
Robert t{r.livorla

Kouengkého nyšlenkový wdel' a prubl.ém ogvÍcengtví

Y tornto př{spšvkrr eheí nadhodít n.iko].ik ayšlenek k prob]"é-

Err vztahu romonrký - oE;rr{eenstvÍ. ..l"de skutečrr,]r j cn * nadhození

některých teoretleko-metodologt''c1*eh podn;itů, které by snad pott-

t.y př1spět přÍ dalšÍ prácl na r.eíntegraeí }iornglekého do prouán

evropskébo myšlení 8 evrvopskó ku].tury. 'jele o fázln která Je v gi-

nonr reíntegračnÍn procegu naprosto neztr3r|nr{; trez ujasn$ní nígta

Konenekáho v onů'{i pr"oudu; Jemrrž se, obv}rkIe říká ogv{cenctví' D6-

nůže b$'{ tato reíntegracé rnibec proverlenar

r'aroveň ov.ien je třeba uJamtt nlkteró otárky vztďruJící 8e

k povaze os?ícenství vůbec. Jde o t1iJíaná nísto osvÍeenotví Y 8?.

rtpském výryoJí a jeho vnltřn{ gtn.lktunrr

xxxxx

ti].ademe.lí sl otázlil9 Je-lt osvícengtví eív1liaaění epoeha

nebo pouz€ nyšJ.enko{ proud1 pak odpověá bude agi takovél řc Je

to nyšlenkový preucl ' piienůst,aJíeí ve ťaktor *ívÍ.[l'aaěnÍ aktÍ-

vlt.y. }tršlgní Je zde proJerJen' a].e í poďnínkou výaaamého poau.

nr EociáLníh*.

Zák].aďní význann d vývoJ ve dvou zamíeh, které vítěuns Přo.
éělaly rané revo3.uce; v }íizrrg€mí a v ÁnglÍÍ. árrglÍeké owíecn-

stvÍ Je více mónň v oouladu s an$l.Íekýr' qivoJen po 1plawá re-

voluel.,, * n*1.nábÉ mtr. Je praíno o1mbo}1eké' ře dílo Jghna loctsa'

které Je d'3].eř.itým mezníkeu osvÍcengtví vr}becl eplfiná psdrc

s touto p sle'.taou- revolucí" Arrgl1e ná pak rozhoc}uJíe{ rýaum

pro vývoJ evrops'<4 osvícenské uryšlenky; zeJnéne frarrcouErkó

ogvícenství by ce asÍ neaohlo v;ryínout do ové podoby bat aá.

sadÍ|ícb porlnótů' které ěerpalo a Ángl.íe.
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l. ' l"uwíne-lÍ o sYe;ngt1' n:tosa71],;e se t*dy owťcenstv{ í v gl-

mÍch' }lde :rené revoluce neusp,ily a kde av{t,šaÍ} absolutlstÍcký

systám. Tzvr osvÍcen$k]í' abao].utisnr.is není jen nliJakou koketénÍí

nýbrž nó záva*n.ý sociální d.opad. .icc zeJménti o F-'.rlsko a Eakoug-

kol ale 1 o Rrrako' kcie ř:áďná renií revotucg poraženn neb3rla, kde

ě1.o tedy o p oov{cený- abso].utígrnrg v rteJčístší pod.obě. cTe tře.

ba st přípoaenout; že Í{er€.er, než odesel do gtředního !íčmceka,

pomýšl.el 1 na to; stát ge dlrchovnÍm 1nspírátorem osvíeenélrg

nrgkého saeodJnžaví.

l/rcholu doeáb]'a ovšQel ggvíc€ngká v].na ve f.banc1Í. Flancíe

byla seně' kde refor&ace byla poražena - podobně Jako v čecbácb.

ábgol.utÍotíeký eystém ge tam po porážee reforrnace ul}evníl'' 9;3-
ně však uení postížena oní.n tuplm restauračnfu terorg Jako čo.
eby' f,?an$ouggká církev orrlat{ do arraěné n{ry e frencoug.lgí,p

abgo1ut16ffien a tento abso1ut{alar6 je jírrý než středoerrr'opský

abeolutísnu. }Iaboburkrl.

Banele za abgolut{gnr soupeří stá1o se svýn angl.ickýa rl-

valenl dí!'á se d,o -Ans].de a po oslavné,, +WJ.Ícké revolugl ga od

ní uěít pro naobrpuJící francouzgk6 osvíaenctví ee ArrglÍe etóvó

přím v'ěren. NeJsíl.nější proud Íbarrcougsk6bo oanríeengtví Je

arígtokratíckc.masJříarralróho ty1rur Jakfu Je angl'ícké ogvÍceaa&í

v€ srrée lockovakóŽooaor,nu€rt,llr zpoěátku nerryratupuJe toto tbtg*

couggké osvícenatvÍ ostře pretí abgo].utlofilr cbtůlo bť rtát o-

evítlt. Tepnrre k,rrž .e &r t,o nedaří; vetrrpuJe na gávěp 11 o!Ňlí-

ceného. atolet{ ťto r*voluca, kterur panaaltní fuancouzctý ab.

so]'utímrs qrvolá; nerná tot{ž pen{ze 6 po téněř ďcou ttoletícb

evcilá záattpce Eats*t aby od ntclr petÍze r4páalíl. Tin sí podt.

píše rozguťlo& $[rtt,r

Ve 5?ancíí prdcázal"o ogvíeenatví eÚou sílu aeJon tÍnr JeL

}rrá1g tryou ltoletou partí|, c abgolutímon1 aby JaJ nakoaac po.
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noh].a pehřbíti tbsáh].o všek .lrrcho].n6 t,odCIby přeievš{ft prÚts'

řo ae áokáaa].o vnttřť}é rrozrrrstvltn ře d*ks.gato rmítťts vy*rátn

eoř rnxmend.' *e go d*ká*a]-o g\/ou wríÝ,ňn{ l.*gÍ3cr:tl roze*tortpÍt *
;fo:gnotrat do *v*u kvalJtat{vn$ od3-Í'šr:ý*}r l4.ĚlgnttrrÝeb .h}.ok*, 

kte.
ré v ď"al*{m berp::ostře.r{n.ín fueneouasks* tlývgJ l. k rgvaluc{ oď}t*]'{.

ly a nanÍ'éget*vďty $v:ti saeÍálnť výxnnrnr ,.11e o pteud a1*s'IYan*}tg*
.arÍ.gtokr:a.ts'ck;l1 ť," prsu* ol'ebeJeký, *,*s,*lo možno pruuitt, í ua
prnud pvo!'ta{rovskfr- e '$.sugs*nuov*ký1 Ťen ;vo1taír.ov.*lcý* J" šÍr.
š{ a napohl.ed h}.arrrd" * n*aývá.tr JeJ pvoltaínovaký** prctoža o 1řol*
taírovt Jgtto o Jeho Jístém prctotygar sř}aů noní spostir Ťen pou*
$geaurvský- Ja r*pr€aentovárr přer{evs{rn f;ousgecuéIn' í kdrř sda1g*
k* naní na fuusssauŘ reg1dtgvat*lný"

A gde aačÍnó snen 6prob}.*m oev{e***tvÍi vyt,čaný v aťrh].gvť
nasetro přírpěvlnrn který Irá ovšea roahorluj{,cí výgnarr í Filp v]ř[čc*
ní vstehu Komenokého k osvíeenst.FÍ. řatří Roug*eau k agv{cenetví
nabo nepatĚí? }ía to se názony rliznl}y a různÍ" }íě.kteřť v ná* ví.
d{ '' :.opantlclqgu antítóaÍ', k oevícenottr{1 n&kteří irpréro&arrtle-
kou ťá*{'i1 která g1c* van{ká v ]"iníí gevíe*nctv{, a]"e stoJí n* Je-
ho okraJ* a veďe k Jeho rozkl"aílu, n.skteří v nňai a v toml €6 řG*
pr.aaent*$en opatťruJí dmok:pgtí*lw a .palÍ.tícky nadíkální kř.{čJ.s
ofiríeengtvír ns"kteř*' tenta probJ.*a zee]"a pomíJaJí a owť,cengtvÍ
rc jím auřuJ* B& sÍ|€tl * ďejme touff . ;; 

"eIteíríángký- 
prouá.

Je *$eJuó' *e t*t* otágka Je r1osuď temlá a vyžaduJe abJagrrěaí.
$álu ae emrÍvámr žo jde o vtrpracován{ pojm p}.eb*Jxkóho křÍdt*
olvígenetví; ktorý ge ověem nemůřo opok*Jít J*n s r*egistnaeť p**

].{tíeko*goeíáInÍ ťtlr&Ee této l{nl.e, *1.e gnrsí usÍ.]"ovat o vyctlře*
ní J$ího ryšlenkov*to xoďs].tr a hlubsÍlro &le}rrr íhc srnrglu"

1t /1
vut&h o*v{.cendvť" k romaatísmr Je kowplttov&) *-íE!1 že roman*

tíranrr Je traktgván větsínou Jako báeníeký g

rý začal ĚÍ't v Flnral *]'ova snryr$fu na po*átku
unélecký eaěr, kt*.

].*. gtoletí.
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r kdyř pŤecho{lr E polohy tr"orretíeko-e:mozÍťornÍ}ro lÍ.terán.

n{tro proJevrr do polohy poetÍeksho pnoJe|r tlo polohy ''lÍtér{rl.
ní lÍtcraturv" Jeou čaetÓ a Jsou v{ee aé'ně pnavÍdlem J*k u tgv.

p vl*etního romantÍenatl,,, tak u t,av. ro*rríeenďté preromantl.ky.''

nguohu ee touto otázkou zde zat{vat, přestože Je ve].rní důleŽíté;

Ertí.ts ge olB€z1t ng rnyštenkový probléer sáju . Dé!áVíg 3e na Je}ro ]..Í-

tor"ámí konkretÍzací.

.ÍIrdu přt tox vycházct přecevs{m a proJcvů errpozlto*lí povr-

b$. A cílgln tnde naarračttt že pletrejské ogvícenstr'í řeší elďu

rpůsobm pr€vě klas{cká pnobů.ény osvíeenstv{1 pr"oblén rg&u!&lt ptito.

b'léil pokrolrnr a clvÍ].í'a'ce' pr'oblón lidskétic b1eha a dosažení optí.

na ].ldgké nea].ía&C€r

xxxxx

llax líorkheír'rer a ttreoclor Áciorno' dva čeIní před'stavíte16

eer|kfurt'stcé ěkoly' lcteří tvoř1]-Í ev4 dí].o paralelně s vítězství.a

naeísnr v Něgrecku a Jejíchž tvorba byla takó šokenn z tohoto nacíg-

tiekótto trtunfit na n*arae'kó plildě sílns poune&enána, napsalí tř anrs-

r{ckón exílu ra války r4ýznnrrnorr prs.eÍ. il{e"lekt1ka osvÍcenetví /,Dta.

laktík ďer. luďlcJ.ánrng' Arrsterdau L}&7/, která přee svou &agaentár.

noet dává tlůl.ež1té podn"lty k řešení našeho problénr. Je v ní totíř

zúžen* pouornost, na'íJe$ousscauoveké,' oevícenství e řrlousseauovaký

pnoud,, 3e zccla ell.uínován.

swícengtví provéáí v poďání auto:.ri natemrj.tía*'ci a éyzíkal|za*

cí rcgunrr; rvseněm{ nyšlen{9 ].Íkviďací aubJektiví ty' gbožněnÍ ].{d-

*kého p''ůr gcbezághovJr| sebezáchova se nění v rezígracl' lnd1vídua

na eeb€ B&B&o &:tořJ. r1rtýtají í gocialisnnr, že pod.l.ehl owÍeen-

lkéGnr ňrchu. V Jedrron fra8pentu Je anatýzou sarlor4r 1 Jtr1íetty,,'

lťíetgeheho se spek:lntí'vní emťá"zÍ rry.Vo?e.?le kon*e};rrene€' že k po-

zítÍ'vl"snnr deE1enenrJíe1 oevícenský <1ueh, který odaávorkoval Íraoío.

nal.ítu' vytvořÍl podgrínky pro t*ef t:r'iurnf ťašíe$u j*ko vládrr z1o.

čínu. Y ton Je v očích autorrl zřejně 6na 'díelektika ogví€er$lÝí,,,
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$ gĚYÍ,gogskýe roeiu&ffi! ti ts tpdly uá dl* tét,Ó Jíř pnoo}tvt*
né knlby šp*taš. rlg Eáe ovsgn aá*oveň Ěkřělt vídčt' k Jehfu sb-
úlllrÍn{m drtgl*dkr3mr *o ep{td, ans'd.*l:n { .kr Ít í*k ó my.{tcn ť, J ootlíse
ďáBc ogTícenetv{ gúrenq * jeetli.že Í,g"non.rJa Jtlro v}agř|f dírr*
ltktÍ'ku.

:.yebot osv{censtvť rrgz"lÍkvídoval.o ]"íňckou ť,ra*l,ona1í&l. tÍg
zs*lu?rou lt"ítae Vaj.j*vcon aut*tno Jedné g sála prae{; kter:á bÉy
po válce ve gtřední i"ňrropě o evropskóm oeví*anství n*p*sny /.w
schÍchte *er ebgnd]"&ni1íschen s'uf1c1'&rung1 H{xnehen I"$6]'./' *a v ú*
rrodní kapítol.e ke w6 knlx* p*or1fux"r;:je na Ť,o; oře roat& Y Brrlbě-
hu 18. gtolet{, gtála drb"aunóJ{ učÍ.11 áe muaÍ být rerpekto*{uy

{rggJ'onálrrí síJ'y1 vzrrre}ry nyo3.í a pu*y. Ťak moh;, ír"acÍ,ogatímrr,
pochopený tr&auftee' př.Íatoupít k tomr' č{ra ee gtoletÍ. slrutcřBě
projevovalon Racíona:.Íss:ug to?tpto sto:"etí se poďobá pouud.mt kte.
r.á do gehe poJn3"o í to1 co Je vegkrza neracÍ.onáIní.* v*q;xveĚ
však dálo tentg mri$ *práwrý ob*cn;ř poanattk eálo & $e vsáy

aprármě konkretízuJ*í Eouaa*aua, ktershg řad{ n* okral 6s"íěeu.
gtví a *o ;př*dromantÍkyon v tomto sruystu neínter'6rretrrJc1 shó*
ps J€J Jako t'oho' kň* o*vée*n*tví grrýnn d{lon rcgt:l*íd*lr

Fctgl{lÉ m s*' žc t*kový přÍetr6 ,Je naprceto nedootatadný,
neukáže*Lí sěl *e postoJe7 které v;pnncova} a aaujat. hlrrmí př*é*

stavÍtel p].ebeJského osvťcenství ;I..T. ]Í.lousgegu, Jaou ďr}nrreaýa
r"oavÍnuténr úro*y kríticks}ro r"onux*r, která byla vepeárra 11& pt3l.
pcr oevéeenebého F}ro&'Ťa$al .Ťako p*},ořk*t é. ]..

tÍ*bnt poxn*t ár-acíonl$ln{ x před'rtrc.j.oná1n{ si.]'y v x"dgk6
exígtgnc{ Je vítězstv{gr lÍ*gkóho rcruuml1 nj"kolÍv vítěggtvťm írra*
gíona}ísr:ru ngd rracíelnr'l}ígrnm. *eilt* prlmítÍrrn{ r.ř{etuP poEt{lro*
va]" ce].ou d].ottholt '1cbrr nia1'ř. ,5Ť't'ud*t, v7*áv*in4h* a,? Í'rael,onalÍrtu.
torprky lr ;p:.i.rrÍt,J*;r:d ;t'ys3'+n}*oví iv*hy n*d l]ougse.i.iusrn býly a J*ou

s"t.ejn*i pcv*}ry' .lep]ryc pc:n,*.n*li Ír**ío*;r].it,*, n'oiru se s né m*řít
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precovat a rťJádat Jír Fokurl

krttÍckó regíon.l'tty a qyšší

překonávfoe pl.oehý a rnrtgár"ně

Je to nořaá. To Je rayšší ourpeň
otupď 'pnríceaábo roffir-' Jínr
gav*tářglr:Í Ínt,elektualíemrl, pin$.

ňov*ný čaeto za r"acíonal1smuo.

V tóto kardÍnd,lnt otázce Je teily Pouseeattovo pochopeaí r{*x
E*dtř pcvnhy duchovn{ch sil' v človéku' jejietr vazbý a híerarehlr
hlubšínn poznánÍn . tz::. autentíck..ým počínen o6íce*áho f$5|t&lr

ťot.íá pj.at{ o chápání e{vi.lÍaecě a jeJilio pr:kroku. RorvoJ
e vzestup civi}iaačního proeeou a je}ro t,].ďrodárný úěínek nr

,osvícené- líd,stvo - to byla d*lšÍ k].íčová d'evise osvíecaďrého
světového názonrr Jak se tvořll a qtvořÍ]. v n4šianekg-aníct.o.
kr.atíckám prost#eclí .

Po}r.;ó Jde v tamto směxu o j1ousseaua ; nebyJ. n*přítelea cí-
vilízačního pokno}'ul Jak se o ném n..l-kcl^y tlrrdí. To eprd.rmě 3dů.
razňu;e i l.ra].javec. Jenomž.e Jloirseeliu rrsel . uiívaJe sváho k:r.í-
tíckóbo rc:aum.r . o dn].sí mílový krrek vpřed a poehopil, ře cÍvÍ.
].íaece je proces rozporrrý' že přÍnáňé" pokr"orc a zártveň í škodyo

A poctropíl zároveň; že h].arrr'rÍnn striiJcam ala Je eocis"lní nerov.

nost' kterou civilizační proees zpl.ortÍl. & st,ále p].odí a ktrrou

Je třeba překonat. Ťo je gen1ální iroznatek' který rnobonáaobně

před'stÍtruJe ]'!.nsárnÍ - a nutno *Íeí í naívní e}rápáaí civÍLÍraĚ-

nítro poknoku u jeho goučamníků. ]?ouggeau přÍtcm řes{ prrob!án

eívilÍaacc anl;lkapltaltetícky a dává tím neJmarkantněJší !oGl.

á1nÍ výraz evému plebeJakérru racion*l1wnu.

Dějínný tríad.ielqi o'!:'louk1 v nl:g! Bousseau nalezl řeě:ní

tohoto pnobl.ónur je mo*rto dneg ,j{ř oznaě{t za sp*kulací metaf,3r.

z1ckéhc rť}utttrlu' ovš*rr toŤ.o sch6nr' d'ávalo te?rcy pernpotstÍ.vtr robtc.

nénnu 5l!"ověku,,; 1:r.otc *e t.nkó s t.vr:lo"xíjnost{ po ce].á ltolctí

stá].e rrynořovsJo. '!]t,vcř.l'l'.rr zejn.áne rt ]lr:ussean& cX;1nnou ďlalct.

t1ku a rrení 5r.ctc i'lir'u, :":c cies*iruu{e y,ozň*ij nž k }'ar&vlr
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A sgště ne JsďsÍI meont' bytb e}rtět Epssotm{tr *IoatlÍ.Ěc gť*

rsox&n&shg ofirÍaen*tví $g sy{pěr.c, eb#m*&á qpoleěaortl vG
ttor6 gÍ. aafirrovaný občm $obfirt a gajÍ.sdu$o přÍ.něsgrr* g {sátáJ.

ué port*vffi{l kla&g pleboJ*6 *w'Í,oe*rgtv{ b!'*va{ ůr3rag ne v'mí.

mt{ {pkgnal'6}rg čfgvň&aj kteqý ss v sasw {ěJ ímde oblou*nr ;iltF&.
gí,,ho ffi.6 ttňfik* paů*tats. $ &oxgEt&ra Je &okorle* ttato probIáuc

traJně qrc*třenr v tom my*H1 ř* qýebova ob&nna ctoJí v kgaťlík*

tn * výg}lovou ělov&kn.

Colorffi ěl.gvd& m.rg{ orysm rrm&t kor{6ov*t mé v}*gtÍr{ íůtp*
rc riiet,*lrn na pospo].{.toct9 v ať* áÍJg n $fiť-xř Jo člax€n. v toe

J* ud*I.a,ď *oeÍ.al'{gace č},ověka. gá.rovtň ja vgryíffiIt.a př*ěrt'gva o u$.

ěuJÍcÍ,oh *tt."áglr v tíťlgké po{atatě, ktod tt}to aoelallzaot aa lios.

{ít oél" běiln'*ho *grt{ekébs cheps&{, ělověka rrmáfu3e. tgto přodctar

va Jt *atÍn rotms* posnamamňna m*tnf,yxl.o*rou dl*Írěreu Y rr beqp*rg-

bJ[&owgt"" us*é pod"*taty a br&e tepnr* por{s$Í *v*ďeět&r*r txr

to ov*m p#*dxtara1 kter&. w*ís'lnfonr e&ápání 3'''*sk's extstgnet

otov{rd oa*tttr

pr3l.eřtts $!ra{ Jg {or sek ďelsí rýrygJ pr*vňřtrJo v$*ďny třÍ'

}ůagrrí pol.oby opvíemríft'#bs peutoJe; ktoré v p*o{normlrrčaí trau*

oÍ.t qrtr1retialíaovaftr. BsvBIuEo $íěť, p sÍvťcen &X,ý,. abaolutí*erá

v celé }ihrnopě1 po n{ Jo ab*olutÍ.mrg Jí* Jcn ragkčnÍn ťeamó*

s{&r B*rngluco odh a}u$ e mrm t}ř ÍltrEívna st n& šias gko*r,,;rígt"gkrgt{e.

léha ogvígengttrí * Jobo pře&starr5r s nsogg€gesée tÍ'noáraÍ"n mtve$-

ob{anelró olvíll.pacs Úe ť ĚY$p$gtĚó Bruř{; qrvol"má fil'aneougglrou

rovo}ucí, broutť. Y po}'Ítígkó aťéřo g t,oboto prou&r oarrÍcangtvť'

přeáív& }á.boral.ámart9 ť{l-*re*lcky ac oavieerlcks víéén{ v&cÍ to*

}rotg na*enÍ *e*3rehs v $paít{vígmtig n a'gr*ostl"cÍ.ge,rs.

*o pseřív*, pínň g dále re roxvíJí' Je JgáJaě p1ebeJslr6 og*

víeengt,rrd' ktoré obotraceno něuockou r*mantÍkstt v gox.og*fiíe €há-

pán{ b3r{gt}nýgb I'Íůpk;lcb eíl a v ncv*m řesení pnoblómr úsrbr

práce vlrúei$lg do hugr*ntpm,r ?rlnrxgvn Jnxo vrchet.nstr* proJerrr
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kult,lvovan óho lp BYí cenétro 
- p J.ebe J atví . "IehE rosgrrtt€ký $áboj

Yšď(' Jak Jseo víůě1Í'1 vsnÍké, u* dávno přad ťraneouzlkou rc*

rolus{.
xxxxx

DggtÁváno ge konečně ka Koanenekémt. lllarraí táeaáy avétro

?ý&kel Kononclr'éhg ďíla Jaen ee pokuaí!. v5r1o*Ít v mtnr:lýcb l.c-

teeb góa v tlhgrukón ftlpdě a nehrdu tyt'o vývody opakovat.

}ía lgňekén caluposín Jasa ce pokurÍt Komenskébo ůíla ebarak-

trrl"sovat Jakg lpmt#m rrgfomaěaíhE e, r€Begensnílro nacíona].ll.

&lr .Ie třeba El ovštm Ínovu uvědon{tl řa tatg a3mtóaa vzgíká

v 17. rtol.ct,í po aávěroěnó porááce ěegké rgnó revoluce a Jako
důgl'adek téts porář&;r. nrotoře Komeneký ae g touto poná.žkou ne-
nlfujel wnlkr{ honflíht.ní sítuacel Jakou nezgžÍla vl.agtrrě Ěád.

nÉ *vroptbá peuě. B t,ótÉ konťlíktn{ g1tuace vgnÍká Kouea&álro

dlílo Jako pokua@

l#aa ta.ly Konengksho gák].adnÍ poatoJr Jak oe v5rvlnul v nxlo-

v1ně dvacótýcb lot I7. *totctÍ' a konťlíJrtl který Jab rr{st Jo
Yřd.y gá&lade a výehodÍat{€e rgnantígkébo seěeaí' pokuů k nfur

tvrlnec naJďo aílu a oĚYahu. obnovgk* úgí1í o lrarmaízaěnť {pť&.
corrání Ytaetního řešaoÍ Jgko b'y oťlpovíďalo obrovgké hl.oubcl pťo-

partí; Ltergu bylo třgbs Konrengkénu překlgpout.

Koncnrilrý vt výrtavbĚ svého uěeaí o ělověku příkxádá routml
gbovakou útonu1 aěkol'Í.v sůgtávÁ gtÁle to1ctou; Jetro oaob1tá t36-

Egfíc všal teatg te1ffira rýrasnň raedl.ťtkuje a odóěluJo gd etřg-

dověku. Ú ton' J* Je bořdtý a lídský W}ulls Konn*aakfu konkr{tně

cbápán' mraí být teprve aapcáne &onografíeká gt,uďÍe. Ve gvé du-

věře v ltoal& tpasá ovsen Korrenoký naproato dg lÍrríc rodíc{tro 8G

ow{cenatv{.

.Iíř dneg Je Jaanó s že $satun Jo &ouengk&nr tou gť[ou' trtgrrá

u&aalťe cegtu ús1š&! '.íil*ý!! motrutnoateun' Jeř přtton on gáe chá .

par. jako měroůa'taé a roa}ro*ljíe{'. Hoatm Komeaskélro neilrÍ Íntg.
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lcttual{stí.cky aploštěn' nepť'etc4fvá ogtátní nohutnoet1 lídekého

&tďra1 alo glouřÍ j{.e. .Ie ťaktorgm tota].Íty ].1d8ké exl,atenee. Ílo
v Konengkóbo PancgeneÍ'l rycítíl Jtž !Íerder Jako nyalJ.toll 3toJí.
cí v téže líníÍ .

zá&I'adrr{ lÍdeká aohutnoct

1r a gákladÍií ftrnhee ělovělra Je

l'Ídekán gvětě. ígmgnaký v tonto
gté t'íníe owíeengtrrí.

Je Komanskóan syoboarrá lÍd'gkó vrl-
tvořívó ěl'nnoot v přísodrrÍn a

myslu stoJí aa počátJnr pt.ebeJ*

Na JeJfu poěáthr ltoJí t v e.bápÁ'rí poksoku v ll.dlátsýctr děJ1-
aáGň. ťen není poJísán Jako lÍneárď portup a růst oběenrbó GÍ.
ví].Ígaclr alr Jalro dějÍnná tníádar ltdgt,á g}ertečnost . JoJ{ d,e-
gGnfilraG. a pád . 3€stítrro€ e r€.ťornaoo' ůgcaření gtaYu odt}oyí.
daJíc{}to l;l.dohé poústat.ě. V Koncnaké}ro ťttoaof,l'ck6u clrílíaanr Je
patmě popwó f,onnrtov&a děJ Írrná trÍáda revolučoího roaantímr

aovó dob3ro Y Jeho koncepcí pokroicu Je jlž gřotel.uě obeaženo poz-

nání' že proeeg cívÍlízaee Je proeee nozporný. A základaí pr"ob.

I'éu etvl]'íaaeg řeáí Komenoký ant,íkryíta]"Íetícky Jako poad*Jt

BoueoEzu.

H1avrrín eílon Koaengkého není ďokonalý oběanl ale dokonalý

ělověk. I kdyř nryétí rnozÍ výehovorr občana a čI'ověka ncnÍ ta1 rry-

ortřono Jako pozděJ1 u Bousgeaua a panuJc zde opíěs }rarea1c,

Llaúě Konencký větší ďrlrag na vzníJE dokona16ho člověka. oběan í

ě].ovňh Komanalcém eplývaJÍ v tml ža oba pr:acuJí. káce čLověka

Ja však předevšÍm kategoríÍ antropoIoglclou a exÍgtenclélní.

I pnotožc tedy hlarrní hodrrotou v í.onen*áho eoe íoanŤ,repo.

1ogÍÍ Je pracujíeí ě1ověk9 unožňqe íonengkétro nyšlerrkový nodel,
pootí}rnout ídeovou aéprň plebeJakého měnr oavíeengtrrí v Jeho
gánodeěnóu gtadlu a uďropít rcmamtÍclý náboJ Jeho nyšlcukovó}to

a cívílÍgačaÍbo poatoJo v období Jehg aro&l.
' : r  x  x  x  x



*10-

l1iiívěren tohoto přÍepóvlr:rr bycfu cbtěl vyaveďnout to, ře
na vatnh l(omenekého ď{"La k nyst.ankovdmrr svstu ronantÍ.ky upoao:!*
aíl u nÁg poprvé ďaronnír čerry*nka ve gvéc referátu ng oloffiue-
ké konťerenc{ k pnvn{gr rryěcní Komenekóho řgwgultaeo právě přae*
aě př*d &rraectl" léty. Jaronír č*rvenkar Jenž: stál' na ěele ko-
l'ektíwl který tuto edtcl' uokuteční}, vyzvedl' tak v ctr}ůeĚttdn

ohapžíkrr rYÉr který Ja pro lntegrací 'Kgmengk#be do evropgkébo

ryě1mkov6bo výt'gjg ml.uořádrrě d'&l.eřítý.

Jakg Jaěen z tčeh; ktgřÍ koneen paůeeátýcb tet. a v I'eteelr

ágť1e6átých ugí]'gvaIá o pol.oženÍ gákledů k nna:pcísLtcksmr lt'kl'adu

děJín čeekého ayš}ení a ě.egké ť1loaoťíe a lcdo o* logÍkou gvé

vlastní práct dosta]' ke Kornen*kéml' ehtěI byctr zůe vyslov1t

ugnárrÍ a poďěkování ďoeentu čenrenkoví neJen ga tentg výsnelý

podnět' nle Í aa Jaho ů}ouholetou plorlnou prdcí v oblaEtí konc-

nÍoJ.ogl'a.

čertlenkorp ukázání měnr byJ.o nt tahdy ínaplr*cí k vlegt.

ní51r uvgžová.nÍ a otud.Íu' $eheř týoleákan j€ přodložený příep&.

vsl o ronantÍckén rňbÉJ í Konenské}to m5rs1onlrov6 tvonby.
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&rgatmtenťasaung

Pce_ggssl iel i cs! s _ gse etEslse 3 e 11 _u!{óag }rob]"em <ter {,t{El{rlEE

Dte Eezíehung des r,verkee Konenský,s zur Aufk].&rung rrrrde
b1shen 1n se1ner l{eímat fagt níe zum T?rena. Zur Issrrng den Ft'a-
ge 1st nt}tig slch eiao gewicse K'lar*reít t1ber dag eoatcníanl.scitc

Gedenkenmodel1 uu scrrarren, sowíe d.en Begrífť den Áufkl'lnrn8l su

úberpnlfen. .r.Jeil eíne sÍchtbare Líníe von ComenÍus zu Herden

fi3hrb' geht es auch danrm' d1e Bezíehung der Auťcl&nrng zur

Romantík zu erhe].f.gn.

In re1fer Gestalt teuetrt das Problen zum erstemat' Íu

}Yankreicb auf' wo Rouseean díe krítígche Ver'rnrnft zu eíner

lróheren Fbm der se]'bstref].exion und des Se].bstt}ewusgtwelť'tnl

der mensch].íclren F'atío erhcbt' dÍ.e Fol1e der arat1onel].en KrĚf.

te Ín der penschlÍctpn btístena er.|rennt; deu hozesc dec ge-

gctrÍcht].Íciren l..or{schrítta und ďer ZÍvi].igatÍon alg wÍcer:cpr{lcb-

l1cb erťaast und eÍne antíkapitalístíeche lóaung der ínneroa

gozl'alen GegenoEtze vorschlágt; das G]'tlck deg trienschen lÍegt

ín éYe1er trrtfaltung der menschlÍchen Tota1.Ítát' díe der tíongch

ía trÍadíeehen geschícht].íchen tsogen zurilckgewinnt.

Díeee Posítíon des 1 auťgeklárten FlebeJerttmg- kann aan

beí ConenÍug ín íhrer Errt'stehu"Pf"'* aufťl.nden.




