společnosti. Tato okolnost sic.e <!o jisté ~íry
posunula ze stroze akad~mlCkeho ~ledls~a
průběh programu, z druhé strany vsal~ pu-

sobila jako spontánní potvrzení spjatosti celkového projektu týmu s progreslVmml te;ndencemi v naší společnosti a přidávala dískusím na významu a akutní naléh~~?s~i. Ne:
málo zde přispěla účast ze zahraničí, 1 kdyz
jinak, zásadně, zkušenost z konference ~k:;
zuje že tzv. národní konference s mezinarod~í účastí nepředstarvuje pro svou kompromisní povahu právě nejšťastnější model konference.
Pozitivně lze využít veškeré písemné materiály předložené konferenci a na ní. pr~
[ednávané. Po předběŽIlých jednáních Je Sltuace asi taková:
a) Některé články a referáty byly vyžádány
zahraničními odbornými časopisy, stejně
jako našimi (zejména Filosofickým a Sociologickým časopisem)...
,. v v
b) Různé instituce a jednotllvcl se stále [eště
obracejí na tým s žádostí
soubor referátů. Bude tedy zajištěn dotisk.
c) Upravený protokol konferenc~ bude vydán v Academii (redakce se UJal Petr Horák) jako malotirážní tis~. Urr:ožní to ,pří
pravu poměrně v brzke době. Jedna se
i o zahraniční vydání zkráceného protokolu.
v
v,
.,.
d) Na konferenci predlozeny anglický pre'klad CiviLizace 7Ja rozcestí (jako rozmnožená účelová publikace) vzbudil neobyčei
ný zájem zahraničních účastníků a jejich
prostřednictvím lze už dnes pozorovat
zvýšený ohlas jednotlivců, ústayů i nakl~
datelství v cízíně (italská skupina Fu'turíbiles si vyžádala autorizaci, stejně jako
západoněmecké nakladatelství Suhrkamp;
další lze očekávat).
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Za zmínku stojí rovněž ohlas konference
v tisku. Rudé právo referovalo o průběhu
pravidelně, ohlasy se O'bjevil~ v Mla~é fron:
tě i v jiných časopisech. ČlankJ;: vyšly ta~e
v zahraničnfm tisku (západonemecka Dle
Zeit pařížský Le Figaro aí.) a vesměs hodnotí' konferenci velmi lichotivě. Ohlas v odborném tisku však lze ještě očekávat později,
zatím vyšla rozsáhlá stať ve francouzské
revui Analyse et prévisíon.
Závěrem se sluší ještě jednou ocenit pomoc
a spolupráci velkého množství praeovíšf
i jednotlivců, kt~ří .věnoval} sv.é, síly ~on
ferenci až do úplného vycerpam. Zda se
nám že mezioborová povaha konference má
svůj' ne zcela bezvýznamný rys i v tom, že
v rámci Akademie věd i jiných vědeckých
pracovišf sdružuje a lidsky sbližuje mnohé
jinak ve svých enklávách uzavřené skupiny.

-OK-

Významné jednání o mládeži
Ve dnech 15.-17. února 1968 se stal jugoslávský Split místem zasedání 3. konference
Jugoslávské sociologioké společnosti, jež soustředila svou powrnost na širokou problema-

tiku mládeže. Hned na počátku je nutno zdů
raznit že to bylo rozhodně setkání užitečné,
protoŽe umožnilo do značn~ míry ;Sh~out výmládeží a otesledky dosavadních diskusí
vřelo prostor novým myšlenkovvýmyrou~ům.1
Prvořadá pozornost byla venovana přede
vším analýze sociální pozice a role mládeže
v moderních společnostech, jako východisku
analýzy jednotlivých sociálních fenom~ů
mládeže. Zldůrazněním významu tohoto vychodiska zahájil svůj referát P. N o vos e 1
(Mládež v současném světě), který současnou
pozici mládeže v moderních společnostech
charaktertzovaš třemi základními znaky: askriptivním znakem podřízenosti, To~í ,noviciátu a specifičností procesu socializace.
Novosel analyzoval a do jisté míry konkretizoval obecnou zákonitost vývoje pozice mládeže ve společnosti. Z askriptívnfho statusu
podřízenosti, vlastního mlád~ži v~ fázi r,ela:
tívně statického vývoje spolecnostl, se mládez
jako sociální skupina může v.ymanit jen. v ~o
bě přechodu společnosti od faze dynamického
vývoje do fáze, v, níž m}~dí lidé ~ř~bíraj~
plnění určitých roh, n~ nez, ~y dospel~ s~mI
nestačili. Avšak po teto řází dynamIck~ho
vývoje je mládež opět "zasazená" do s:,~h~
normálního" podřízeného statusu. Sociální
deprivace, která je výsledkem nesouh.l~u
mladých s jejich nízkým. statuse;n .'1?0,dnz~
ností vede ke kompenzacl, nacházející sVUJ
výra~ v různých "vychýlenýc!;". f?;mác~ cpa-;
vání. Možnosti kompenzace 1 JeJI konkretní
formy jsou ovšem de.te::minován~ r:moha f~~:
tory. Novosel povazuje za .neJyyznamneJs~
sociální původ a pak ekoncmícké a kulturní
klima, v němž mladý člověk vyrůstal a žije.
Sociální deprivace jeví - podle autora vyšší intenzitu u dětí z nižších soci~lníc~
vrstev. (Pojem sociální deprivace - chápaný
ovšem v širším smyslu než v sociální psychologií - byl na splitské konferenci jedníi!?
z nejfrekventovanějších pojmů). Role n~vl
cíátu zahrnuje příprarvu a přechod mladých
do sekundáJrn.ího sociálního horizontu. Novosel se zde plně ztotožnil s H. SchelskYI?
v tom, že přechod mladého č1ov,ěk;a z pn~
márního sociálního horizontu chování, v nemz
je chráněn před nejistotami sv~ta, do !1Or:!-zontu druhého 7Jbyrokratizovaneho, zvecnelého světa sociální velkoorganizace, je pro
mladého člověka otřesem. Intenzita tohoto
otřesu je závislá především ~ ~oc}álním kl~
matu z něhož subjekt do změněných podmlnek přichází. Široké problematíky sociali~~č
ního procesu se Novosel. .do~l, př~deyslm
poukazem na různá shmp'lifikující .poJetl. socializace a pak analýzou řunkce školy Jako
významného či přímo dominantního instrumentu socializačního procesu. Škola dnes vytváří ideální" podmínky pro srážku mladých
s dospělými, a to především, t~m, že 'p?dává
zidealizovaný obraz o chování do~pelych '~
o jejich organizacích. JakmHe ~ vs~k mla~l
lidé seznámí s existující s'kutecnost~ na ;.a;
kladě vlastní empirie, dochází k r9zcarov~m,
které může vyústit i ve vytvořen~.vl~mho
vnitřního světa mladých, ve vytvarem sepa-
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1 Hlavní referáty a diskusní příspěvky této konference jsou zveřejněny v 1.-3. čísle časopisu Sociologija.
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rátních sociálních útvarů, jež odmítají spojení se světem dospělých a jejich organizacemi.
(Výsledky rozporností slov a činů konfrontací vštěpovaných etických zásad a' existující
reality se zabývala celá řada diskusních pří
spěvků, zvláště v souvislosti s úvahami nad
příčinami procesu depolítizace a prívatizace
.
současné mládeže).
P. Novosel, 1. Lučev a někteří další sociologové dokázali svými přístupy užitečnost a
funkčnost strukturálně funkcionálního pří
stupu ke studiu mládeže, který umožňuje
relativně objektivní a exaktní, i když teoreticky jednostranné zkoumání dané problematiky. 1. Luč e v ve svém referátu nazvaném
Pozice mládeže vzhledem ke stuPni otevře
nosti společnosti a její mobiLitě, chápe rozpory v mládeži a rozpory mládeže a společ
nosti jako důsledek strukturálních společen
ských rozoorů, Vychází z konstatování že
dynamika společenského vývoje není doprovázena dynamikou strukturálních společen
ských změn, že zde neprobíhají odpovídající
procesy strukturace, restrukturace, destrukturace, ale jako výrazné se jeví především
procesy konzervace společenské struktury,
které se uskutečňují především prostřednic
tvím existujících- společenských institucí.
"Společenské instituce [a'ko konzervátoří existujícího společenského systému jsou nejčastěji výslednicí úsilí jedné generace a svůj
nejstabilnější výraz získávají v období zaujímání vrcholných pozic a výkonu společen
ské moci". Lučev analyzuje postoj ostatních
generací, především mladé, nastupující generace k daným sociálním poměrům a její
snahu o změnu. Tuto snahu o změnu vysvět
luje hlavně Hm, že procesy stabilizace a
konzervace vztahů vytvářejí překážky pro
normální cirkulaci jedinců ve společenském
prostoru.
Klíčovými otázkami socializace mládeže se
ve svých lPřÍSipěvdch zabýval jugoslávský
psycholog, filosof a sociolog R. S u Ip e k. Vyšel z analýzy subjektově objektových vztahů
mládeže a společnosti, mladých jedinců a
společnosti. Velmi 'zajímavou část tvořil pak
jeho výklad o teoretícko-empírickérn výzkumu socializace několika různých skupin mládeže pracujících v brigádách na "cestě bratr:st ví", měření indexu sociální expanzivity
aj. - Problematikou socializace se zabývala
ve svém příspěvku i Libuše Šil h 'll o v á.
Živou a nikoliv souzvučnou polemiku vyvolal zajímavý referát Manojla B r o č i é e
k problematice generačních vztahů. Přinesl
řadu no,:ých myšlenkových podnětů, zejména
pokud Jde o kontinuitu a diskontinuitu
v transmisi hodnot generačních skupin a genera~ních vln. Jak tento 'referát, tak zejména diskuse k němu byla - ovšem právempoznamenána poznatky o soudobých velmi
rozporných generačních vztazích v Jugoslávii.
Jednou z často rozebíraných otázek splitské, konference byla krize mládeže. Významný podíl na tomto rozboru mělo vystoupení
R. L u k i é e (Základní problémy mládeže:
zespolečenštění, osvojování kultury výchova)
v němž autor hned na počátku ~vedl tut~
svou charakteristiku !krize mládeže: "Mládež
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se necítí být součástí společnosti, chová se
protichůdně společenským normám bouří se
proti společnosti a mepř ijímá v ní' své úkoly". Autor zdůrazňuje prezenci krize mládeže
především ve společnostech s vysoce rozvinutým průmyslem a ekonomikou, zároveň se
však domnívá - a to je myšlenka rozhodně
zajímavá -, že v podmínkách zesilujících
internacionálních komunikací a náporu masově komunikačních prostředků má diskutovaný jev svou významnou platnost i v systémech hospodářsky méně rozvinutých a naznačuje, že někdy jsou dokonce jeho projevy
v takových systémech mnohem ostřejší. Podle našeho názoru jde o nebývalé zrychlení
přenosu vzorů chování, například z vysoce
rozvinutých kapitalistických zemí, jež může
znamenat neorganícké spoiování cizích kulturních produktů s přirozeně se vyvíjejícími
produkty domácí "panenské" či "polopanenské" kulturní půdy. - R. Lukíé se v souvislosti se vznikem současné krize (jež je na
rozdíl od krizí "předcházejících mládeží" hluboce nihilistická, protože nejenže zavrhuje
staré opotřebované hodnoty, ale zčásti odvrhuje jakékoliv hodnoty vůbec [!]) zamýšlí
nad vytvářením kultury a nad nejzákladněj
ším procesem její tvorby, tj. nad procesem
práce. V práci je člověk podřízen určitým
kulturním pravidlům, která si mUJSí osvojovat, prací se utváří, kultivuje, přijímá urči
tou kulturu, utváří svůj charakter, osobnost.
Spolupráce lidí, (kteří jsou zvláštními, neopakovatelnými bytostmi) v pracovním procesu
zajišfuje hodnotu člověka a hodnotu společ
nosti. Takováto spolupráce je základem tzv.
"sociální kultury". Proti tomu existuje .asociální" kultura, založená na ne-práci Či na
ne-lidské práci "sériových", "typizovaných"
lidí. Tuto "asociální kulturu" chápe autor
v širokých kontextech odcizení a zvěcňování
lidských vztahů a lidských individuí. Zdůraz
ňuje, že obtížnost socializace mládeže v širokém smyslu toho pojmu vyplývá mimo jiné
právě z existence "asociální" kultury v tomto

současném světě.

Významnosti práce nejen jako činnosti, jíž
si člověk zabezpečuje prostředky k životu,
ale především jako socializačního a akulturaěního prostoru byla na splitské konferenci
věnována významná pozornost. Příčinu této
akcentace jenutno hledat i v současných obtížích jugoslávské společnosti, konkrétně v
relativně vysoké
nezaměstnanosti mládeže
(v r. 1965 tvořili mladí lidé do 24 let 45,7 %
celkového počtu nezaměstnaných), v obtížích
s uplatňováním mladých pracovníků, v limitaci možností vzdělávání, které zdaleka nejsou poskytovány všem, kdo pro ně mají
předpoklady (tj. schopnosti), neboť významnou roli zde dosud hrají hluboké rozdíly v
materiálním zabezpečení dětí z různých sociálních vrstev. Především otázkám egalitarizace možností průpravy, mobilitě mladých,
vzdělání jako významnému mobrlitnírnu kanálu a v té souvislosti uplatňování mladých
odborní'ků věnoval svou pozornost M. P op v i é (Společenské podmínky a možnosti
vzdělávání v Jugoslávii). Z jeho obsáhlého
přÍS[lěVlku (v němž mimo jiné poukázal i na
růst vzdělanostní úrovně mládeže v ka:pita-
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mě všem socialistickým systémům v součas
né fázi jejich vývoje), a z tohoto ro~p~ru
pramenící odpor. k ml~~ým :schopn~ ~~dm=
eům - to jsou Jevy, jez neJen,?m ~rcuJl 1?0v
, , mládeže v současné slpolecnostI, a~e jez
ZlClI
v " I' 'postoje mladých "
lidí k soucasneov lvnUJl
,
mu společenskému a po~itic~emu systemu, Je,
jich depolitizaci, privatrzacl apod.
Jednou z vážných deformacI sa:nospravy,
totiž uzavíráním pracovních org~:?;~zacl,mladým kvalifikovaným lidem a pncl!;ar;n odse
poru k mladým schopným pracovmkum,
.1.
.,
zabývali i S. Miloš e v i é va ~. M ~ j a n ~ ~
(Několik připomínek k soucasne roh a POZLCL
mládeže ve společnosti a v~ Svazu, komunistů) především v souvislostí s anal:rzou 'postojŮ' dnešních mla~~ch, lidí k ~oucasnemd~
společenskému a p?h~1C:'kemu ~yster:r;r, M,la 1
lidé akceptují socialisrnus prede':?lm Jako
systém humanitních n.or~m., Vo~aJl'po. orálrrí integraci komumstlckeJ:o cl?veka" Jejich požadavek však nelze ~hapat, Ja~o vyraz
touhy po nějakém současnem etlc,ke m k-?-~e:
chismu (kodexu), ale především J.ako ;p~am
překonat diskrepanci mezi tím, co Je h~as,ano,
a skutečností. Jejich ostřejší r~ag~van~ ~a
existující deformace, ktere Je ovhv?-e~o 1 ~e
jich emociálně silnějším uchopovamrp tet~
skutečnosti, je vede buď k :ebela:rtstvl, ktere
nelze vždy chara'kteriZO'va~ ~ak? zr~te,lnou politickou aktivitu (to polItl~'ke byv~ ~~yto
v projevech jež se na prvm pohled jeví J~o
prosté, nevi~né), nebo n~~ývá formy ,apatle.
Vážnou deformací, k niz v u,?lynul'y~h letech docházelo, ale jež rozhodne n~lll J~,!en;
dnes překonaným, spíš~, na?pak, J,; sn~zem
jevů,
Y
.
'
. t
Na nutnost zkoumání názoru ~ pos O}U, v 'v tl' mladý ch lidí na rrzem společnosti. A.
l't' ky'
ucas
.'l'
cházejícího především z hluboke ~nalYzy so:
Zečevié a V. Milié .c~ocwne po-:tc.
, itního a ekonomiokého postavem tak zvane
'
Jugoslávíe a partLCLpace mladeze) na
t
em
,
t "1
c~řebyteoné" mládeže, poukázal M. Rad 0- sys
podkladě analýzy statistiok~hov,mave~la, U p?~ a n o v i é (Problém "přebyt;čné': genera;:e
ukázali na pokles zastoupenI pn~lusní:ku m~a
v současné jugoslávské spolecnootL). v~o !éto
deže v jednotlivých společensk!cJ: a pC;htlc:
v by tečné" generace mládeže (hovon ~v~em
kých organizacích. V současne J.ugos~avs.ke
;,pre přebyteČlllé" generaci starších, dosrpelYc~~ společnosti existuje nesoulad meZI, o~Je.kt1V
~a~a:~uje především "část ml~dfc~ ~i~í, kten ními potřebami systému a konkr~~1Jm.t;11 sozůstávají bez základního vzclel:;tllll.' c~t. mlaciálními podmínkami, kt,;ré d~terml~u~l a ,redých kteří již jako děti zarp?Cal,l ~vuJ progulují zastoupení mladeze v Jednotllvych sofesiol-rální a sociální živo~ [,UZ~~l p,?;mocciálních sektorech. (V uplynulých. letec~. do:
nými pracemi, část mladych h~l,. kteřl ~ešlo napří1klad k závažnému porusen~ ,:e~ove
'í podmínky pro získání kvallf~~ace, d~~e
struktury Svazu komu?istů :- mladl llde do
~aJčást mladých, kteří ji získávaF v ObtlZ- 25 let tvoří 11,5 % vseho ~le.nstv.a).
.
ných podmínkách, skupinu mla~ych, ~,0Ill~Pokles institucionální <3!ktlvlty 1 o~~an:zc;
ých pro nedostatek pracovmch pnl~zl
depohtlzacmt 1' ,mla·dy'ch , 'zintenzívnění
.
t 'sou
td
~~~í pokračovat v návštěvě škol:y, skup~nu vanos
ho procesu, zesílení priva~l~ace a .:- ,o ~ a
mladých provinilců a delinkve,r;tu" skupInu
, 1 d·ky nesprávne polltlky spolecnos~l S.
vys e
. ,)
.
:rniladezl
mladých odborníků, kteří praCUJI m~mo svou
především Svazu komumstu VUCl
I,
v'
aprofesi a na nižších místech" Sk~pl:r;:r
Postupující privatizace a derpolitizv~c,: mladeze
dých kteří nacházejí pracovm pnlezltost: '!
je výsledkem rozpornosti slov v~ Cl~U, 0t;1,ezc;
různÝCh zemích záJpasIní ~v:r~pf. a konec~~ vání participace mladých na ZlVOt~ s~cl~ln~=
skupinu nezaměstnane mlade~e. (V ,r. 19
ho ma:kroorganismu, poklesu uplatn~vanIvz ,
bylo v Jugoslávii 1~2 OO~ :eglstrova:nych nes~dy každý podle svých schopnostl, ~mz~e~
"dle J'eho práce" limitace uplatnova:m
o.
v v v '
,
zaměstnaných mladych hdI.)
mu
po
v , '
"
•
Splitská konference u'kázala, ze r~em staschopností kazdeho mdlvldua.
.
vající situace plodící mnohé problem~ spo;Splitská konference, jíž ~~ ,mlmocI:0den;
lečnosti oS mládeŽí a mládeže se spolecnostl?
účastnilo i několik zahramcmch, soc~o~o~u
.
• "V
va'zvnost narůstá
velmI
z(z PLR, N.D.R , čSSR. ' NSR , Vel'ke Bntan.le,
SItuace,
JeJlz
, ' bude
"
t'
Ja
obtížným a rozhodně ne ~ratk~oib!.m ~roce- USA) byla sYITllPatická svou otev:envosv1,
~
,
v
d·.
k
'
k
vymene
casto
m Nedostatek pracovlll1ch pnilezltostI. pr~
kou se stavela ik ES· USl,
v v , '
e
e
d
:ladé kvalifikované pracovníky ,na J 1l:
velmi protichůdných názorů a k rese:r;l za,straně relativně vysoké zastoupem, nekval~ važných otázek současlnéhť? stayu, s~o~ec??~~~
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funkce sociologie jako vědy, která má zjišťovat a objasňovat sociální rozpory, a mezi
nimi i velmi závažné rozpory mezi společ
ností a mládeží. Jejím dalším sympatickým
rysem byla i účast předních jugoslávských
sociologů, z nichž někteří se otázkami mládeže speciálně nezabývají, ale nutně se jich
dotýkají v širších kontextech svého bádání.
Myslíme si, že by bylo užitečné - a to nikoliv jednostranně -, kdyby k podobnému
propojení obecných a speciálnějších přístupů
docházelo i při našich konferencích.
Libuše Silhanová
ELiška Freiová

Futurologie v Polsku
Jaká bude příští společnost a jaká by měla
být? Kam spějeme? Tyto otázky nejsou nijak
nové - lidstvo si je klade v různých obmě
nách znovu a znovu. Co je však předmětem
současné futurologie (vědy o budoucnosti),
jež získává stále větší zájem jak na Východě, tak ria Západě?
Hledání takových metod předpovědi, jež by
umožnily přesnější výpověď o budoucnosti,
jež by mohly přispět k minimalizaci diskrepance mezi vytyčovanými záměry a dosahovanými cíli.
Neobyčejně podnětný příspěvek k této problematice představuje polská futurologická
konference na téma Problémy předvídání
budoucnosti a model kuUury,1 Byla uspořá
dána z podnětu Pracowní Badarí. Kultury
Wspolczesnej (pracoviště výzkumů současné
kultury), tj. interdisciplinárního týmu Polské
akademie věd, vedeného prof. Stefanem Žólkiewskim. Smyslem práce tohoto týmu není
rozmnožování dalších výzkumů, ale spíše
hledání cest k celistvé interpretaci existujících materiálů. Soustřeďuje se do tří hlavních tematiokých okruhů: teorie kultury, diagnostické analýzy a kult=í prognózy.
Osou práce futurologického proudu je úsilí
o vytvoření perspektivního modelu polské
kultury. Základní hypotéza formulovaná S.
Žólkiewskim vychází z přesvědčení, že "chceme-li předvídat rů'zné trendy rozvoje kultury, příští potřeby, jejichž uspokojení musí
zajistit realizace odpovědně promyšleného
plánu široce pojaté společenské spotřeby, pak
je třeba nejprve vytvořit model budoucí kultury".
Konference, jejíž těžiště tvořila již uvedená problematika předvídání budoucnosti a
modelu kultury, měla výrazně irnterdi,sciplinární charatkter. Vytyčila šest základních pracovních témat: 1. metodologické problémy,
2. kulturní prognózy, 3, demografie - společenská struktura, reorganizace hOSiPodaření
s prostorem, 4. ekonomioko-techrnická báze
kulturních prognóz, 5. člověk a výchova,
6. perspektivy prognostických studií.
V úvahách metodologických tvořily centrum dvě skupiny otázek - metodologie prognóz a zásady konstr1ikoe a teoretické užiteč
nosti modelu kultury.
Lze vůbec chápat předvídání budoucnosti
jako vědu? Cím se takové věda zabývá, jaReferáty a diskuse jsou
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kých metod používá? Byla vyslovena řada
metafor se snahou postihnout specifikum
společenských prognóz. Někteří přirovnávají
prognózy k umění, neboť jejich atributem je
širokó pole otevřené pro intuici, představi
vost, jakési vědecké vizionářství, jež má obohatit skutečnost a její potenciální možnosti.
Doc. No w a k charakterizoval dva možné
typy postojů k budoucnosti pozicí astronoma
a hráče, Astronom se dívá na skutečnost ze
stanoviska nezávislého pozorovatele a pozoruje budoucnost jako nevyhnutelný stav, určený imanentním během událostí. Hráč se
dívá na svět z perspektivy cíle a ve skuteč
nosti ho zajímá jen to, co mu může pomoci
nebo překážet. Dívá se na budoucnost jako
na soubor více či méně příznivých alternativ,
usiluje o to mít vliv na výběr a tím již formovat budoucnost po svém.
Umělec, hráč, astronom, vizionář, politik,
konstruktér - v těchto přirovnáních se objevovaly charakteristiky futurologů.
Diskuse k metodologickým otázkám modelu
kultury směřovala jednak k charakteristice
takového modelu, jednak poukazovala na řa
du vážných metodologických obtíží při jeho
konstru ování.
Model kultury má být podle názoru S. Žiólkiewského přibližným obrazem strukturálních souvislostí spojujících elementy (statické
i dynamické) dané kultury, má poukazovat
na základní funkcionální závislosti. Je svým
způsobem "ideálním
nástrojem, který má
sloužit řešení vymezených úkolů tak, abychom s jeho pomocí nalezli odpovědi na vymezené problémy naší historicky podmíněné
účasti na kultuře".
Praxeolog iprof. Z i e 1 e n i e w s k i vyslovil
otázku, jaké pojetí modelu by bylo vhodné
pro předvídání a plánování kulturních procesů, Poukázal na vážné obtíže, ne-li nemožnost použití formalizovaných modelů v
interpretaci kultury. Typem modelového myšlení, jež je vlastní úvahám nad kulturou, je
tzv. "imanentizace" nebo "abstraktní experimentování", jež by mohlo vést k hledární
podmínek realizace vytyčených cílů a před
vídání konsekvencí vybraných alternativ kulturní politiky. Prof. Zieleniewski uvážU ně
kolik postulátů, které by mohly být předpo
kládanými cíli modelu socialistidké kultury,
jež by měla být kulturou náležitého ocenění
cizích potřeb, kulturou civilní smělosti ~ organizační obratnosti.
Problémem axiologických složek modelu
kultury bylo věnováno mnoho POZOI1l1osti.
Model kultury je možno také chápat jako
systém reprezentující volbu jistých hodnot
a nabízející jisté cesty k jejich dosažení.
V této souvislosti upozomi1 W. Morawski na
obtíže spojené s tím, jestliže se v perspektivních úvahách přijme jaká\Si shora vytvořená škála hodnot.
Dr, Str zel e c k i akcentoval potřebu pluralistidkého polycentristického modelu kultury, v němž by bylo dostatek prostoru pro
různá "centra hodnot", v němž by účastníky
rozdělovaly jisté hodnoty a spoleČIlá pře
svědčení umožňující vnitrní dialog.

pi:su Kultura i spoleczenstvo (1967).
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