v naší sociologii překvapi vě opomíjen, ač~~l,i
jiné závody i nadále zůstat v soukromých
by si. zasluhoval pozornosti ~nohen:; větší.
rukách, ale uznalo se, že ,nové formy ~mdo~
Má četné a důležité souvislostl s danym spolépe vyhovovat současne soclalm, sl:ua<;l.
lečenským sytómem.
Aron nevyzdvihuje myšlenky spolesne za2. Kniha poskytuje pohled ~o', sociologie
kladný státního kapitalismu, a hdov~ho kav latinskoamerických zemích, z~Jmena. v ~epitalismu, ačkoli v podstate o to Jd~., Z~
'k
o níž toho víme poměrne velmi málo.
prvek socializace západních J:0spod~rstv~
XlJ~' jistě pozoruhodné, že celý ,kongre? rr;emožno považovat i soclalm zákonodárství
xických sociologů byl venovan otazka~
a zákonodárství daňové.
sociální bezpečnosti, sociální spr~ve~lnos::!,
Předposlední dvě kapitoly jsou věno:rán,y problematice zabezpečení lidí v ;uz~lYch Zlzpomalení a zrychlení procesu ~ko,nom:cke~ votních situacích. Kdo však vývoj spvo.le:
ho růstu. Zpomalení mělo histor:,lcke kořeny:
čenských věd. v těchto zemích. aspoň zbezn~
souviselo s urychlením tempa rustu po prve
pozoruje není tímto faktem prek,:apen. ~a
světové válce v USA a od roku 19~8 ": SSSR.
tinskoa~erické země, zvláš!~ MeXIko, c;hll~~
Ekonomika západní Evropy se s rtirn Jen J?o- Venezuela, Argentina, l?;azll~e ,a snad 1 ,ne.
malu vyrovnávala. V USA se rychle z:,ysokteré další se zabývaJ~ zeJ.1?en,a takoVym~
vala produktivita práce, která v ~vrope :a- oblastmi sociologie, ktere mají blfzko k p~ak,
ostávala. Po druhé světové valce, doslo
tickým společenským otázkám.
Uve en~
k oživení. Souviselo to s obno,:ou, p;u1?ysl~
tá ky v tom hrají nemalou úlohu. TC? p~atl
vého parku, zčásti zničeného valecny~m ,uda~oazjisté míry o mnoha [íných rozvojových
lostmi. Tempo a produktivita rostly 1 presto,
zemích v Asii nebo, v Afn.ce..
' '_
"
80-85 o~ obyvatelstva pracovalo v o~
Kongresu mexickych socl~logu. se ,zucast
~ětvích, kd~ se s rychlejším růstem produkti- nila řada odborníků ze zerru Latmske a ~e
vity nedá počítat.
verní Ameriky. Z Evropy byly zast~upen! Jen
ěkt ré země' ze zemí socialistickeho tabor,a
V záverečné kapitole docház.í R.. Aro,n
~:by1 zastoupen nikdo, což vzhledem k tek
"edběžným závěrům. RekapItulUJe s,:u J
mef~dický přístup, vycházející z~ t,ří rovu!: matům byla škoda.
• .
první je abstraktní hla~ina Id~~lm,ho scheOtištěny jsou referáty, které ~ze rozdeht
tu druhou jsou zmeny sOClalne ekonopro naši potřebu do dvou sk~pm: ,
m~cké třetí pak konkrétní historický obraz
a) referáty s tematikou mezinarodm, .
ad~í a sovětské společnosti. Všechn~
b) referáty s tematikou. latinskoamerrckou,
sp~lečnosti vidí R. Aron Jako heter.ogen~l.l
.
popřípadě čistě mexIckou.
v trojím smyslu: prvn~. het~r~ge~l.lta ~e
Budu se zabývat jen první sk~P!nou. .
v dělbě práce, na druhem !mstv~ ~men~Je
První pohled na názvy j~dno~hvrch kapínerovné rozdělení bohatství .(r~ka: hietol ukazuje že předmět SOCIOlogIe Je chápán
rarchie bohatství), třetí prvek Vl~l ,:, pluralitě skupin, které se stýkají a p~tykaJL S b~= velmi široc~, takže za.saI:uje ~o ~noha vedh disciplín i praktických useku.
hatstvím souvisí moc a pr,:stlz" s plural
mc
.
, h'
b • n přehled
tou skupin souvisí třídní bOJ.. Vse.chny tyto
V úvodních příspěvctc J~ o ~az~
řehled
literatury (str. 61-83), hístoríckf , P
,
momenty jsou předmětem SOCIOlogIe. ~la,:m
boru a vysvětlení některých zak~admch
role v budoucnu připadá d:rěrr;a d~uhu~ m~
o o imů a kategorií. L. Mendieta s ,Nune~, n~
teligence: inteligenci techmcke, a l~tehgencI
J
t ť Úvod do sociologIe socmlmnetechnické. Průmyslové ~po~ecnostl 20. st~= P
zval svou s a "
S . 'I
bez
letí jsou de iure paclflstlcke" de facto va
~
ho zabezpečení" (str. 41-49J. .0Cla n,.
lečnické. Ve vztahu k Sovětsk~mu sva~u do- pečnost chápe v širš~m. ~myslu ,Jako. cmnos
hé 'R' Aron opíraje se o studie Maunce Alcelého státu. PřipiSUJe Jl tyto úkoly:
, .
drž . nadále
c aZl.,
Iaíse k názoru že SSSR u rZI 1
Radikální změna sociální struktury statu
tempo růstu. a r~zvoje těžkého prť:mys}u. Na
a mezinárodních vztahů.
druhé straně předpovídá, že Sovetsky svaz
Vhodná fiskální politika.
neuspěje v agrární politice, ktero~ !,,-r~n ?O_ Spravedlivé rozdělení národního důcho
važuje za rozhodující pro kone,cny uspech
" neúspěch socialistického sys::emu hospodu.
~~řství. Proti těmto závěrSm ovsem rozhodu_ Státní plánování.
jící bude historická skutecnost.
Nová koncepce svobody, která ~á obVladimír Srb
sahovat také pojmy spravedlnostI a solidarity.
V tomto pojetí, které je pr~ latin~koameSociología de la Segurida,d sodal
rické země běžné, je patrné, Jak pOJem, s~
ciální bezpečnosti a sociálního z~be~pecer;
Jsou dva důvody, proč recenzovat . kni~u
vede sociology k poměrně prOgresIVm~ ?aSociología de la Seguridad Soci~l (~ocIOIOgle zorům na' řešení společenskýc? J?~obl~m,:.
sociálního zabezpečenO, která vysl~ Ja,ko s~u
Dva další referáty se zabyvaJl v?,voJem
bor materiálů ze 14. sjezdu MexIcke. soc~o:
s~ciální bezpečnosti. Jejich autory JSou J.
logické společnosti v roce. 1963 ~a umverslte
Bernaldo de Qiurós a S. A. Queen (str.
v Sinaloa (vydavatelem Je Ins~ltut? de In.
vestigaciones Sociales d~ ~a 1!mversIdad Na- 87-112].
A. Hazas ve svém referátu o po~mu, s<;>cional Autónoma de Mexlco).
.
ciální bezpečnosti (str~ 131-137J. z~uraznut:
1. Recenzí se snažím upoutat pozornost, čt~
nutnost nové orientace ekonomIcke a po 1
nářů časopisu k tomuto oboru, ktery Je
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tické v zemích; jež sociální bezpečnosti chtějí
dosáhnout.
První kapitola se zabývá teorií sociálního
ji pracovník Mezinázabezpečení. Uvádí
rodní
organizace . sociálního
zabezpečení
V. Rys referátem, nazvaným "Sodologie sociálního zabezpečení" (str. 141-176). Zdů
razňuje institucionální charakter sociálního
instituce je výsledkem
zabezpečení. Tato
dlouhého historického vývoje. Pozoruhodné
je třídění sociologických faktorů sociálního
zabezpečení na vnější a vnitřní (z hlediska
státu]. V celé knize je to nejsystematičtější
sociologický pohled na sociální zabezpečení.
Další příspěvek venezuelského profesora sociologie P. Barbozy de la Torre (Některé
aspekty sociálního zabezpečení, str. 177 až
184) v tradici iberoamerické sociologie redukuje výklad pojmu na psychické složky (postoje a přání).
Druhá kapitola je věnována metodologii
sociálního zebezpečení. Uvádí ji profesorka
bruselské university H. Janne-ová statí "Funkcionální zkoumání sociálního zabezpečení"
(str. 207-214J. Patří k pozoruhodným čás
tem knihy. Je to podnětná stať, která navíc dobře osvětluje funkci sociálního zabezpečení v moderní společnosti a její neslučitelnost se starým liberalistickým pojetím
státu. Funkcionální analýza se tu ukazuje
jako vhodný nástroj ke zkoumání makrostrukturálních útvarů a procesů.
Třetí kapitola má název "Sociální zabezpečení a obyvatelstvo". Pokouší se řešit demografické aspekty problému. Největší pozornost upoutává studie známého francouzského
demografa A. Sauvyho o vztazích mezi sociálním zabezpečením a demografií (str.
237-254). Zabývá se hlavně vztahem ekonomicky aktivního a neaktivního obyvatelstva.
Další kapitoly se zabývají sociálním zabezpečením v městském a venkovském prostředí (kapitola 5.), jeho významem pro rodinu (6.), různými rasovými a národnostními skupinami (7.), vztahem sociálního zabezpečení a axiologie, kde jsou patrné vlivy
existencionalistické filosofie (kap. 8)., otázkami volného času a kultury (kap. 9.J, zdravotnictvím (kap. 10.), plánováním (kap. ll.)
a rozvojem zemí (kap. 12.).
V závěru se praví (str. 605J: "Svou povahou, cíli a dynamikou je (sociální zabezpečení) sociální jev, jehož zkoumání má výrazně sociologický charakter. Sociologie má
zkoumat sociální zabezpečení, jeho různé historické a institucionální aspekty, vnitřní a
vnější faktory, jež působí na jeho rozvoj,
společenské skupiny a
struktury, v nichž
funguje". Tento závěr lapidárně ukazuje
možnosti sociologie sociálního zabezpečení
také u nás.
Celá kniha by v evropských poměrech
měla asi stručnější dikci. Podává dost systematický přehled problematiky oboru a je-

jího řešení, není to však ještě důkladný.vě~
decký systém. Vypracovat takový systém by
byla skvělá příležitost pro naši sociologii.
Byl by, to její hodnotný příspěvek k mezinárodní sociologii, který by mohl ukázat funkci
sociální bezpečnosti v socialistickém společenském systému.

Sociologická interpretace tzv. umělecké (vysoké) a masové (nízké, zábavné, okrajové,
periferní, marginální aj.] kultury vůbec a
literatury zvláště se ve světovém měřítku
netěšila a dosud netěší zvláštní pozornosti
společenských věd. Akademické discipliny,
které se tradičně zabývaly vývojem a rozborem dokumentů lidské kultury a jsou poznamenány specializovaným
resortnictvím
(úzké zřetele estetizující, filologizující, historizující bez uvědomění společenského kontextu), se daly překvapit nevídaným příva
lem a náporem masové kultury - od literárních bestsellerů přes komerční filmy až po
a projevily vůči ní rozspolečenské hry paky a bezradnost. K projevům této bezradnosti patří indiferentnost, apatie, vznešená
povýšenost, okázalý nezájem.
U nás daly následky primitívísrnu, omezenosti a deformací období tzv. kultu osobnosti
této všeobecné situaci specifické zabarvení.
Jak správně poznamenal L. S och o r v úvodu k rozboru Goldmannovy studie o sociologii románu', sociologické pojetí kultury je
u nás namnoze chápáno jako jakési pejorativum, zjednodušující a zkreslující složité
vztahy mezi duchovní kulturou a sociální skutečností, ekvivalentní "vulgárnímu socíologísmu'". Z obavy o svébytnost a . autonomii
uměleckých děl je sociologická interpretace
tolerována nejvýš ještě v oblasti masové
kultury, kde jsou estetické zřetele považovány za irelevantní, kde se tedy už sociologií
"nedá nic zkazit".
Na Sochorovu podnětnou úvahu, apelující
právem na potřebu sociologického výzkumu
literárních jevů .v duchu tvořivého marxismu, reagoval J. Ci g á n e k poznámkou
Znovu sociologíe literatury v Literárních novinách (č. 35/1965). Rozvíjí tu' Sochorovy postřehy takto: "Při účtování s nedávnou kulturní minulostí rádi hovoříme v pejorativních souvislostech o sociologickém, resp. vulsociologickém, pojetí literatury ...
gárně
Měříme-li však nedávnou minulost měřítky
rozvinuté empirické sociologie, je víceméně
deklarativní a deklarující koncepce uměni
jako })společenského jevu« z let padesátých
dost nemilosrdně kompromitována. Ukazuje
se, že i tradiční doména marxismu, tj. sociální výklad uměleckých děl, utrpěla v období

1 Sociologie románu, Dějiny a současnost, 1965/2.
že takovému defenzívnímu po2 Je zajímavé.
jetí jsou poplatny i některé náročné ~ilosofické

práce, jako např. partie o
Dialektice konkrétniho, která
ciologickou dimenzi.

Václav Lamser

Literatura jako

umění

a jako zboží'

,(Leo Lowenthal k otázce metod a
sociologie literatury)

umění
vůbec

problémů

v Kosíkově
postráda so-
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dominujícího dogmatismu tolik šrámů a trhlin, že i v rámci současné sociologie umění
statuje spíše v roli zaostalého podivína, který
namísto výkladu zaříkává." A autor poznámky dodává, že si tuto skutečnost smutně uvě
domil při četbě knihy Leo L o w e n t h a I a
Literatur und Gesellschaft (Luchterhand,
1964). J. Cigánek tak vyjádřil pocit, který
s ním sdílejí literární kritici a historici, tj. ti,
kdo se snaží obohatit a oplodnit domény
svého profesionálního zájmu o nové postřehy,
podněty, horizonty a dimenze vědního oboru,
který u nás začíná nabývat domovského
práva už ne jen podle jména - pocit, který
s ním s tím větším smutkem spojuje i samy
sociology.
Úkolem této práce je po Cigánkově informaci která se omezila jen na několik hlavních' obsahových rysů Lowenthalovy knihy,
obrátit pozornost odborné veřejnosti k metodologické stránce Lowenthalova pojetí sociologie lítenatury, která v širším kontextu
platí i pro metodologii sociologie kultury
vůbec. Jako.základ jsme vzali anglický originál Lowel1thalovy knihy, který pod .názvem Literature, Popular Culture and Soctety
vyšel roku 1961 v Englewood Cliffs, New
Jersey.
Kdo je Lea Lowenthal?
Lowenthal, jeden z předních současn!ch

sociologů Spojených států, je zároveň Iite-

rární kritik, historik a filosof mezinárodního
formátu. Narodil se ve Frankfurtu n. M.
roku 1900 a pa studiích na třech německých
universitách pracoval od roku 1926 v Institutu
řůr Sozialforschung ve Frankfurtu a později
v New Yorku. Když musil natrvalo opustit
Německo, stal se roku 1941 lektorem· sociologie na Kolumbijské universitě a po kratším pobytu v "Centre for Advanced Study
in the Behavioral Sciences" na Standfordské universitě v Kalifornii působí jako docent
a od roku 1956 jako profesor sociologie na
Kalifornské universitě v Berkeley. Jeho badatelský zájem sociologa má dvě vyhraněné
oblasti: sociologii masové komunikace (a na
úseku masové kultury zejména analýzu
vlivu rozhlasu) a sociologii literatury. K jeho
nejznámějším publikacím patří: Prophets of
Deceit (s N. Gutermanem) z roku 1949, Culture and Social Behavior (s M. S. Lipsetem),
Literature and the Image ot Man z roku
1 populární kultura v perspektívě je
3 Kap.
přepracovanou versí stati Historical Perspectives
of popular Culture (The American .Tournal of Sociology, leden 1950). Kap. 3 Dískuse o umění a
populárni kultuře: Anglické 19. století jako case
study byla napsána roku 1957 jako The Debate
over Art and Ptrpular' Culture in 18th Centurý
England. Kap. 4. Triumf masových idolú byla
publikována v letech 1942/43 pod názvem Biographíés in popular Magaztne (Radio Research).
Kap. 5 Literatura a společnost shrnuje stať The
Sociology of Literature (Communications in Modern Society, 1948) a partie z knihy Literature and
the Image of Man (1957).
'L. Lowenthal, uved. kn., Xl. - Lze věřit, že
dlouhodobá předchozí erudice v jiných vědních
oborech se může stát předností i pro většinu našich sociologů, jimž objektivní postavení této

1957 a námi již uvedená kniha [angl. orig.
1961, něm. verse 1964).
Publikace Literature, Popular Culture and
Society se skládá z několika esejů, napsaných
v různých časových obdobích za posledních
třicet leť'. Přece však má jednotící téma,
základní svorník, syntetizující autorovy dlouhodobé vědecké zájmy.
Mnohostrannost, komplexnost pohledu a
přístupu, úsilí o syntézu v rámci společen
skovědních oborů, v němž sociologie je základním článkem širokého referenčního systému, je prvním předpokladem a zároveň
i hlavním rysem Lowenthalovy metody zkoumání literárních jevů. Po první světové válce
studoval čtyři roky společenské vědy a další
čtyři roky literární historii, přičemž se celých
těchto 8 let zároveň věnoval systematickému
studiu filosofických disciplín. Po celou dobu
svého pobytu ve Spojených stálech, tedy po více
než 30 let, se zabývá převážně sociologickou
analýzou, zejména když se sociologie stala
jeho odbornou profesí. Lowenthal o tom píše
sám v úvodu ke knize, jíž se zabýváme:
"Tato holá fakta mého intelektuálního života mohou označovat, že se k jednoznačně
definované specializaci ani nepříznávám, ani
se jí nechlubím. Věřím, že to je výhoda'".
Přístup k sociologickému výzkumu z pozic
humanitních věd, aniž ztrácíme ze zřetele
sociologický pohled na tyto obory, je americkému autorovi základní premisou badatelského úsilí a jen lituje, že resortnické zájmy
jednotlivých akademických specializací
("stubborn claims of prtvilege") jen zatemňovaly tuto jednotu společenských discipIín",
Odvolávaje se na francouzského filosofa a
politického myslitele Ch. de Bonalda, pokládá
Lowenthal literaturu za zvláště vhodného
nositele základních symbolů a hodnot, inskupíny".
tegrujících
jednotlivé
sociální
V tomto smyslu literatura zahrnuje dva
.mocné kulturní komplexy: umění na jedné
straně a zboží určené pro trh na straně druhé.
Literatura jako zboží je především indikátorem sociálních a psychologických charakteristik mas, jejich typických forem chování, postojů, věr, předsudků a aspirací. Symbolický význam tohoto zboží zvláštního druhu jako diagnostický nástroj pro studium
člověka v moderní společnosti nelze nikdy
přecenit. Literatura jako umění je na druhé
straně výtvorem individuí a je prožívána
disciplíny v Ceskoslovensku po více než čtvrt stoletl znemožňovalo systematícké a hluboké studium.
Tamtéž, str. XI.
Interpretační tendencí vykládat každý li~ský
čin jak - v jeho bezprostřední realitě, tak v Jeho
symbolickém významu, jíž Freud vyvažoval mechanistické sklony svých teorií, razila pSychO:
analytická psychologie cestu, po níž se pozdéjí
ubírala sociální psychologie, kulturní antropologte
a sociologie kultury. Tento rys freudismu právem
zdůraznil .T. Cvekl ve svém kritickém pohledu na
psychoanalýzu z hlediska současných názorů (Ego:
superego-id, Literární noviny 1965135). .re zbytečne
připomínat že většina amerických sociologu kultury Low~nthala nevyjímaje, tvořivě recípuje vše,
co je na Freudových myšlenkách živé a racionální.
5
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individuálně. Zdá se tedy, že je vzdálena
zájmu společenskovědních pracovníků, a ti
se jí dosud skutečně vyhýbají, alespoň ve
,své profesionální práci. "A přece je mým
hlubokým přesvědčením, že zvláště od úsvitu
naší éry za renesance znamená tvůrčí umě
lecká literatura jeden ze základních zdrojů
studia vztahu mezi člověkem a společností?".
Už v úvodu ke své práci Literature and the
Image oi Man (Boston 1957) Lowenthal na. psal: "Právě umělec portrétuje to, co je
a rozboru
reálnější než realita sama" této své teze věnuje značnou část knihy,
o níž uvažujeme. Jeho analýza plně potvrzuje poznatek, který je dnes už všeobecným
majetkem nejen sociologů kultury - že totiž
hranice mezi tzv. vysokou a tzv. nízkou literaturou je velmi pohyblivá a relatívní'',
K otázce vztahů mezi oběma kulturními
komplexy, k jednomu z nejzávažnějších problémů sociologické interpretace kultury, načrtává Lowenthal plán výzkumu, vztahující
se k vědecky fundovaným odpovědím na tyto
hlavní otázky:
1. Máme:tu co činit s dichotomií, anebo
jde o dva 'pojmy, které vznikly v různých
logických kontextech?
2. Jsou rovnice umění ++ vzhled ++ elita na
jedné straně a populární umění ++ zábava +-+ masové obecenstvo na straně druhé platné?
3. Může se z umění stát populární kultura? A za jakých podmínek?
4. Bude se rozšiřováním prostředků masové komunikace v moderní společnosti propast mezi uměním a populární kulturou
zvětšovat?

5. Kdo rozhoduje o druzích zábavy a umění,
v dané společnosti?
6. Co je "dobré" a co "špatné" v jednotlivých ď uměleckých oborech a v populární

předkládaných

kultuře?

Vyřešení těchto problémů se podle Lowenthala stane základem teorie populární kultury, kterou prozatím není s to ani začít for-

mutovat".
Formulace teorie populární kultury při
k sociologické interpretaci literatury
jako umění a jako zboží, jejíž základní problematiku Lowenthal inventarizuje takto:

spěje

vztah mezi literaturou a společenským systémem, postavení spisovatele ve společnosti,
,.. ,společnost a sociální problémy jako literární
materiál, společenské podmínky úspěchu.

Pokud jde o první z aspektů a rovin této
problematiky, je tu prvním úkolem situovat
literaturu do funkčního systému" (frame)
uvnitř každé společnosti a zase uvnitř růz
ných úrovní stratifikace této společnostív'".
Druhým úkolem sociologa je studium literárních forem. Epika, lyrika, drama, román

Tamtéž, str. XII.
Nové zajímavé poznatky na toto téma přinesla
v článku O literatuře nízké, zábavné a masové (Divadlo 4/1965).
'Tamtéž, str. XVIII-XXI.
10 Tamtéž, str. 141.
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Grebeníčková

mají specifické sociální souvislosti Za klasický. počátek studia ~ohoto aspektu' považuj~
amencky autor knihu G. Lukácse Die
Theorie des Romans (Berlin, 1920).
Spisovatel
je "specializovaný
myslitel
o individuu", "intelektuál per se, pro něhož
objektivní pramenné materiály jsou jen arbitrárním arsenálem vztahů, jehož užívá _
užívá-li ho vůbec vzhledem ke svým
zvláštním estetickým záměrům", a předsta
vuje "prototyp intelektuálního chovárrí''!",
Problematika tohoto druhého aspektu studia
se týká jednak subjektivních podmínek
tvorby (literární tvůrce, resp. výrobce jako
psychosocíální individualita), jednak objektivních skutečností (zdroje prestiže a pří
jmů, tlak institucionalizovaných činitelů sociálního ovlivňování, vliv technologie a tržních mechanismů aj.), jednak mezních problémů subjektivních a objektivních aspektů.
Literární dokumenty hodnotí Lowenthal
jako druhotný pramen pro historickou analýzu. Stávají se tím cennější, čím je méně
primárních pramenů pro dané období. Líterární památky patří do oblasti propedeutiky studia dějin a sociologie společenského
vědomí. Po celá dlouhá uplynulá období byla
literatura jediným zdrojem informací např.
o soukromých mravech a módách, který tu byl
k dispozici. K největším nedostatkům součas
ných biografií, jimž americký sociolog věnoval
speciální studii velmi známou v odborné literatuře (viz pozn. 3), patří pokusy interpretovat literární postavy zkratovými závěry na
základě analogií s psychologií a mentalitou
současného člověka. "Avšak ženy jako paní
Bovaryová, Anna Kareninová nebo Faustova
Markétka nemohou být interpretovány pouhou analogií: jejich problémy prostě dnes nemohou být prožívány,
protože atmosféra,
z nichž vyrůstaly jejich konflikty, minula" ...,
,.Je úkolem sociologa literatury uvést zkušenost imaginárních charakterů ve vztah
k specifickému historickému klimatu, z ně
hož pocházejí, a tak učinit z literární hermeneutiky součást sociologie vědění''P,
Pod poslední kategorii problémů spadají
podle Lowenthala tři skupiny otázek. Je to
za prvé problém rozsahu poznání všeobecné
sociální konstelace (all-embrancíng socíal constellation), za níž se píše a čte (např. vliv
války a míru, ekonomické konjunktury a de~
prese; vztah mezi distribuovanou a konzumovanou literaturou a jinými prostředky
masové komunikace, jak jej zkoumal např.
P. F. Lazarsfeld, Radio and the Printed
Page, New York 1940). Druhý pomocný zdroj
je třeba hledat v oblasti sociálního ovlivňo
vání (social control), kde by bylo záhodno
studium zaměřit např. k vládním subvencím
divadlům, praktikovaným v Evropě, k
běru symbolů veřejného ovlivňování od Nobelovy ceny až k lokálním odměnám, k for-

vs-

11 Tamtéž, str. 142.
12 Tamtéž, str. 144. Autor upozorňuje na studii .
E. Bentleye The Playwright as Thinker (New
York 1946) Jako na mimořádně úspěšný pokus pře
v.ádět soukromý život do sociální scenérie a pak
Jl vykládat v sociologicky významných pojmech.
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v dané etapě především ohledával terén a
mám manípulovaného ovlivňování (rekla~a), tříbil stanoviska a měřítka.
k censuře, k institucionalizovaným . r~str~k~
V rámci tohoto dialogu by se mělo předecím rindex katolické círk":e),, k ovhvn<?vanl
vším:
"
neformálnímu (od recenzi az ke kavarena) srovnat různé ma~xisti~ke ~ n~marxlsským debatám) atd. Třetí' č~nitel sociální
tické koncepce současne socíologíe htervatur y
podmíněnosti úspěchu je spoien s technov zahraničí [bylo by např. svrchovane pologickými zrnenamt a s jajich ekO?OmIC~ učné konfrontovat nemarxist~ ~. Lo~enthal~,
hluboce poučeného Marxovými myslenkamI,
kými II sociálními d~sledky. .Za ~akladm
teoretickou práci v .teto souVIslosti poya;s marxistou L. Goldmannem);
,
'
b) analyzovat a rozvínout cenne socioložuje Lowenthal, pokud jde o oblast umeII~'
stať M. Horkheimera Art and Mass cul.tur~ .
gické postřehy v dílech Marxe a Engelse
Poměrně málo je známo o kumulatIvmch
o umění a literatuře (např. Marxův rozbor
účincích technologických změn Co do jed- bulvárních pařížských románů Eugěna Sue):
notlivých Ínasových sdělo-::acíc?,pr?stře?kůo:
c) kriticky navázat na práce G. Lukacse,
Ctou lidé více knih protoze vidí VIce fIlmu
zejména jeho knihu Die T,heor!~ des Rorr;ans:
a poslouchají více r~zhlasových pořadů, aneb.o
a zhodnotit průkopnicky prmos sovets~~
je tomu naopak? Jestliže víme mnoho o kliavantgardní vědy dvacátých let [~klovskIJ,
nických defektech při čtení" je, ts>mu, ,zcela
Žirmunskij aj.) k vývoji sociologie hter~tury;
jinak pokud jde o intelektualm etenarskou
d) poučit se z prvků domácí pokrokove tradice v této oblasti (B. Václavek, L. Sv,?b~d~,
selektivitu.
Pokud jde o úkoly, které musí řešit socioK. Teige, bratří Capkové a další), a tvonve Je
logieliteratury, leží podle Lowent~val~ ,ve rozvíjet.
'
čtyřech oblastech analýzy,
ohraničujících
Tento dialog je chápán jako dlouhodob~čtyři terény výzkumu:
program vědecky fund,ov~ného studi;;, ktery
zá prvé je nezbytné zkoumat funkční .ob- je třeba postupně zpresn.ov~t, doplnov.at ~
konkretizovat. Bude tak získána výzbroj mj,
sah jednotlivých děl na zák~adě kvaht,:i pro zvláště naléhavý a palčivý ú~ol, ~tery
tivní a kvantitativní inventanzace obsahu,
vzniklé komparativními studiemi. Vědecké už vstoupil na pořad dne: pr? socIOlogICkou
analýzu naší současné masove kultury.,
.
studium je tu ve zřejmém nepoměru k běžně
Lowenthalovy studie jako .cele~v ,:, rámci
přejímaným spekulacím. Je např.. pravda,
současné západní soci~logie ~otvareJI .obraz
že hlavní funkcí masové literatury Je uspozvěcnění moderního sveta take v oblasti kulkojovat únikové tendence lidí, kteří trpí
tury. Jestliže jsme v CSSR pře~.všechn'y
frustrací když funkční obsah dnešního rorozdíly nedílnou součástí ~.oder:m mdustr~
mánu je' spíše informativní než únik~vý? ,
ální společnosti,pak Je nasH~ ukole~ u~a
Druhou oblastí je výzkum latentmho zazat do jaké míry platí diagnoza amenckeho
kladu a smyslu toho, co autor explicitně,for
vědce i pro naše poměry. .
muluje, co vypovídá n;imov. prá~ včter;arov~
Bedřích Bauman n
vědomého subjektu.,;Vlce c~ m~ne ved~me:
obvykle méně, je autor mampulatorem, jenz
se pokouší vyslat určit~ zprávy ..(t? get over
certaínmessages), ktere obrazeJI Jeho .osob- Ke knize Piotrowského "Zaměstnání žen
nost a osobnostní problémy":". VYde~tIlovat a rodina"
latentní důsledky z jejich formulovaneho obNesmírně závažný fakt trvalé tendence k ~.o~
sahu je úkol, jehož metodika a technika docializaci člověka vyvolal jasně se prorevunci
sud čeká na prověření.
rozpor mezi sociálním a přirozer:Ý~ v člo
Do třetí oblasti spadá výzkum kulturního
věku; projevuje se v různých rovinách a vY:dědictví a zejména komparativní studium,
volává mnoho negativních mo~e~tu·vo~~??l
při němž by bylo záhodno srov,návat so~čas
ká především do jednoho z neJdul~zlteJ~Ich
né periferní pr:ostředky rr:as~ve, komunikace
vztahů mezi lidmi - do vztahu mezi muzern
s
ideologickým a emoCIOnalmm obsahem a. ženou. Toto je zdůrazněno í tím, vže že?a,
tradíční a úctyhodné literatury"Is, abychom
která se stále více zapojuje dospolecenskeho
získali hlubší pohled na vývoj čtenářových dění, se také stále více socializuje, čí~Ž se por,uzálib potřeb. a zájmů a zejména na mechašují citové vztahy k rodíně. Aktualn~st~~t~
nismy jeho adaptace".
problematiky, jíž se věnují ~oc.iolo~ove a JmI
odborníci, je v současné dobe zJ:vna v mn~ha
státech. Na otázku, je-li zaměstnanost zer;
Pro sociologickou orientaci českosloven
skutečně příčinou vznikajícího odcizení .mezI
ského literárněvědného bádání, potřebnou mužem a ženou a porušení stability rodlI~;Y va
jako sůl, jsou v knize Liter~ture, p~~u,lar citového života dětí, pokusil se odI;l0vedet
Culture and Societu, stejně Jako, v Jmy~h
polský sociolog Piotr?wski ve své knize ZaLowenthalových publikacích, cele bat.en:
..
městnání žen a rodma.
podnětů, námětů i postřehů v meto~OIOgIcke
Zde autor na základě širokého materiálu
i obsahové povahy. Podle nas~ho nazor~ by
svých a jiných existujících průzkumů a stabylo velmi plodné rozvinout dwlog, ktery by
16
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IX1•• 1~:l.Lowenthal, op. cít., str. 158.
15 Tamtéž, str. 159.

vybirali jsme závažné a

podnětné myšlenk:>;

především '? kap. 5 uvažované knihy, nadepsa~e
Literatura a společnost, op. cír., str. 141-161. VIZ
pozn. 3.

tistického materíálu ze své zeme I ze zemí
kapitalistických se snaží odpovědět na základní otázku: do jaké míry společenská práce ženy mimo domov se integruje s její rolí
v rodíně? Dokazuje, že profesionální práce
žen se bude i nadále rozvíjet a že práce žen
se stává nejen společensky nutnou a uznávanou, ale že není v rozporu s její rolí jako
ženy a matky, že se práce stává integrální
složkou její role mateřské a rodinné a že
tento proces je nutně objektivním důsledkem
industrializace společnosti.
Pozastavíme se podrobněji u každé z deseti kapítol této knihy.
V první kapitole autor především ukazuje
jak různorodé názory vyvolala a vyvolává
sociální revoluce související se zapojením žen
do práce, které vzrůstá v poslední době
u vdaných žen a zvláště u žen s dětmi mladšího věku. V socialistické společnosti zvláště
v padesátých letech byl tento moment obhajován jako nutný předpoklad emancipace
zen; v Polsku byl zdůrazňován nejvíce v údobí . še~~i,letéh? plánu fr. 1950-56), kdy byla
neJVYSSI potřeba pracovních sil. Překotné a
často formální zapojování žen do pracovního
procesu vyvolalo pochopitelně mnoho negativních jevů v' rodině. Zároveň vyvolalo
různé reakce jak ve společenských institucích, tak i v tisku. Nejvíce se tvrdilo, že
prohlubující se krize rodiny a vzrůstající chuligánství souvisí se zaměstnaností žen. Mnozí
a~toři viděli nápravu jevu ve zvýšení rodinných podpor a návratu žen do domácnosti.
T~nto typ postoje vyústil v tvrzení, že práce
mimo domov není žádoucí pro ženy které
mají děti. Jejich společenská role je 'vyznačena především jejích funkcí jako ženy a
matky. Zároveň vzniklo protikladné stanovisko, že žena musí být v zásadě rovnoprávná
s mužem a že je to možné uskutečnit jedině
zaměstnáním žen mimo domov. Nejstřfzli
vější bylo třetí stanovisko: zachování harmonického vývoje obou rolí ženy bez přece
ňování kterékoliv z ní eh. Tyto různorodé
názory pochopitelně vyvolaly v různých místech a organizacích různé postoje k ženám.
Autor zdůrazňuje, že rozhodující musí být
imanentní tendence žen samých a že je proto
shromáždít systematické poznatky
třeba
o práci žen mimo domov a zjistit, v jakých
podmínkách vznikla, jaké jsou její příčiny a
význam. Přitom klíčovým problémem zaměst
nanosti žen je rozbor vdaných zaměstnaných
žen, u 'kterých se jejich specifická role ženy
a matky střetává se sociální rolí, kdy žena
má-li pokračovat
často stojí na "rozcestí" ve své kariéře anebo vychovávat děti. Toto
všechno bral autor na vědomí při rozboru
problematiky zaměstnaných žen, která v dů
sledku industrializace společnosti a změny
společenských vztahů již hluboko zapustila
kořeny. Vycházeje z této základní otázky,
která také vyvolává nutně i změnu tradiční
funkce rodiny, naznačuje autor genezi, rozvoj a zvýšení zaměstnanosti žen.
V další kapitole pojednává autor o formách tohoto rozvoje. Teoreticky rozebírá
různá pojetí forem práce a ukazuje, že za
zaměstnaného je třeba pokládat každého, kdo

se živí svou vlastní prací. Vychází přitom
ze zřetele k věkové skupině a uvádí, že ženy
ve zvýšené míře přecházejí ze stavu pomáhajícího člena rodinyda stavu samostatně
zaměstnaných. Nejvíce se zvětšil počet žen
zaměstnaných mimo zemědělství [v roce 1921
bylo v zemědělství 85 %, v r. 1960 59 %).
Mimo zemědělství z každého 1000 žen vzrostl
počet zaměstnaných ze 149 v r. 1931 na 308
v roce 1950 a na 400 v roce 1960. Proto
hlavní těžiště při zkoumání problematiky zaměstnaných žen v Polsku se přesouvá na zacharakteru.
městnání
mimozemědělského
V důsledku velkého vzrůstu zaměstnanosti
žen vůbec [v roce 1960 každá druhá žena
žijící ve městě byla zaměstnána), v létech
1946/50 vzrostl počet pracujících žen o 145 %
a mužů o 110 %, v roce 1950/60 počet pracujících žen o 40 % a mužů o 27 % oproti
předválečnému období. Toto je v knize podrobně rozebráno a ukázáno na tabulkách a
grafech v porovnání s jinými státy od roku
1921. (Polsko stojí v r. 1955, pokud se týče
počtu zaměstnaných žen, mezi socialistickými
státy za NDR a CSSR. V kapitalistických
státech
žen
počet zaměstnaných
vzrůstá
buď pomalu, nebo někdy se i snižuje, jako
ve Francii a Švédsku).
V třetí kapitole autor dokazuje, že zaměst
nanost žen mimo zemědělství dostává více
profesionální charakter a. dokazuje to na
procesu jejich kvalifíkace. Vzrůst kvalifikace uvádí velmi podrobně na tabulkách a grafech. Přesto, že tradice žen
v zaměstnání není tak veliká a kvalifikace
žen oproti mužům je vcelku nižší, není to
s kvalifikací žen tak zlé. V některých oborech, zvláště u mladé generace, je nejen
stejná jako mužů, ale dokonce i větší. Z tabulek je patrno, že kvalifikace žen [podle
srovnání údajů z roků 1881 a 1923) vzrostla.
Počet žen se středoškolským vzděláním je
v některých závodech větší než počet mužů.
Autor zdůrazňuje, že přitom ženy zastávají
i nadále nižší postavení a mají při stejném
vzdělání nižší plat než muži, a dále zaujímají málo vedoucích míst (průmyslových ře
ditelů jsou pouze 2 % žen, hlavních inženýrů
2 %, starších inženýrů 8 %, ředitelů škol 21 %
atd.}, V platovém zařazení cca 1500 zl. je
52 % žen a mužů až 91 %' Tím názorně ukazuje na existující diskriminaci žen v zaměst
nání. Je to problém, který je aktuální i v CSSR,
což jasně zdůraznila konference o problému
kvalifíkace žen v Brně. Při rozboru aktivlzace zaměstnanosti podle věku je na grafech
patrný velmi zajímavý zjev, totiž, že nejvíce
klesá zaměstnanost kolem 27-30 let. V tomto období nejaktivnějšího mateřství je zřejmě
potřeba brát na ženu zvláštní ohled.
To, jak probíhalo zapojování vdaných žen
do zaměstnání během let 1931-1956, autor
rozebírá v další kapitole a ilustruje tento
fakt na velmi podrobných tabulkách a grafech - jak činí ve všech kapitolách, s ohledem na pracovní obor a podle věku, s ohledem na počet manželství podle roku jejich
uzavření·a podle věku (v roce 1931 průměr
ný věk vdavek byl u žen 24,6 let, v roce 1950
23,4 let, v roce 1959 22,5 let; počet manželství
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