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SOCIOLOGIE EMILA LEDERERA A JEJÍ PŘÍNOS PRO SOUČASNOST
Disertaci Magdaleny Jáchymové Královcové považuji vzdor některým
drobnějším připomínkám za zdařilou, zajímavou, aktuální a hlavně odpovídající
nárokům na disertační práci.
Disertace se věnuje osobnosti a dílu plzeňského rodáka Emila Lederera,
který po studiích národního hospodářství ve Vídni působil v Budapešti,
Heidelbergu, Tokiu, Berlíně a New Yorku. Autorce se podařilo shromáždit
rozsáhlý, zajímavý a svým způsobem jedinečný biografický materiál. I když je
spíše deskriptivní povahy, pro předkládanou práci je třeba ho považovat za
funkční také s ohledem na některé teoretické souvislosti Ledererova díla.
Těžiště přitom položila na sociologický segment Ledererova díla, zejména na
jeho původní zpracování problematiky masové společnosti. Za zajímavé a
podnětné výklady některých dalších Ledererových sociologických a politicko ekonomických úvah v závěru disertace, jakkoli se domnívám, že poukaz na
jejich hlubší strukturní propojení s Ledererovými centrálními motivy by byl
možný.
I když se autorka pokusila Lededrerovo dílo kontextovat v základních
orientacích myšlení jeho doby, za zřetelný nedostatek tohoto pokusu v
disertaci považuji naprostou absenci perspektivy prosopografické, která by
Ledererovy práce ukázala v širším kontextu dobového myšlení a jeho
současníků, a jejich zaměření na problematiku „zmasovění společnosti“ a
„totalitarismu“ jako téma do značné míry generační. Setkáváme se s ním
v kruzích liberálních a sociálně demokratických, o totalitarismu se dokonce
diskutovalo ve druhé polovině 30. let v souvislosti s new dealem. Sociálně a
kulturně kritické motivy konceptu masové společnosti přitom přežívaly až do
60. let minulého století (Riesman, Mill, Adorno, Freyer atd.).
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Zdá se mi, že autorčino jakkoli důležité a zajímavé srovnání Ledererova
„masového státu“ s Původem totalitarismu Hany Arendtové nestačí pro
pochopení a vysvětlení meziválečné sociologické, politicko-ekonomické a
filosofické tematizace problematiky „mas“ (viz obnovená pozornost le Bonovi a
Gumplowitzovi), „zmasovění společnosti“ (viz analýzy změn po první světové
válce), masové kultury“ („amerikanismus“a „zlatá dvacátá“), „masového
státu“, (autoritářské a diktátorské režimy), masové mentality (S. Freud, W.
Reich) a hlavně vzniku teorie „totalitarismu“ (stalinismus a hitlerismus), ať již
se s nimi setkáváme přímo u L. Löwenthala, F. Borkenaua, W. Guriana, K.
Heidena, S. Neumanna a nebo nepřímo u J. Zamjatina, A. Huxleyho, A.
Koestlera, G. Orwella, E. Cassirera či W. A. Krawtchenka, abych zmínil autory
Ledererovi generačně blízké. Zde totiž byla slavná kniha H. Arendtová až
druhou světovou válkou poučenou syntézou předchozích kritik a analýz, a je
mimochodem zajímavé, že Arendtová se sice odvolává na O. y Gasseta,
zmiňuje Heidena, ale nevyrovnává se přímo s Ledererem.
Důsledkem je nejen málo propracovaná souvislost mezi zmasověním
společností a vznikem totalitarismu, ale i zúžená a vlastně neúplná (z
Arendtové převzatá) samotná presentace „Znaků totalitarismu a cílů
totalitárních režimů“ [:141 – 150], která by asi neobstála v diskusi s pracemi
Fridrichsovými, Brzezinského či Linze. A jen na okraj lze klást otázku, proč
autorka na druhé straně vypustila z „Analýzy příčin vzniku totalitního režimu
(kterého?!, proč v singuláru?!) zajímavý postřeh Arendtové o významu
imperialistických koncepcí politiky.
Zdá se mi rovněž, že mnohem více by bylo možné vytěžit z (jen
deskriptivně pojaté) podkapitolky „Socializační komise a spor s Maxem
společenských věd. Jde o dobu, kdy Weber koncipoval svou slavnou „Vědu
jako povolání, kde se tomuto problému věnoval dosti podrobně a autorčino
tvrzení, že otázkou zůstává, jestli Weber skutečně […] ještě stále odsuzoval
politickou angažovanost vědců … naznačuje, že v podobných případech nestačí
pracovat se sekundární literaturou. To se mimochodem týká také citací
z Weberovy korespondence, zpřístupňované v dnešním kritickém vydávání
Weberova díla. Nepochybně by to zmíněný segment textu, který více slibuje,
než skutečně nabízí, napomohlo analyticky prohloubit. A mimo jiné také
ukázat, co si Ledererodnesl ze svých studií „národohospodářského
konzervativního historismu“, a co z „rakouské školy“ a teorie „mezního užitku“
Je rovněž škoda, že se autorka disertace nevěnovala hlouběji Lederovým
vztahům s budapešťskými intelektuály
v Lukácsově a Mannheimově
soukromém semináři po první světové válce, což je téma, jehož hlubší
zpracování by bylo nepochybně i mezinárodně považováno za objevné.
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Mám - li shrnovat, disertaci Magdaleny Jáchymové Královcové
SOCIOLOGIE EMILA LEDERERA A JEJÍ PŘÍNOS PRO SOUČASNOST
považuji vzdor všem svým připomínkám a námětům za plně odpovídající
nárokům na doktorskou disertaci a plně ji doporučuji k přijetí.
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