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Abstrakt
Text pojednává o sociologické činnosti Edvarda Beneše. Druhý československý
prezident je totiž vnímán hlavně jako politik a diplomat a cílem tohoto textu je proto
připomenout méně známou část Benešovi osobnosti, kterou je jeho sociologická práce.
Beneš sám se vždy cítil být sociologem, různá sociologická témata řešil hlavně
v počátcích své kariéry a v období před první světovou válkou. Avšak i v pozdějších
letech jako československý prezident na povolání sociologa nikdy nezapomněl.
Benešova sociologie je významná v tom, že měla přímý vliv na jeho politickou činnost.
Beneš sociologii vnímal jako nástroj k poznávání společnosti a snažil se, aby z tohoto
poznání vycházela i jeho politika. Beneš byl přímým pokračovatel Tomáše Garrigua
Masaryka a to jak v sociologii, tak v politice. Právě toto zajištění kontinuity myšlenek
TGM je Benešovým velkým přínosem československé sociologii. Tato práce si klade za
cíl představit sociologický profil Edvarda Beneše. Představuje vývoj Benešova
sociologického myšlení a jeho postupný příklon právě k TGM. Zároveň text shrnuje
nejdůležitější sociologická témata, kterými se Beneš zabýval, např. téma demokracie,
sociologie války, náboženství či socialismu. Tato práce je analýzou Benešova
sociologického myšlení.

Klíčová slova
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realismus, É. Durkheim, TGM, sociologie války.

Abstract
This article discusses the sociological work of Edvard Beneš. The second president of
Czechoslovakia is seen mainly as politician and diplomat, but the goal of this article is
to present less know part of Beneš personality. And that is his sociological work. Beneš
always felt like a sociologist, he dealt with various sociological topics mainly in his
early career and in the period before the First World War. However, in later years, as
president of Czechoslovakia he never forgets to the profession of sociologist. Benes
sociology is significant in that it had a direct influence on his political activities. Beneš
perceived the sociology like a tool for learning about society and tried to make out of
this knowledge was based on his policies. Beneš was a direct successor of Tomáš
Garrigue Masaryk, in sociology and in politics, and he ensured the continuity of thought
TGM, it was Beneš benefits. This article aims to introduce the sociological profile of
Edvard Beneš. This work present the sociological profile of Edvard Beneš. It represents
the development of sociological thought Benes and his gradual tendency to Masaryks
thoughts. Article also summarizes the most important sociological topics of Beneš
theoretical works, such as the issue of democracy, sociology, war, religion or socialism.
This work is an analysis of Benešova sociological thinking.
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Námět práce
O Dr. Edvardu Benešovi již bylo napsáno mnoho. Literatura hovoří o druhém
československém prezidentovi především jako politikovi a o tvůrci historie
československého státu. Tento pohled je pochopitelný, avšak já bych svou prací chtěla
připomenout tu část Benešovi osobnosti, o které toho ještě mnoho publikováno nebylo.
Ve své práci se budu snažit představit Edvarda Beneše jako sociologa.
Dr. Beneš napomohl institucionalizaci sociologie v Československu a velmi se zasloužil
o rozvoj tohoto oboru u nás. Byl ovlivněn sociologickými názory Émila Durkheima a
Tomáše Garrigua Masaryka. Sám napsal několik sociologických prací, ve kterých se
věnoval tématům demokracie, socialismu, sociologii války a mnohým dalším. Beneš
sociologii také v různých obdobích svého života přednášel a to nejen na našem území
ale i v zahraničí. Také je potřeba zmínit, že Benešovy sociologické názory velmi
ovlivňovaly jeho politickou činnost. Beneš v sociologii spatřoval nástroj pro poznávání
společnosti a toto poznání se pak snažil využívat při svém politickém rozhodování. Dr.
Beneš věřil, že sociologické poznání společnosti mu umožní řídit politiku ve prospěch
země.
Mým cílem bude analyzovat sociologické práce Edvarda Beneše a podat ucelený obraz
o jeho sociologickém díle. V úvodní části své práce stručně nastíním život druhého
československého prezidenta, učiním tak pro dokreslení celkového obrazu osobnosti Dr.
Beneše. Stěžejní část práce bude věnována přímo Benešově sociologii. Tuto velkou
kapitolu jeho života, jsem rozdělila na několik podkapitol, podle témat, kterými se
v sociologii zaobíral.
První taková podkapitola bude popisovat vztah Beneše k É. Durkheimovi. Počáteční
sympatizování a příklon Beneše k Durkheimovi, neměly dlouhého trvání, neboť Beneš
se od Durkheima nakonec odvrátil a jeho teorie častokrát kritizoval. Zcela opačný
postoj pak měl k TGM. Na počátku své profesní sociologické dráhy se k TGM totiž
stavěl kriticky. Názory obou se lišily např. v otázce socialismu, Beneš zastával mnohem
umírněnější postoj, než radikální Masaryk. Beneš své teorie a názory ale neustále
vyvíjel a tímto vývojem nakonec k Masarykovi nalezl cestu. V dalších částech textu

bych ráda zmínila Benešovu habilitační práci s názvem Stranictví, jež vyvolala
rozporuplné reakce a kvůli níž byl dokonce diskutován Benešův morální profil.
Pozornost chci také věnovat Benešovu názoru na socialismus a marxistickou teorii.
V této otázce se totiž Benešův postoj velmi vyvíjel, zpočátku se zdálo, že Dr. Beneš
bude tíhnout směrem k socialismu. Tuto ideologii stejně jako Marxovu teorii však
nakonec odmítá. Ve své práci bych chtěla přiblížit, s čím se Beneš v otázce socialismu
ztotožňoval a z jakých důvodů ho nakonec odmítl. V dalších kapitolách se budu věnovat
ostatním sociologickým tématům, kterými se Beneš zabýval. Např. sociologii války,
otázce slovanství či náboženství, ke kterému měl, ač vychován v katolické víře, po
jistou rozporuplný vztah. Zde zmíním i vliv Kanta, Darwina či Durkheima, který
můžeme spatřovat v Benešových postojích k otázce náboženské. V neposlední řadě
poukážu na pojem demokracie, neboť ta je jedním z pilířů Benešova uvažování a cílem
jeho politické činnosti. Cesta k existenci demokratické společnosti totiž podle Beneše
začíná v sociologickém poznání společnosti. I díky tomu že, první dva českoslovenští
prezidenti byli sociologové, těšil se u nás tento obor zvýšenému zájmu. Benešovy
zásluhy o institucionalizaci sociologie u nás jsou nesporné, proto poslední kapitolu
věnuji vlivu, který Edvard Beneš měl na utváření československé sociologie.

Předpokládané metody zpracování
V této práci budu využívat především teoretický přístup, který bude zahrnovat práci
s odbornou literaturou a texty. Zjištěné poznatky pak budu dále teoreticky
rozpracovávat. Hlavním pilířem této práce budou přednášky a úvahy samotného E.
Beneše. Pro dokreslení celkového obrazu Benešovy sociologie pak využiji i odborné
publikace jiných autorů.
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Úvod
Edvard Beneš je znám především jako politik a jako na politika je na něj také nahlíženo.
Z hlediska historie je hodnocen a posuzován za svou státnickou činnost. Edvard Beneš
totiž zastával dvě významné funkce ve vrcholné politice československého státu, byl
československým

ministrem

zahraničí

a

v pořadí

druhým

československým

prezidentem. Názory na osobnost Edvarda Beneše se různí, na jedné straně je oceňován
za odbojovou činnost, vnímán jako přítel a pokračovatel TGM. Na straně druhé je pak
spojován s neblahými dopady Mnichovské dohody, s dekrety, které jsou dodnes
vnímány kontroverzně a únorem roku 1948, kdy právě za vlády Beneše převzala moc
komunistická strana. Toto rozporuplné hodnocení Beneše je však z části způsobeno
rozporuplností doby, ve které činil svá rozhodnutí. Nicméně tento text se nebude
zabývat Benešem coby politikem, ale naopak připomene méně známou součást
Benešova života.
Historie totiž často zapomíná, že Edvard Beneš byl také sociolog. Zvláště na začátku
své kariéry přemýšlel nad mnohými sociologickými tématy, nicméně sociologie
provázela celý jeho život a značně ovlivňovala i jeho politickou činnost. Beneš totiž
v této vědě spatřoval nástroj pro poznávání společnosti a toto poznání se pak snažil
využívat při svém politickém rozhodování. Věřil, že sociologické vědění o společnosti
mu umožní řídit politiku ve prospěch země. Věnoval se tématům demokracie,
socialismu, sociologii války a mnohým dalším. Beneš sociologii také v různých
obdobích svého života přednášel a to nejen v rámci Československa, ale i v zahraničí.
Benešovo sociologické dílo lze ohodnotit jako věcné a praktické, obsáhlostí se nemůže
rovnat např. dílu TGM. Pro československou sociologii neznamenalo jeho smýšlení
nějaký význačný obrat, přesto bylo důležité. Beneš na našem území pomohl
zpopularizovat sociologii jako vědu. Byl příznivcem tzv. „vědecké politiky“ a ukázal,
že sociologii lze využít nejen k poznání společnosti, ale i k politické praxi.1 Je více než
pochopitelné, že politické činnosti Edvarda Beneše byl připsán větší význam než
činnosti sociologické. Výsledkem toho je ovšem neexistence souhrnné analýzy

1

PETRUSEK, Miloslav. Edvard Beneš- Zjev bodavé tragičnosti. Sociologický časopis. 2004, roč. 40, 12, s. 207-211. Dostupné z:
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/87fbcb091eb0c314386e7537cb7d2e3d637652ba_645_196a_benes14.pd
f
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Benešova sociologického díla. Existuje několik autorů, kteří se tomuto tématu věnovali,
např. Inocenc Arnošt Bláha. Ten, v rámci mapování dějin československé sociologie,
pojednává i o díle Edvarda Beneše, avšak celý rozsah a význam Beneše jako sociologa
nepostihuje. Další autoři se Benešově sociologické činnosti věnují většinou okrajově a
zmiňují spíše jeho život a politickou kariéru.
Cílem této práce je proto analýza sociologického díla Edvarda Beneše. Text postihne
stěžejní sociologické myšlenky Beneše a vlivy, které se podílely na formování jeho díla.
Postupně budou představena témata, která měla v Benešově sociologickém myšlení
ústřední roli. Těmito tématy jsou demokracie, socialismus, sociologie války,
náboženství, slovanství a stranictví. Na Benešovu sociologii mělo patrně největší vliv
myšlení TGM a É. Durkheima, proto se text bude zabývat i tím, k jakým z jejich názorů
se Beneš stavěl kriticky, a které naopak přijímal. V textu bude zároveň poukázáno na to,
jaký vliv měl Beneš na formování československé a české sociologie. Výsledkem práce
tak bude obraz Edvarda Beneše jako sociologa a analýza, která vystihne celkový
sociologický rozměr jeho díla.

Přístup a struktura práce
Hlavním pilířem této práce jsou přednášky a úvahy samotného E. Beneše. Pro
dokreslení celkového obrazu Benešovy sociologie pak využívám i odborné publikace
dalších autorů či odborné články.
V úvodní části práce je stručně nastíněn život druhého československého prezidenta,
učinila jsem tak pro dokreslení celkového obrazu osobnosti Dr. Beneše. Stěžejní část
práce však věnuji přímo Benešově sociologii.
Text zpočátku popisuje vztah Beneše k É. Durkheimovi, který byl pro teoretické
smýšlení Benešovo velmi důležitý. Počáteční sympatizování a příklon Beneše k
Durkheimovi neměly dlouhého trvání, neboť Beneš se od Durkheima záhy odvrátil a
jeho teorie v pozdějších letech častokrát kritizoval. Zcela opačný postoj pak měl k
TGM. Na počátku své profesní sociologické dráhy se k TGM totiž stavěl kriticky.
Názory obou se lišily např. v otázce socialismu. Beneš zastával mnohem umírněnější
postoj než radikální Masaryk. Beneš své teorie a názory ale neustále vyvíjel a tímto
vývojem nakonec k Masarykovi nalezl cestu. Tato část tak představuje jakýsi
12

myšlenkový profil Edvarda Beneše. Další část textu zmiňuje Benešův náhled na
demokracii, která je jedním z pilířů Benešova uvažování a zároveň cílem jeho politické
činnosti. Daná kapitola zahrnuje také další témata, která s demokracií přímo či nepřímo
souvisí. Jedná se o postoj druhého československého prezidenta k politickým stranám.
Zde zmiňuji Benešovu habilitační práci s názvem Stranictví, jež vyvolala rozporuplné
reakce a kvůli níž byl dokonce diskutován Benešův morální profil a také téma
sociologie války. Další velká kapitola shrnuje Benešův názor na socialismus a
marxistickou teorii. V této otázce se totiž Benešův postoj nevyvíjel zcela jednoznačně.
Zpočátku se zdálo, že Dr. Beneš bude tíhnout směrem k socialismu. Tuto ideologii
stejně jako Marxovu teorii však nakonec odmítá. Daná kapitola je věnována i otázce
slovanství a Benešovu názoru na blízkost a spolupráci slovanských národů, tedy i těch,
ve kterých vládly socialistické tendence.

Kapitola se okrajově zabývá i dalším

sociologickým tématem, nad kterým Beneš přemýšlel. Jde o otázku náboženství, ke
kterému měl, ač vychován v katolické víře, po jistou dobu rozporuplný vztah. Zde opět
zmíním i vliv Émila Durkheima, který můžeme spatřovat v Benešových postojích k této
otázce náboženské.

Stručná biografie Edvarda Beneše
Druhý československý president se narodil 28. května 1884 v Kožlanech jako Eduard
Beneš, pod později známějším jménem Edvard začal vystupovat až v dospělosti.
Pocházel z rolnické katolické rodiny a původně se měl vyučit ševcem. Se svolením otce
ale nakonec studoval na Gymnáziu v Praze. Po jeho absolvování začal se studiem na
pražské filosofické fakultě, kde jako profesor působil i Tomáš Garrigue Masaryk.2
Během svého studia přeložil do češtiny Zolova „Zabijáka“, tato kniha byla pro Beneše
inspirací k úvahám o alkoholismu, z nichž později vzniklo samostatné dílo věnované
tomuto tématu. Na Masarykovo doporučení odjel Beneš studovat na pařížskou
Sorbonnu, pak se ale rozhodl získat doktorát na univerzitě v Dijonu. V této době se
Beneš zabýval především studiem filosofů G. Sorela, H. Bergsona a É. Durkheima. U
každého z nich obdivoval část názorů a zároveň se s částí nemohl ztotožnit. Snažil se

2

HAVLÍČEK, František. Edvard Beneš: Člověk sociolog politik. Praha: Prospektum, 1991, s. 5-10. ISBN
80-85431-20-3.
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tedy najít jakousi syntézu mezi těmito myšlenkami a toto hledání syntézy mezi více
ideami se stalo příznačným pro Benešovo pozdější sociologické přemýšlení.
Během svého pobytu ve Francii působil jako pařížský dopisovatel především do Práva
lidu, ale přispíval i do dalších periodik. Články do Práva lidu posílal i během svého
krátkého pobytu v Británii v roce 1906. Beneš v těchto článcích nahlížel na život a
poměry v Británii značně kriticky, čehož během druhé světové války využili nacisté a
Benešovy texty vydali v souboru „Londýn a sociální poměry v Anglii“ za účelem
propagandy a kompromitování Beneše.3 Ještě před dokončením studií pak Beneš
podnikl cestu do Berlína, kde se blíže seznamoval s díly německých filosofů. Studoval
dílo I. Kanta, K. Marxe, F. Nietzscheho, J. G. Fichteho a G. Hegela, tímto studiem
získal další možné inspirace pro své pozdější vlastní práce.
Po návratu do Paříže v roce 1908 Beneš zdárně dokončil doktorské studium v Dijonu a
vrátil se do českých zemí, aby dále pokračoval ve studiu v Praze. Potřeboval obhájit
svůj doktorský titul z Dijonu, ten totiž nebyl v Rakousko- uherské říši platným.
Doktorát obhájil disertační prací s názvem „Původ a vývoj moderního politického
individualismu“. V roce 1909 se pak Beneš oženil s Hanou Vlčkovou, kterou poznal
během sorbonnských studií. Dále působil v Praze jako středoškolský profesor a usiloval
o získání docentury ze sociologie.4
„Soukromým docentem filosofie se zvláštním zřetelem k sociologii“ se Edvard Beneš
stal v roce 1912 na základě habilitačního spisu s názvem Stranictví. V tomto období
také Beneš vstoupil do České strany pokrokové. Tu založil TGM a její politická činnost
se nesla právě v duchu Masarykova realismu. Strana usilovala především o
decentralizaci Rakouska- Uherska a o větší míru samostatnosti pro české země. Kriticky
hodnotila politické a sociální poměry v zemi, zároveň však odmítala tzv. prázdné
vlastenčení a nesmyslnou averzi vůči všemu německému a rakouskému.
Po vypuknutí 1. světové války začal Beneš spolupracovat s TGM ve věci české otázky.
Po Masarykově emigraci začal Beneš český a slovenský odboj organizovat, působil
v odbojové skupině Maffie a to až do té doby, než musel sám odejít do emigrace,

3

HAVLÍČEK, František. Edvard Beneš: Člověk sociolog politik. Praha: Prospektum, 1991, s. 7. ISBN
80-85431-20-3.
4
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protože mu na území rakouské říše hrozilo zatčení. Edvard Beneš emigroval v roce
1915 a nadále působil pro protirakouský odboj v Paříži. Díky Benešovu úsilí byla např.
ustavena československá armáda, která byla po skončení války jedním z velkých
argumentů pro uznání naší samostatnosti.5
Po skončení války se Edvard Beneš stal československým ministrem zahraničních věcí
a podílel se tak na poválečném uspořádání Evropy. Jako diplomat dosáhl Beneš
mezinárodní prestiže, těšil se všeobecnému uznání, které však ve světě bylo vyšší než
v samotném Československu, kde měl množství kritiků a politických odpůrců. Tito
kritici však nebyli zaměřeni přímo proti Benešovi jako spíše proti politice, kterou Beneš
s Masarykem razili. Beneš s Masarykem si byli jako spolupracovníci velmi blízcí a
TGM dokonce vybral Beneše jako svého nástupce v čele československého státu.
V roce 1935, po smrti TGM, se tak Edvard Beneš stal druhým československým
prezidentem.
Prezidentské funkce se Beneš ujal ve velmi složité době, kdy byl nucen vzdorovat
rostoucí německé síle a vést nerovný boj o zachování československého státu. Přestože
se Beneš usilovnými diplomatickými styky a mezinárodními smlouvami snažil zajistit
ochranu pro náš stát, došlo k Mnichovské konferenci, jejímž výsledkem byla
diplomatická izolace ČSR, výrazné ztráty pohraničních území a s nimi i ztráta
pohraničních pevností, které měly zajišťovat obranu státu. Ještě na podzim roku 1938
Beneš oznámil svou abdikaci a brzy na to odjel z Československa. Později, ve svých
pamětech, označoval Beneš mnichovský diktát za svou za největší životní prohru a
zároveň oběť pro československý lid, který chtěl ušetřit války. Mnozí však Benešovo
jednání dodnes označují za zbabělé a zbytečně kapitulantské.
Celé období během druhé světové války pak Beneš zasvětil práci za znovuzískání
samostatnosti pro Československo. Usiloval o navrácení poměrů z období před
Mnichovem. Nejdříve však musel získat uznání ostatních států o legitimnosti
československé exilové vlády. Toto uznání nakonec získal v roce 1940, bylo sice jen
prozatímní, ale už o rok později byla československá exilová vláda uznána bez této
prozatímnosti, a to ze strany Velké Británie i SSSR. Beneš pak vedl československou
exilovou vládu až do konce války. Právě díky jeho práci a diplomatickým stykům
5
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Československu byl tímto odvoláním fakticky přislíben návrat zabaveného sudetského
území, až dojde ke skončení války.
Beneš se znovu vrátil do Prahy až po skončení války v květnu roku 1945. V tomto
poválečném období také vstoupily v platnost tzv. Benešovy dekrety týkající se odsunu
Němců a Maďarů z našeho území a konfiskace jejich majetku. Benešových dekretů bylo
vydáno mezi léty 1940-1945 na 143 a fungovaly namísto zákonů, autorem některých
byl Beneš, jiné vytvořila exilová vláda.6 Nejznámější z nich je ale právě nařízení
týkající se poválečného vypořádání s Němci a Maďary. Tento dokument je dodnes
jedním z důvodů rozporuplného vnímání politiky druhého československého prezidenta.
V roce 1946 byl Beneš nejdříve potvrzen ve funkci prezidenta a o několik dní později
byl i opětovně zvolen. Toto prezidentské období však pro Beneše nebylo příliš
šťastným. Beneš byl již těžce nemocen, navíc musel řešit československou politickou
krizi, která vyústila převzetím moci komunisty v únoru 1948. Neschopnost
demokratických stran domluvit se na společném postupu proti komunistické straně i
samotný nátlak ze strany KSČ byly pro Beneše velkým zklamáním. Na jaře 1948 Beneš
abdikoval na funkci prezidenta a 3. září 1948 zemřel v Sezimově Ústí.7

Myšlenkový profil Edvarda Beneše- aneb od Durkheima k
Masarykovi
Francouzský sociolog Émile Durkheim měl na Beneše nesporný vliv, nebyl to ovšem
vliv v tom smyslu, že by Beneš přejímal Durkheimovi teorie, či je dokonce dále
rozvíjel. Spíše na ně reagoval kriticky a jejich pomocí si ujasňoval vlastní sociologické
smýšlení. Beneš se s dílem Durkheima zevrubně seznámil během svých studií ve
Francii a zpočátku se zdálo, že se s ním ztotožní. Beneš si vážil Durkheima jako
představitele světové sociologické tradice a považoval za nutné rozšířit povědomí o něm
i mezi českými mysliteli, neboť na samém počátku 20. století u nás nebylo příliš těch,
kteří by Durkheimovo dílo šířeji znali. Proto Beneš jako první u nás recenzoval dílo

6
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Elementární formy náboženského života a to již v roce 1913.8 Durkheim právě
v Elementárních formách náboženského života Benešovi ukázal, že náboženství má
značný význam pro vývoj společenského dění. Později se však ukázalo, že Beneš tento
význam Durkheima pokládá za nedostatečný a sám mu připsal ještě větší úlohu. Naopak
hned od samého počátku se Beneš nemohl ztotožnit s Durkheimovým opomíjením
významu jednotlivce. I přes jeho kritiku byl sociologický objektivismus pro Beneše
velmi významným „milníkem“ na cestě k přijetí kritického realismu.
V sociologii se Beneš pohyboval a orientoval mezi třemi tehdy nejvýznamnějšími
směry. Na jedné straně stál sociologický objektivismus zastoupený právě Durkheimem,
pro nějž je sociální realita objektivní skutečností existující mimo individua. Beneš
přikládající vždy největší význam individuu, nemohl se nikdy ztotožnit s přiznáním
nedostatečné kreativní role jednotlivci. Edvard Beneš stavěl jedince vždy do popředí a
přikládal mu jasný podíl na společenském dění, který byl podmíněn psychickými
vlastnostmi a psychickým stavem člověka.
Druhým významným sociologickým proudem, s nímž se Beneš podrobně seznámil, byl
sociologický subjektivismus. V počátcích Benešovi sociologické činnosti spolu právě
tyto dva směry soupeřily nejvíce a je proto logické, že i Beneš se zamýšlel nad tím,
který ze směrů nabízí vhodné východisko. Subjektivismus však pokládal společnost jen
za souhrn individuí a Beneš tento názor nedovedl bez výhrad přijmout.
Jako kompromis mezi subjektivismem a objektivismem vnímal Beneš kritický
realismus. Sociální jevy jsou pro tento sociologický směr jevy sui generis, jejichž
vlastnosti a podobu nelze odhadovat a nelze je poznat jednou provždy. Proto je třeba
neustálého pozorování a analýz. Realismus přikládá individuu základní úlohu, proto při
zkoumání společenských jevů začíná vždy u jednotlivce. Kolektivní vědomí je zde
dokonce vnímáno pouze jako lidská imaginace.
Hlavním zastáncem kritického realismu byl u nás Tomáš Garrigue Masaryk. Příklon
k tomuto směru a k tomuto mysliteli však u Beneše nenastal hned. Beneš, vždy
přemýšlivý, analyzující, si k Masarykovým názorům hledal vlastní a značně kritickou
cestu. Hned zpočátku se Beneš s Masarykem rozcházel v postoji k marxismu a
8
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socialismu. Na Beneše hluboce zapůsobily nuzné poměry dělníků v Londýně, kde
pobýval počátkem 20. století. Výsledkem tohoto pobytu byly již zmíněné články do
Práva lidu, které kritizovaly londýnské poměry. Tento počáteční názorový nesoulad
mezi Masarykem a Benešem je však pochopitelný. TGM měl totiž na formulování
jasného postoje k socialismu více času, vždyť jeho dílo Otázka sociální vyšlo v Praze již
v roce 1896. Tedy v době, kdy Beneš začínal s vysokoškolským studiem a musel se
k vlastním názorům teprve propracovat, Masaryk již měl mnohé z dilemat, kterými se
později zabýval i Beneš, vyřešeny. I přes prvotní sympatizování s marxismem však
Beneš tento směr rázně odmítá. Vždy největší kritice podroboval to, že K. Marx se
nesnažil nalézt soulad mezi individuem a společností a také to, že v otázce
společenského vývoje až přespříliš vyzdvihoval hospodářské činitele. Tuto kritiku
shrnul do krátké výtky k Marxovi, který nebral na vědomí že, „mrtvé práci dává
skutečnou hodnotu teprve živý subjekt.“9
Pokud bychom chtěli shrnout myšlenkový profil Edvarda Beneše, nepřekročíme
hranice, které vytýčil Masaryk. Beneš, coby kritický realista, přikládá největší důležitost
individuu, od něj pak postupuje ke společnosti jako celku, přičemž zohledňuje i další
jevy, které mají vliv na společenský vývoj a také psychické a sociální faktory. Nejen
sociální jevy působí tlak na jednotlivce, Beneš zastával názor, že individuum je schopno
stejným nátlakem působit na sociální jevy, což byl právě jeden z důvodu pro rozchod
s Durkheimem. Beneš vnímal sociologii jako nejvyšší vědu, neboť se zabývala
člověkem a lidství mělo pro Beneše význam nejvyšší. Pro Beneše je typické neustálé
hledání syntézy, ať už mezi individualismem a kolektivismem, materialismem a
spiritualismem či intelektualismem a emocionalismem.10 Beneš sám sebe charakterizuje
jako racionálního jedince: „Vím, že mozek i duše musí být v souladu, a vím také, že sez psychologického hlediska- musí lidská mysl vyvíjet buď tím, nebo oním směrem. Já
sám jsem se vyvíjel intelektuálně. Snažil jsem se, aby můj intelektuální vývoj nezničil
cit ani intuici…“11

9
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Stejně jako Masaryk viděl i Beneš význam sociologie hlavně v praktickém využití
v politice. Proto i témata, kterými se zabýval, byla taková, aby se dala reálně využít
v politickém světě.

Sociologie demokracie, války a stranictví
Úvahám o demokracii věnoval Beneš největší část svého sociologického smýšlení.
V jeho pohledu na toto společenské zřízení se jasně snoubí sociologické uvažování
s politickým a opět jsou zde dobře patné snahy převést teoretické rozvahy do praktické
roviny.
Beneš v demokracii naprosto věřil. I když, zvláště v období před druhou světovou
válkou, vyjadřoval obavy nad pevností a výdrží západních demokracií před silou
německého autoritářství, nepochyboval však o tom, že po chvilkovém zakolísání se
státy znovu obrátí k demokratické cestě. A i když byl Beneš přesvědčen o tom, že
demokratické zřízení není bez chyb, že je velmi těžké zajistit spravedlivý podíl všech
jedinců na fungování společnosti, přesto považoval demokracii za vrchol společenského
vývoje.
Edvard Beneš považoval demokratický systém za konečnou podobu společenské
organizace. Na demokracii však nenahlíží jen z politického hlediska, vidí v ní postoj ke
společnosti, myšlenkovou soustavu, která zasahuje do všech oblastí sociálního života.12
Při zkoumání demokracie se Beneš obrací až do hluboké historie a veškerý dějinný
vývoj vnímá jako postupný vývoj k demokracii. (Beneš věřil v logický dějinný běh,
který je sice ovlivňován vůli jednotlivců, ale v určitou chvíli mohou společenské síly
dosáhnout takové intensity, že je vůle individua nedokáže přemoci).13
Feudalismus a absolutismus považuje Beneš za přirozené předchůdce demokratického
zřízení. Velkou zásluhu na cestě k demokracii pak přisuzuje především francouzské
revoluci a americkému boji za nezávislost. Velká francouzská revoluce pro něj
znamenala „…vrchol myšlenkového boje o svobodu individua, neboť společně
s revolucí americkou dekretuje a vydává soubor nezměnitelných přirozených práv
svobodné lidské osobnosti a zavádí novou moderní právní společnost“. 14 Zásluhu za
12
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nasměrování k demokratickému vývoji Beneš shodně s Masarykem přiznává také
protestanství a to především ve Velké Británii a USA, kde byl silně a výrazně
prosazován individualismus. Ve své víře v dějinný vývoj Beneš považuje střet
demokracie a autoritářství za přirozené vyvrcholení vývoje. Jde podle něj o souboj
hmotařského a duchovního názoru na svět.15 Právě důraz na rozdíl mezi materiálno či
duchovno je podle Beneše jeden z hlavních rozdílů mezi demokracií a autoritativními
systémy. Autoritativním systémům Beneš přisuzuje výrazný protiindividualismus a
neustálý boj jako hlavní vývojový mechanismus. Naproti tomu demokracii
charakterizuje jako individualistický systém, který oproti boji klade důraz na kooperaci
a veřejnou diskuzi.
Světové války byly proto logickým vyvrcholením střetu demokracií a autoritářských
režimů. Cílem první světové války bylo vymanění několika nesvobodných národů
z absolutistické nadvlády. Celkově tato válka přinesla velký posun směrem k světové
demokratizaci, mravnímu a politickému pokroku. Beneš vidí důsledky války jako
politik a diplomat, vnímá spíše praktické dopady. Beneš věřil, že demokratický systém
potřebuje v každé společnosti jistou dobu na řádné „zakořenění“. Demokracie totiž
vyžaduje iniciativu občanů, odpovědné společenské chování nejen veřejnosti, ale i
politických představitelů. Společně s TGM tak po 1. světové válce sdílel obavu o přežití
demokracie v ČSR, protože na našem území neměla demokracie tak silnou tradici jako
např. v USA.16 Druhou světovou válku pak Beneš hodnotí jako boj humanitních
demokracií a násilnických směrů. Podle něj šlo o další vývoj směrem k dokonalejší
demokracii a věřil, že z pouhé politické demokracie pak vznikne demokracie
hospodářská a především sociální.17
Právě demokracie hospodářská a sociální je cílem humanitní demokracie, kterou Beneš
považuje za vrcholný bod vývoje demokracie a jejíž koncept převzal od TGM.
Z osvícenství přejímá myšlenky rovnosti a svobody, které jsou základem humanitní
demokracie. Humanitní demokracie klade důraz na mravnost a duchovno. Stojí na
hodnotách, které sdílí většina společnosti a které jsou zastřešené politickými
institucemi. Pro humanitní demokracii je velmi důležitá sociální spravedlnost a
společenská kooperace, zároveň však zájmy společnosti nejsou kladeny nad zájmy
15
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jedince.18 V duchu ideálu humanitní demokracie vidí Beneš i demokratického vůdce.
Říká, že by měl být: „Jako filosof, zvláště filosof dějin a moralista, musí pátrati a
odůvodňovati, v jaké směru a jakými prostředky, hmotnými či duchovními, ideovými či
praktickými, má změny v politické a sociálním životě přivodit nebo prosazovat.“19 Pro
fungování humanitní demokracie je nezbytné mít nejen zodpovědné politické vůdce,
kteří neupřednostňují vlastní zájmy a dobře vedou stát, ale i mravní společnost, která je
oddána demokratickým ideálům. Miloslav Petrusek ve svém článku s názvem Edvard
Beneš- zjev bodavé tragičnosti vidí tuto Benešovu tragičnost právě v naprosté víře
v humanitní demokracii, pro kterou tehdejší doba, i přes vznešenost této myšlenky,
nenalezla pochopení.20
Politiku vnímá Beneš jako praktickou sociologii. Říká, že demokratická politika musí
zkoumat stav společnosti a vzájemný poměr jedince a společnosti a to za pomoci
sociálních věd. Politika tak Beneš vidí i jako sociálního vědce, jenž musí studovat také
společenské dění, aby svou politikou dovedl uspokojit potřeby společnosti. Beneš i
Masaryk byli zastánci tzv. vědecké politiky. Pro Beneše vědecká politika nikdy nebyla
jen prázdným či utopistickým konstruktem. Skutečně věřil, že jen taková politika je
schopna pozvednout moderní demokratickou společnost a udržet ji mravní.
Protože Beneš nevěřil, že lze skutečnost poznat jednou provždy, chtěl i po
demokratickém politikovi, aby ke společenskému dění zastával vždy nové postoje podle
daného vývoje. Apeluje tak na neustálé přezkoumávaní skutečného stavu věcí, ze
kterého má moderní demokratická politika vycházet.21 V souvislosti s demokracií
považuji za nutné ještě zmínit Benešův pohled na sociologii války. Neboť právě
sociologie války je doplněním jeho konceptu demokracie a Beneš sám tato dvě témata
často zmiňuje v přímé souvislosti.
Edvard Beneš zažil obě dvě světové války a v obou byl výrazně zainteresován, když
vykonával odbojovou činnost. Tyto zkušenosti ještě upevnily Benešovo smýšlení o
válce a výrazně podpořily i jeho politickou činnost, kterou směřoval k udržování a
18
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upevňování míru. Své hlavní myšlenky na téma války však představil Beneš již v roce
1915 v díle Válka a kultura. O sedm let později pak byla kniha vydána
Československým vojenským ústavem. Toto dílo je výjimečné v tom, že jde o Benešův
jediný sociologický počin, ve kterém se zabýval tématem kultury. I v tomto případě
projevuje Beneš tendenci přemýšlet o sociologii co nejvíce z praktického hlediska. Jeho
úvahy o válce totiž měly mít praktickou využitelnost i v politice, měly být návodem, jak
se vůbec vypořádat se skutečností existence vojenských konfliktů a jak udržovat mír ve
společnosti. Téma kultury pak Beneš formuje právě na pozadí konceptu války. Miloslav
Petrusek v jednom ze svých článků uvádí, že právě dílo Válka a kultura je důkazem
toho, že „Benešovo kulturní vidění světa bylo např. ve srovnání s TGM nesrovnatelně
chudší.“22
K přemýšlení o tématu války Beneše inspirovaly jednak osobní zkušenosti, jednak
realita jeho doby, ve které byly hrozby ozbrojených konfliktů mezi zeměmi četnější než
dnes. V dané době také vznikala Společnost národů jako nástroj pro udržení míru, na
jejímž vzniku se podílel i Beneš.
Beneš chápal válku jako druh politiky a projev kultury. Všímal si toho, že v jeho době
existovaly snahy hodnotit válku jako kulturní či nekulturní, jako humánní či nehumánní.
Za nejvyšší možný stupeň kultury byl považován stav beznásilí. S tímto hodnocením
však Beneš nesouhlasil, nesouhlasil ani s myšlenkou, že válka znamená ve všech
případech zlo. Pro Beneše byla válka vždy součástí kultury určitého národa, proto lze ve
válečných konfliktech rozeznat kulturní ráz daných národů. Nemůžeme hodnotit, do
jaké míry je válka nekulturní, můžeme pouze posoudit, nakolik jsou určité kultury
naplněny válečnými ideály. Určování míry kulturnosti určité války je tedy značně
zavádějící a Beneš tvrdí, že kulturní by v tomto případě mělo být nahrazeno slovem
mravní. Neznamená to však, že by Beneš pojmy kulturní a mravní považoval za shodné.
V souvislosti s tím Beneš také nesouhlasí s porovnáváním kultur, odmítá existenci
kultur vyšších či nižších. Nesouhlasí tak se sociálními darwinisty, kteří na základě
biologického zákona považovali za přirozený takový společenský vývoj, kdy nižší
kultura podlehla nátlaku vyšší. Beneš zdůrazňuje, že kritériem pro vyšší kulturu je
22
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pouze technická vyspělost a to je velmi nedostatečný argument pro to, aby se mohla
jedna kultura povyšovat nad druhou. Ze stejného důvodu odmítá i teorie J. G. Fichteho,
s jehož dílem se Beneš setkal již za svých studií v Německu. Fichte vnímal válku také
jako jeden z předpokladů pro společenský vývoj a zastával názor, že existují státy stojící
na žebříčku vývoje výše než státy jiné. V tomto případě se Beneš přiklání k TGM, pro
kterého boj nebyl nutnou podmínkou vývoje společnosti, ale naopak za hybatele
společenského dění považoval rozum, lásku a sympatie. TGM spíše než boj, považoval
za nezbytnou součást života pocit vzájemnosti.23
Beneš válku v žádném případě zcela nezavrhuje, i když uznává, že ji nelze naprosto
ospravedlnit. Do jisté míry v ní vidí nástroj k obraně humanitních ideálů. Poukazuje na
to, že existuje mnoho států, které ve své historii vedly ozbrojené konflikty velmi často, a
přesto se zasloužily o výrazný rozvoj těchto ideálů. Mravních ideálů válečné konflikty
v žádném případě nedosahují, Beneš však upozorňuje, že vedle mravních ideálů existují
i jisté okolnosti a skutečnosti, díky nimž může být válka jediným možným
východiskem. Beneš každé individualitě přiznává právo bránit sebe sama, toto právo
stejně tak přiznává i národu, který pak skrze svou vlastní obranu ochraňuje i jednotlivé
individuality. Benešův vztah k válce dokonale vystihuje patrně neznámější úryvek z díla
Válka a kultura: „Válka, násilí a revoluce je oprávněná a spravedlivá a nejen to, naopak
daleko více: je povinností každého tehdy, sahá-li se opravdu na duševní i hmotnou
kulturu jeho národa.“24 Beneš tvrdí, že národ může válčit v zájmu lidstva, pokud bojuje
za svoji záchranu a hájí tak před zánikem svoji kulturu, protože zánik jedné kultury
ochudí celé lidstvo. Zároveň však uznává, že ospravedlnění za účast na válce může
v konečném výsledku přisoudit jen historie.
Přestože Beneš měl ospravedlnění pro válku, ve které národ bojoval pro svoji ochranu,
v každém případě ji vnímal až jako poslední obranný nástroj. Beneš celou svou
diplomatickou činnost zasvětil zajištění míru a to nejen pro Československo. Byl u
vzniku Společnosti národů a pracoval pro zajištění světového míru. Ten byl podle něj
dosažitelný jen v případě spolupráce demokratických zemí. I když Beneš uznával, že
demokratický systém není bezchybný a že mohou existovat i expanzivní demokracie,
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přesto ve vzájemné spolupráci těchto systémů spatřoval jedinou cestu před nebezpečím
války. Beneš se tak stavěl do role neustálého obhájce demokracie a ve svých pracích,
přednáškách i diplomatických projevech volal její obraně. Kromě mezinárodní
spolupráce je k zajištění demokracie i potřeba disciplinovanosti uvnitř jednotlivých
států. Beneš především zdůrazňoval, že politické strany uvnitř státu musí vždy své
vlastní zájmy podřídit zájmům státním. Zbytečné boje mezi jednotlivými politickými
uskupeními totiž demokracii oslabují.25
Právě téma stranictví provází Benešovu sociologii od samého počátku. Pro jeho
vnímání demokracie je velmi důležité, navíc se jím zaobíral i ve svém habilitačním
spisu s názvem Stranictví. Z těchto důvodů jsem se Benešovo pojetí demokracie
rozhodla rozšířit ještě o toto téma. Na následujících řádcích tak bude vysvětleno, proč
Beneš považoval politické stranictví za nutnou podmínku existence demokratického
státu a zároveň, z jakých důvodů jej podroboval přísné kritice.
Tak jako v ostatním případech, i u tohoto tématu provází Benešovo uvažování hledání
jakési syntézy mezi dvěma rozporuplnými postoji. Hlavní problém stranictví vidí Beneš
v tom, že se díky němu do popředí dostávají užší vládnoucí skupiny a tento princip tak
v zásadě odporuje požadavkům demokracie. Beneš si klade otázku: „Do jaké míry má
stát brzdit utlačivou autoritou každého člena pospolitosti v tom, aby nikdo nesměl
omezovati uplatňováním své osobité vůle své druhy v jejich lidské svobodě.“26 Nejvíc
Beneš kritizuje politické i jiné strany za to, že v okamžiku, kdy získají určitý vliv,
podléhají své vlastní sobeckosti a upřednostňují své vlastní zájmy. Strany tak vlastně
mají absolutistické sklony. Dalším terčem kritiky je i to, že straničtí příslušníci jsou
vzýváni k stranické loajalitě a často se musí podřídit stranickým zájmům a neprosazovat
vlastní názory. Strany, které jsou svým založením demokratické, tak mají
antidemokratické tendence.27 Lehká Benešova kritika se týká i nečinnosti, do které často
upadá veřejnost po tom, co se strany vytvoří. Veřejnost přestává vyvíjet vlastní snahy a
činnost nechává na stranách, sama dále funguje už jen jako jakýsi kontrolní orgán.
Beneš projevoval nechuť ke stranictví i tím, že dlouhodobě odmítal vstup do jakékoli
politické strany. Nakonec byl ke vstupu prakticky přinucen a to v době, kdy působil
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jako ministr zahraničí. Bylo totiž krajně neobvyklé, aby člen vlády neměl žádnou
stranickou příslušnost. Tehdy se sešli předsedové čtyř nejsilnějších československých
politických stran a se souhlasem TGM rozhodli, že Beneš vstoupí do strany národně
socialistické. Cílem stranického zařazení mělo být umlčení Benešových kritiků, Beneš
sám se ovšem nikdy s touto stranou nesžil.28
Na stranictví však Beneš přesto nalézá kladné vlastnosti, pro které připouští nezbytnost
fungování stran. Beneš dokonce říká, že jisté pozitivum lze nalézt i ve stranickém
podléhání sobeckosti a vlastním zájmům. Pokud se totiž situace takto vyvine, dojde ke
vzájemné konfrontaci s ostatními stranami a k diskuzi, v nichž jsou probírány sobecké
cíle všech stran a z této diskuze jsou vybrány právě ty sobecké cíle, které jsou prospěšné
většině a mohou posloužit ku prospěchu.29
Další přínos stranictví pak vidí Beneš ve vzdělávací funkci, kterou stranám připisuje.
Strany se přímo podílejí na vývoji společnosti, neboť neustále informují veřejnost o
aktuálních problémech a předkládají jí možná řešení. Veškerou činnost, kterou strana
navíc vytváří, musí pro zbytek společnosti mravně odůvodňovat a tím přispívá i
udržování mravnosti ve státě a k politickému uvědomění společnosti. Právě díky tomu
Beneš straně přisuzuje také státotvornou roli. Beneš míní, že strany celkově prostupují
společenský život a mají velký vliv na určování společenského dění. Je v zájmu každé
strany oslovit co nejvíce lidí a získat co nejvíce příznivců. „Jakmile se kdekoli a jakkoli
projeví nějaký stesk, nespokojenost, zlořád, strana tu okamžitě je, aby se ho chopila. A
jde-li třeba jen o malé skupiny lidí, strana ta nebo ona nikdy nezapomene jim
dokazovat, že jen ona je schopna zájmy jejich hájit.“30 Strany tak významně ovlivňují
různé společenské procesy či jim přímo mohou udávat směr, což Beneš dokazuje na
vzniku dělnický stran, které vznikly jen pro to, aby mohli zastupovat širokou dělnickou
vrstvu, aby ji sjednotili a přetáhli dělnické členy liberálním stranám. Stát se tak náhle
musel dělnickými otázkami zabývat mnohem více, tím byla ovlivněna nejen samotná
státní politika, ale i přemýšlení společnosti.
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Edvard Beneš ve svém habilitačním spise Stranictví charakterizuje dvě základní sociální
funkce strany. Strana je podle něj nástrojem projevování vůle lidu a zároveň přímo
orgánem pro uplatňování této vůle a to přímo prostřednictví legislativy daného státu.
Díky tomu, že se strany snaží prosazovat vůli lidu, vzniká další důležitá funkce stran.
Tou je udržování a kontrola demokracie. Veřejnost sama funguje jako jakýsi
dohlížitelský orgán, neboť sama kontroluje své zástupce, zda naplňují její vůli. Zároveň
však samotné strany kontrolují vládní činnost a kontrolují se i vzájemně mezi sebou, tím
dochází k neustále revizi činných státních orgánů.31
Největší přínos stran však Beneš shledává v obraně demokratického státu. Strany jsou
obranou zbytečné revoluce, která je pro každý stát příliš nákladná a vyčerpávající. Díky
tomu, že strany dohlížejí na vládní orgány, mohou přímo zasáhnout, pokud není
naplňována vůle lidu a zabránit tak nevoli veřejnosti, která, pokud by byla silná a
dlouhodobá, by mohla vyústit až v revoluci.32 Díky zmíněným důvodům považoval
Beneš existenci stran v demokratickém státě za nezbytnou, neboť bez nich by samotná
demokracie nemohla fungovat, ba ani vzniknout.

Socialismus a otázka slovanská
Otázka slovanská i téma socialismu byly dlouhodobými předměty zájmu sociologické
činnosti druhého československého prezidenta, proto považuji za nutné je v této práci
zmínit. Ve svých úvahách o blízkosti slovanských národů a o jejich těsnější spolupráci
Beneš často docházel k otázce: jak se vyrovnat se socialismem největšího ze
slovanských národů? Postoj k socialismu i k SSSR si Beneš utvářel již od počátku
svého sociologického zájmu a vyjasňoval jej i v pozdějších letech, v období 2. světové
války, kdy se pak tento postoj střetával s Benešovým postojem k otázce slovanské. Tato
dvě zdánlivě samostatná témata jsem se proto rozhodla spojit do jedné kapitoly, neboť i
v Benešových myšlenkách se často prolínala a vytvářela souvislou sociologickou
kapitolu.
Slovanskou otázkou se Beneš zabýval již od počátků své teoretické činnosti. V období
před první světovou válkou začal přemýšlet o postavení nesvobodných slovanských
31
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národů a zabýval se tedy i postavením Ruska. V rámci svých studií chtěl dokonce do
Ruska odjet, aby získal hlubší poznatky o této zemi, nebylo mu to však dovoleno.
Slovanství pak provázelo celou Benešovu teoretickou i politickou činnost. Stejně jako
v případě demokracie i v otázce slovanství chtěl Beneš podle svých teorií vytvořených
na základě analýzy historického vývoje a z dostatečného poznání skutečnosti vytvářet
reálnou politickou činnost. Beneš tématu Slovanství věnoval i některá svá díla, např.
Problémy slovanské politiky, Úvahy o slovanství, Problémy nové Evropy a zahraniční
politika Československa.33
Beneš odmítal ideu panslavismu, která znovu ožila se začátkem první světové války i
tzv. neoslovanství, které zastával první československý ministerský předseda Karel
Kramář. Beneš sám formuloval vlastní sociologický koncept slovanské politiky, který
označoval jako Slovanství budoucnosti.
K vytvoření konceptu slovanství budoucnosti Beneš dospěl částečně analýzou
historického vývoje slovanských národů. Zkoumáním tohoto vývoje dospěl k poznání,
že všechny slovanské národy jsou svým založením demokratické. V průběhu dějin se
také mnohokráte ukázala kulturní podobnost slovanských národů a mnohokráte je
dohromady svedly společné zájmy. Jasným důkazem tohoto pro Beneše byla i 1.
světová válka, ve které slovanské národy bojovali za svou samostatnost. Beneš tuto
válku dokonce vnímal jako obranu slovanství proti germánství.
Edvard Beneš nikdy nesnil o vybudování velkého všeslovanského státu. Nevěřil, že
slovanské státy lze sjednotit na základě jednoty rasy. Odmítal totiž teorie o rasové
čistotě a namítal, že žádný národ nemůže být rasově čistý. Beneš také poukazoval na to,
že Slovany není možné sjednotit ani na základě náboženství. Jeho slovanství
budoucnosti mělo stát pouze na vědomí etnické příbuznosti, mělo mít podobu
společenství slovanských národů, které bude ve větší míře spolupracovat kulturně a
politicky. Beneš poukazoval na podobnosti kulturní, společenské a hospodářské,
kterých lze využít pro spolupráci národů. Zároveň však Beneš odmítal jakýkoli pevný
svazek Slovanů. Jeho koncept totiž stojí především na svobodě a demokracii
jednotlivých národů. V tomto případě nad politikem vítězí sociolog, neboť Beneš se
zamýšlel nad stavem společnosti a dobře si uvědomoval, že snahy o sjednocení
33
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slovanských národů by se nesetkaly s úspěchem. I přes mnohé podobnosti se jednotlivé
slovanské národy liší. Uvnitř každého státu je společnost žijící svým vlastním životem,
svými vlastními problémy a tyto společnosti složené z jednotlivců nešlo by spojit
politickým programem do jedné velké společnosti Slovanů, protože taková společnost
by byla zmítána příliš mnoha problémy a neměla by tak velkou šanci na přežití. Beneš
nevylučoval budoucí slovanskou spolupráci v podobě těsnějšího svazu či v podobě
britského Commonwealth. Avšak věřil, že těsnější pouto může vzniknout pouze
plynulým evropským vývojem a nikoli rozhodnutím zahraniční politiky.34
V otázce slovanské vyděluje Edvard Beneš samostatně ještě otázku československou.
Ve své přednášce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 24. ledna 1921 Beneš
uvedl, že ČSR hodnotí jako vyspělejší zemi v porovnání s ostatními slovanskými státy.
Podle něj totiž Čechoslováci jako národ nejednali tak impulsivně a instinktivně jako jiné
národy slovanské, díky tomu má náš národ větší smysl pro politiku a proto se také bude
s postupem let více a více přibližovat západním kulturám.35 „…naše národní kultura
náleží více do sfér kultur západoevropských nežli kultury ostatních Slovanů. Poměr náš
k Slovanům a Slovanů k západní Evropě jest, jak již bylo řečeno, pro naši politiku a
naši budoucnost otázkou důležitou. Závisí na ní do značné míry naše budoucnost. Náš
boj o národní existenci musí být veden ve vědomí, že politika je především boj o
správné a přesné vystihování politické, hospodářské a sociální reality.“36
Pro fungování úspěšné spolupráce mezi slovanskými národy stanovil Beneš důležitou
podmínku. Tou mělo být přesné stanovení územních hranic mezi státy a jejich vzájemné
respektování, které by zabránilo možným sporům. Beneš také připomínal, že koncept
slovanské budoucnosti může fungovat jen v případě, že slovanské státy budou
demokratické. Právě v tomto bodě se jeho pojetí otázky slovanské dostává do rozporu
s faktickým vývojem událostí v SSSR. Je na místě připomenout, že Beneš uvítal
revoluci v Rusku roku 1917, kterou byl v zemi nastolen socialismus. Opuštěním carské
politiky totiž Rusko změnilo své postavení v první světové válce a stalo se silným
spojencem proti Německu. Beneš tak Rusku částečně přiznával zásluhu za
34
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osamostatnění Československa. V otázce slovanské se však Beneš s existencí SSSR
vyrovnával mnohem složitěji, neboť tato země nezapadala do jeho ideje o spolupráci
slovanských demokratických zemích.37
Edvard Beneš ovšem SSSR pro své pojetí otázky Slovanské potřeboval. Rusko bylo
dlouhodobě největší a nejsilnější slovanskou zemí a Beneš navíc vnímal důležitost
SSSR především v oblasti obrany proti Německu.
Beneš si dobře uvědomoval mocenskou převahu SSSR nad ostatními slovanskými státy,
přesto odmítal Sovětskému svazu přiznat vedoucí úlohu ve slovanském společenství.
V jeho představách měly všechny slovanské země rovnocenné postavení, avšak SSSR
mělo pro svou sílu konat v zahraniční politice i v otázce obrany více než ostatní země.
Beneš přiznával, že postavení SSSR tak bude silnější avšak ne nadřazené ostatním.38
Pro svou víru v logický běh dějin Beneš navíc předpokládal, že stav slovanských států
není trvalý. Dokonce přijal myšlenku, že socialismus se může podílet na spolupráci
demokratických států. Socialismus v SSSR se bude postupem času umírňovat a jeho
vývoj dospěje v demokracii. Beneš věřil, že socialismus svojí podstatou směřuje ke
spojenectví s ostatními národy.39 Dějinný vývoj však ukázal, že v otázce slovanské se
Beneš mýlil a jeho postoj k socialismu byl poněkud naivní. Benešova vize o poválečné
spolupráci demokratických slovanských národů naplněna nebyla, rozhodně ne v době,
kterou předpokládal. Konstruktivní spolupráce slovanských národů se v jakési formě
začala uskutečňovat až po několika desetiletích, ne však v podobě odpovídající
Benešovým vizím.
Benešův postoj k socialismu prošel několikaletým vývojem. V počátcích své teoretické
činnosti projevoval jisté sympatie k marxismu, avšak v pozdějších letech pod vlivem
Masaryka se od této teorie obrátil k realismu a s ním i k individualismu. Beneš se po
obou světových válkách účastnil jednání o poválečných uspořádáních Evropy a o pozici
slovanských států a tváří v tvář realitě musel k socialismu zaujmout jiný postoj, než jaký
naznačovaly jeho teoretické úvahy. Beneš byl nucen nalézt kompromis a socialistický
Sovětský svaz zahrnout do své diplomatické i sociologické práce.
37

HAVLÍČEK, František. Edvard Beneš: Člověk sociolog politik. Praha: Prospektum, 1991, s. 106-110.
ISBN 80-85431-20-3
38
HAVLÍČEK, František. Edvard Beneš: Člověk sociolog politik. Praha: Prospektum, 1991, s. 106-110.
ISBN 80-85431-20-3
39
HAVLÍČEK, František. Edvard Beneš: Člověk sociolog politik. Praha: Prospektum, 1991, s. 13. ISBN
80-85431-20-3

29

Podle Beneše vznik socialismu zapříčinily nuzné poměry nejnižších vrstev společnosti.
Začátek tohoto hnutí stál na principu rovnosti a svobody a tento princip sám Beneš
zastával, avšak v případě socialismu došlo k tomu, že vrstvy volající pro rovnosti se
samy

obrátily

proti

revoluci

a

zapudily

myšlenku

individualismu.

Právě

upřednostňování kolektivismu na úkor jedince je to, s čím se Beneš na socialismu
nemohl smířit, vždyť i jeho cílem, coby demokratického politika, bylo nastolení
rovnovážného stavu mezi společností a jednotlivcem. Stejně tak Beneš nesouhlasil
s důrazem na materialismus, neboť základem socialismu jsou výroba a dělba práce.
Teorie socialismu je vystavěna na hospodářských vztazích, Beneš však upozorňuje, že
pro fungování společnosti je důležitý také určitý spiritualismus a vyznávání duchovních
hodnot. Právě sovětskému socialismu Beneš přisuzoval primární kolektivismus, který
vycházel materialistických hodnot.40
Beneš sice souhlasí a částečně ze socialismu i přijímá tu část, která přisuzuje důležitost
hospodářským vztahů, uznává totiž, že i pro moderní demokratický stát je hospodářský
činitel pro vývoj státu nezbytný. Beneš ovšem kategoricky odmítá, že hospodářské
vztahy jsou jedinou podmínkou vývoje. Stejně tak odmítá i myšlenku, že třídní boj
může vést ke zdárnému společenskému vývoji.
Beneš teorii socialismu sice z části respektoval, avšak nikdy neuvěřil, že nabízí jediný
možný pohled na společenský vývoj. Pro Beneše byl socialismus jen jakýsi vývojový
stupeň na cestě k demokracii. Aby však společnost mohla dospět k demokracii, musí
politické strany a političtí představitelé dbát na vzdělávání národa a nepodléhat pouze
materialismu, jinak by nemohly být demokratické ideály udržovány. „…polovzdělaná
třída je nejnebezpečnější třídou v každé lidské společnosti. Proto nesmíme v tomto
období ustoupit materialismu. Musíme si uvědomit, že demokracie zanikne, jestliže
nebude dbát duchovních měřítek, jež jí mohou jedině zaručit pokrok.“41
I přes značnou kritiku socialismu byl Beneš nucen tento systém v SSSR respektovat a to
zejména s blížícím se koncem druhé větové války. Navíc se k Sovětskému Svazu musel
postavit jako k diplomatickému partnerovi a to i kvůli obraně před Německem, kdy
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považoval za nutné zahrnout Sovětský svaz do svého konceptu spolupracujících
slovanských zemí.
Beneš se proto snažil nalézt rozdíl mezi diktaturou fašistickou a diktaturou v SSSR. Byl
přesvědčen, že režim v SSSR povede k demokracii a rovnosti, protože socialismus je
vlastně humanitním směrem, jehož základní idea stojí na rovnosti a stejných právech
pro všechny členy společnosti. Socializační procesy viděl Beneš i v demokratických
státech, např. vědecké hospodářské plánování. Také upozorňoval, že i demokratický
politik, založením individualista, může vydávat správná kolektivistická rozhodnutí. Přes
všechny kompromisní teorie, jimiž se Beneš snažil nalézt cestu k socialismu, měl často
pochyby o tom, zda socialismus přeci jen nedospěje až k úplné likvidaci všech
nepohodlných vrstev společnosti. I přes mnohé pochyby však byl Beneš nucen věřit, že
demokracie a socialismus mohou existovat v těsné blízkosti a bez konfliktů, které by
omezovaly fungování demokracie.42 Ve svých pamětech Beneš doslova uvádí: „ …
myslím, že je mírová spolupráce obou možná a že je správná a nutná, aby- stejně jako
ve válce- i dnes oba tyto systémy svorně spolupracovaly a navzájem se loajálně
tolerovaly i po válce. Mělo by to vzápětí nejprve jejich další dočasné sblížení a nakonec
snad i trvalé, vývojové vyrovnání a přizpůsobování. Názor ten zakládám jednak na
úvahách teoretických, jednak na potřebách praktických.“43 Reálná dějinný vývoj však
Benešovi za pravdu nedal, neboť vývoj socialismu v SSSR se ubíral jiným směrem, než
Beneš předpokládal. Jistou smířlivost k socialistickým teoriím v sobě Beneš nalez kvůli
nutnosti získat silného spojence proti Německu.
Když Beneš kritizoval přílišný důraz na materialismus, který je pro socialismus typický,
ukázal tím, že přikládá výraznou důležitost také duchovním hodnotám ve společnosti.
Náboženství Beneš dokonce věnoval část své sociologické práce, tímto tématem se sice
nezabýval nijak obsáhle, avšak na svém náhledu na náboženství částečně staví i své
teorie o demokracii a socialismu. Proto jsem se rozhodla v následující části textu ještě
stručně shrnout Benešův přístup k náboženství a ukázat, v čem se toto téma v jeho
teoriích spojovalo s demokracií.
Edvard Beneš pocházel z katolické rodiny a až do studentských let byl této víře oddán.
Během vysokoškolských studií na čas podlehl volnomyšlenkářství a na náboženství
42
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nahlížel značně kriticky. Je ovšem pravdou, že toto období u Beneše netrvalo dlouho a
po studiích se k náboženství znovu začíná stavět pozitivně.
Beneš věřil v jakousi prozřetelnost, která směřuje chod dějin, udává jejich neustálý
logický vývoj a zároveň umožňuje člověku pochopit pravidla, jimiž se řídí sociální
život. Jedinec sice může chod dějin ovlivnit, ale vždy jen na určitý čas a do určité míry.
Toto ovlivnění je pak podle Beneše vedeno lidskou mravností a jeho cílem je všeobecné
dobro lidstva. Beneš náboženství spojoval s mravností. Člověk jedná v souladu
s mravními pravidly společnosti, aniž by cílem jeho jednání byla touha po odměně. Zde
je patrný vliv I. Kanta, jehož imperativ vypovídá o jednání konaném tak, aby se
maximum z tohoto jednání dalo zobecnit pro zákony společnosti.44 Proto je náboženství
v Benešově pojetí důležité pro chod společnosti, neboť pomáhá udržovat mravnost a je
důležitým vývojovým činitelem.
Beneš se zamýšlel i nad srovnáním protestantismu a katolicismu. K tomuto srovnání ho
nejspíše dovedla Masarykova protestantská víra, avšak Beneš Masarykovu vlivu
v tomto případě nepodlehl. Více si cenil katolicismu, protože oproti protestanství jej
shledával náboženstvím více rozumovým, které má jisté logické zásady a není tak
instinktivně založené jako protestantismus.45 Základ tohoto srovnání je stejný jako
v případě porovnávání stádia vývoje slovanských národů, z nějž Benešovi vyplynula
větší vyspělost ČSR oproti jiným a to právě díky důrazu na logičnost a rozum.
Duchovní aspekt je pro Beneše nezbytnou podmínkou pro fungování demokracie,
protože pozitivně ovlivňuje mravnost společnosti. Proto Beneš apeluje, aby
demokratičtí

vůdci

nepotlačovali

náboženství,

aby

příliš

neupřednostňovali

materialismus. Pro moderní demokratický stát není podle Beneše náboženství
zastaralým prvkem, ale naopak pozitivním vývojovým činitelem.46
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Závěr („kritické ohlasy na Benešovo sociologické a filosofické
dílo“)
Kritických ohlasů na osobu Edvarda Beneše lze nalézt velmi mnoho. Ještě za svého
života měl Beneš mnohé nepřátele a odpůrce, většina z nich se však stavěla do opozice
Benešovy politiky. Ještě dnes můžeme zaslechnout kritické hlasy týkající se Mnichova
či Benešových dekretů. Avšak stejně jako chybí souhrnná analýza Benešova
sociologického díla, tak chybí i jeho konstruktivní kritika. Možná je to logické, neboť
dosud ani nikdo neprovedl ucelené kritické zhodnocení tzv. pražské sociologické školy,
k níž se druhý československý prezident řadil. Názorový protipól pražské školy tvořila
brněnská sociologická škola. Mezi těmito názorovými směry a jejich představiteli
existovala sice jistá řevnivost a soupeřivost, obě školy se však vzájemně respektovaly a
kritice podrobovaly jen vybrané sociologické kapitoly jednoho či druhého směru.
Beneš se ve své době setkal s částečně negativním přijetím svého habilitačního spisu
Stranictví, měl odpůrce pro své pojetí demokracie a později byl kritizován i za příliš
kompromisní přístup k Sovětskému svazu a k socialismu vůbec. Benešovo přesvědčení
o humanitním základu socialismu a o jeho pozdějším přerodu v demokratický systém jej
dovedlo až k přílišné důvěřivosti, která vyústila únorem 1948. Přesto Benešovi nelze
odepřít význam na utváření československé sociologie. Také za strany brněnské
sociologické školy se i přes jisté nesouhlasy většinou ozýval respekt k pokračovateli
TGM. Inocenc Arnošt Bláha, představitel brněnské školy, dokonce ve svém díle
Československá sociologie, v němž jednu z kapitol věnoval právě Edvardu Benešovi,
hovoří o něm s úctou a respektem. A i přes nesouhlas s některými Benešovými teoriemi,
oceňoval na nich praktické využití pro společnost a jejich blízkost ke skutečnému
člověku.47
Edvard Beneš byl diplomatem světového významu, dvakrát se podílel na poválečném
uspořádání Evropy a zasloužil se o samou existenci československého státu. Neměli
bychom však zapomínat ani na jeho přínos československé sociologii, neboť Beneš sám
sebe pokládal především za sociologa, který své společenské poznání získává pro
politické účely. Proto i Benešova sociologie byla velmi střízlivá, reálná a politikou
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vymezená. Témata jako demokracie, válka či socialismus, byla zároveň i těmi, jimiž se
Beneš musel zabývat jako politik.
Beneš nikdy nevytvářel teorie jen pro ně samé, snažil se je přiblížit co nejvíce
individuu, neboť to pro něj nabývá největšího významu. Teoretické práce Beneš od
samého počátku připravoval pro jejich praktické využití. Celá jeho vědecká činnost byla
zaměřena na přispění k vývoji společnosti směrem k dokonalejší demokracii. Beneš
začínal vždy od individua, od kterého postupuje ke společnosti jako celku a zohledňuje i
další jevy, které mají vliv na společenský vývoj a také psychické a sociální faktory.
Nespokojuje se však nikdy s jedním poznáním, neboť realitu nelze poznat jednou
provždy, žádá neustálé přezkoumávání reality a přizpůsobování teorií stavům
společnosti. Všechna dilemata chtěl Beneš řešit opakovaně a neustále je přezkoumávat,
aby mohl nalézt co nejlepší řešení, v tom spočíval systém jeho politiky založené na
vědeckém přístupu. Nad pracemi ostatních sociologů se Beneš vždy pečlivě zamýšlel,
stejně tak jako nad různými sociologickými směry. Ke všemu přistupoval kriticky a
jeho teoretickou činnost provázelo neustálé hledání syntézy. Vědeckou politiku Beneš
nevnímal jen jako prázdný či utopistický konstrukt. Skutečně věřil, že jen taková
politika je schopna pozvednout moderní demokratickou společnost a udržet ji mravní.
V Benešově myšlení hrály nejdůležitější roli individuum a demokracie. Oba termíny
spojil v systému tzv. humanitní demokracie. Humanitní demokracie byla cílem
Benešova politického i teoretického snažení. Považoval jí za vrcholný bod vývoje a pro
její potřeby přejal i důraz na mravnost a duchovnost společnosti. Celý svůj život
zasvětil boji za demokratické Československo, ve kterém bude pilíře demokracie tvořit
vzdělaná a mravná společnost. Stát s humanitní demokracií a mravnými a vzdělanými
občany se může v jistém směru zdát utopií, avšak Beneš byl myšlence jeho naplnění
hluboce oddán a tato vize do velké míry určovala podobu jeho sociologie.
Benešův vliv na československou sociologii byl vlastně dvojí. Jednak měl přímý vliv na
její podobu, neboť je autorem několika sociologických děl, odbornými články přispíval
do časopisů a podílel se na tehdejší odborné diskuzi. Za jeho druhý vliv, nepřímý,
považuji pokračování v myšlence TGM. Beneš vlastně zajistil přímou kontinuitu
Masarykovým teoriím, zasloužil se o to, aby byly ještě živějšími a aby na ně byl kladen
o to větší důraz. Beneš spolu s Masarykem tvořil významnou část dějin československé
sociologie a zasloužil se o její rozvoj u nás v období před druhou světovou válkou.
34

Beneš řešil podobná dilemata jako Masaryk a podobně na ně i nahlížel. Jeho
sociologická práce přesto není tak obsáhlá a podrobná jako ta Masarykova. Je to
způsobeno i tím, že většinu Benešova života si nárokovala politická činnost a to hned
záhy po skončení studií, Beneš tak neměl na sociologickou činnost tolik času jako
Masaryk. Ať už na Beneše nahlížíme jakkoli, jeho zásluhy za existenci
československého a vlastně i českého státu jsou nesporné. Při nahlížení na Beneše je
však nutné brát v potaz i jeho sociologickou činnost, neboť právě ta tvoří základ veškeré
jeho politiky, za kterou je nyní posuzován a hodnocen.

Summary
Edvard Beneš is known and appreciated primarily for his political work, but no less
important contribution was his sociological work. His theoretical layed basis for
practical politics. The contribution of Edvard Benes subsisted in his engagement in
professional discussions and publishing sociological works and in ensuring the
continuity of ideas of Tomas Garrigue Masaryk. Any way we look at Edvard Benes, his
credits for the existence of Czechoslovak and indeed of the Czech state are undeniable.
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