňuje, že u Komenského se dochází k jejich velmi organickému
spojení

831

. Přesto základní rovina interpretace je shodná: chiliasmus (a v případě

Komenského v neposlední řadě taktéž víra v revelace

832

) jsou záležitostí, která

není apriorně odmítána jako ve starším bádání, ale naopak věcí podstatnou
a v zásadě pozitivní, kterou je potřeba nově promyslet a interpretovat.
I když připustím, že Popelová a Kalivoda dospěli k výše naznačenému
základnímu interpretačnímu schématu v přibližně stejném čase

833

, nedomnívám

se, že by se jednalo o projev spolupráce či inspirace. Mnohem spíše se jedná
o nezamýšlenou shodu v myšlení dvou osobností jak věkově, tak myšlenkově
značně odlišných

834

. To ovšem neznamená, že by se nejednalo o pozoruhodnou

záležitost, které dosud nebyla věnována žádná pozornost.
V neposlední řadě platí, že text Filosofické a společenské názory J.A.
Komenského velmi výrazným způsobem reviduje některá neobhajitelná tvrzení
obsažená v mnoha dosti schematických textech z počátku 50. let a zároveň
provádí

lepší

filosofické

ukotvení

některých

charakteristik

Komenského

myšlenkového systému. Proto např. Komenský není považován téměř za
materialistu a zastánce hrubého sensualismu, ale podstatně více je akcentován
husitismu je rozhodujícím mezníkem, (…) chiliasmus je tak přetavován v realistickou
koncepci přestavby společnosti“ - Kalivoda,R.: Husitské myšlení. In: Liblice 1958: 60 anebo
jinde: „chiliasmus dodává lidovému kacířskému hnutí filosofii dějin, která umožňuje postavit
perspektivu společenského převratu a harmonického uspořádání společenských vztahů jako
neodvratitelnou nutnost, jako železný zákon lidských dějin“ - Kalivoda,R.: Husitské myšlení.
Filosofia: Praha 1997, s. 118.
831 „V Komenského chiliasmu se spojovaly prvky chiliasmu lidového, do něhož se vtělila touha
utlačovaných mas po lepším životě, s chiliasmem učeneckým, se kterým se setkal na studiích
v Herborně, především u svého učitele Jana Fischera-Piscatora a u Alsteda“ - Popelová 1958:
242.
832 Viz zhodnocení Komenského víry v Drabíkova proroctví: Popelová,J.: Filosofické a
společenské názory. In: Liblice 1978: 78
833 Popelová svou J.A. Komenského cestu k Všenápravě vydala roku 1958; Kalivoda své Husitské
myšlení
dokončil ve stejném časovém období – sám k tomu napsal: „V poslední době
dokončil monografickou práci o husitském myšlení i autor tohoto referátu“ (Kalivoda,R.:
Husitské myšlení. In: Liblice 1958: 43), vydání však nebylo povoleno a kniha byla vydána až v
době postupujícho politického uvolnění roku 1961 a paradoxně byla dokonce vyznamenána
státní cenou.
834 Výraznou odlišnost je podle mého názoru možno spatřovat i ve skutečnosti, že Popelová svou
Cestu k Všenápravě psala tak, aby se „vměstnala“ do mantinelů oficiální ideologické
koncepce, čímž ovšem nepopírám, že možná měla, podobně jako Ludvík Svoboda, v úmyslu
určitým způsobem přenést alespoň něco ze svého klasického vzdělání do nových časů a tím
naznačené mantinely alespoň čátečně přeznačit, zatímco Josef Válka píše, že „z rozhovorů s
Kalivodou vím, že jeho práce o disidentech 15. století (radikálních husitech) a Kosíkova práce
o radikálních demokratech (…) byly metaforickou kritikou stranického establishmentu a jeho
konzervatismu“ - Válka,J.: Kalivodovo historické myšlení. In: Floss,P. (ed.): Historickofilozofické dílo Roberta Kalivody. Aluze: Olomouc 1999, s. 11.
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jeho racionalismus a dokonce je naznačeno jeho vnitřní spojení s některými
myšlenkami osvícenství

835

. Podobně i role náboženství v Komenského myšlení

není odmítána, ale naopak velmi zajímavě vyložena jako jeho velmi důležitá
součást, která má dokonce rysy jisté pokrokovosti, neboť je pozoruhodným
způsobem zdůrazněno, že náboženství představuje důležitou koncepci sociální
filosofie, která dovoluje mnohem širší a závažnější společenský, politický
i ideologický dopad celého tohoto myšlenkového systému

836

. Naproti tomu

v hodnocení významu synkritické metody Popelová polemizuje s Janem
Patočkou, neboť se přidržuje názoru staršího, předmoderního bádání, tj. názoru
kupř. J. Hendricha

837

či J.V. Nováka

838

. Odmítá ji proto jako něco, co je

jednoznačně ke škodě kvality Komenského myšlení

839

.

Posledním výrazným znakem celého textu, který bych chtěl zdůraznit, je
skutečnost, že ačkoli Popelová velmi důsledně a důrazně obhajuje tezi
835 „Komenského optimistický humanismus, předzvěst osvícenství v jeho systému je úzce
spojena s jeho racionalismem. Náprava spočívá v osvícení všech (…). Odepřít někomu
vzdělání znamená proto přímo ontologickou poruchu, prohřešek na samé přirozenosti,
znamená to bránit člověku, aby byl plně člověkem. Z téhož racionalismu plyne i jiné základní
lidské právo, totiž rozumově člověka přesvědčovat, ne ho nutit násilím“ - Popelová,J.:
Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1978: 80.
836 „U Komenského náboženské residuum je mnohem silnější než u ostatních filosofů jeho doby
– snad jedině s výjimkou Pascala. (…) Náboženskost nelze vysvětlovat jen z kněžského
povolání Komenského, nelze v ní vidět jen nepřekonanou minulost, nýbrž je třeba ji chápat
ve spojení s antropologickou, ba možno přímo říci společenskou orientací Komenského
filosofické koncepce (…). Není důkazem nepokrokovosti, nýbrž právě společenské
pokrokovosti Komenského, že jeho ideologie má blíže ke Cromwellovi než k Hobbesovi (…).
Komenský je v oblasti vědeckého myšlení pozadu za těmi, kteří odlučují náboženství od vědy
a zabývají se jen vědou. Společensky je však před nimi, pokud postuluje pro všechny lidi
nejen náboženskou výchovu, ale i vzdělání ve všem světském vědění“ - Popelová,J.:
Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1978: 82 – 83.
837 Např.: Hendrich,J.: Úvod. In: Komenský,J.A.: Didaktika velká. Přeložil A. Krejčí. Komenium:
Brno 1948, s. 11 – 12 nebo: Hendrich,J.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Družstevní
práce: Praha 1941, s. 11.
838 srov.: Čapková 2002: 207 – 208.
839 Popelová proto zdůrazňuje, že používání synkritické metody vede u Komenského k tomu, že
„se vyhýbá řešení nejpalčivějších otázek ontologických i gnoseologických (...). Komenský tak
zachraňuje smyslově konkrétní, mnohobarevný svět věcí, zachraňuje apodiktičnost
racionálního systému, zachraňuje i moudrost Písma (…), avšak za cenu odklonu od cest, jimž
jde soudobá věda i filosofie. (…) Nemohu však souhlasit s Patočkou, který synkrisi vysoce cení
a který v ní vidí cestu, na níž učinil Komenský všechny své veliké objevy. V jeho dílech se jeví
jako zátěž, jako únavný schematismus potrojnosti, jako překážka reálného vidění světa“ Popelová,J.: Filosofické a společenské názory. In: Liblice 1978: 84 – 85. Poznamenávám jen,
že k vydání základního díla J. Kyráška došlo až roku 1964 – Kyrášek,J.: Synkritická metoda v
díla J.A. Komenského. Nakladatelství ČSAV: Praha 1964. Podotýkám je, že dnešní bádání se
přiklání spíše k Patočkově názoru než k Popelové – např.: Rybák,R.: Komenského synkritická
metoda. Bulletin Unie Comenius 16, 2008, č. 27 – 28, s. 21 – 30; Palouš,R.: Komenského
harmonie a synkrize. Filosofický časopis 39, 1991, č. 5, s. 723 – 738 (znovu otištěno:
SchifferováV., Prázný,A., Šolcová,K. a kol.: Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského.
Pavel Mervart: Červený Kostelec 2014, s. 31 - 46), týž: Komenského Boží svět. SPN: Praha
1992. s. 41 – 49.
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o Konzultaci

jako

jednoznačném

vrcholu

celého

myšlenkového

systému

Komenského, neomezuje se pouze na ni a všímá si v širokém rozhledu i mnoha
dalších, často dosti opomíjených, spisů Komenského, což ve svém celku svědčí
nejen o hloubce studia Komenského spisů, ale především o velmi široce
formulovaném vědeckém zájmu, ve kterém Popelová pozoruhodným způsobem
navázala na své starší studie z jiných oblastí filosofie i kvalifikaci v oboru
klasické filologie

840

.
5.4.2.4 velká syntéza

Za vrchol všech komeniologických studií Jiřiny Popelové z období 50. let je
nutno

považovat

zcela

jistě

Komenského cesta k Všenápravě

velkou
841

monografii

nazvanou

Jana Amose

. Než přejdeme k velmi stručné analýze

obsahu této knihy nečinící si ani v náznaku nárok na cokoli více než několik
stručných poznámek, povězme na úvod několik vět o kontextu české filosofie, do
něhož toto dílo zapadá. Domnívám se, že Cesta k Všenápravě tvoří spolu
s Kosíkovou Českou radikální demokracií z roku 1958
ideologií z roku 1961

843

842

a Kalivodovou Husitskou

ve své době trojici nejvýznamnějších příspěvků

k dějinám české filosofie. Jinými slovy: po hluboké krizi způsobené Nejedlého
Slovem o české filosofii vrací Popelová spolu s Kosíkem a Kalivodou téma české
filosofie zpět do diskuse a není ani v nejmenším překvapivé, že témata, kterým
je věnována pozornost, jsou husitství, jednota bratrská a Komenský a doba
19. století – vždyť jsou to témata považovaná v tehdejším kontextu za
pokroková

844

, a ozývá se zde tedy v pozadí Nejedlého Komunisté, dědici velkých

tradic českého národa z roku 1947 a tedy ještě více v pozadí Masarykova Česká
otázka.
840 „Všeobecná porada ukazuje nejvýrazněji Komenského systém, nijak se jí však bohatství
Komenského filosofických a společenských názorů nevyčerpává. Hluboce podnětným dílem je
„Triertium Catholicum“, nové interpretace bude vyžadovat „Unum necessarium“,
společenské názory překvapivě realistické a pokrokové jsou obsaženy v politických statích ze
sedmihradského pobytu a v „Panegryku“ Karlu Gustavovi“ - Popelová,J.: Filosofické a
společenské názory. In: Liblice 1978: 88.
841 Popelová,J.: Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě. SPN: Praha 1958 (dále jen:
Popelová 1958).
842 Kosík,K.: Česká radikální demokracie: příspěvek k dějinám názorových sporů v české
společnosti 19. století. SNPL: 1958.
843 Kalivoda,R.: Husitská ideologie. Nakladatelství ČSAV: Praha 1961.
844 Viz také: Machovec,M.: Problematika dějin české filosofie. In: Liblice 1958: 25.
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Ovšem nejen to: Josef Válka ve vzpomínkovém textu věnovaném Robertu
Kalivodovi vyslovuje pozoruhodnou tezi: „z rozhovorů s Kalivodou vím, že jeho
práce o disidentech 15. století (radikálních husitech) a Kosíkova práce
o radikálních

demokratech

(…)

byly

establishmentu a jeho konzervatismu“

metaforickou

kritikou

stranického

845

. Jinými slovy: oba tehdy mladí

filosofové snad chtěli svými knihami kritizovat tehdejší vedení KSČ, byť velmi
symbolickým způsobem

846

. Logicky jsem proto nucen ptát se, zda by toto tvrzení

bylo možno vztáhnout i na Cestu k Všenápravě. Odpovídám tedy, že podle mého
názoru ne, alespoň primárně ne. Samozřejmě Jiřina Popelová jako člověk
vybavený klasickým velmi širokým vzděláním musela zcela jistě chápat slabost
tehdejší mnohdy velmi schematické filosofické produkce, ovšem nedomnívám se,
že by svou monografií o Komenském chtěla vládnoucí moci nastavovat jakési
pomyslné zrcadlo. Mnohem spíše tuto knihu chápu jako rozhodující důkaz
schopnosti své autorky udržet a pojistit svou kariéru univerzitní profesorky
i v těžkých časech...
Oproti knihám K. Kosíka a R. Kalivody se Cesta k Všenápravě odlišuje ještě
v jedné skutečnosti: jedná se o popularizační text v nejlepším slova smyslu,
který je vždy přehledný a postupující ve svém výkladu vždy zřetelně
a pochopitelně. Dlouholetá středoškolská profesorka Jiřina Popelová své dílo
koncipovala jako jasně strukturovanou a srozumitelnou učebnici věnovanou
„českému učitelstvu – věrnému uskutečňovateli odkazu J.A. Komenského“

847

,

jako jakési pokračování středoškolské výuky jinými prostředky. Není tedy vůbec
náhodou, že knihu vydalo Státní pedagogické nakladatelství. Nezapomínejme, že
J. Popelová akceptuje jako platnou výchozí politicky podmíněnou premisu, že
právě současná doba přináší realizaci dávných snů Komenského

848

. Ovšem ani

v nejmenším není možno připisovat Jiřině Popelové snahu o přílišnou simplifikaci
studovaného tématu – naopak, výklad je vždy důkladný a opřený o velké
množství literatury

849

i studium latinských rukopisů Konzultace.

845 Válka,J.: Kalivodovo historické myšlení. In: Floss,P. (ed.): Historicko-filozofické dílo Roberta
Kalivody. Aluze: Olomouc 1999, s. 11.
846 Tuto hypotézu podporuje také: Čornej,P.: Husitský Tábor v kontextu české historiografie 70.
a 80. let minulého století. Husitský Tábor - Supplementum 2, 2004, s. 31.
847 Popelová 1958: 5.
848 „Jestliže však Komenský mohl být jen mluvčím plamenné touhy uhnětených zástupů, my
žijeme již v době, kdy se uplatňuje jejich realisátorská síla. Tím nabývá i běžné rčení, že
jsme národ Komenského, nového významu i nové závaznosti“ - Popelová 1958: 426.
849 V seznamu použité literatury J. Popelová odkazuje, a to nikoli výhradně s povinným
despektem, ale naopak velmi často s velkým uznáním, mj. na Z. Kalistu, K. Schallera,
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Struktura knihy je proto zcela zřetelná: na úvod Jiřina Popelová mluví
o hospodářských i teoretických zdrojích Komenského myšlení, poté přechází
k sociální filosofii v období před odchodem do exilu v roce 1628. Následující dvě
kapitoly jsou věnovány pokrokovým rysům pedagogického systému a pojetí
národa. Poté už přichází výklad o zdrojích a vývoji všenápravy, kdy vše je
završeno popisem a analýzou Konzultace.
Na začátku práce tedy J. Popelová nejprve velmi důkladně popisuje
hospodářsko-ekonomické poměry předbělohorských Čech. Mohli bychom sice
namítnout, že tím autorka činí především povinnou úlitbu marxistickému učení
o základně a nadstavbě, domnívám se ovšem, že nesprávně. Právě zařazení do
celkového vývoje dovoluje nejen zarámovat Komenského do přiměřeného rámce,
ale především zdůraznit kontinuitu dějin českého myšlení minimálně v období od
husitství po Komenského, což je myšlenka, ke které se J. Popelová bude
opakovaně vracet i v budoucnosti. Plně ve shodě s oficiální koncepcí českých
dějin, formulovanou v této době nejvýrazněji Z. Nejedlým, je i zcela
jednoznačný obraz krásy a rozkvětu českého státu před Bílou horou a o to
horšího pozdějšího úpadku

850

. Nepřekvapí proto, že habsburské středoevropské

soustátí v pobělohorském období je chápáno jednoznačně negativně – je
samozřejmě možno položit otázku, zda právě zde se neozývá ozvuk aktuální
politické situace – vždyť Jiřina Popelová píše: „Nešlo (…) jen o boj dvou
politických konstelací, nýbrž i o boj dvou společenských formací. České země
ležely na rozmezí obou zájmových sfér a záleželo na tom, do které z nich se
zařadí, aby se národní vývoj hnul dopředu nebo byl stržen zpět“

851

. Domnívám

se, že ano, což představuje základ, kterým bylo možno zdůvodňovat studium
Komenského nejen v období 50. let. Současně však bylo nutné se vyrovnat
s otázkou významu emigrace mající rovněž velmi aktuální ozvuky. Jinými slovy:
zatímco

oficiální

ideologie

v

současnosti

J.

Popelové

líčila

emigraci

v nejčernějších barvách, bylo zapotřebí zdůvodnit pozitivní charakter emigrace
v době Komenského. Děje se tak velmi jednoduše: zatímco socialistická
současnost je ze své podstaty jednoznačně pozitivní (a odcházející emigrace je
A. Molnára, D. Mahnkeho, O. Odložilíka, J. Patočku, E. Rádla, J. Pekaře a mnohé další, kdy je
patrné, jakou chutí odkazuje i na literaturu vydanou jen velmi krátký čas před dopsáním
svého textu (Popelová 1958: 451 – 456).
850 Popelová 1958: 39 – 40.
851 tamtéž, 41.
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něčím negativním), je vítězství Habsburků na Bílé hoře záležitostí naprosto
negativní, a proto vyhnaná emigrace může být interpretována pozitivně

852

.

Při hodnocení pedagogických snah Komenského zdůrazňuje J. Popelová, že
„dosavadní komeniologie kladla často do ostrého protikladu pokrokovost
pedagogických názorů J.A. Komenského a scholastický ráz jeho filosofie. Tento
protiklad je jen zčásti oprávněn, a to jen pro Komenského přírodní filosofii,
rozhodně ne pro jeho názory společenské. Komenského pedagogika a filosofie se
navzájem ovlivňují“

853

. Tím se stává spolu s J. Patočkou prvními filosofy, kteří

tuto dosud velmi nesamozřejmou tezi uváděli do českého bádání. Současně
vysoce oceňuje tradici výchovy v prostředí jednoty bratrské, čímž navazuje na
starší bádání, ale současně zaštiťuje a z marxistických pozic garantuje i bádání
evangelických autorů (např. A. Molnára, kterého zmiňuje vždy s velkou úctou).
Jinými slovy: výchovný systém jednoty bratrské je hodnocen jednoznačně
pozitivně, neboť jsou mu připisovány znaky velmi blízké socialistické pedagogice
- „jsou to: výchova dětí z lidových vrstev, péče veřejnosti o výchovu všech, a to
i děvčat, vyučování v mateřské řeči, nutnost předškolní výchovy, důležitost
učebnic (...), povědomí vědomostí souvisejících s každodenním životem,
výchova k pracovitosti a přívětivé zacházení se žáky respektující individualitu
dětí“

854

.

Při hodnocení národní myšlenky u Komenského začíná J. Popelová svůj
výklad obsáhlým přehledem této otázky u starších českých myslitelů od doby
husitství, kdy pozornost věnuje jak vývoji v oblasti sociální, tak jazykové. Poté
přechází k pojetí otázky u Komenského, kdy jako školená filoložka s velkou chutí
popisuje krásy jazyka Komenského

855

. Ovšem nejen to: důraz na myšlenku

národa vede J. Popelovou k smířlivějšímu postoji v náboženské oblasti, který
znamená schopnost uchopit a pozitivně interpretovat výrazně náboženský
852 „Reakční emigrace klade své naděje do zvratu poměrů a soustřeďuje se všude tam, kde
vládnou reakční síly, je přitahována vším co se přežilo a rozkládá se, kdežto poražení
bojovníci proti starému řádu jsou s vývojem, který jim může přinésti pomoc (…). To je
zásadní rozdíl mezi emigrací, která odchází po prohraném zápase s reakční mocí, a emigrací,
která odchází, vypuzena revolucí“ - Popelová 1958: 42.
853 Popelová 1958: 119. Jen na okraj poznamenávám, že i v případě přírodní filosofie v
pozdějších letech J. Popelová své stanovisko výrazným způsobem zmírní.
854 Popelová 1958: 125 – 126.
855 Např.: „Z Komenského lásky k jazyku dýše nejen náruživý cit exulanta, nuceného žíti v
cizině, pro něhož rodné zvuky mají zvýšené kouzlo, ale i zalíbení sensualisty, který dovede
vychutnat přímo smyslově lahodu slov i větné kadence, i zalíbení jazykového vědce,
slovníkáře, který dovede srovnávat vyjdařovací možnosti různých jazyků a dovede proto plně
ocenit bohatství jazyka domácího“ - Popelová 1958: 194.
205

charakter myšlení Komenského. Náboženské rysy u Komenského jsou tedy něčím
kladným a pokrokovým, neboť právě v nich se otevírá cesta k následujícímu
vývoji – můžeme zde pozorovat výraznou propojenost s myšlením lidových vrstev
i nastoupení cesty k (osvícenské) toleranci. Naopak právě Komenského
vlastenectví není něčím jednoznačně pozitivním, neboť „nesouhlasím s tím, že
hlavním rozporem života a díla Komenského byl rozpor mezi jeho náboženským
přesvědčením a pokrokovým obsahem jeho díla

856

. Jen z těchto kořenů by

nevyrostl konflikt tak ostrý (…). Tragický konflikt, jímž je poznamenán život
i dílo Komenského, lze spíše hledat v jeho horoucím vlastenectví. Jeho vnitřní
zlom je odrazem onoho objektivního zlomu, který nastává ve vývoji českého
národa, když jeho formování je násilně přerušeno. Je to konflikt mezi vývojem
národů, které se v centralisovaných státech na západě formují v buržoasní
národy (….) a mezi postavením jeho vlastního národa, který je ve svém vývoji
definitivně stržen nazpět a jehož věc národy západu neberou za svou“

857

.

Jiřina Popelová zároveň dobře ví, že národ není u Komenského něčím
vnitřně nestrukturovaným, ale složitým celkem, jehož pojetí se postupně vyvíjí
„od pojetí feudálně rozvrstveného státu s organickou jednotou stavovské
hierarchie, k státu politicky se blížícímu osvícenému absolutismu a hospodářsky
merkantilistickým zásadám“

858

. Současně naznačuje vazby mezi otázkami

týkajícími se národa a náboženskými, když píše: „V tomto pojetí není národ
jedinou masou, nýbrž masa českosti je měřena mírou ideovosti a Jednota je
pokládána za nejuvědomělejší a proto ideově vedoucí složku“

859

.

Následující kapitola knihy je věnována zdrojům všenápravných snah, kdy
nejprve analyzuje utopické rysy Komenského myšlení. S odkazem na klasiky
marxismu-leninismu směřuje k tezi, že „o Komenského všenápravné koncepci
platí, že je falešná ve formálně ekonomickém smyslu, falešná s hlediska
možností jeho doby, ale je pravdivá ve smyslu perspektiv světových dějin“

860

.

Současně o ní platí, že „tvoří přechod od renesančních utopií k reformním
856 Tím je kritizován i přístup O. Pavlíka, jak ho můžeme nalézt např. na stránkách předmluvy k
nepovedené edici didaktických spisů Komenského z roku 1951.
857 Popelová 1958: 172 – 173.
858 tamtéž, s. 219.
859 tamtéž, s. 205. V této otázce je možno položit otázku, zda jednota bratrská chápaná jako
společensky nejprogresivnější složka národního organismu a zároveň dovršitelka jako velkých
dějinných tradic není v tomto kontextu jakýmsi předobrazem avantgardy socialistické
společnosti – komunistické strany – zvláště, když tato skupina je vybavena nejen věděním, ale
i pedagogickými nástroji, které jí dovolují správně vychovávat přicházející generace.
860 tamtéž, s. 236.
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snahám

osvícenským.

Snahy

irenické

vyúsťují

v

osvícenský

požadavek

náboženské tolerance. Snahy vševýchovné v postulování práva na všeobecné
vzdělání a v požadavek všeobecné osvěty. Snahy vševědné obsahují v sobě prvky
organisace vzdělání, jak se projevily v zakládání učených společností stejně jako
v sepisování encyklopedií. Snahy o nápravu veřejné správy obsahují prvky, které
byly postaveny jako státní úkoly v epoše osvíceného absolutismu nebo které byly
zařazeny do revolučních požadavků nezadatelných občanských práv“

861

.

Přes následující kapitolu podrobně sledující vývoj Komenského myšlení
v době, kdy píše Cestu světla a Prodromus pansophiae, se J. Popelová ve svém
výkladu dostává k jádru celé knihy – analýze Konzultace, která je stejně jako ve
všech jiných textech Popelové chápána velmi důsledně jako vyvrcholení celého
systému

Komenského

filosofie

862

.

Po

důkladné

analýze

všech

částí

k jednoznačnému výsledku: „Jako po stupních stoupáme jednotlivými částmi
„Poradního díla“ k jeho vrcholu – k „Všenápravě“. V ní je zhuštěně obsažen
výsledek celoživotního úsilí. V ní více než jinde cítíme, co námahy stálo
sklenout tuto jednotící klenbu nad výhní rozporů“

863

. Závěrečná krátká partie

knihy je věnována už jen několika poznámkám ke knihám Unum necessarium
a Posel míru, kdy Clamores Eliae nejsou ani zmiňovány, protože byly v této době
ještě pokládány za zcela nečitelné a tedy nesrozumitelné.
Souhrnně tedy mohu konstatovat, že Cesta k Všenápravě představuje
nesporný vrchol tvorby Jiřiny Popelové v prvním komeniologickém období, který
celou nastupující českou marxistickou komeniologii nejen zásadním způsobem
otevřel, ale současně ji trvale garantoval jako pokrokovou tradici. Svým důrazem
na populární podání výkladu srozumitelné i běžnému čtenáři také napomohla
v otevření komeniologické problematiky mnohým mimo relativně úzký okruh
odborníků seskupených především v okruhu okolo obnoveného Archivu.
V neposlední řadě potvrdila, že i přes všechny dobově podmíněné těžkosti je
možno napsat knihu o české filosofii hlásící se vědomě k marxistické metodologii

861 Popelová 1958: 241 – 242.
862 není proto divu, že mnohé základní teze téměř doslova zopakuje J. Popelová o téměř třicet
let později na stránkách knihy Filozofia Jana Amosa Komenského. Jinými slovy: nedomnívám
se, že by J. Popelová nějakým způsobem ustrnula, nepřemýšlela dále a jen zkopírovala svůj
starší text do nové knihy. Naopak: jsem přesvědčen, že se znovu a znovu přesvědčovala
o správnosti a oprávněnosti výchozí premisy svého chápání Konzultace.
863 Popelová 1958: 376.
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a současně napsanou velmi dobře, ukotveně nejen ve filosofii doby současné, ale
i Komenského, a ukazující možnosti dalšího studia.
5.4.2.5. etika u Komenského
Ačkoli už po vydání Cesty k Všenápravě množství textů, které Popelová
věnovala Komenskému, radikálně klesá, není možno opominout partii, kterou ve
své velké Etice věnovala právě Komenskému

864

. Jedná se o první zevrubný pokus

o zachycení Komenského etiky v českém prostředí, Jiřině Popelové je zde proto
nutné připsat úsilí o otevření dosud zcela opomíjeného prostředí.
Než přikročím k analýze partie věnované Komenskému, je zapotřebí
povědět pár slov o knize samé: skládá se ze dvou relativně nezávislých částí,
z nichž první je věnována dějinám etiky, druhá pak předkládá pokus
o systematickou marxistickou etiku. Zatímco první představuje velmi solidní
a ideologicky jen poměrně málo ovlivněný přehled vývoje etických teorií

865

,

o čemž ostatně svědčí i samostatné vydání této části ve slovenském překladu na
začátku 80. let

866

, druhá se jeví jako dílo velmi problematické, dokonce byla

označena Dušanem Machovcem velmi radikálně jako „omyl v samém principu“
867

. Zásadním důvodem kritiky je až přílišné přeplnění ideologickými frázemi,

které překračuje míru přípustnosti

868

, což v některých případech vede i velmi

uměle konstruovaným schématům, jejichž neživotnosti si podle mého názoru
musela být vědoma i sama autorka

869

. Velmi často se také setkáváme se situací,

864 Popelová,J.: Etika. K historické a současné problematice mravní praxe. Nakladatelství ČSAV:
Praha 1962, s. 83 – 88 (dále jen jako: Popelová 1962).
865 Nepřekvapí, že větší míru ideologického ovlivnění lze pozorovat především v partiích
věnovaných etice ve 20. století.
866 Popelová,J.: Etika. Dejiny etických teórií. Pravda: Bratislava 1981.
867 Machovec,D.: Moje vzpomínka na prof. Popelovou. In: Foglarová 2005: 40. M. Sobotka již
roku 1964 uměřeně, ovšem výstižně konstatuje, že hodnota této knihy „je především ve
velkoryse koncipovaných dějinách etiky, v nichž může Popelová projevit svou schopnost
polydimensionálního přístupu“ - Sobotka,M.: O filosofickém díle Jiřiny Popelové. In: Sborník k
šedesátým narozeninám prof. PhDr. Jiřiny Popelové, DrSc. AUC Philosophica et historica
1964/1, s. 12.
868 Jako příklad uvedu Popelové definici etiky: „Etika je věda, jejímž předmětem jsou mravní
vztahy jako jedna složka (…) společenských vztahů (…). Na základě poznání těchto
zákonitostí usiluje etika o plánovité ovlivňování mravních vztahů vzhledem k cílům
socialistické (resp. komunistické) společnosti“ - Popelová 1962: 291.
869 Jako příklad lze uvést dosti podrobné srovnání mezi vědecko-fantastickou literaturou Západu
a Východu. Zatímco na Západě „románové utopie, které kdysi sloužily pokrokovým
spisovatelům, aby v nich ztvárňovaly své představy o budoucnosti, se naopak staly reačními a
jsou prosyceny nostalgií po minulosti“ - Popelová 1962: 225, vypadá „zcela jinak vědecká
fikce sovětská. Je proniknuta touhou po dálkách, touhou po tom, obejmout soudruhy na
vzdálených planetách. Opětuje se v ní radostné opojení z mnohosti světů, jak je prožíval
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kdy zajímavá myšlenka či teze jsou osvětlovány příkladem dobově podmíněným
až konjunkturálním. Tak např. při hledání odpovědi na otázku zda jako mravně
kladné či záporné posuzujeme jen činy samotné nebo i jejich motivaci, používá
Popelová jako vysvětlující příklad hrdinu sovětského budovatelského románu
spisovatele D.A. Granina

870

.

Ačkoli je nutno připomenout, že nenáboženská etika byla v českém
prostředí od časů Františka Krejčího a Inocence Arnošta Bláhy tématem v zásadě
opuštěným

871

příliš příznivě

, neboť pokusy o marxistickou etiku po roce 1945 nelze hodnotit
872

, je nutno připustit, že se zde projevila další z velkých polarit

v myšlení Jiřiny Popelové: na straně jedné chtěla navázat na své starší studie
o filosofii a pedagogice

873

, znovu se vztáhnout k myšlení svého velkého učitele

Františka Krejčího věnovaného částečně etice, a v neposlední řadě alespoň
informovat s povinnou dávkou emotivního hodnocení o myšlení autorů
Giordano Bruno, opětuje se v ní touha obejmout miliony (…). Sovětští lidé, pevně
přesvědčeni o tom, že dosáhli svého prvenství v dobývání kosmu díky svému společenskému
zříezní, soudí s jistotou, že stejně vysoké nebo vyšší technické úrovně by mohli dosáhnout
jen takoví obyvatelé planet, u nichž je boj a vykořisťování nahrazeno mírovou spoluprací“ Popelová 1962: 227.
870 tamtéž, s. 293.
871 Vladimír Macura v této souvislosti velmi zajímavě upozorňuje na to, že „v letech 1949 – 1955
dochází k nápadnému přeryvu ve vydávání etiketních příruček“, neboť „slušné chování se po
Únoru hrozilo stát cizorodou „měšťáckou manýrou“, ba dokonce vyzývaným znamenám
příslušnosti ke starému světu, který je třeba vymýtit“ - Macura,V.: Šťastný věk. Academia:
Praha 2008, s. 166. Teprve po roce 1955 dochází k prvním pokusům o knižní kodifikaci etikety,
např.: Majorová,M.: Člověk mezi lidmi. Čtení o společenském chování. Mladá fronta: Praha
1958, Borovan,V.: Základní pravidla společenského chování. SNTL: Praha 1959 atd., jejichž V.
Macura shrnuje slovy: „Došlo tak svým způsobem k pokusu o smít mezi tradičními evropskými
normami chování a ideálem nových lidských vztahů prosazovaných socialismem“ - Macura,V.:
Šťastný věk. Academia: Praha 2008, s. 169. Domnívám se proto, že Jiřina Popelová usilovala
při psaní své Etiky o v zásadě stejný cíl, jen na vyšší, poučenější a vědecké rovině etiky.
Naznačené základní dilema se jí však, podobně jako autorům příruček o etiketě, překonat
nepodařilo.
872 Situaci výstižně shrnuje Karel Hlavoň, když v roce 1960 píše: „je pozoruhodné, že u nás
nebyla takřka po celé desetiletí vydána žádná rozsáhlejší práce pojednávající celkově o
komunistické morálce a vědecké etice“ (Hlavoň,K.: Několik poznámek k problémům vědecké
etiky. SPFFBU B 7, 1960, s. 85), Jiřina Popelová proto připomíná jen následující tituly
(Popelová 1962: 288): Slejška,D.: Společenská podstata etiky. SNPL: Praha 1956 (ovšem s
komentářem: „jeho pracovní metody jsou dnes již překonány“ - Popelová 1962: 288 –
domnívám se, že v tomto hodnocení sehrál roli autorův dosti negativní vztah vůči české
meziválečné pozitivistické etice – s. 196 n.), Engst,J.: Některé problémy vědecké etiky. SNPL:
Praha 1957; Cipro,M.: O mravní výchově mládeže. Příspěvek k otázkám výchovy uvědomělé
ukázněnosti. Praha 1957; Machovec,M.: O smyslu života. SNP: Praha 1957. Za nejlepší knihu o
marxistické etice pak považuje: Mácha,K., Marušiak,M.: Etika a dnešek. Svobodné slovo:
Praha 1960 (s komentářem: „doposud nejlepší souborná stáť o teorii mravnosti i o
nejpalčivějších praktických problémech“.
873 Samozřejmě se zde ozývá i vzdělání v klasické filologii, když kupř. čteme: „Jsme stále
dojímáni manželskou láskou v jejím klasickém projevu v loučení Andromachy s Hektorem, je
nám blízký Achilleův soucit se stařičkým Priamem (…), jsme do hloubky otřeseni mravním
hrdým rozhodnutím Antigony ...“ - Popelová 1962: 371.
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v Československu proskribovaných

874

, na straně druhé dopadl tento pokus dosti

tragicky a už v době vydání bylo zcela jisté, že tento text jednoduše nové vydání
nečeká.
Je však nutno zopakovat, že uvedená kritika se týká především druhé části
knihy, naproti tomu první – historická - část (mimo některých částí věnovaných
etice ve 20. století), kde je obsažena také partie o Komenském, patří naopak
mezi jednu z vůbec nejzdařilejších prací Jiřiny Popelové

875

.

Výklad o Komenského není v Etice příliš dlouhý – zabírá jen cca 5 stran

876

,

představuje však nejen první otevření dosud nestudovaného tématu v české
literatuře

877

, ale i souhrn celého prvního komeniologického období v myšlení

Jiřiny Popelové.
Na úvod celé partie zařazuje Popelová Komenského do dějin etiky, když
soudí podobně jako R. Kalivoda, že jeho myšlení představuje tvořivou syntézu
všech hlavních myšlenkových proudů své doby, tedy myšlení jednoty bratrské,
městského i plebejsko-selského směru reformace i reformačního humanismu

878

.

Z děl, ve kterých se Komenský vztahuje k etické problematice, Popelová
jen ve velmi rychlém sledu jmenuje Labyrint světa a ráj srdce, Listy do nebe,
Haggeus redivivus inaugurační řeč na gymnáziu v Blatném Potoku O pěstování
přirozeného nadání. Krátkou zmínku věnuje Informatoriu školy mateřské, které
„dává návod, jakým způsobem je možno již děcko v předškolním věku

874 Např. partie o Maxi Schelerovi (Popelová 1962: 244) či M. Heideggerovi (tamtéž: 245 – 248),
kde o jeho myšlení kupř. čteme: „Je to morálka války a Heidegger sám v své životopisné
vzpomíce udává, že základní pojmy jeho filosofie (…) se mu vynořily v zákopech první
světové války. Je to morálka mrazivě prázdné rozhodnosti, nestvůrně falešného heroického
patosu. Je to etika Goebbelsových projevů v době, kdy se již všechny fronty zhroutily, etika
válečných zločinců, posílajících do plynových komor vězně v koncentračních táborech a
vlastní pluky do předem ztracených bitev, etika werwolfů a desperádů“ (tamtéž: 248).
875 Milan Sobotka výstižně píše: „Zkoumaná oblast, v našem případě etika, je pojímána jako
autonomní ohnisko, v němž se sbíhají všechny paprsky materiálních i duchovních
společenských sil. Popelové důvěrná znalost antiky i italské renesanční kultury, stejně jako
poučená znalost anglického duchovního vývoje, který studovala v souvislosti s Komenským,
jsou předpokladem tak adekvátního přístupu k některým partiím, jaký je obvyklý spíše v
monografiích než v díle souborném“ - Sobotka,M.: O filosofickém díle Jiřiny Popelové. In:
Sobotka 1964: 14.
876 Popelová 1962: 83 – 88.
877 Samozřejmě není možno tvrdit, že by Popelová byla úplně prvním autorem zajímajícím se o
etiku u Komenského – velmi zajímavé jsou kupř. úvahy A.A. Krasnovského o Labyrintu jako
díle hluboce prodchnutého etickou problematikou (Krasnovskij 1955: 352) – ovšem jako první
nechápala Komenského etiku jen jako součást širšího celku filosofického myšlení, ale jako
samostatnou oblast.
878 Popelová 1962: 83.
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vychovávat k elementárním mravním zvyklostem“

879

. Veškerá další pozornost je

pak věnována jen Konzultaci, především Pampaedii a Pansofii.
Tímto způsobem Popelová překonává celé dosavadní zmínky starších
autorů o etice u Komenského tím, že je pouze neshrnuje a opětovně
nekomentuje, ale převádí na zcela novou rovinu, neboť radikálním způsobem
vychází z nejdůležitějšího díla Komenského a veškerou etickou problematiku
vztahuje v zásadě jen k němu, když o etice v Pampaedii píše: “Dokonalý,
teoreticky zdůvodněný a do detailu propracovaný systém mravní výchovy přináší
(…) „Vševýchova“, čtvrtá část monumentálního celoživotního díla Obecná
porada o nápravě věcí lidských“. Poté Popelová přechází již k analýze Pansofie,
ve které se Komenský k etické problematice znovu vrací a začleňuje ji do své
velkorysé koncepce. Analýza Pansofie tak zabírá téměř pět šestin rozsahu celého
textu, a velmi výrazným způsobem proto ostatní výše uvedené části zatlačuje do
pozadí. Popelová tak navazuje na svou starší tezi o naprosto zásadním postavení
Konzultace v celku díla Komenského, neboť „její koncepce je velkolepá. Vrhá
světlo nazpět na všechno počínání Komenského a uzavírá je v celek“

880

.

Pozornost je proto věnována zejména všem třem světům, které člověk
u Komenského vytváří (tj. světu hmotných lidských výtvorů, světu mravnímu
a světu spirituálnímu)

881

. Popelová proto oceňuje, že Komenský chápe etiku ve

velmi širokém kontextu, neboť „podstatou člověka je autonomní činnost“

882

v různých podobách a modifikacích sahajících od řízení sama sebe po řízení
rodiny, školy a dokonce státu. Opakovaně také zdůrazňuje zásadní vliv výchovy,
která je plným právem každého bez ohledu na jakákoli omezení - „Komenský
přivádí povinnost vzdělání až k ontologickým základům“
V

883

.

neposlední řadě je nutno zdůraznit, že Popelová velmi zajímavým

způsobem otevírá problémy a nedostatky Komenského etiky, když např.
upozorňuje, že ačkoli se mnohé myšlenky mohou zdát velmi moderní a nám
blízké, „vznikly u Komenského podivuhodnou směsicí soudobých pokrokových
vlivů s prvky v tehdejším myšlenkovém světě přežilými“

884

, anebo uznává, že

879 Popelová 1962: 84.
880 Popelová 1958: 344.
881 Srov. také: Čapková,D.:Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského. Academia:
Praha 1987, s. 159.
882 Popelová 1962: 85.
883 tamtéž, s. 86.
884 tamtéž, s. 85.
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„Komenský voluntaristicky předimenzovává možnosti člověka i jeho schopnosti,
že vylepšuje jeho povahu“

885

.

5.5 závěr
Jaroslava Pešková velmi výstižně napsala: „Počátek šedesátých let
znamenal mezi komeniology boj o prosazení myšlenky, že Komenský jako
pedagog nebyl „také“ filozofem, ale naopak, Komenský filozof byl zakladatelem
pedagogiky“

886

. Domnívám se, že právě Jiřina Popelová (vedle Jana Patočky)

základním způsobem otevřela cestu k tomuto novému chápání Komenského, a to,
možná na první pohled paradoxně, pokusem o využití marxistického přístupu,
neboť právě jeho důrazy na sociálně-ekonomickou problematiku otevřely cestu
dále. Děje se tak zejména proto, že Popelová, ačkoli někdy uvádí citátů
z klasiků marxismu-leninismu více, než snad bylo v daných podmínkách
zapotřebí

887

, přistupuje k marxismu v zásadě jako ke svému metodologickému

východisku, které však nepojímá příliš zjednodušujícím a dogmatickým
způsobem, což je, podobně jako např. u Ludvíka Svobody, zcela jistě ovlivněno
jejím hlubokým poučením o jiných myšlenkových přístupech.
Zbývá odpovědět na otázku, proč se Jiřina Popelová na začátku 60. let od
zájmu o komeniologii odklonila. Domnívám se, že v uvolňující se atmosféře
pochopila, že nastává možnost věnovat se tématům do jisté míry bližším
a oblíbenějším a současně vyžadovaným novými okolnostmi

888

. Otázkou rovněž

je, zda tematiku Komenského nezačala považovat pro sebe určitým způsobem za
vyčerpanou.

885 Popelová 1962: 86.
886 Pešková,J.: Aktuální aspekty filosofické argumentace v Komenského „Konsultaci“.
Filosofický časopis 40, 1992, č. 1, s. 4.
887 Jeden příklad za všechny: obsáhlý komentář k Leninovu hodnocení utopismu 18. a počátku
19. století – Popelová 1958: 235 - 236.
888 Sama J. Popelová k tomu poznamenala: „Etika – tu jsem dělala, protože to bylo potřeba. Na
fakultě ji nikdo nepřednášel“ - Steindl,R.: Pracuji, co jiného bych pořád dělala? Rozhovor s
prof. dr. Jiřinou Popelovou,DrSc. Tvorba 1984, č. 9, s. 4.
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6. Druhé komeniologické období Jiřiny Popelové
6.1 úvod
Po několikaleté přestávce vstoupila Jiřina Popelová kolem roku 1970 znovu
v intenzivnější míře na půdu komeniologie. Začíná tak její druhé komeniologické
období, které trvá v zásadě až do její smrti roku 1985. Tato úvodní teze
samozřejmě vyžaduje zodpovězení několika otázek: Proč se Jiřina Popelová
začala znovu intenzivně zajímat o Komenského? V čem se její studie z tohoto
období liší od těch starších? Můžeme zde nalézt nějaké pozoruhodné
interpretační posuny? Podobně jako v případě období 50. a 60. let nemám
v úmyslu analyzovat všechny texty J. Popelové z tohoto období, ale mnohem
spíše hledat základní interpretační linie a motivy.
V době relativního uvolnění 60. let Jiřina Popelová téma Komenského
postupně opustila a věnovala se etice
filosofie novověku

889

i dalším tématům především z dějin

890

. Ovšem po okupaci Československa roku 1968 se ke

Komenskému vrací a začíná se jím stále intenzivněji zabývat. Co je důvodem
zrodu tohoto obnoveného zájmu? Myslím, že především jistota, že postava
Komenského posloužila jako jakési krytí už v těžkých 50. letech, a tedy vědomí,
že skrze Komenského chápaného jako režimem tolerovanou pokrokovou tradici
bude snad i v letech nastupující normalizace otevírat témata, o kterých by jinak
nebylo možno psát a publikovat. Jinými slovy: jako by dílo Jiřiny Popelové
(a nejen její, ale pokusil jsem se ukázat, že i např. Ludvíka Svobody) v několika
na sobě relativně nezávislých opakováních ukazovalo, že v časech příznivých se
lze věnovat filosofii současné, avšak v dobách těžkých poskytuje mnohem jistější
záruku

soustředěná

práce

na

filosofii

nám

časově

více

vzdálené

–

nezapomínejme, že ani v 70. letech Popelová nezapře své celoživotní studium
antické kultury a klasické filologie, např. v druhé části knihy Étos a práce z roku
1973, která je stylizována do podoby platónského dialogu.
Ovšem nejen to: sovětská okupace způsobila také postupné zhroucení víry
Jiřiny Popelové v komunistickou ideu

891

. Ačkoli až do své smrti nepřestala

889 Především ve velké Etice z roku 1962
890 Viz: Rozpad klasické filosofie. Vznik soudobého filosofického schizmatu. Svoboda: Praha
1968.
891 V. Justl se v této souvislosti dokonce domnívá, že na úplném konci života se J. Popelová "
znovu dostávala k těm otázkám, kdy Bůh hraje velkou roli, jestli je nebo není, jak to je,
když ho opustila; tak s tím vlastně umírala" – Holý,J.: Vladimír Justl: ozvuky času...
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Popelová být členkou komunistické strany, její ochota znovu a znovu hledat
kompromis mezi ideologickými požadavky a vlastní myslitelskou integritou
znatelně polevuje ve prospěch svobodného tázání, což se odráží nejen
v potupném vyhazovu z FF UK roku 1970, ale i v podstatně komplikovanějších
publikačních možnostech, kdy postupně začíná stále více a více psát hlavně pro
vlastní potřebu do šuplíku (a jsou proto zachovány v osobní pozůstalosti)
a publikovat v intenzivnější míře na Slovensku.
Zdá se, že v důchodovém věku získala Jiřina Popelová větší vnitřní
svobodu, o čemž svědčí i její velmi bolestné prožití smrti Jana Patočky v roce
1977, kdy veřejně prohlásila, že "stát vraždí filosofy"

892

. Snad v této situaci

prožívala i pocit jakéhosi osamění, pocitu, že filosofové náležející do její
generace svět ve stále větší míře opouštějí

893

- v této souvislosti pozoruhodným

způsobem vyznívají slova, která Jiřině Popelové ze svého mnichovského azylu
adresoval Karel Mácha: „Jsi na samém vrcholu národa: není už nikoho, kdo by Ti
byl partnerem. V době, která ráda zapomíná na klasiku hodnot, tvoříš nesmírně
důležitou kontinuální linii se skutečným vzděláním; ba, jsi naše jediná
filosofická fakulta (- tu školičku na nábřeží mohu dnes stěží brát vážně). Snad
je to všechno proto, že jsi byla vždy tak opravdově skromně lidská a lidsky
opravdová“

894

.

A stejně jako Komenského myšlení v pozdních letech směřuje k jakési
závěrečné syntéze, která by přinesla zakončení a dovršení všeho celoživotního
úsilí, pokoušela se i Jiřina Popelová o cosi analogického, tedy svobodné
domyšlení toho, co bylo dříve jen částečně otevřeno a nastíněno. Není proto
divu, že svou pozornost v oblasti komeniologie zaměřuje k zásadním otázkám
Komenského filosofického systému a také Konzultaci chápané vždy důsledně jako
vyvrcholení celé Komenského filosofie.
Pokud přemýšlíme o komeniologickém díle Jiřiny Popelové, je třeba
připomenout i nepřímé dílo – i přes potupný vyhazov z univerzity totiž relativně
často recenzovala nové vědecké počiny na poli komeniologie a pomáhala jejich
autorům s publikací. Ačkoli se v mnoha případech jednalo o autory, kteří
Akropolis: Praha 2007, s. 50.
892 Koťa,J.: Několik vzpomínek na filosofku Jiřinu Popelovou. In: Foglarová 2005, s. 49 .
893 Srov.: Popelová,J.: Za filosofem Ludvíkem Svobodou. Filosofický časopis 26, 1978, č. 1, s.
182.
894 Dopis uložen: A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 2, sign. 154 (dopis ze dne 23.2. 1979).
214

zastávali zcela jiná myšlenková východiska, posudky Jiřiny Popelové jsou téměř
vždy velmi pochvalné, přejné a doporučující k co nejdřívější publikaci – za
zmínku stojí např. velmi kladná recenze na ediční návrh publikace Komenský
o sobě z pera Amedea Molnára a Noemi Rejchrtové
Smysl jedné české tradice

895

či na text Pavla Flosse

896

. Pozoruhodná je rovněž rozsáhlá recenze na knihu

Jaromíra Červenky Die Naturphilosophie des Johann Amos Comenius

897

, která

byla publikována pod názvem Nová pozoruhodná komeniologická práce“

898

v časopise Pedagogika. Jiřina Popelová především velmi pochvalně hodností
skutečnost, že „nové zařazení Komenského filosofa je u Červenky spojeno
i s novým hodnocením jeho filosofie. Ke Komenskému-velikému pedagogovi je
postaven na roveň Komenský-filosof“

899

. Zcela zřetelně tak chápe Jaromíra

Červenku jako toho, kdo prolamuje dosavadní stojaté vody komeniologie a
otevírá novou etapu bádání: „Červenkova práce není zdaleka jen přínosem pro
naši komeniologii. Jako kdysi se klasicko-filologické bádání o básních
Homérových stalo převratným metodologickým podnětem nejen pro tematiku
z klasické filologie, ale i pro jiné kulturovědní obory, tak i naše dnešní
komeniologie přerůstá hranice vlastní tematiky a stává se materiálovým
i metodologickým přínosem pro jiné obory“ 900.
Domnívám se proto v této souvislosti, že citovaná slova platí i pro Jiřinu
Popelovou samotnou, vždyť i pro v jejím chápání nebyla komeniologie nikdy
izolovaným a do sebe uzavřeným oborem bádání, ale právě naopak: široce
koncipovaným interdisciplinárním komplexem, který pro ni znamenal jakési
zastřešení

i

úběžník

mnoha

jejích

rozmanitých

a

na

první

pohled

nepropojitelných myšlenkových zájmů a vědeckých oborů (např. metodologie
humanitních věd, filosofie dějin, klasické filologie, dějin filosofie atd.). Jinými
slovy: právě zájem o Komenského dovoloval Jiřině Popelové najít jakýsi průsečík
všech jejích starších i novějších témat přemýšlení.
Současně je třeba nezapomínat na skutečnost, že ani v posledních letech
života nebyla pro Jiřinu Popelovou jediným tématem, kterému by věnovala svou
895 A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 14, sign. 798 (datováno 23.6. 1983).
896 A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 14, sign. 787 (datováno 27.4. 1977).
897 Červenka,J.: Die Naturphilosophie des Johann Amos Comenius. Praha – Hanau 1970.
898 Popelová,J.: Nová pozoruhodná komeniologická práce. Pedagogika 21, 1971, č. 2, s. 324 –
327. Rukopis uložen: A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 13, sign. 753.
899tamtéž, s. 5 (cituji podle průběžně paginovaného rukopisu).
900tamtéž, s. 6.
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pozornost. Z nejdůležitějších publikovaných počinů je možno připomenout
pozoruhodnou knihu Étos a práce z roku 1979

901

, která mj. jako jedna z prvních

otevírá téma profesní etiky. Navíc toto vědecké dílo je ve své druhé části psáno
uměleckým stylem

902

, neboť se zde setkáváme se

zajímavým po vzoru

platónských dialogů (či autorčiných starších Rozjímání o českých dějinách)
koncipovaným rozhovorem mezi studentem ve věku těsně před maturitou na
straně jedné a lékařem, právníkem, technikem a několika dalšími odborníky na
straně druhé, kdy hlavním tématem je profesní etika jednotlivých povolání,
neboť student, pro kterého má otázka etiky zcela zásadní důležitost, stojí před
nutností volby svého dalšího profesního směřování a ostatní účastníci hovoru mu
proto představují etiku svých oborů. Téma je ovšem pojato dosti široce, a proto
se tématem rovněž stává např. otázka potratů či euthanasie. Za zmínku stojí též
jakýsi návrat k dávným láskám – klasické filologii a antické filosofii – ve formě
jakéhosi úvodu do filosofie pod názvem Zrození filosofie

903

. Postupně krok za

krokem prochází dějinami řecké filosofie od samých počátků až k Aristotelovi,
analyzuje hlavní otázky ontologické, noetické i etické, aby na samém závěru
připojila pozoruhodnou kapitolu nazvanou Jak studovat filozofii

904

. Znovu se

zde ozývá hlas středoškolské profesorky filosofie s dvacetiletou praxí, ovšem její
cíl je vyšší: nejde o filosofii chápanou jako obsah školního kurikula, ale jako
hledání odpovědi na nejhlubší otázky – "závěrem bych se chtěla s vámi zamyslit
nad tím, jak studovat filozofii. Nemyslím studium filozofie pro zkoušky nebo v
různých kurzech. Pro ty jsou zpravidla předepsané příručky a skripta. Myslím
studium z vašeho vlastního zájmu, pro uspokojení vaší zvídavosti a pro hledání
orientace ve vnitřních nejistotách"

905

. Po krátkém úvodu soustřeďuje

J. Popelová svou pozornost k marxistické filosofii, kde nacházíme slova, která v
daném kontextu rozhodně nebyla ani samozřejmá, ani bezproblémová: "Přečetli
jste již patrně různé příručky a učebnice marxismu a slyšeli různé přednášky.
Abyste však pochopili tuto filozofii v její myšlenkové velikosti a v její ryzí
lidskosti, k tomu je třeba seznámit se s díly Marxovými, Engelsovými
901Popelová,J.: Étos a práce. O etice povolání. Mladá fronta: Praha 1979.
902 Rukopis tohoto „symposia o profesionální etice“ uložen A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 22,
sign. 884.
903Popelová,J.: Zrození filosofie. Mladá fronta: Praha 1977, vydáno i slovensky pod názvem:
Zrod filozofie. Smena: Bratislava: 1980.
904tamtéž, s. 142 - 151.
905tamtéž, s. 142.
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a Leninovými přímo, z četby jejich děl"

906

. Doporučuje proto seznámení

s hlavními texty klasiků marxismu-leninismu a jejich hlavními a dobře
dostupnými českými edicemi

907

, kdy pro pochopení Leninova myšlení doporučuje

místo všech schematizujících příruček dílo Z. Nejedlého.
Ve svých dalších analýzách komeniologického díla Jiřiny Popelové budu
postupovat jako v partii věnované předcházejícímu období: při vědomí, že není
možno postihnout vše, omezím svou pozornost na vybrané, z nejrůznějšího
hlediska zajímavé texty vystihující hlavní rysy, tendence a myšlenkové posuny.
Na rozdíl od prvního období pak budu sledovat nejen texty publikované, ale i ty,
které zůstaly uchovány v pozůstalosti, v naprosté většině se však jedná jen
o drobné náčrtky.
6.2 Jiřina Popelová píše do Nové mysli
Okázale slavené jubileum Komenského roku 1970 můžeme považovat za
jakýsi iniciační časový bod, kterým počíná druhý vstup Jiřiny Popelové do
komeniologie. Vydává

totiž několik pozoruhodných komeniologických textů,

které prozrazují, jaké místo začíná postava Komenského v jejím myšlenkovém
systému opětovně zaujímat. Prvním z těchto textů je článek Aktuálnost
myslitelského díla J.A. Komenského

908

otištěný v Nové Mysli, oficiálním

ideologickém časopise ÚV KSČ. A podobně jako u prvního jejího otištěného
článku v tomto periodiku z roku 1957

909

se ptám: proč se i tváří v tvář událostem

roku 1968 rozhodla napsat článek do Nové mysli? Při hledání možných odpovědí
je třeba uvážit, že zmíněný článek není jediným s komeniologickou tematikou,
který byl v Nové mysli otištěn – nalézáme zde mimo několika kratších zpráv

910

totiž také články Josefa Polišenského nazvaný Komenský – myslitel politický

911

906 Popelová,J.: Zrození filosofie. Mladá fronta: Praha 1977, s. 145.
907 v této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že ani zde Popelová nemohla vynechat
dílo, o kterém psala dosti odvážně již o dvace let dříve – "a jistě vás při dalšímu postupu
zaujme dílko, které vyšlo mimo sebrané spisy a jejich chronologický pořad, ač časově patří
do doby postupného přerodu Marxe a Engelse. Jsou to Marxovy Ekonomicko-filozofické
rukopisy z roku 1844" (s. 147).
908 Popelová,J.: Aktuálnost myslitelského díla J.A. Komenského. Nová mysl 24, 1970, č. 12, s.
1513 – 1522 (dále jen Popelová 1970a).
909 Míněno: Popelová,J.: Jan Amos Komenský – bojovník za nápravu společnosti. Nová mysl 11,
1957, č. 10, s. 930 – 941.
910 Např.: Kyrášek,J.: Konference o J.A. Komenském Nová mysl 24, č. 11, s. 1613 – 1616.
911 Polišenský,J.: Komenský – myslitel politický. Nová mysl 24, 1970, č. 10, s. 1390 – 1395.
Připomínám jen, že ve svých pamětech označuje Polišenský počátek 70. let s výjimkou 50. let
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i Františka Karšaie Komenský a Slovensko

912

. Je proto zřejmé, že základní

podmínkou pro publikování na stránkách časopisu bylo dobré postavení v očích
oficiální linie KSČ. Jako členka strany tedy Jiřina Popelová vzala na sebe úkol,
který navíc do značné míry souzněl s jejím mnohaletým úsilím o popularizaci
myšlení Komenského v širokém slova smyslu – vždyť text sám je koncipován jako
přednáška pro široký okruh zájemců o Komenského myšlení, nikoli pro úzký okruh
specialistů, možná lépe řečeno: jako dobře připravený přehled Komenského
myšlenkového odkazu pro vnímavé a pozorné žáky

913

– jako kdyby se zde ozývalo

dvacet let středoškolský praxe autorky... V této souvislosti je také nutno
podotknout, že takových úkolů přijímala Popelová navzdory všem okolnostem
více, např. občas přednášela na vysloveně stranických akcích typu VUML atd.

914

D. Machovec v této situaci píše: "A i v této děsivé době snad nechtěla (míněna J.
Popelová – pozn. J.H.) některé věci vidět, neboť chtěla nadále publikovat"

915

.

Článek je vyzrálým zamyšlením nad aktuálností Komenského, tedy nad
jeho odkazem dnešní době. Přijímá a zhodnocuje mnohé impulsy staršího
marxistického bádání, ovšem beze všech nadbytečných ideologických schémat.
Velmi oceňuje Komenského filosofický systém a chápe jej spolu s pedagogikou
jako organickou součást širokého celku

916

. Je také zřetelné, že se zde ozývá

mnoho z toho, čemu Popelová věnovala pozornost již dříve – opětovně zde
můžeme pozorovat základní důraz na Konzultaci důsledně chápanou jako

jako "nejhorší dobu méhož života a mého působení na vysoké škole. Musel jsem leccos
spolknout" (Polišenský,J.: Historik v měnícím se svět. Univerzita Karlova: Praha 2001, s. 273)
– chce tím mezi mnoha jinými skutečnostmi naznačit i publikování tohoto článku? Domnívám
se, že ano.
912 Karšai,F.: Komenský a Slovensko. Nová mysl 24, 1970, č. 12, s. 1523 – 1530.
913 Ovšem bez jakýchkoli bibliografických odkazů, jedinými texty, na které je odkazováno, jsou
jedině a výhradně Komenského. Tímto krokem se Popelová samozřejmě vyhnula nejen
nutnosti odkazovat na autory politicky nevhodné (ve vyhrocené formě např. J. Patočka), ale
současně tím výrazně redukuje relevanci příliš ideologicky zaměřených textů, a to nejen
české, ale i sovětské produkce.
914 Zároveň je však třeba podotknout, že redakce Nové mysli požádala Jiřinu Popelovou písemně
dne 4.prosince 1972 o článek, který by byl věnován "tematice socialistické morálky a hodnot
za socialismu",ona však článek vědomě nenapsala. Domnívám se proto, že článek věnovaný
Komenskému považovala za dostatečnou úlitbu – A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 2, inv. č.
299. Srov. také: Pešková,J.: Zamyšlení nad dílem Jiřiny Otáhalové-Popelové u příležitosti
stého výročí jejího narození. In: Foglarová 2005: 11.
915 Machovec,D.: Moje vzpomínka na profesorku Popelovou. In: Foglarová 2005: 40.
916 "Nemá smysl přít se o to, hovoří-li (Komenský – pozn. J.H.) k dnešku více svými názory
pedagogickými nebo svými názory filosofickými. Tento spor lze nejlépe rozřešit odpovědí v
tom smyslu, že působí nejpodnětněji svým spojením pedagogiky a filosofie. Toto spojení je
jen částí jeho snahy spojit a k jedinému cíli soustředit všechny disciplíny usilující o
poznesení člověka" – Popelová 1970a: 1514.
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vyvrcholení všeho Komenského myšlení
označuje

Panorthosii,

která

je

917

. Jako ústřední část Konzultace

"shrnutím

nejen

všech

životních

snah

Komenského, ale i souhrnem všeho, k čemu připravovaly předchozí části
Konzultace"

918

. Zároveň však se skrytou narážkou na upřílišněné aktualizace

Komenského myšlenkového odkazu v období 50. let dobře ví, že "Komenského
nápravné snahy nejsou reformismem, jak tomu termínu rozumíme dnes my,
nýbrž jeho pravým opakem. Všenáprava je zásadní přeměnou, radikálním
obratem k lepšímu. Odtud její spojení s myšlenkou chiliastickou. Přijde nový
věk, a to ne až na nebi, nýbrž již zde na zemi. Touha lidových vrstev po zlatém
věku, vtělená v biblická proroctví, se tu střídá s předosvícenskou pokrokovou
teorií, opřenou o rozvoj výroby, obchodu i vědy a techniky posledních dob"

919

.

Ovšem nejen to: v neposlední řadě se i zde ozývá myšlenka, kterou Popelová
v posledních letech rozpracuje podrobněji – chápání Komenského jako završitele
husitství na straně jedné a předchůdce osvícenství na straně druhé, když říká:
"Potomek husitských bojovníků a dědic chiliastického snu o spravedlivém věku
spojuje sen s tendencemi oněch protifeudálních sil, které šikují ve století
sedmnáctém a které najdou ideologický výraz v osvícenství"

920

.

6.3 Znovu na stránkách Pedagogiky
K výročí Komenského roku 1970 připravil speciální monotematické číslo
i časopis Pedagogika (jedná se o číslo 5). Jestliže tedy chceme svou pozornost
zaměřit na článek, který zde Jiřina Popelová publikovala, je zapotřebí mít na
zřeteli celkový kontext ostatních článků. Celé číslo je uvozeno povinnou úlitbou,
která nepochází z pera nikoho jiného než Karla Gally. Nepřekvapí proto, že celý
text začíná odkazy na Z. Nejedlého, A. A. Krasnovského a R. Alta, a opakuje
proto jen v mírně obroušené podobě to, co známe z textů období 50. let – např.:
"A tu podstatné je, co Komenský vytvořil z myšlenkové látky minulosti a co
formou náboženské mluvy sděloval své době i daleké budoucnosti, kam mířil
a pro koho mluvil. (...) Z tohoto hlediska (...) jeho náboženská stanoviska
917 Zároveň zde Popelová neopomíná zdůraznit, že kompletní text Konzultace je zatím k
dispozici jen latinsky – Popelová 1970: 1518.
918 Popelová 1970a: 1520.
919 Popelová 1970a: 1521.
920 Popelová 1970a: 1522.
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a ostatní prvky poplatné době jsou z hlediska jeho pokrokového odkazu
zanedbatelné"

921

.

Na druhé straně však je třeba konstatovat, že i zde nacházíme místa,
která odkazují na revizi jednostranných soudů staršího bádání, např. v příznivém
ocenění synkritické metody

922

či pochopení rozvrhnutí výchovy u Komenského

jako celoživotního procesu, čímž je zřejmé, že dochází k pochopení významu
pedagogického systému Pampaedie, neboť starší bádání orientované především
na pedagogické spisy Komenského tuto myšlenku neznalo

923

. Domnívám se proto,

že je otázkou, zda opravdu celý text napsal sám Karel Galla, který nebyl
v žádném případě komeniologem, tedy zda neměl minimálně jakéhosi skrytého
pomocníka, např. z řad pracovníků Pedagogického ústavu ČSAV. Míra porozumění
problematice Komenského filosofie se zde totiž jeví podstatně vyšší než bychom
očekávali u autora, který v životě napsal pouze jeden text s komeniologickou
tematikou, už jen proto, že K. Galla nebyl svým školením filosof, ale sociolog.
Mezi dalšími články, které uvedené monotematické číslo Pedagogiky
přineslo, nalézáme texty J. Polišenského

924

, D. Čapkové

925

a M. Cipra

926

. Ovšem

naši pozornost poutá nejvíce článek J. Popelové nazvaný Pojetí lidské
přirozenosti u J.A. Komenského

927

. Důvod, proč si Popelová zvolila toto téma, je

uveden hned v úvodu: "Za jeden z uzlových bodů spojujících pedagogiku J.A.
Komenského s jeho filosofií i s nápravnými snahami pokládám jeho pojetí lidské
přirozenosti. Tento pojem tvoří spojovací linii mezi různými sférami jeho
zájmu, spojuje jeho celoživotní dílo "Obecnou poradu o nápravě věcí lidských"
s jeho díly předchozími a zároveň spojuje navzájem jednotlivé díly Konzultace
i jednotlivé stupně pansofie"

928

. Za základní zdroje, ze kterých čerpala při psaní

textu, označuje Popelová knihu J. Červenky o Komenského přírodní filosofii
a článek D. Čapkové "Die Beziehung zur Natur und Bildungskonzeption
Komenskýs"

929

. S velkým uznáním odkazuje rovněž na J. Patočku, "který u nás

921 Galla,K.: Jan Amos Komenský a dnešek. Pedagogika 20, 1970, č. 5, s. 642.
922 tamtéž, s. 646.
923 tamtéž, s. 651 – 652.
924 Polišenský,J.: Jana Amose Komenského pokrokovost a aktuálnost. Pedagogika 20, 1970, č. 5,
s. 679 – 692.
925 Čapková,D.: Pojetí vzdělání jako celoživotního procesu v díle Komenského. Tamtéž, s. 693 –
702.
926 Cipro,M.: Z pedagogického odkazu J.A. Komenského. Tamtéž, s. 639 – 656.
927 Popelová,J.: Pojetí lidské přirozenosti u J.A. Komenského. Tamtéž, s. 657 – 678 (dále jen:
Popelová 1970b).
928 Popelová 1970b: 679.
929 Míněno: Čapková,D.: Die Beziehung zur Natur und Bildungskonzeption Komenskýs. Colloquia
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důrazně a několikrát upozornil" na filosofický význam Komenského koncepce tří
světů, které jsou vytvářeny člověkem

930

.

Jak je pro Jiřinu Popelovou typické, znovu velmi důkladně zúročuje své
studium klasické filologie, když zakládá svůj výklad především na latinském
textu Konzultace a velmi obsáhle se věnuje problému lidské přirozenosti tak, jak
se jeví v jejích jednotlivých částech – analyzuje tedy odlišné akcenty, které
nacházíme v Pansofii, Pampaedii, Panegersii atd. Závěrem vytyčuje devět
základních charakteristik lidské přirozenosti jako celku, kdy konstatuje, že je
především jednotná (a jednotné tedy musí být i touhy po nápravě), dobrá
(Komenský chápe člověka v zásadě optimisticky, neboť člověk "stvořený k obrazu
božímu, má být vesměs laskavý, přívětivý a mírný"

931

) a rovná (lidé jsou si ze

zásady všichni rovni). V neposlední řadě k lidské přirozenosti náleží výchova,
neboť teprve výchova činí člověka opravdu člověkem. Poměrně obsáhle
J. Popelová také tematizuje otázku, zda je možné, aby došlo k nedokončení či
nedostatečnému rozvinutí lidské přirozenosti – "tím, že teprve člověk dovršuje
své lidství, je dáno i to, že člověk může plného lidství nedosáhnout, že může
dojít k tomu, co by dnešní doba nazvala dezhumanizací nebo odcizením a co
Komenský nazývá degenerací

(...). Na mnoha (...) místech Komenský

zdůrazňuje, že k znelidštění dochází nepěstením, nezvděláváním"

932

.

Závěrem je možno konstatovat, že J. Popelová v tomto článku výrazným
způsobem překonává mnohé dřívější popularizující tendence, a předkládá tak
článek opravdu důkladný, pramenně podložený (mnohá svá tvrzení dokládá
poměrně dlouhými latinskými citáty z Konzultace

933

), filosoficky promyšlený

a ukotvený (a to i např. oproti předcházejícímu zmíněnému článku) – i z toho
proto můžeme soudit, že opětovný návrat ke Komenského myšlení nebyl u
J. Popelové jen prázdnou proklamací, ale právě naopak: plným soustředěným
k tématu, které se jí stalo zásadním a stále provokujícím k novým úvahám.

Comeniana 1, 1968, č. 2, s. 35 – 48.
930 Popelová 1970b: 682.
931 tamtéž, s. 687.
932 tamtéž, s. 684.
933 např. velmi zřetelně: tamtéž, s. 680 – 681.
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6.4 příspěvek do Filosofického časopisu
Poslední významný článek z roku 1970 publikovala J. Popelová na
stránkách Filosofického časopisu pod názvem Problém teodiceje u J.A.
Komenského

934

. Otevírá zde pozoruhodné téma teodiceje v pojetí Komenského,

kdy v samém úvodu textu prohlašuje, že se jedná o "palčivý problém, který
proniká celým myšlením J.A. Komenského od raných počátků jeho tvorby až do
jeho smrti. Můžeme je sledovat v jeho spisech i v jeho korespondenci"

935

.

Na počátku textu zmiňuje v maximální možné stručnosti vývoj otázky
teodiceje od antických počátků až po současníky Komenského, kdy je vedena
zajímavá paralela se stanoviskem B. Pascala

936

. Zásadní myšlenkou, na které je

celý text vystavěn, je propojení sociální filosofie mladého Komenského s otázkou
teodiceje – "je omylem, souvisejícím s označením řady spisů z pobělohorského
období jako spisů útěšných, vidět v nich jen potěšné moralistní traktáty
a zanedbat jejich filosofickou hloubku. Právě tak je omylem, vidět počátek
Komenského filosofování až v myšlení pansofickém"

937

. Oproti pozdějším textům

zde tedy J. Popelová výrazně akcentuje rané spisy Komenského a Konzultaci
věnuje jen výrazně redukovanou pozornost. Lépe řečeno: zatímco v naprosté
většině ostatních textů jen krátce shrne starší stanoviska Komenského, aby poté
velmi důkladně analyzovala text Konzultace, zde postupuje zcela opačně,
a vytváří tak pozoruhodný myšlenkový oblouk napříč celým dílem Komenského.
Spojení otázky teodiceje se sociální filosofií však vede Popelovou ještě
dále, když vše navazuje na problematiku filosofie dějin: "otázka dějinného
osudu a otázka dějinné viny a řízení dějinného běhu dává teodiceji nový ráz
a spojuje ji nerozlučně s metafyzikou dějin"

938

. Otázka po existenci zla ve světě

tak není jen pouhou záležitostí jednotlivce, ale hledáním těžce zkoušené
934 Popelová,J.: Problém teodiceje u J.A. Komenského. Filosofický časopis 18, 1970, č. 6, s. 900
– 912. (dále jen: Popelová 1970c). Jen na okraj poznamenávám, že na stránkách tohoto
časopisu publikovala J. Popelová v následujících letech několik dalších textů (např.:
Filosofická problematika normy. FČ 21, 1973, č. 3, s. 378 – 386; Historická dimenze
kulturních hodnot. FČ 24, 1976, č. 1, s. 19 – 27; Palackého filosofie českých dějin. FČ 24,
1976, č. 4, s. 562 – 574 či Bolzanovo pojetí češství. FČ 29, 1981, č. 6, s. 910 – 917), ovšem
tento text je jediným s komeniologickým obsahem.
935 Popelová 1970c: 900.
936 "Teodicea již není scholastickou disputací, nýbrž přímým dialogem obviňujícího se trápícího
se věřícího s bohem. Nejen rozumové argumenty jsou ve hře, ale do hloubi zasažené emoce.
Tak je tomu u Blaise Pascala, tak je tomu i u J.A. Komenského" – tamtéž, s. 900.
937 tamtéž, s. 901.
938 tamtéž, s. 903.
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a ztrápené jednoty bratrské a jejího pastýře, kteří nenalézají odpověď, proč Bůh
dopřál tolik milosti nepřátelům a své věrné opustil. A nejen to: "Optimistický
humanismus je zaručen tím, že každé zlo je napravitelné, že proti narušení
stojí vždy náprava, a že povaha nápravných prostředků je taková, že jejich
činnost nepřestává, pokud není náprava dovršena"

939

. Otázkou tak není samotná

existence zla ve světě, ale problém jeho překonání, tedy nápravy. Jinými slovy:
Komenský přenáší problém teodiceje nejen do roviny filosofie dějin, ale
především filosofie výchovy. Výchova je zde tím klíčem, který překonává všechna
narušení lidských věcí – "zlo není překonáváno logicky ani teologicky, není
oddisputováno filosofickými argumenty, nýbrž jeho neustálé odstraňování a tak
neustálé napravování lidských věcí je v rámci zásadního zaměření na lidskou
činnost postaveno před lidstvo jako jeho nejvýznamnější úkol"

940

. Závěrem tedy

J. Popelová ve svých analýzách dochází k jasně uchopenému závěru:
"V Komenského chápání a řešení boží pře nacházíme tedy dvojí myšlenkový
postup a životní postoj. Lidsky bolestný, bezprostřední, obviňující bytost, která
řídí lidské dějiny a vrhá nevinné do hoře a zkázy, a druhý, teoretičtější,
filosofičtější, který zlo vysvětluje a vidí jej v dialektické jednotě s nápravným
procesem"

941

.

6.5 jediný článek v Actech
Jak jsem poznamenal už v předcházející kapitole, spolupracovala Jiřina
Popelová s obnoveným Archivem, později přejmenovaným na Acta comeniana,
jen velmi málo již v období 50. a 60. let. Uvítala sice s velkým optimismem jeho
obnovení

942

, ovšem na jeho stránkách publikovala jen zcela sporadicky – jedná

se o dva velmi stručné texty, které nelze považovat za standardní vědecké
články

943

. Ani v 70. letech J. Popelová s Acty nespolupracovala, neboť na jeho

939Popelová 1970c: 910.
940 tamtéž, s. 910.
941 tamtéž, s. 911.
942 Popelová,J.: K obnovení "Archivu pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského.
Pedagogika 7, 1957, č. 6, s. 736 – 737 – je ostatně velmi symtomatické, že text byl otištěn na
stránkách Pedagogiky, tedy časopisu, se kterým J. Popelová spolupracovala podstatně častěji
a raději.
943 Popelová,J.: Oslava Jana Amose Komenského v Sofii. Archiv pro bádání o životě a díle Jana
Amose Komenského 16, 1957, č. 2, s. 242; táž: Jana Amosa Komenského cesta k Všenápravě.
Autoreferát. Tamtéž, s. 222 (jedná se o zprávu o pripravovaném vydání knihy Cesta k
Všenápravě).
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stránkách neotiskla jedinou řádku. Teprve v roce 1983 vydala na jeho stránkách
svůj jediný (a také poslední) článek, který byl publikován v německém překladu
pod názvem Der Kulturbegriff Komenskýs

944

. Jedná se o hluboce ukotvený

vědecký text určený mezinárodnímu publiku vybavený dlouhými latinskými citáty
z Konzultace, který na rozdíl od velké většiny díla své autorky nemá žádné
popularizující kontexty. Zdá se tedy, že se vedle dalších textů z tohoto období
jedná o výsledek dlouhodobého promýšlení a soustředění, na které v letech 50.
a 60. neměla v zavalení všemi povinnostmi dostatečné možnosti.
Na samém začátku celého textu stojí základní vymezení koncepce
Komenského oproti stanovisku Descartovu: "I Komenského filosofie se opírá
o vědu, avšak jeho dichotomie je jiná. Nikoli res extensa a res cogitans, nýbrž
proti vědám o přírodním dění vědy o lidském dění – o lidských věcech. Proti
přírodě tu stojí poprvé kultura nejen v určitém výseku, jak v humanistické
filologii, ale v celém úhrnu činností a jejich výsledků"

945

. Odtud zajímavě

pokračuje k rozlišení dvojí formy pojetí kultury u Komenského: "Jestliže první
pojetí je přesně definováno i roztříděno v grandiosním pokusu o systematické
postižení všeho vědění v Pansophii a znamená to, co bychom mohli označit jako
kulturní skutečnost
vzdělávání"

947

946

, je to v druhém případě proces kultivace, zušlechťování,

, kdy tato koncepce je velmi pečlivě dokládána nejen z textu

Konzultace, ale i řeči pronesené v Sarospatáku De cultura ingeniorum z 24.11.
1650

948

.

Zásadní pozornost pak je věnována jednomu z nejzajímavějších počinů
Komenského filosofického systému, kdy v ontologické soustavě představené na
stránkách Pansofie, kde je "zprvu postup stejný jako v tehdejších emanačních
teoriích, od světa nejvyššího vývoj klesá až ke světu hmotnému čili tělesnému –
mundus materialis, který tvoří čtvrtý gradus pansofie. Tu však nastává brat,
sestup již dále nepostupuje, nýbrž se obrací v nový vzestup a ten – což je
944 Popelová,J.: Der Kulturbegriff Komenskýs. Acta comeniana 29, 1983, s. 5 – 19. Originál
rukopisu uložen: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 8, sign. 449 (dále jen: Popelová 1983a).
945 Popelová 1983a: 1 (cituji podle průběžně paginovaného rukopisu, abych odstranil nežádoucí
posuny významu vzniklé překladem).
946 povšimněme si: znovu se zde ozývá pojem kulturní skutečnost, s nímž Popelová o téměř
padesát let dříve vstoupila do české filosofie...
947 Popelová 1983a: 2. Srov. také: Pešková,J.: Zamyšlení nad dílem Jiřiny Otáhalové-Popelové u
příležitosti stého výročí jejího narození. In: Foglarová 2005: 11.
948 viz: naposledy otištěno ve výboru: Praeceptor gentium. Comenii cogitationes de societate
reformanda. SPN: Praha 1955 – zde přetisk latinského textu a český překlad. Kritická edice
latinského textu otištěna: DJAK 15/III. Academia: Praha 1992. Srov. též: Daňhelka,J.: K
vydávání děl J.A. Komenského. Slovo a slovensost 21, 1960, č. 3, s. 219 – 225.
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nejpodivuhodnější a nejoptimističtější originální počin Komenského – je
uskutečňován samým člověk. Je to pansofického světla gradus pátý, svět lidské
práce se vším, co má původ v lidské činnosti. Náleží sem předně mundus
artificialis (...) a nad tímto světem je ještě další člověkem vytvořený svět, to
jest pátý uskutečněný svět, svět mravní, mundus moralis, s celým okruhem
lidské rozumnosti, kterým člověk ovládá sám sebe"

949

. Celý zbytek textu se tak

stává velmi podrobnou analýzou naznačené ontologické koncepce se všemi jejími
specifiky a charakteristikami. Není proto divu, že v závěru celého textu dospívá
J. Popelová k jednoznačnému výsledku: Shrneme-li názory Komenského,
můžeme v něm právem vidět systematického teoretika kultury (...). Nelze mu
vytýkat jako utopii, spíše obdivovat jako předvídavost, uvádí-li činnosti,
neexistující ještě v jeho době, ale dnes už realisované"

950

.

6.6 poslední monografie
Je velmi příznačné, že pro svou poslední monografii zvolila Popelová téma
filozofie Komenského i skutečnost, že se nejedná o vysoce odborný text určený
úzkému okruhu specialistů, ale o jakýsi základní úvod do problematiky pro mladé
čtenáře vydaný pod názvem "Filozofia Jana Amosa Komenského"

951

. Jak

pozoruhodným způsobem se zde uzavírá jakýsi pomyslný kruh od mladých let
středoškolské profesorky k univerzitní profesorce dějin filosofie!
Zároveň je velmi symptomatické, že kniha byla publikována ve slovenštině
– v bratislavském Slovenském pedagogickém nakladatelství. To znamená, že
kniha rukopis knihy byl napsán v češtině a teprve poté přeložen do slovenštiny.
Důvod

vydání

na

Slovensku

je

jednoduchý

a

zřejmý:

oproti

prvnímu

komeniologickému období měla v 70. a 80. letech J. Popelová větší problémy
s publikačními možnostmi, a proto několikrát využila o něco mírnějších poměrů
na Slovensku – za zmínku stojí především slovenské vydání první, historické části
velké Etiky v roce 1981

952

. Sama J. Popelová určitě dobře věděla, že další vydání

949 Popelová 1983a: 11 – 12. Srov. také: Čapková,D.: Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana
Amose Komenského. Academia: Praha 1987, s. 159; Patočka,J.: Komeniologické studie III.
OIKOYMENH: Praha 2003, s. 178 - 182.
950 Popelová 1983a: 18.
951 Popelová,J.: Filozofia Jana Amosa Komenského. SPN: Bratislava 1985 (dále jen: Popelová
1985a).
952 vydáno pod názvem: Popelová,J.: Etika. Dejiny etických teórií. Pravda: Bratislava 1981. Na
Slovensku J. Popelová dále publikovala: Zrod filozofie. Smena: Bratislava 1980; Filozofické
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druhé části textu, ve které se pokoušela o nástin marxisticko-leninské etiky, je
naprosto nemožné, neboť už v době vydání bylo jasné, že se jedná o text, který
se jednoduše nepovedl. I když nesdílím skepsi D. Machovce, že se jedná o "omyl
v samém principu"

953

, platí, že první polovina textu má podstatně vyšší hodnotu,

a je proto je nepochybné, že vydání v zásadě velmi dobře napsané první části
přinášející krátký a stručný přehled vývoje etického myšlení je velmi dobrým
krokem.
V knize věnované filosofii Komenského zúročuje Popelová mnohá svá starší
témata a velmi dobře promyšleným způsobem shrnuje celou problematiku
Komenského filosofického systému. V úvodní části přináší shrnující přehled
staršího bádání o Komenského filosofii, kdy zcela vynechává přínos F. Palackého,
ale velmi obsáhle analyzuje dílo J. Kvačaly
dílo F. Drtiny, A. Nováka i F.X. Šaldy

954

. Z meziválečných časů vyzdvihuje

955

. Poté konstatuje, že "po druhé světové

válce získala komeniologie nový obsáhlý materiál i organizační a institucionální
základnu"

956

. O ideologických vlivech však v dalším textu naprosto mlčí a věnuje

se jen významu nalezení Konzultace, a vyzvedává proto dílo J. Hendricha,
J. Červenky, D. Čapkové i K. Schallera. Naproti tomu k dílu sovětských badatelů
se staví kritičtěji, když konstatuje, že "k rozvoji komeniologie přispěla i díla
sovětských pedagogů A.A. Krasnovského a D.O. Lordkipanidzeho. Přinášejí
marxisticko-leninskou interpretaci Komenského díla, zdůrazňují husitskou
a vůbec lidovou tradicí, usilují najít souvislosti jeho filosofie se současnou
světovou filosofií. Určitým nedostatkem jejich prací je, že neznají Konzultaci
a ostatní nové objevené práce J.A. Komenského"

957

.

Ačkoli je kniha psaná populárním stylem, neváhá J. Popelová na některých
místech otevírat závažné otázky diskutované v době vzniku textu, např.
problematiku barokovosti osobnosti Komenského. Probírá proto dosti obsáhle
stanovisko autorů, kteří prohlašovali Komenského za představitele baroka zejména F.X. Šaldu, ovšem velmi výstižně neopomíjí D. Mahnkeho

958

- a poté

problémy noriem. Pravda: Bratislava 1981 a článek: Hodnotový relativismus a jeho
marxistické překonávání. Filozofia 35, 1980, č. 1. s. 8 – 15.
953 Machovec,D.: Moje vzpomínka na profesorku Popelovou. In: Foglarová 2005: 40.
954 Popelová 1985a: 14 – 15.
955 tamtéž, s. 55 – 57. Jen na okraj poznamenávám, že v interpretaci F.X. Šaldy se J. Popelová
přidržuje výkladu svého dlouholetého kolegy L. Svobody, který se Šaldou a jeho přínosem
české kultuře hluboce zabýval.
956 tamtéž, s. 21.
957 tamtéž, s. 24 – 25.
958 tamtéž, s. 51 – 59. Naopak není ani slovem zmíněn postoj A. Škarky. Zároveň se v této
226

přechází k těm, kteří zastávali opačný názor a přiřazovali Komenského
k manýrismu, když výslovně zmiňuje J. Polišenského a J.B. Čapka

959

. Své

konečné stanovisko však J. Popelová v závěru pasáže neformuluje a otázku tak
nechává v zásadě otevřenou, i když je zřejmé, že přiražení Komenského do
barokního světa je pro ni něčím méně logickým než opak

960

.

Struktura celého textu knihy je v zásadě velmi jasná a zřetelná:
J. Popelová ve výkladu postupuje v zásadě chronologicky, což znamená, že
posuzuje vývoj Komenského filosofického myšlení v časové kontinuitě, kdy
samozřejmě největší pozornost věnuje Konzultaci. Konstatuje proto: "Koncepce
Všeobecné porady je velkolepá. Osvětluje všechno předcházející Komenského
konání a uzavírá ho do celku"

961

. To ovšem neznamená, že by pozoruhodným

způsobem neviděla problémy a nedostatky celého textu: "Přísně promyšlená
výstavba díla, jeho monumentálnost a důsledná triadičnost vedou často ke
schematičnosti; úsilí o probouzet, přesvědčovat a povzbuzovat strhává často ke
kazatelství projevujícímu se vznešeným patosem a dojímavou upřímností anebo
také rozvláčným, opakujícím se mravokárstvím (...) Učitel a kazatel někdy
přehlušuje filosofa"

962

.

Znovu otevírána je v textu knihy i otázka revelací, kdy Popelová navazuje
na rozlišení mezi lidovým a učeneckým chiliasmem, které nalézáme již v Cestě
k Všenápravě. Tyto pojmy už znovu neužívá, přesto píše: "V obdivuhodné
koncepci doznívá odkaz husitských Čech. Potomek božích bojovníků, dědic
chiliastického snu o spravedlivém věku, spojuje tento sen s tendencemi těch
protifeudálních sil, které se formují v 17. století a které v následujícím století
nacházejí svůj ideologický odraz v osvícenství"

963

. Jinými slovy: také ve svém

druhém komeniologickém období J. Popelová Komenského víru v revelace
neodsuzovala, ale právě naopak: přistupovala k ní s ještě větší mírou porozumění
a pochopení, neboť právě v ní nachází prvek, který dovoluje zařadit Komenského
do širokého vývoje českého husitského a pohusitského myšlení. Když současně
souvislosti domnívám, že v odkazu na dílo D. Mahnkeho lze spatřovat vliv J. Patočky.
959 Popelová 1985a: 60 n.
960 Naproti tomu v Cestě k Všenápravě, kde tuto otázku také otevírá, formuluje J. Popelová svůj
postoj zcela jednoznačně: "Snaha zařadit Komenského mezi barokní myslitele znamenala u
nás jeden článek v řetězu pokusů o protipokrokovou interpretaci naší minulosti (...)". O tezi
D. Mahnkeho pak píše: "Je to typická snaha filosofie období imperialismu o vyzdvižení
slabých stránek velikých myslitelů předchozích epoch" – Popelová 1958: 117.
961 Popelová 1985a: 141.
962 tamtéž, s. 141 - 142.
963 tamtéž, s. 143.
227

uvážíme, že J. Popelová právě v těchto letech plánovala napsat dějiny českého
pohusitského, resp. předbělohorského myšlení, je zřejmé, že chiliastická víra
Komenského v očích J. Popelová stále výrazněji představovala zásadní spojovací
prvek české reformace. A nejen to: chiliasmus není jen něčím sahajícím od
minulosti k přítomnosti, ale též něčím, co odkazuje a přímo vede k budoucnosti:
"Lidový i teoreticky zdůvodňovaný chiliasmus přerůstají do světské představy
o vládě buržoazie, chápané jako nástup osvíceného věku (...). Touha lidových
vrstev po zlatém věku ztělesněná v biblických proroctvích se střídá
s pokrokovou teorií vycházející z rozvoje výroby, obchodu i vědy a techniky"

964

.

Komenský se tak stává jakýmsi ohlašovatelem osvícenských ideálů, které jsou
chápány (ve shodě se základními východisky marxistické filosofie) jednoznačně
pozitivně

965

. Jinými slovy: Komenského sen o "neohraničených horizontech

budoucího blaha"

966

je tu přímo identifikován s osvícenskými ideály

967

.

Za vrchol celé Konzultace prohlašuje Popelová Všenápravu, která "ve
zhuštěné podobě obsahuje výsledek celoživotního úsilí Komenského"

968

. Věnuje

proto velkou pozornost všem návrhům Komenského na reformu celé lidské
společnosti, kdy ve shodě se svými staršími texty zdůrazňuje prvky reformy
rodiny, školy, církve i státu. V této souvislosti také Popelová konstatuje, že
Komenský svým konceptem univerzálního práva, vycházejícím jen z přirozeného
práva a Božích zákonů, dospívá k absolutnímu rozchodu s feudalismem

969

.

V neposlední řadě nelze opominout poslední kapitolu celé knihy nazvanou
Poutníkovo rozloučení. J. Popelová totiž dobře ví, že v posledních letech má
Komenský "před sebou ještě dvě úlohy, mezi kterými se rozhoduje. Zdá se mu,
že je potřebné napsat ještě jiné, "pružnější" dílo než Všeobecná porada (...).
Druhým záměrem byla jeho osobní závěť"

970

. Otevírá se tak problematika

Clamores Eliae, posledního díla Komenského, které není "knihou psanou pro
veřejnost, ani deníkem, ale závěrečným pracovním programem, který je
964 Popelová 1985a: 182.
965 Je tedy zřejmé, že J. Popelová nebrala na vědomí nesouhlasné hlasy, kupř. kritiku
osvícenství v koncepci T. Adorna a M. Horkheimra v jejich Dialektice osvícenství (česky 2009).
Srov. např.: Hauser,M.: Adorno: moderna a negativita. Filosofia: Praha 2005.
966S rov.: Popelová 1985a: 195.
967 Tím je v jakémsi pomysleném oblouku vysvětleno, proč Popelová odmítá zaujmout
jednoznačné otázko stanovisko v otázce barokovosti Komenského. Jestliže je totiž Komenský
osvícencem před osvícenstvím nemůže být ani plně renesanční (lépe řečeno: manýristický),
ani barokní.
968Popelová 1985a: 180.
969 tamtéž, s. 190.
970 tamtéž, s. 214.
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navzdory přivolávané boží pomoci programem lidské aktivity"

971

. J. Popelová tím

vstupuje do diskuse o významu tohoto textu, která se začala objevovat už na
počátku 70. let. Pokusil jsem se ukázat výše, že už komeniologické bádání 50. let
(např. Popelová v Cestě k Všenápravě) začalo oceňovat Komenského víru
v revelace s odůvodněním, že se jedná o projev lidového chiliasmu. Odtud už
vede přímá cesta k pokusům o interpretaci Clamores Eliae, ovšem tyto pokusy
byly velmi dlouho neúspěšné

972

, neboť se nedařilo přečíst celý text plný škrtů,

přepisování, náznaků i přecházení mezi jazyky uvnitř jedné věty

973

. K. Schaller

v roce 1977 vydal, ovšem v neúplné podobě, překlad textu pořízený J.
Novákovou, ovšem tímto krokem si překladatelku i J. Popelovou proti sobě dosti
popudil

974

. V této souvislosti také K. Schaller rozvinul představu o dvojím směru

emendačních snah v pozdním díle Komenského – ortodoxním a neortodoxním.
Zatímco

do

ortodoxního

zařazuje

především

Konzultaci,

do

druhého

jmenovaného řadí vedle Clamores Eliae i snahy o vytvoření machynky (tj.
perpetua mobile) a revelace. Revelace tak nejsou u Schallera důkazem o spojení
s

lidovým

chiliasmem,

ale

projevem

rozštěpení

Komenského

myšlení

netrpělivostí starého muže. Jsou proto projevem snahy o dovedení svého cíle do
konce novými, neortodoxními prostředky, když dosavadní prostředky se ukazují
jako nedostatečně rychlé a účinné

975

.

J. Popelová s naznačenou koncepcí K. Schallera velmi ostře nesouhlasila,
když

píše:

"Za

vyvrcholení

myšlenkového

díla

Komenského

pokládáme

Všeobecnou poradu. Výkřiky Eliášovy jsou jen její jakousi dočasnou náhradou, za
jakou je vydával i sám Komenský"

976

.

971 Popelová 1985a: 219.
972 Stručnou rekapitulaci recepce tohoto textu přináší: Brambora,J.: Pohled do spisovatelské
dílny J.A. Komenského. Pedagogika 20, 1970, č. 5, s. 765, kde konstatuje, že text znali už
J.V. Novák i J. Hendrich, ovšem teprve v nedávné době nastal radikální obrat, kdy se o něj
začali zajímat jak on sám, tak A. Škarka, J. Polišenský i N. Moutová, M. BlekastadováTopičová a v neposlední řadě K. Schaller. Srov. také: Nováková,J.: Jak vydávat české spisy
Komenského. SCetH 13, 1983, č. 25, s. 61 – 75; táž: Proč Komenského Clamores Eliae zůstaly
jen pracovním textem. SCetH 14, 1984, č. 27, s. 3 – 23.
973 J. Brambora proto píše: " Nechci zastírat, že se mi zatím nepodařilo rozluštit žádný ze
souvislejších textů beze zbytku, všude jsem zatím narazil a přinejmenším jedno slovo
nepřečetl a u druhého nebo uněkolika měl pochybnosti o správnosti vyřešení" - Brambora,J.:
Pohled do spisovatelské dílny J.A. Komenského. Pedagogika 20, 1970, č. 5, s. 769.
974 srov. dopisy J. Popelové a J. Novákové uložené: A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 2, sign.
176.
975 srov.: Schaller,K.: Komenského Clamores Eliae jako poučný politicko-pedagogický text. SCetH
7, 1977, č. 16, s. 62 – 76.
976 Popelová 1985a: 221. V nepublikovaných poznámkách si k tomu J. Popelová poznamenala:
"Komenského bytostná touha po jednotě je těžko slučitelná s úmyslnou dvojkolejností. Víme,
(...) jak náboženské sekty zásadně potíraly myšlenku dvojí pravdy, která odporovala jejich
229

6.7 poslední příspěvek do Studií
V roce 1985, tedy roce své smrti, publikovala Jiřina Popelová i svůj druhý
a poslední článek ve Studiích nazvaný Komenského filosofie ve vztahu
k filosofickým systémům 17. století

977

. Jedná se o poměrně stručný text

představující spíše než detailní analýzu opřenou o detailní studium dílčích otázek
jakýsi souhrn dosaženého, anebo - možná lépe řečeno - sumu mnohaletého
myšlenkového úsilí.
Na úvod zdůrazňuje systematičnost Komenského: "Komenský je bytostně
systematik. Jeho "pan", všechno, veškerenstvo, které je základem i cílem jeho
celoživotního snažení, není rozlišené, chaoticky nakupené nebo vesmírně
rozptýlené jsoucno, nýbrž organicky pojatý celek, architektonicky vybudovaná
soustava, seřazené poznání"

978

. Poté již přechází k chápání Komenského jako

sensualisty a empirika, ovšem zdůrazňuje především specifikou podobu těchto
přístupů v Komenského myšlenkovém systému. Jinými slovy: nepřiřazuje ho
jednoduše, tak jak to činilo i starší sovětské bádání, schematickým způsobem
mezi jakési předchůdce moderního empirismu, či dokonce materialismu, ale
vyzdvihuje především Komenského originální přínos filosofickému myšlení, který
spatřuje ve čtyřech základních bodech: aktivismu, tedy zdůraznění skutečnosti,
že "aktivní je již naše neustálá touha po poznání a radost, ba přímo okouzlení
z poznání, od dětského věku až do stáří"

979

; poznávacím optimismu, tedy

přesvědčení, že "naše poznání neustále rozšiřuje svůj obzor"

980

; opření

uvedeného optimismu o lidskou praxi – "empirismus dokládá nejen tím, co bylo
poznáno, ale i tím, co bylo vynalezeno a vytvořeno"

981

a v neposlední řadě

přesvědčení, že poznání není něčím samozřejmým a jednoduše daným člověku,
etickému přesvědčení" – A AV ČR, fond: Jiřina Popelová, k. 7, sign. 406, s. 292. Zároveň o něco
níže Popelová striktně odmítá tezi A. Škarky o stařecké senilitě Komenského, když píše: "není
tu však nic svědčící o stařecké pomatenosti" – tamtéž, s. 293.
977 Popelová,J.: Komenského filosofie ve vztahu k filosofickým systémům 17. století. SCetH 15,
1985, č. 30, s. 16 – 20. Originál rukopisu uložen: A AV ČR, f.: Jiřina Popelová, k. 8, sign. 447.
Dále jen: Popelová 1985b. Jen na okraj poznamenávám, že tento článek neeviduje ve své
pečlivé bibliografii Pokorný 1989.
978 Popelová 1985b: 16. Jen na okraj připomínám: Popelová se zde důsledně drží filosofických
otázek 17. století a nevede proto paralelu s moderními filosofickými směry, např. s
fenomenologií, kterou velmi dobře znala (srov.: Pešková,J.: Zamyšlení nad dílem Jiřiny
Otáhalové-Popelové u příležitosti stého výročí jejího narození. In: Foglarová: 2005, s. 11.
979 Popelová 1985b: 18.
980 tamtéž, s. 18.
981 tamtéž, s. 18.
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ale je úzce spojeno se cvikem a výchovou – "sensualistický empirismus je tedy
úzce spojen s didaktikou"

982

.

Současně však je v závěru celého textu zdůrazněno i navázání
racionalismu na Komenského filosofický systém, ovšem "jeho nedostatek, pro
nějž nemohl znamenat pro moderní dobu to, co koncepce Descartova
a Newtonova, je v tom, že vnitřní vazba mezi jednotlivými jsoucny není
kauzální zákonitost, nýbrž Komenským objevená a velebená synkritická metoda,
kde kauzalitu nahrazuje analogie"

983

- je tedy zřejmé, že zatímco např. v otázce

revelací Jiřina Popelová v posledních letech svého života změnila své stanovisko,
zde své stanovisko nezměnila a i přes vydání studií J. Kyráška podržela
stanovisko, se kterým se setkáváme např. už u Josefa Hendricha

984

.

6.8 analýza etiky Komenského
V pozůstalosti J. Popelové zůstal uložen pozoruhodný nikdy nevydaný
rukopis o rozsahu dvaceti osmi stran strojopisu nazvaný J.A. Komenského etický
systém

985

, jehož datace není zcela jistá, ale podle citované literatury lze

považovat za zcela jisté, že vznikl po roce 1974. Nelze však jednoznačně říci,
proč k publikaci textu nedošlo.
Jedná se o hlubokou analýzu etické koncepce Komenského, která otevírá
dosud jen velmi málo tematizovanou otázku
publikované články V. Soudilové

987

986

a předchází o několik let později

a D. Kožmínové

988

. Navazuje samozřejmě na

starší analýzu Komenského etiky podanou na stránkách velké Etiky z roku
982 Popelová 1985b: 18.
983 tamtéž, s. 19.
984 viz též: Kyrášek,J.: Didaktická úloha synkrise u Komenského. Pedagogika 7, 1957, č. 2, s. 244
– 254.
985 A AV ČR, fond: J. Popelová, k. 8, sign. 444 (dále jen Popelová - Etický systém).
986 ze starší literatury je třeba uvést partii v knize: Krasnovskij,A.A.: Jan Amos Komenský. SPN:
Praha 1955, s. 46, kde se autor pokouší téma otevřít, ovšem z důvodu neznalosti Konzultace a
omezení povětšinou na Labyrint světa a ráj srdce dochází ke zcela odlišným výsledkům. To
však nic nemění na skutečnosti, že se jedná o první uchopení otázky v marxistické
komeniologii. Dalším významným pokusem je až partie o etice Komenského ve velké Etice J.
Popelové z roku 1962, kterou jsem analyzoval výše.
987 především: Soudilová,V.: K systému etických kategorií u J.A. Komenského. SCetH 17, 1987,
č. 33, s. 40 – 58; táž: Drei Bemerkungen zur Ethik Komenskýs. Acta comeniana 8, 1989, s. 33 39.
988 především: Kožmínová,D.: K etice Erasma a Komenského. SCetH 18, 1988, č. 35 sborník, s.
133 – 137; táž: Komenský a Seneca. SCetH 19, 1989, č. 38, s. 139 – 143. Srov.: Bočková,H.:
Zvětšeniny z Komenského Drahomíry a Zdeňka Kožmínových. SCetH 37, 2007, č. 77 – 78, s.
201 – 213.
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1962

989

, ovšem nyní už postupuje výrazně hlubším a detailnějším způsobem.

Jinými slovy: zatímco starší text je pouze částí velké syntézy dějin etického
myšlení sahající od antiky až po současnost, tento text představuje podrobnou a
výrazně monotematicky ukotvenou studii.
Za hlavní zdroj Komenského etiky prohlašuje J. Popelová "českou tradici
humanisticko reformační, vyvíjející se v období pohusitském, avšak naplněnou
ještě husitským mravním pathosem"

990

, ovšem současně ví o vlivu antické

senekovsko-stoickou tradicí a také "teorie i praxe anglické, zejména Baconovy,
i nizozemské"

991

, kdy už není používána distinkce mezi městským a selsko-

plebejským směrem reformace.
Postup výkladu textu je jednoduchý a zřejmý – nejdříve jsou analyzovány
starší a drobnější Komenského texty a teprve poté přijde na řadu Konzultace.
Jako první je zmiňován Faber fortunae, sibi ipsi consulendi ars – tedy Strůjce
štěstí aneb umění sám si poradit, tedy dílo, "které posiluje lidské sebevědomí,
obrňuje jej proti nepříznivým událostem, ukazuje, jak být pánem svých věcí"

992

.

Následuje krátká pasáž o spiscích Regulae vitae a Puerilis ethica, které
představují texty určené dětem, a jsou proto psány velmi jednoduchým
a srozumitelným stylem.
Poté už přichází na řadu teze, která celý text zásadním způsobem
ukotvuje: "Jsou-li tato díla umně a půvabně složenými mravními radami, má
jeho největší etické dílo Mundus moralis mnohem filozofičtější ráz. Je
dokonalým etickým systémem ústrojně včleněným do nadřazeného systému
pansofického, jenž opět je částí systému Všeobecné porady"

993

. Popelová se zde

tedy vrací ke své mnohokrát opakované tezi o zásadním postavení Konzultace
v rámci filosofického systému Komenského, což jí ovšem nebrání chápat základní
vývojové rysy Komenského etiky, ovšem jen dosti zjednodušeně, neboť je
pozoruhodné, že do analyzovaných textů nezahrnula ani

Labyrint, ani

pedagogické spisy (např. Českou didaktiku), a dokonce ani útěšné spisy (např.
Listové do nebe či Truchlivý).
Nejvíce pozornosti je proto věnováno Pansofii, kde je člověk "chápán
989 Popelová 1962: 83 – 88
990Popelová - Etický systém: 1 (cituji podle průběžně paginovaného rukopisu).
991 tamtéž, s. 1.
992 tamtéž, s. 3.
993 tamtéž, s. 5.
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a vykládán ve třech rovinách. Zaprvé ve čtvrtém gradu jako součást
materiálního světa, podruhé v gradu pátém, jako dovedný řemeslník tento
hmotný svět ovládající a konečně v gradu šestém, ve světě morálním, kde
člověk vytváří a ovládá člověka a lidské vztahy"

994

. Není proto divu, že celá etika

Komenského je založena na racionálním základě znamenajícím "znalost sebe
sama, svézákonnost a moc nad sebou samým, z čehož vyplývá autarkeia –
soběstačnost"

995

. Jinými slovy: "je to racionalistická etika, prostá striktního

poslouchání nebeských přikázání, neboť Bůh ponechal člověka jeho svobodné
vůli, ale i zcela prosta naturalismu, neboť mezi člověkem a nižšími živočichy je
kvalitativní rozdíl, a je i prosta sentimentalismu, neboť citový a pudový život je
ovládaný rozumem"

996

. Myslím, že J. Popelová na tomto místě Komenského

myšlenkový systém interpretuje částečně nesprávně, neboť právě hluboká
náboženská víra dává Komenského etice racionální základ, neboť víme, jakou
hodnotu zde i na mnoha jiných místech má myšlenka harmonie. Ovšem
naznačenou interpretaci nechci označovat primárně jako špatnou, neboť je zcela
zřetelné, jak se zde vedle Komenského ozývají ozvuky dávných vlivů etického
myšlení F. Krejčího, který také požaduje etiku jednoduchou, střízlivou
a humanistickou
analýzami

J.

997

. Na tomto místě bych samozřejmě mohl pokračovat dalšími

Popelové,

ovšem

domnívám

se,

že

postačí

jednoduché

konstatování, že v celém zbytku textu autorka velmi podrobně krok za krokem
prochází jednotlivé příslušné pasáže Pansofie, ovšem již nevykročí mimo okruh
narýsovaný uvedenými základními výchozími tezemi. a nepřekročí tak ani např.
k Panorthosii, což znamená, že otázka nápravy všeho lidského, tedy i etiky,
zůstala naprosto stranou zájmu.

994
995
996
997

Popelová – Etický systém: 6.
tamtéž, s. 8.
tamtéž, s. 10.
srov. např.: Cetl 1981: 69 - 70.
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7. závěr
Ocitáme se na konci myšlenkové cesty za dějinami české (a částečně
i slovenské) komeniologie se zvláštním zaměřením na význam, který v nich náleží
Jiřině Popelové. Zbývá, abych se explicitně vyjádřil k otázce, která mne
nepřestává znepokojovat - na mnoha místech své práce jsem byl nucen
vyrovnávat se s velmi významnou polaritou v životě i díle J. Popelové, která
spočívá v otázce její politické a ideologické angažovanosti.
Domnívám se, že není v mých silách celkovou situaci vyjádřit lépe, než jak
to činí I. Tretera na jednom místě svých skvělých Vzpomínek, kde čteme:
"Dostáváme se tak k velmi ožehavé a nejednoduché otázce, která se někdy
klade, zda taktika, kterou profesorka Popelová vůči vládnoucí politické moci
uplatňovala, byla správná, zda ve svém taktizování nezacházela příliš daleko,
když třeba jednu svou menší práci nadepsala O výchovné síle sovětské literatury
nebo když ideologickými pasážemi systematické části své Etiky značně
znehodnotila poměrně dobrou úroveň její části historické atd. To je dost
obtížné ve všech případech jednoznačně rozhodnout a kategoricky ji proto
o odsoudit. Platí tu nepochybně: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni!" Připouštím,
že chování profesorky Popelové mohlo někdy někomu připadat jako bázlivé,
opatrnické, přizpůsobivé. (...) Když však šlo o to někomu pomoci, dokázala se
Jiřina Popelová vzepnout k činu až překvapivě srdnatému a neohroženému. (...)
V době, kdy mě vyhazovali z fakulty a kdy mnozí tzv. slušní lidé raději
přecházeli na druhý chodník, aby mě nepotkali, byla profesorka Popelová
jediná, která našla odvahu, aniž jsem ji o to žádal, ba aniž jsem o tom vůbec
věděl, jít na fakultu, postavit se za mne (...) a proti mému vyhození
u fakultních činitelů důrazně protestovat"

998

.

Ano, jsem si vědom délky citátu, domnívám se však, že naprosto vystihuje
odpověď na položenou otázku. Jiřina Popelová opravdu někdy vyvolávala dojem,
že byla až příliš politicky angažovaná, avšak je zcela nepochybné, že současně
dokázala být v některých případech pozoruhodně statečná

999

. Jinými slovy:

J. Popelová neovlivnila českou komeniologii jen svými texty, ale i svou zaštiťující
998 Tretera 2011: 151 – 152.
999 srov. Holý,J.: Vladimír Justl: ozvuky času... Akropolis: Praha 2007, zvláště s. 49, kde V. Justl
velice zajímavě vzpomíná, jak mu J. Popelová velmi obětavě a statečně pomohla v časech
jeho univerzitního studia v Olomouci.
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autoritou, která už jen tím, že se mohla vykázat velkým doktorátem
z Lomonosovy univerzity v Moskvě uděleným na základě práce o J.A.
Komenském, ukazovala cestu mnoha dalším badatelům – z těch, na které měla
J. Popelová největší vliv, je možno uvést J. Novákovou, D. Čapkovou
a částečně též K. Máchu

1001

1000

.

Proto si také stále silněji v obecné rovině uvědomuji, že význam
komeniologie nebyl jen v samotném studiu života, díla a odkazu J. A.
Komenského, ale především v umožnění alespoň relativně svobodného bádání
v humanitních vědách pod záštitou zájmu o velkou a v zásadě všeobecně
respektovanou osobnost dějin pedagogiky.
V zásadě tedy platí, dějiny české a slovenské komeniologie není možno
chápat jen jako do sebe uzavřený vývoj jednoho vědního oboru, ale právě
naopak, v duchu toho, co D. Špelda nazývá jako externalismus, pro který platí,
že „součástí historie vědy musí být i zkoumání kulturního a sociálního kontextu,
v němž se odehrávalo vědecké bádání minulosti“

1002

. Pokusil jsem se totiž

ukázat, že studium života, díla a odkazu J.A. Komenského nebylo v zásadě nikdy
něčím uzavřeným do sebe, protože vždy můžeme pozorovat velmi úzkou
spojitost nejen s obecným kontextem v naznačeném slova smyslu, ale i se
symbolickým centrem, které je v návaznosti na postavu Komenského postupně
konstituováno.
Komenský totiž nebyl vnímán jen jako jedna z řady významných osobností
českých dějin, ale přímo symbol zápasu o moderní českou školu a politické
znovuzrození českého politického národa, v některých případech (zejména ze
slovenské strany) jako postava, v níž se téměř ideálním způsobem snoubí české a
slovenské kořeny a představuje tak pro oba národy významnou osobnost jejich
individuálních i společných dějin.

1000 J. Nováková o D. Čapkové píše, že J. Popelová ji „poněkud přeškolila na filozofii a dala jí

podnět k sestavení překladatelského kolektivu pro Konzultaci“ - Nováková,J.: Čtvrtstoletí nad
Komenským. Kalich: Praha 1990.

1001 srov. význam, který K. Mácha přikládá J.A. Komenskému na stránkách knihy: Jeřábek,A.: O
pravdě dějin. Rozhovory s filosofem českých duchovních dějin Karlem Máchou. Traugott Bautz
Verlag: Nordhausen 2012.
1002 'Špelda,D.: Proměny historiografie vědy. Filosofia: Praha 2009, s. 16.
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8. bibliografie komeniologických textů Jiřiny Popelové
1. monografie
a) Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě. Státní pedagogické
nakladatelství: Praha 1958
b) Filozofia Jana Amosa Komenského. Pravda: Bratislava 1986
2. kapitoly v knihách a sbornících, články ve vědeckých časopisech
a) Problém teodiceje u J.A. Komenského. Filosofický časopis 18, 1970,
č. 6, s. 900 - 912
b) Etika. Dejiny etických teorií. Pravda: Bratislava 1981, s. 138 - 146 slovenský mírně upravený překlad partie z Etiky věnované
Komenskému
c) Komenského češství a světovost. In: Sedlář,R.(ed.): Univerzita
Karlova Komenskému 1670 - 1970. Univerzita Karlova: Praha 1971,
s. 13 - 29
d) J.A. Komenský a dnešek. Komenský 76, 1951/52, č. 7, s. 385 – 387
e) Komenského filozofie ve vztahu k filozofickým systémům 17.
století. SCetH 15, 1985, č. 30, s. 16 - 20
f) Učme se u J.A. Komenského a vlasteneckých učitelů z doby
obrozenecké. Pedagogika 5, 1955, č. 3, s. 168 - 173,
g) Pokrokové tradice české pedagogiky. Pedagogika 2, 1952, č. 9-10, s.
560-580
h) Jan Amos Komenský – bojovník za nápravu společnosti. Nová mysl
1957, č. 10, s. 930 – 941
i) Společenské názory J.A. Komenského do roku 1628. Pedagogika 5,
1955, č. 3, s. 190-210
j) Národní vědomí u J.A. Komenského. Pedagogika 7, 1957, č. 2, s.
178-202
k) Komenského cesta k všenápravě. Filosofický časopis 4, 1956, s. 493
– 525.
l) Mírové snahy J.A. Komenského a jejich význam pro přítomnost.
Československý výbor obránců míru. Časopis pro pracovníky
mírového hnutí. Zvláštní číslo z 25.2. 1957, s. 2-5. Uchováno: A AV
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ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 5, sign. 376
m)

Gnoseologický základ pedagogiky J.A. Komenského. In:
Doležal,J., Sedlář,R. (eds.): Otokar Chlup. Sborník prací
věnovaných k 80. narozeninám. SPN: Praha 1955, s. 207 – 222.

n) Pojetí lidské přirozenosti u J.A. Komenského. Pedagogika 20, 1970,
č. 5, s. 679 - 691
o) K obnovení Archivu pro bádání o životě a díle Jana Amose
Komenského. Pedagogika 7, 1957, s. 736 – 737
p) Filosofické a společenské názory J.A. Komenského. In: Popelová,J.,
Kosík,K. (eds.): Filosofie v dějinách českého národa. Protokol
celostátní konference o dějinách české filosofie v Liblicích ve
dnech 14. - 17. dubna 1958. Nakladatelství ČSAV: Praha 1958, s. 70
– 88.
q) Komenský a česká filosofie. Sborník referátů ze semináře Komenský
a jeho doba konaného ve dnech 12.-13. května 1970. vyd. Česká
socialistická společnost pro vědu, kulturu a politiku, odborná sekce
historie, Praha 1971, s. 106 – 118
r) Problém teodiceje u J.A. Komenského. Filosofický časopis 18, 1970,
č. 6, s. 900 – 912
s) Aktuálnost myslitelského díla J.A. Komenského. Nová mysl 24,
1970, č. 11, s. 1513 – 1522
t) Předškolní výchova v pedagogickém systému J.A. Komenského. In:
Fottová,M. (ed.): První celostátní konference o předškolní výchově.
Referáty a diskuse. SPN: Praha 1958, s. 5 – 14.
u) Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě. Autoreferát. Archiv
16, 1957, s. 222 - zpráva o chystaném vydání monografie
v) Vliv pobytu v Polsku na vývoj společenských názorů J.A.
Komenského. In: Bečková,M. (ed.): Jan Amos Komenský a Polsko.
Referáty přednesené na čs.-polském semináři uspořádaném k 30.
výročí vzniku Polské lidové republiky ve dnech 29.-30. listopadu
1974 v Praze. Pedagogický ústav J.A. Komenského ČSAV: Praha
1975, s. 55 – 67.
w)Der Kulturbegriff Komenskýs´. Acta Comeniana 29, 1983, s. 5 – 19.
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český výchozí text překladu uložen: A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová,
k. 8, sign. 449
x) Dialektika dějinného vývoje u Komenského. ScetH 13, 1983, č. 26
sborník, s. 109 – 119.
y) kol.: Otázky současné komeniologie. Academia: Praha 1981, s. 172 –
182, společně s D. Čapkovou a J. Červenkou s. 184 – 188.
z) Consulation Culminates the Endeavours of Comenius. In:
Kyralová,M., Přívratská,J. (eds.): Symposium Comenianum 1982 –
The Impact of J.A. Comenius on Educational Thinking and Practice.
Pedagogický ústav ČSAV, Muzeum J.A. Komenského: Praha – Uherský
Brod 1984
3. popularizační brožury a články
a) Význam Jana Amose Komenského pro světovou kulturu a mírové
hnutí. Praha 1957. - vydáno i ve světových jazycích - francouzsky,
anglicky, rusky, španělsky
b) Komenský a dnešek. Vlasta XI, 1957, č. 13, s. 9.
c) J.A. Komenský – bojovník za nápravu vzdělání a společnosti. Rudé
právo 37, 1957, č. 87, s. 2 (28.3. 1957).
d) Komenského úsilí o nápravu věcí lidských. Učitelské noviny 6, 1956,
č. 11, s. 3
e) Pouť za památkou J.A. Komenského do Polska a Švédska. Lidová
demokracie 15, 1959, 22. března, s. 5.
f) Komenský a dnešek. K 360. výročí jeho narození. Komenský 76,
1951 - 52, s. 385 – 387.
g) Také v Sofii vzpomněli výročí J.A. Komenského. Učitelské noviny 7,
1957, č. 19, s. 1
h) Oslava Jana Amose Komenského v Sofii. Archiv 16, 1957, s. 242
i) Oslava Jana Amose Komenského v Sofii. Pedagogika 7, 1957, s. 768
j) Místo Jana Amose Komenského mezi společenskými theoretiky
nastupující buržoazie. Dějepis ve škole 4, 1957, s. 289 – 297
k) J.A. Komenský – pedagog dospělých. Městský výboru Socialistické
společnosti pro vědu, kulturu a politiku: Praha 1970. Exemplář
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uložen: A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 7, sign. 389 (s
předmluvou J. Polišenského).
l) předcházející bod vyšel i v německé mutaci: J. A. Komenský:
Pädagoge der Erwachsenen. Prag: Städtischer vorbereitender
Ausschuss der sozialistischen Gesellschaft für Wissenschaft, Kultur
und Politik, 1971.
m)

Na prahu roku Komenského. Učitelské noviny 20, 1970, č. 1,
s. 1 a 4.

n) Komenského cesta světla : Komenského názory na organizaci
vědecké práce a šíření vědeckých poznatků Věda a život 4, 1957,
č. 1, s. 2 - 5.
o) Jan Amos Komenský 1670 - 1970: z hesla Československé
encyklopedie. Praha: Encyklopedický institut ČSAV, 1970
4. doslovy, předmluvy v edicích Komenského textů
a) Epilog. In: Johan. Amos Comenii Orbis senusalium pictus
quadriliguis. Uspoř. a k vyd. připr. Ľ. Bakoš. SPN: Bratislava 1958, s.
1 – 17 samostatně stránkovaného doslovu k fotolitografickému
přetisku levočského vydání z roku 1685.
b) Krasnovskij: Jan Amos Komenský. SPN: 1955 - předmluva
c) Filosofický význam Nejnovější metody jazyků. In: Vybrané spisy
Jana Amose Komenského 3. SPN: Praha 1964, s. 15 -30.
d) Doslov. In: Komenský,J.A.: Labyrint světa a ráj srdce : to jest světlé
vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není
než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a
tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání ; ale kdož doma v
srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k
pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází; k vydání
připravil a vysvětlivkami opatřil Vladimír Šmilauer. Svobodné slovo:
Praha 1958.
e) Komenský,J.A.: Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále
vyhledávaná to jest: promyšlené pátrání jak v blížícím se
soumraku světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech
myslích všech lidí a po všech národech : 1. vydání v Amsterodamu
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roku 1668. Přel. a ed.: Kopecký,J., Kyrášek,J., Patočka,J.,
Popelová,J. SPN: Praha 1961.
5. vědecká redakce Komenského textů
a) vědecká redakce: Komenský, J.A.: Dílo Jana Amose Komenského =
Johannis Amos Comenii opera omnia. 9/I. Vyd. 1. Academia: Praha,
1989.
6. nevydané texty
a) etický systém J.A. Komenského (uloženo: A AV ČR, fond: J.
Popelová, k. 8, sign. 444)
nepřímé:
1.

sekundární literatura – hlavní životopisy
1.1.

Pokorný,Z.: Jiřina Popelová. ÚŠI: Praha 1989

1.2.

Martinovský,M.: Jiřina Popelová, 100. výročí narození. Akademický
bulletin AV ČR, 2004, č. 5, s. 25

2.

sborníky k výročím J. Popelové
2.1.

Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Jiřiny Popelové DrSc.
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1964, č. 1
(sborník k 60. narozeninám).

2.2

Gabriel,J. (ed.): Jiřina Popelová. Filozofka a učitelka filozofie.
UJEP: Brno 1984 (sborník k 80. narozeninám)

2.3

1003

Foglarová,E. (ed.): Filosofika Jiřina Popelová: sborník ke 100. výročí
narození a 20. výročí úmrtí významné české filosofky. FF UK: Praha
2005 (sborník k nedožitým 100. narozeninám)

3.

recenze na komeniologické knihy a články J.Popelové
3.1.

1004

Miškovská,V.T.: Jiřinya Popelová, Gnoseologický základ pedagogiky
J.A. Komenského. Archiv 16, 1957, č. 2, s. 226 - 230

3.2.

Pánek,J.: Popelová Jiřina - Filozofia J.A. Komenského. ČČH 88,
1990, č. 1 - 2, s. 166

3.3.

Kalivoda,R.: Jiřina Popelová, Cesta Komenského k Všenápravě,
Filosofický časopis 8, 1960, č. 3, s. 433 - 446

1003 recenze tohoto sborníku: z pera J. Schlegelové otištěna: Filosofický časopis 35, 1987, č. 4,
s. 587 – 593.
1004 jsou zařazeny výhradně recenze komeniologických monografií, neboť recenze všech
publikovaných textů J. Popelové by vydaly na samostatnou bibliografii
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3.4.

Machovec,M.: Objevná kniha. Literární noviny 1958, č. 36, s. 4.
Výstřižek uložen též: A AV ČR. Fond: Jiřina Popelová, k. 23, sign.
948

3.5.

1005

Přívratská,J.: Filozofia Jana Amosa Komenského. Acta comeniana 8,
1989, s. 219 - 222

3.6.

Farkašová,E.: Filozofia Jana Amosa Komenského. Filozofia 42, 1987,
č. 3, s. 405 - 407

3.7.

Leskáková,M.: Filozofia Jana Amosa Komenského. Pedagogika 37,
1987, č. 2, s. 237 - 240

3.8.

Chlup,O.: Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě. Archiv 18,
1959, č. 2, s. 172 – 175

4.

články k narozeninám
4.1.

Mácha,K.: Jiřině Popelové k vědeckému a životnímu jubileu.
Filosofický časopis 12, 1964, č. 2, s. 193 - 195

4.2.

1006

Sobotka,M.: K životnímu jubileu prof. Jiřiny Popelové. Filosofický
časopis 17, 1969, č. 2, s. 235

4.3.

Svoboda,L.: Životní jubileum prof. Jiřiny Popelové. Filosofický
časopis 22, 1974, č. 2, s. 268 – 275.

4.4.

Menzel,L.: Zamyšlení nad seznamem prací Jiřiny Popelové.
Filosofický časopis 12, 1964, č. 6, s. 907 – 908

4.5.

-red-: K životnímu jubileu prof. dr. Jiřiny Popelové, DrSc.
Filosofický časopis 27, 1979, č. 3, s. 454 - 455

4.6.

Steindl,R.: Rozhovor s prof. J. P. „Pracuji, co jiného bych pořád
dělala?“, Tvorba 1984, č. 9

5.

nekrology
5.1.

1007

Gabriel,J.: Za profesorkou Jiřinou Popelovou., SCetH 19, 1986, č.
31, s. 134 - 138

5.2.

Čapková,D.: Jiřina Popelová. Acta comeniana 7, 1987, s. 213 – 217

5.3.

Bretfeldová,H.: Profesorce Jiřině Popelové k životnímu jubileu.
SPFFBU B 35. Brno 1986, s. 106

5.4.
1005
1006
1007
1008

1008

-red-: Jiřina Popelová. Filosofický časopis 34, 1986, č. 1, s. 170 –

Pokorný 1989 tento text neeviduje
Pokorný 1989 tento text rovněž neeviduje.
Časopis Pedagogika žádný nekrolog J. Popelové neotiskl.
Pokorný 1989: 54 udává nesprávně, že se jedná o číslo B 33.
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172.
5.5.
6.

-red-: Zemřela prof. Jiřina Popelová. Rudé právo 17.6. 1985, s. 4

vzpomínky:
6.1.

Tretera,I.: Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec.
Paseka: Praha 2011, s. 149 – 152.

Přehled celkové komeniologické bibliografie J. Popelové, bohužel však
neúplný a v některých údajích nesprávný, uvádí Pokorný 1989: 28 – 55. Vzhledem
k roku vydání také není zachycena literatura po roce 1990.
Komeniologická bibliografie je zachycena v úplnosti, sekundární zdroje
jen pokud mají bližší vztah ke studované problematice anebo mají shrnující či
hodnotící povahu.
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9. prameny a literatura

•

osobní pozůstalost Jiřiny Popelové uložena: Masarykův ústav a Archiv
Akademie věd České republiky, v.v.i., vědecký útvar Archiv AV ČR, fond:
Jiřina Popelová-Otáhalová

•

A AV ČR, fond: Josef Hendrich

•

Archiv Univerzity Karlovy, fond: Filosofická fakulta, katalogy posluchačů
řádného studia z let 1923 - 1928

knihy Jiřiny Popelové

•

Etika. K historické a současné problematice mravní teorie. Nakladatelství
ČSAV: Praha 1962

•

Étos a práce. O etice povolání. Mladá fronta: Praha 1979

•

Filosof František Krejčí. Nakladatelství Družstevní práce: Praha 1942

•

K filosofické problematice Marxova Kapitálu. Nakladatelství ČSAV: Praha
1954

•

Poznání kulturní skutečnosti. Kruh přátel filosofie Vladimíra Hoppe: Praha
1936

•

Rozjímání o českých dějinách. Aventinum: Praha 1948

•

Studie o současné české filosofii. J.R. Vilímek: Praha 1946

•

Tři studie z filosofie dějin. Příspěvek k problematice bytí a dění. Dělnické
nakladatelství: Praha 1947

•

Zdeněk Nejedlý a pojetí české kultury. Městský výbor Socialistické
společnosti pro vědu, kulturu a politiku: Praha 1972
Pozn.: nejsou uvedeny všechny monografie J. Popelové, ale pouze ty,

které mají užší vztah k tématu práce a je na ně proto v textu odkazováno
časopisy

•

Acta comeniana

•

Časopis matice moravské
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•

Český (československý) časopis historický

•

Dějiny a současnost

•

Jednotná škola

•

Nová mysl

•

Pedagogika

•

Slovo a slovesnost

•

Studia comeniana et historica

monografie, sborníky a ostatní literatura

•

Barvíková,H. (ed.): Věda v českých zemích za druhé světové války.
Sborník z konference konané ve dnech 18. - 19. 11. 1997. Archiv AV ČR:
Praha 1998

•

Bečková,M.: Bibliografie článků v časopise Archiv pro bádání o životě a
díle J.A. Komenského. Roč. 1 - 20 (1910 - 1961). Státní pedagogická
knihovna Komenského: Praha 1964

•

Beneš,Z.: Zdeněk Kalista a česká rozumějící historiografie. In: Kalista,Z.:
Cesty historikova myšlení. Garamond: Praha 2002

•

Cetl,J.: Český pozitivismus. Příspěvek k charakteristice jedné z tradic
českého buržoazního myšlení. Univerzita J.E. Purkyně: Brno, 1981

•

Croce,B.: Historie jako myšlení a jako čin. Centrum pro studium
demokracie a kultury: Brno 2006

•

Čapek,J.B.: Několik pohledů na Komenského. Karolinum: Praha 2004

•

Čapková,D. (ed.): J.B. Čapek - Několik pohledů na Komenského.
Karolinum: Praha 2004
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Pozn.: uvedená bibliografie zachycuje pouze častěji použitou literaturu,
na méně užívané tituly odkazuji v příslušných poznámkách. Zároveň platí, že
zařazeny jsou jen tituly, které nejsou uvedeny v souhrnné komeniologické
bibliografii Jiřiny Popelové. Nejsou také uvedeny tituly literatury vztahující se
primárně k životu a dílu J.A. Komenského (např. životopisy z pera J.
Polišenského či J. Kumpery).
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