
že záležitost není »aktuelní «. Střed nacionalistů není sice nadšen připojením, ale pokládá za rozumné 
přijati je s resignací, jakožto věc nevyhnutelnou. Odmítavé stanovisko poskytlo by demokratům a so
cialistům účinnou zbraň proti nim. Proto se většina nacionalistů oficielně hlásí k připojenL Při tom 
vypočítávají všechna nebezpečí pro Ríši s tím spojená: nepřátelství Československa a Malé dohody, 
tuhý odpor Francie a Italie. 

Stanovisko vlády a ministra Stresemanna je dáno nutností respektovati mírové smlouvy. Strese
ma,nn mlčky si myslí, že ~nšlusová propaganda neurychlí vyklizení Porýní.' Na přímé otázky odpovídá: 
Problém nestane se aktuelním pted uplynutím dvaceti let, zabývejme se záležitostmi naléhavějšími. 
Poslední projevy ve Vídni nezměnily na situaci nic. Zdůraznily pouze stávající poměry. 

-',.' 

Hluk, jejž způsobují rakouský a německý tisk kolem otázky připojení, má pouze za účel vzbuditi 
nedůvěru mezi národy, obzvláště v době podpisu paktu Kelloggova. Jednak se tvoří nebezpečí pro mír 
ve střední Evropě, jednak ztěžuje se vyřízení jiných otázek mezi Německem a ostatními národy. Mimo 
Maďary není národa, který by nebyl znepokojen posledními pangermanistickými manifestacemi ve 
Vídni u příležitosti festivalu Schubertova. 

Pro Maďary znamená každá změna územního statu quo ve střední Evropě naději na revisi míru 
trianonského. Ale věc se obrátila pro Maďary nepříznivě. President Loebe pokračoval ve své propagandě 
a žádal též připojení Burgenlandu a dokonce i města Šoproně, jež podle posledního plebiscitu připadlo 
Maďarsku. Z toho je v Budapešti mnoho hořkosti. Německý nevděk podivně kontrastuje s věrností 
Maďarů k politice Trojspolku za války a k politice Německa po válce. Podpora germánské politiky 
proti Rusku začíná se Maďarům nevypláceti. 

Mimo to nedostalo se Maďarsku v Berlíně žádné opory ve snaze o revisi míru trianonského. 
Německý zástupce ve Společnosti Národů nezasáhl, jak Maďaři očekávali, v otázce optantů transsyl
vanských. Dále je znepokojení v Budapešti nad sblížením československo-německým a zlepšením vztahu 
Německa k Malé dohodě. 

Nárok na Burgenland, jak se zdá, dokonal zkázu maďarských sympathií pro Německo. Mís-to 
toho je teď obava, nebylo-li by Maďarsko ohroženo připojením Rakouska ve své neodvislosti a ne
bylo-li by vystaveno obnovenému »Drang nach Osten ({ zesíleného Německa. 

Anšlusová agitace posledních dnů otevřela Maďarům oči. Tím více obrací se nyní k Italii, jež jim 
i v této záležitosti může býti oporou. A tak se zdá, že rakousko-německá kampaň precisuje a uspišuje 
orientaci maďarské politiky. 

LITERATURA. 

DR. OTAKAR MATERNA: K DISKUSI O METHODE SOCIOLOGICKÉ. 
Profesor Dr. Weyr uveřejnil ve vědecké ročence právnické f~kulty Masarykovy university (6. sv.) _ 

rozsáhlou studii o methodě sociologické. Protože se v této úvaze dotýká základních otázek vědecké 
methody vůbec, podává v ní jádro theorie normativní, která veškeré jeho právnické práce proniká, 
a protože se zabývá otázkou, zda sociologie jest vůbec jako věda možná, pokusíme se ve stručném vý
tahu podati souvisle hlavní myšlenky zmíněné studie a připojiti k nim stručný rozbor.~:~ Účel tohoto 

~, Prof. Dr. Kal1ab v 1. čísle letošního ročníku Casopisu pro právní a státní vědu vybral 3 nejdliležitější 
otázky ze studie Weyrovy (oprávnění duchových věd, objektivnosť poznatku a konstitutivní kategorie poznatkli) 
a podrobil je hluboké kritice, na kterou tuto odkazujeme. Ze sociologli zaujal prof. Dr. J. A. Bláha v 1. sešitě 
XXIV. ročníku »Ceské Mysli« (v Rozhledech sociologických) stanovisko k studii Weyrově a to zamítavé. 
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článku, který má především krátce orientovati o zmíněných problémech, i rozsah jeho připouštějí 
ovšem jenom stručný rozbor dané látky. 

I. 

Obsah studie Weyrovy, která vyplňuje přes 56 stránek, jest v podstatě tento: 
Právní věda i sociologie neměly do nedávna žádné obecně uznávané methody. Když právní věda 

začala pracovati o vlastní methodě (normativní), vymezila svůj obor a oddělila jej tak od oborů blízkých 
věd, totiž historie a sociologie. Nejsou-li obě tyto vědy vědami normativními, nemá s nimi (norma
tivní) věda pdvní co činiti. Jsou-li pak vůbec možny jen dvě met hody vědecké totiž m. kausální přÍ
rodovědecká) o poznání, jaký svět jest, a normativní pro poznání, jaký svět býti má, náležely by historie 
i sociologie k disciplinám kausálním t. j. k vědám pěstovaným přÍrodovědeckou meihodou. 

Hlavní methodo-Iogické směry v sociologii jsou podle Weyra - až na směr noetický - založeny 
na naivním realismu; hledají totiž nejdřÍve předmět poznávání a pak teprve nejvhodnější methodu po
znávání, nesnaží se tedy, jak sluší kritickému idealismu, vycházeti z toho, že předmět poznávání jest 
určen (konstituován) teprve methodou jeho poznávání čili hlediskem. Proto se asi také v sociologiích 
Comtem počínaje vyskytují úva~y o stupnicích a hierarchiích věd, při čemž se do téže skupiny mohou 
dostati i vědy methodologicky nejdisparátnější. Comte asi považoval methodu přírodovědeckou za je
dinou methodu vědeckou, a to proto, že nevnikl hlouběji do noetiky, tvořil v době rozmachu přírod
ních věd a sám byl absolventem polytechniky. Sociologie dostala se tak do blízkosti filosofie positivi
stické (Spencer), která je podle Weyra ztělesněním naivního realismu. Ještě realističtější (materialističtější) 
se stává tento názor, když pokládá za pravý předmět vědy jen, co se dá smysly vnímati a ověřiti, kdežto 
všechno ostatní (i pojmy) odkazuje za hranice reální existence, do jakési zastaralé metafysiky, která by 
se podle toho zabývala poznáváním věcí neexistujících. S takového monistického rázu methodologie 
či noetiky pak plyne, že všechny vědy tvořÍ jednotku zaručenou právě jednotností předmětu poznávání. 
Z toho se dále usuzuje, že sociologie jednající o předmětě nejsložitějším obepíná všechny vědy speciální 
a sama je korunou soustavy věd. Tímto, vše možné obepínajícím předmětem poznávání jest podle 
Comtea lidská společnost, lidstvo. 

Weyr se táže, zda při tomto pojetí jest předmětem mnohost lidí nebo zda tato mn<?host tvoří 
jednotku obdobnou jednotlivcům, z nichž se skládá. Comte byl spíše pro druhou alternativu a proto 
nejstarší směr sociologie považuje společnost za organický či bi0logický celek. Z toho plynou daleko
sáhlé a odvážné analogie mezi organismy a sociálními celky. Při tom je methodologicky přípustno 
tvrditi nejen, že společnost je jednotlivec ve velkém, nýbrž i naopak, že jednotlivec jest společnost 
v malém (jak učinil Jan Dušek). 

V organickém či biologickém pojetí jest jednota mnohosti domněle zaručena bez ohledu na 
noetické stanovisko; základem oné organické jednotky jest podle některých smlouva čili právo, podle 
jiných rasová jednolitost. Proti organickému pojetí společností stojí její mechanické pojetí vycházející 
z Comteovy sociální fysiky. 

Jiní sociologové kladou důraz na srovnávací methodu. Spann označuje za charakteristické pro 
tyto směry, že pokládají nejprimitivnější poměry za historicky nejstarší a věřÍ, že jejich rozborem .se 
vysvětlí i složité poměry a jevy moderní společnosti. 

Čím více se sociologie přikláněla k historické srovnávací methodě, tím více se · vzdalovala -
zpravidla nevědomky - Comteova přírodovědeckého východiska. Vzniká představa, že předmět vědec
kého poznávání není přece tak jednotný a jednolitý, aby stačila jedina methoda, totiž přírodovědecká. 
Proto vzniká známá dvojice věd přírodních a duchovních. Sociologové často se domnívají, že jsou také 
vědy, jichž předmětem jsou jak jevy přÍrodní, tak duchové, a to že právě jsou vědy sociologické. Při 
tom výsadu duchovnosti omezují jen na lidi. Sociální život ostatních živočichů sám o sobě ze -sociologie 
vylučují a zajímají se o ostatní živočichy jen pokud mají tito význam pro lidskou společnost. 
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Od pojmu ducha přechází se k pojmu duše (a to jen lidské); v sociologii vzniká škola psycho~ 
logická, která se domnívá, že vlastním předmětem sociologie jest jakási hromadná duše. 

Zesílení tendencí noeticko-methodologických neboli filosofických v moderním smyslu přiblížilo 
část sociologie kritickému idealismu. Sem náleží Simmelův pokus o sociologii jako vědu o formách 
lidského zespolečenštění, ponechávající obsah sdružování jednotlivým vědám sociálním. Společnost 
mu není realitou, jde pouze o vzájemné působení jednotlivců a o formu tohoto působení. Proti tomu 
mož~o namítnouti, že pak předmět sociologie spadá v jedno s předmětem psychologie. Methodologicky 
obdobně rozlišuje také Stammler formu a obsah sociálního života. 

Za těžce srozumitelnou pokládá Weyr »verstehende (deutende), Soziologie« Maxe Webera, která 
konstruuje zvláštní poměr mezi poznávajícím subjektem a poznávaným objektem totiž prolnutí objektu, 
kterým subjekt dochází k zážitku. Weyr považuje tyto mlhavé představy a pojmy za obdobu Bergso'novy 
intuice, o jejíž podstatě nelze si učiniti jasnějsí představy . 

. Všechny tyto moderní směry sociologické však znamenají odklon od methody přírodovědecké. 
Tutéž tendenci spatřuje Weyr v universalistické sociologii Spannově, která není vědou empi

rickou a vyznačuje se universalistickým pojetím předmětu - a contr. individualistického. V celku ne
vidí jen souhrn částí, nýbrž i naprostou samostatnou existenci mající logickou prioritu podle zásady 
Aristotelovy, že celek nutně existuje před částÍ. Ani tím však není dána odpověd zda celek existuje po
dobně t. j. přírovědecky jako části. 

Domácí sociologie vyznačuje se eklektismem. Masarykovi jest sociologie vědou o organisaci a vý
voji společnosti, má jiný předmět než přírodověda i jinou methodu, ale usiluje jako přírodovědy o výklad 
kausální. Pro koexistenci však výklad kausální nestačí. Masaryk uznává také, . že jevy sociální jsou 
právě také psychickými a tak objevuje se dualismus mezi bezduchou přÍrodou a duchem či duší. Také 
Masaryk zachovává absolutní cesuru mezi lidmi a ostatními živočichy. Podobně Foustka, omezuje so
ciologii na lidskou společnost, přiznává jí vlastní methodu, které však blíže neuvádí. Otázkou po smyslu 
společnosti a jejího vývoje blíží se positivnímu náboženstvÍ. 

I Chalupný zachovává dualismus: příroda - duch (duše), ale jeho sociologie neobírá se ani ryze 
-přírodními, ani ryze duševními jevy, nýbrž civilisací nebo-li kulturou. 

Zcela naivně realisticky jest pokus o biosociologii vydaný Janem Duškem. 
Juristé mají o sociologické methodě a možnosti sociologie vůbec obyčejně představy nejasné a ome

zují se na doporučení, aby právní věda všímala si skutečného života. 
Po tomto přehledu sociologie přistupuje Weyr ke kritice. Skutečná kritika immanentní, t. j. vy

cházející ze stejného hlediska jest v tomto případě podle Weyra velmi obtížná, protože základem so
ciologických prací bývá naivní realismus, který se domnívá, že předmět poznávání jest subjektu dán 
samostatně bez ohledu na způsob nazírání, kdežto kritický idealismus si uvědomuje, že teprve určitý 
způsob pozorování závislý na subjektu, tedy určitá methoda ve smyslu noetickém, tvoří určitý předmět. 
Weyrovi se zdá, jakoby lidé byli již vrozeně utvořeni pro ten či onen způsob nazírání a to bez ohledu 
na hloubku inteligence v ostatních směrech. Při tom je naivní realismus vždy populárnější a je četněji 
zastoupen než kritický idealismus. Tento jest charakterisován dualismem mezi světem jaký jest (pří
rodou) a světem, který u Kanta jest nazván světem svobody. S tím souvisí Kantovo rozlišo~ání mezi ' 
rozumem theoretickým a praktickým. Dále stanoví kritický idealismus hranice lidského poznávání, 
že totiž nelze lidským intelektem poznati svět bez ohledu na poznávací prostředky intelektu. Pro 
obor přírodní platí kausální zákon a představy prostoru a času jakožto vlastnosti poznávajícího inte
lektu. Předmět těmito prostředky poznávaný jeví se jako příroda. Při poznávání prostředky jinými 
t. j. normativními jeví se svět jako řád nebo~li notmový soubor. 

Sociologové obyčejně methodou nemíní methodu no etickou, nýbrž určité technické postupy při 
pozorování, klasifikaci, výkladu a pod. Methodou v tomto smyslu nelze ovšem ustaviti žádnou samo
statnou vědu. 
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Hledáme-li samostatnost sociologie v jejím předmětu, formulujeme podle kritického idealismu 
první otázku takto: Jakým způsobem dlužno si mysliti společnost, aby se stala samostatllým předmětem 
poznávání, odlišným od jednotlivců, a jakým způsobem kvalifikuje se mnohost zároveň v jednotnost? 
a dále : může se taková kvalifikace vyskytovati pouze u lidské společnosti? 

Kritický idealismus zná vedle existence ve smyslu přÍrodovědeckém t. j. skutečnosti, též existenci 
normativní, t . j. platnost. Rada sociologů však podle Weyra mylně přisuzuje společnosti existenci ve 
smyslu přírodovědeckém, což jest prvním základním omylem noetickým. Podle Weyra nelze tvrditi, že 
vedle na př. 100 jednotlivců tvořících společnost, existuje stejným způsobem nějaká 101 bytost, či tě-

. leso, nebo organismus, který by bylo možno nazvati společností. Tím nepopírá možnost vzájemných 
vztahů, které však zůstávají individuelními stavy jednotlivců. Aby nebylo zjevno, že se vzájemné vztahy 
odehrávají v mozcích jednotlivců, mluvívá sociologie o mnohem neurčitějším pojmu duše. 

Weyr dospívá k úsudku, že pojem »společnosti« nelze přírodovědeckou methodou ustaviti jako 
samostatný předmět poznávání. Proto jest nemožno ustaviti sociologii jako samostatnou vědu ryze pfí
rodovědecky, 'neboť by splynula buď s psychologií nebo s biologií. 

Někteří sociologové utíkají se proto k pojmu kultury nebo-li civilisace, při čemž duševní stránka 
staví se v protivu ke hmotné přírodě a dospívá se tak k podobným problematickým pojmům, jakými. 
se zabývala racionální psychologie. Tato pojetí však předpokládají nějakou náboženskou víru. 

Psychologie může býti pouze disciplinou přírodovědeckou a sociologie, prohlašující za svůj před
mět zvláštní smíšeninu z předmětů psychologie a biologie, nemŮže dosáhnouti samostatné existence vě
decké. Ani universalistická sociologie nenaznačuje positivně základní znak předmětu sociologie totiž 
oné celistvosti. Spann opět uvádí ve svých definicích, že společnost jest duch ovní a jednající celistvost, 
ale podstatu těchto pojmů nedefinuje ani nevysvětluje, proč přes nepopiratelnou příbuznost lidského po
kolení s ostatními živočichy omezuje se du.chovost výlučně na lidskou společnost. Tím opět blíží se ná
boženské víře, která jen člověku přiznává nesmrtelnou duši. PovaŽuje sociologii za důst.ojnější vědu než 
ostatní, protože pracuje s bezprostředními zážitky, intuicí, divinací a tvůrčími vědeckými akty. Takové 
pojetí odsuzuje Weyr jako nejasnost horší než-li jsou naivní sociilní fysiky a biologie. Nechápe, proč by 
bylo potřeba intuice a divinace k poznatku, že voda není jen určitou chemickou sloučeninou, nýbrž též 

. statkem a podobně. . 
Tak dospívá k výsledku, že se dosavadním směrům sociologické methodologie nepodařilo ustaviti 

samostatný předmět sociologického poznávání a tím zachrániti sociologii jako samostatnou vědu. 
Zbývá otázka zda by nebylo možno vědu o sociálních jevech ustaviti jinak nežli přírodovědecky. 

Podle kritického idealismu musí patřit společnost jako samostatný předmět poznávání buď do oblasti 
teoretického rozumu jako část světa přírodního, anebo do oblastí rozumu praktického, jako Část světa 
svobody, či-li norem. . 

Weyr míní, že není zásadní překážky ustaviti sociologii jako ryze přÍrodní vědu, jejímž předmětem 
však mohou býti pouze vzájemné vztahy jednotlivých individuí, zůstávající dále jevy intraindividuálními. 
Jen individua existují reálně, mnohost takové reální existence ·nemá. Takto vymezená sociologie nemŮže 
se ovšem omezovati jen na lidi, nýbrž platí pro všechny živočichy stejně. Při svých pozorováních užívá 
methody statistické, při čemž ovšem hromadný zjev není předmětem jako celek, nýbrž jest analysován 
t. j. rozkládán na jednotlivá individua. 

Tážeme-Ii se, za jakých no etických předpokladů možno pohlížeti na mnohost jednotlivců náleže
jících témuž národu, náboženství, státu atd. jako na celek, poznáváme podle Weyra jediným možným 
hlediskem hledisko normativní, které ovšem není technickou pomůckou, nýbrž noetickou methodou. 
Tato methoda je vlastností subjektu, který podle zvoleného hlediska určuje teprve předmět poznávání: 
Jednotícím prvkem, který činí z mnohosti jednotku, jest norma nebo soubor norem. Weyr souhlasí s ná
zorem Kelsenovým, že spojení nastává tu systémem norem, které individua spojují, pokud je zavazují 
(ukládají jim povinnost). V tom smyslu stojí společnost jakožto řád nad jednotlivci. O všech útvarech 
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označovaných souhrnným jménem »společnost« platí totéž, co o sociálním útvaru státu, totiž, že jejich 
specifickou jednotu nelze chápati kausálně v oboru přÍrodní skutečnosti; sociální svět jest svět ducha 
a to svět hodnot, jest to právě sám svět hodnot. Různé sociální útvary náboženské, národní aj. mohou 
býti podle Kelsena pochopeny pouze jako specifické systémy hodnot a proto se vyskytují dosud jenom 
takovéto jednotlivé společenské útvary, nikoliv však jediná společnost jakožto universální systém hod
not. O podobný universální systém pokusila se antika v ethice, středověk v theologii a novověk do 
XVIII. století v pr,ávu přirozeném. V XIX. století, které jest stoletím přÍrodních věd, přejímá tento 
úkol t. zv. sociologie, která však chápe problém společnosti jako problém skutečnosti a ne hodnoty 
a tím jej zbavuje jeho přirozené povahy (denaturiert es gerade). Rozborem moderních sociologických 
systémů dospívá Kelsen k mínění, že se opět nepokoušejí o kausální zákon vývojový, nýbrž o všeobecný 
systém hodnot, tedy zase o ethiku, theologii a přirozené právo. 

Weyr považuje tyto názory Kelsenovy za velmi správné, jen se mu na nich 'nelíbí onen mystický 
»duch« který, podle něho nepatří do světa, jaký má býti zrovna tak jako ne do světa, jáký jest. Před
mětem »sociologického«, »kulturního«, »hodnotícího« atd. poznávání není »duch«, »kultura« nebo 
»hodnota « jakožto předměty přÍrodovědeckého poznávání nýbrž normy, které teprve propůjčují před
metu hodnotu a tyto normy jsou přÍnosem poznávajícího subjektu. 

Methodou ryze přÍrodovědeckou nelze také dospěti k poimu vývoie v jeho typickém významu 
totiž nikoliv ve významu pouhého sledu přÍčin a účinků, nýbrž dění, pokud hoví nebo nehoví určité 
supponované normě. Bez 12řed okladu tako..v,é_l1ormr- nemůže gý-ti žá ného v;voje ani pokroku a ob
jektivně či absolutně zjistiteln; »vývo'« 'e zcela ob če'nou meth.9.dokgitkeu-kemtraUí1«l. odobně se to 
má i s pojmem resp. představou nějakého »smyslu dějin«, neboť jsou-li dějiny lidstva částí obecného 
dění odehrávajícího se v přÍrodě - a jinak ani býti nemůže - pak platí i pro tyto speciální dějiny zákon 
kausalní a s ním princip přÍsné nutnosti, který vylučuje představu nějáké normy, podle níž by se tyto 
děje odehrávati měly. Opačné pojetí vyžaduje důsledně připuštění tvůrce normy a při svém omezení na 
lidstvo odpovídá pojetí křesťanského zjevení náboženského. 

Věda, nechce-li postupovati theologicky, nemůže odkrýti nějaký smysl dějin lidstva nebo národa 
a zejména nemŮže usuzovati z dosavadní historie na nějakou normu, která by byla platná i pro další 
dějiny. ~odle základní methodologické poučky všeho normativního Eoznávání nemůže riikd~ z toho. že 

něco jest, p'l~nouti úsudek/ že to býti má a naopak. Podobný úsudek může se podávati toliko ze suppono
vané normy, kterou tyto dějiny hodnotíme. Hledati takovou normu v přírodě je nemožno, neboť vždy 
najdeme ji jen jako no etickou supposici poznávajícího subjektu. Ten může normy poznávati, nikoliv 
však tvořit, neboť tvoření norem není přávě tak funkcí vědy, jako jím nemůže býti tvoření předmětu 
kausálního poznávání, t. j. tvoření světa. Překročením této hranice bylo by metafysikou resp. metanor
mativitou. Jest však přípustno činiti vědomě supposici norem, když víme, že ona supponovaná norma 
není v poznáveném ději samém obsa~ena. 

Běžná sociologie i běžná pravověda mají společnou methodologickou vadu, že totiž směšují me
thodu kausální s normativní. 

Weyr dospívá k úsudku, že sociologii nelze ustaviti jako samostatnou vědu přÍrodovědecky, pro
tože by neměla samostatného předmětu poznávání dostatečně ohraničeného proti předmět um jiných 
věd. Ryze normativně pak by se dala ustaviti jen za předpokladu zvláštního normového souboru který 
by se buď od ostatních souborů normových (ethického, náboženského, společenského, právního atd.) 
určitými znaky lišil anebo by je jako jakýsi universální normový soubor všecky v sobě spojoval. 

V závěru táže se Weyr, proč se sociologie přes svoji problematičnost tak houževnatě hlásí k životu 
a těší takové oblibě. Vysvětlení spatřuje v tom, že v sociologických úvahách hrají velikou úlohu před
stavy nehmotné duše nebo ducha a problematický pojem kultury nebo civilisace. S tím souvisí po
dezřelé omezování sociologie na lidskou společnost. Ze všeho toho usuzuje, že sociologie má ukájeti 
nezdolnou metafysickou touhu lidského intelektu po překročení hranic našeho poznání stanovených 
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kritickou filosofií. Když byla theologie vyloučena z věd, byl z přírodních věd vyloučen také pojem Boha 
a samostatné nehmotné duše. V oboru duševních jevů přírodní vědě zůstalo jen zkoumání specifické 
funkce živočišného mozku a tím padl i zásadní rozdíl mezi člověkem a ostatními živočichy. Naprostá 
neudržitelnost takového rozdílu byla nad to positivně a to nevyvratitelně dokázána Darwinovou theorií. 
Duchové racionálně založení dovedli se spokojiti tichou resignací, kdežto ostatní hledali náhradu za 
staré theologické představy. Tak vznikl pojem absolutna, pěstoval se pantheismus a hegelovská filosofie. 
Vznikly duchové vědy na ' rozdíl . od věd přírodních, jichž předmětem jest bezduchá příroda. 

V tomto ovzduší vznikla i kuriosní universalistické1 filosofie. V podstatě je to pokus překročiti 
ne příliš zřejmým způsobem mez, kterou lidskému poznávání stanovila kritická filosofie. Proto tyto 
směry s oblibou užívají nejasných slov jako zážitek, intuice, intentionální myšlení, vykládací chápání, 
kultura a civilisace a pod. Směry tyto jsou velmi domýšlivé a pociťují odpor ke každému racionálnímu 
t. j. jasnému myšlení. 

Sociologie vznikla ve Francii, kde kritická filosofie tehdy působila daleko méně než v Německu. 
Jest proto pochopitelno, že sociologie byla orientována výhradně přírodovědecky na podkladě naivního 
realismu, jehož methodologicky důsledným výrazem jest positivismus. Pokud se Qmte odklonil od 
přírodovědeckých method, učinil tak jistě nevědomě, kdežto v Německu nastalo K on veclomě. Weyr 
si jej vysvětluje psychologicky jako důsledek metafysických tendencí a hledání Boha. Když nemůže 
takový moderní člověk věřiti v existenci a nesmrtelnost lidské duše, zakládá aspoň sociologii jako 
zvláštní vědu o člověku jako tvoru společenském, kterému tak zachovává i v době naprostého vítězství 
Darwinovy nauky jakousi tajuplnou výsadu. Odkazuje víru v Boha a lidskou nesmrtelnost do nábo
ženství, ale domnívá se, že lze vědecky zjistiti nějaký smysl lidských dějin. Hledá ve světě immanentní 
a objektivně zjistitelnou normu, kdežto ona jest přínosem subjektu. Theolog má v tom správnější 
postoj noetický určený protikladem: Bůh - příroda. 

Weyr prohlašuje, že vznik a horlivé pěstování sociologie dlužno si vysvětliti snahou zachrániti 
pro vědu to, co kritikou Kantovo~ bylo z ní vyloučeno. 

Normativní poznatky nelze vydávati za objektivní ve smyslu přírodovědeckém. Nutno vzdáti 
se bláho é nadě'e, že oznání sociálního života, jaký- jest, mohli b}'chom dospě i k oz~n' ja Ý. b "ti 
~. T' od adá možnost u latň ati ve zdánlivě objektivních poučkách sociologických osobní opti
mismus či ess' ismus. Většina sociologů však jest naplněna optimismem, že p_o objevení zákonů so
ciolo ick~ch bude možno sociální život zlepšiti. Tuto příchuť mají zejména všechny so€ialistické th~orie. 

Vedle toho každá theoretická nebo praktická činnost sociální má i základ altruistický a také 
tu omezuje se obyčejně zájem sociálních pracovníků na lidi t. j. týž druh živočišstva. Mimo ryzí egois
mus (t. j, cit jen pro sebe) možno rozeznávat relativně méně egoistické city k rodině, k národu po 
případě ke vše!TIu lidstvu, ale všichni tak cíticí lidé jsou egoisty vůči tomu, jehož láska a zájem obepíná 
stejnou měrou celou říši živočišnou a neuznává jenom akademicky správnost moderních nauk příro
dovědeckých jako jest Darwinova. Kdo tak cítí, bude míti odpor proti zásadnímu rozlišování mezi 
člověkem a ostatním živočišstvem, v kterémžto rozlišování bude spatřovati šosáctví. 

Kritický idealismus uznává noetický dualismus a proto sociologie náleží buď do skupiny věd pří
rodních nebo normativních. Účelem Weyrova pojednání byl důkaz, že v obojím případě jest takováto 
věda methodologicky problematická. Jako věda přírodní nemá ani takového oprávnění, jako kynologie, 
ichtyologie nebo ornithologie, protože nezkoumá zvolený předmět ve všech směrech, nýbrž omezuje 
se pouze na sociální vztahy mezi lidmi. V linii přírodovědecké musila by pojem sociálnosti rozšířiti 
na všechny živočichy. Vyhýbajíc se tomu přibližuje se předpokladům theologické metafysiky, když 
vytyčuje absolutní rozdíl mezi člověkem a ostatními živočichy. 

Pojmy jako duch a hodnota nabývají vědecky racionálního významu jen s hlediska normativního. 
Methoda přírodovědecká t. j. kausální jest propracovanější a vědy přírodní jí mnohem důsledněji 

užívají. Nyní však dochází i k vypracování podrobné methody poznávání normativního. Kant pouze 
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dokázal, že určité poznatky - poznatkynormativní - nelze získati přírodovědeckou methodou, ale sám 
specifické methody normativního poznávání nepodaL 

Methoda tato ~odle Wey.ra jest úsilím po racionalisaci notmativtlího poznávání t. j. znamená 
uvědomění, že nezbytným předpokladem normativního poznávání jest norma (soubor norem) a že tento 
předpoklad ~ochá# od oznáva·ícího ub·ektu. Představa objektivní normy, která by zde byla bez ohledu 
na její supposici poznávajícím subjektem, byla by představou meta normativní resp. stala by se zároveň 
metafysickou, kdybychom takové normě přisuzovaly existenci ve světě, jaký jest. 

Proti námitce, že se tím znemožňuje jakékoliv '.)bjektivní poz~ání normativní, protože kdo nor
mativně poznává, přináší ssebou normu, brání se Weyr tím, že by tutéž námitku bylo možno učiniti 
poznávání kausálnímu neboť i ono musí předpokládat t. j. přinésti s sebou předmět svého poznávání 
totiž svět, jaký jest, nebo-li svět vnější, jehož existenci stejně nemůže prok~zat, jako normativní po
znávání nemŮže prokázat platnost normy. 

Poskytují tudíž obě methody jen poznatky relativní ve smyslu noetické závislosti předmětu na 
subjektu poznávání a jeho methodě poznávací. Absolutní poznatek věci o sobě jest nepřÍstupný. Tyto 
hranice překročuje theologie sestrojujíc k absolutním normám i jejich tvůrce totiž Boha, nevědomky 
překročuje j~ i věda, zejména sociologie a ostatní vědy o duchu, hodnotě a kultuře, překročuje je 
i ethika hledající absolutně platné ethické normy a věda právní hledající absolutně platné právo. Sem 
spadají snahy o řešení problému práva přirozeného, o poznání absolutně správného práva a absolutní 
spravedlnosti. Možnost těchto pojmů a tedy jakýsi naivní realismus v oboru práva budou hájiti ze
jména ti, kdož proti právu positivnímu budou stavěti právo přirozené jakožto žádoucí cíl změny. 

Poznávání racionalisované normativní theorií si uvědomí, že ona absolutní norma je suppono
vaným postulátem poznávajícího subjektu a že by bylo methologicky nepřípustno uvažovati zároveň 
s hlediska dvou systémů normových, totiž práva positivního a přirozeného. Uvědomuje si hranice 

. svého poznávání a snaží se vypuditi metafysiku, odstraněnou již z oboru moderních přírodních věd, 
také z věd duchovních, hodnoticích či povšechně sociologických, kam se utekla. Při tom nebude se 
domnívati, že se jí kdy podařÍ proniknouti v nepoznatelno. (Dokončení.) 

DVĚ PUBLIKACE O ORGANISACI POLITICKÉ SPRÁVY. Pod tímto záhlavím učinil 
p. V. Verner ve 3. čísle MS. mé knize řadu výtek. Nejedna z nich netýká se výhradně knihy mé, nýbrž 
více méně běžného typu komentářů, a to i dobrých a osvědčených, z nichž nejeden je větší o menších 
věcech a nep.í proto ještě špatný. 

Domnívám se, že se v nazírání na úkol komentáře s p. V. podstatně rozcházíme. On klade váhu 
na rychlou orientaci do té míry, že se spokojuje i »s trochu možným výkladem, třeba že tento tu i tam 
veškerých, pochybností o pravém výkladu předpisu · neodstraňuje«. O ceně materialií zákonných pro 
účel komentáře vyslovuje se velmi skepticky. 

Dle mého názoru má však komentář býti pomůckou výkladu (§ 6. obč. zák.), tudíž především 
informovati o úmyslu zákonodárcově. Kladu proto materialie před sebe genialnější, ale vždy subjektivní 
názory odborníků, specialistů a autorit. Komentář nemá prec zvykati praktického právníka pohodlnému 
řemeslu a spoléhání na verba magistri, nemá-li svésti praxi někdy až k důsledkům, jež se diametralně 
rozcházejí s intencemi zákona. Nejsem ostatně s tímto názorem osamocen a sám p. kritik ve svém ko
mentáři k řádům volení ·do NS. (r. 1925) mezi prameny a pomůckami komentáře klade »důvodové 
zprávy a referáty při parlamentním projednávání« na místo prvé, uvádí pak jako další prameny praxi 
a judikaturu - a nic více! 

Právem mně vytýká, že jsem všude nevyznačil, »pokud některé předpisy jsou změněny nebo zru
šeny«. Přiznávám se, že učinil jsem tak vědomě. Snaha má, vyhnouti se tomuto nedostatku, ztrosko
tala ha překážkách v době, která mně pro sestavení knihy byla vyměřena, nepřekonatelných. Jsou to 
asi tytéž, pro které se státní adminis!rativa dosud ani v jediném resortu (za plná téměř čtyři léta) ne-
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