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Postava Maxe Webera, jednoho ze zakladatelÛ moderní sociologické terminologie, je ãasto zkouman˘m fenoménem klíãového období pﬁelomu 19. a 20. století.
Vedle Karla Jasperse, Wolfganga Mommsena, Reinharda Bendixe, Eduarda
Baumgartena a Günthera Rotha zaujímá v˘jimeãnou roli mezi biografiemi dílo
Weberovy Ïeny Marianny, jeÏ dokázala vzpomínky na svého druha umnû skloubit s „politikou vzpomínání“.1 Max Weber se stává intenzivním objektem vûdeckého zájmu aÏ po své smrti. V roce 1920 zaujala zpráva o jeho skonu pouze omezen˘ okruh nûmecké sociologické odborné obce. NárÛst Weberovy popularity
i mimo rámec intelektuálÛ v˘marské republiky je spojen pﬁedev‰ím se jménem
Talcota Parsonse, kter˘ v roce 1930 pﬁevedl do angliãtiny Weberovo dílo o protestantské etice a selektivnû uÏil Webera k vytvoﬁení vlastní teorie strukturálního
funkcionalismu. Weberova osoba a dílo nepﬁestává ani sto let po smrti pﬁitahovat
vûdce mnoha oborÛ. Dal‰ím produktem tohoto zájmu je objemná biografie od
Maxe Radkaua, jeÏ rozpoutala velmi Ïivou diskusi mezi sociology a historiky
nûkolika kontinentÛ.
Max Radkau, historik moderní doby a autor prací s tematick˘m zamûﬁením na
období 19. a raného 20. století, podobnû jako jeho pﬁedchÛdci vychází z osobního proÏitku Maxe Webera, kter˘ je podle jeho slov uzavﬁen úzce specializovanému odborníkovi, protoÏe jen málokterá osobnost se pohybovala na hranicích tolika oborÛ jako on. Osobnost a dílo velkého sociologa autor pﬁipodobÀuje k jeskyni,
do níÏ vedou mnohé stopy, ale Ïádné nevedou ven (s. 9). Ke stopování Radkau
vyuÏil pozoruhodného mnoÏství pramenného materiálu sestávajícího pﬁedev‰ím
z osobní korespondence. Nûkteré z dopisÛ pocházejí dokonce z bûÏnû nedostupn˘ch fondÛ, Ïárlivû stﬁeÏen˘ch majiteli Weberovy pozÛstalosti. Autor biografie se
pokusil o novou dimenzi chápání Maxe Webera, pﬁiãemÏ poukazuje i na práci se
souborn˘m vydáním Weberova díla na CD, jeÏ umoÏÀuje preciznûj‰í vyhledávání
pojmÛ ve Weberov˘ch dílech.
Max Radkau rozdûlil své dílo do tﬁí ãástí. V záhlaví kaÏdé z nich stojí ‰iroce chápan˘ pojem Natur, pﬁirozenost ãi pﬁíroda, jeÏ má v‰ak v jeho smyslu i zcela jiné

1 Srov. recenzi Reinharda Mehringa – http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-4-152.
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kontexty, ãasto i potlaãované sexuality. V první ãásti se Ïivotopisec zab˘vá fází
Weberova Ïivota, jíÏ oznaãuje za znásilnûní pﬁirozenosti (Vergewaltigung der
Natur) a jeÏ sahá od dûtsk˘ch let aÏ do prvního Weberova zhroucení na konci
19. století. Toto zhroucení je Radkauem na rozdíl od klasického zdÛvodnûní konfliktem otce se synem vysvûtlováno pﬁedev‰ím tvÛrãí krizí. V druhé ãástí Radkau
líãí pomstu pﬁirozenosti (Rache der Natur) a dostává se aÏ na konec prvního desetiletí 20. století. Pﬁedmûtem vyprávûní jsou Weberovy pokusy ukonãit krizi,
vysvûtlovanou nenaplnûn˘mi pﬁedstavami v pohlavním Ïivotû, cestováním, pﬁekonáním sebe sama a náboÏenskou askezí. Obsah tﬁetího aktu nazvaného Spasení
a osvícení glosovala v˘stiÏnû ve své recenzi Uta Gerhardt závûrem: „Weberovo erotické masochistické vyÏití v posledních letech Ïivota je zku‰enostním horizontem,
jeÏ pﬁispívá k porozumûní jeho nejvy‰‰ích intelektuálních v˘konÛ.“2 Îivot Maxe
Webera je zároveÀ nazírán prizmatem jeho milostn˘ch vztahÛ, potlaãovaná sexualita Radkauovi ãasto slouÏí jako vysvûtlující berliãka. Webera chápe jako zatíÏeného muÏe stíhaného vlastními pﬁízraky, démony a vá‰nûmi, které se pokou‰í krotit svou heroickou vûdeckou ãinností, zároveÀ je Weber pojímán jako myslitel
vilémovského a ran˘ch fází v˘marského Nûmecka. Centrální pojem jiÏ vícekrát
zmínûné pﬁirozenosti mÛÏeme v Radkauovû pojetí chápat jako jakékoli myslitelné
limity, aÈ jiÏ vnitﬁní ãi vnûj‰í, jeÏ omezují jednotlivce, a nikoli jako pouh˘ protiklad v‰eho umûle vytvoﬁeného a pﬁírody.3
AutorÛv zpÛsob psaní biografie zﬁetelnû ukazuje v˘razné slabiny, jeÏ jsou obecnû problémem biografie osobností Weberova typu. Pﬁípadn˘ badatel se ocitá na
kﬁiÏovatce mezi pokusem zachytit dílo velikána v kontextu synchronního a diachronního v˘voje vûdecké disciplíny, kterou velmi v˘raznû ovlivnil, a pokusem
nahlédnout do osobního Ïivota zkoumaného ãlovûka. Smû‰ování obou tûchto pﬁístupÛ pak vede k podobnému efektu, jak˘ vyvolaly nûkteré pasáÏe z Radkaua. Dirk
Kaesler, autor jedné z nejnesmlouvavûj‰ích recenzí na toto dílo, oznaãuje fenomén
ve své recenzi do nûmeckého magazínu Spiegel termínem zatemnûní odhalením
(Verdunkelung durch Bloßstellung).
Kaeslerova kritika míﬁí pﬁímo k centrálnímu bodu celé koncepce nové weberovské biografie. Max Radkau se totiÏ pokou‰el pﬁedev‰ím postavit most mezi Ïivotem a dílem Maxe Webera. Volba témat zamûﬁen˘ch spí‰e k ‰ir‰ímu ãtenáﬁskému
publiku neÏ k vûdecké obci je znát na první pohled. Weber démonizovan˘ aÏ do
karikaturní formy „uzlíãku nervÛ“ a dosti jednoduchá vysvûtlení Weberova zhroucení a krize osobnosti v‰ak k vysvûtlení tohoto vztahu pﬁispívají pouze minimálnû.

2 Srov. recenzi Ute Gerhardtové – http://www.sehepunkte.de/2006/02/9170.html.
3 Srov. recenzi Petera Thomase – http://newleftreview.org/?page=article&view=2641.
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Reinhard Mehring poukázal na to, Ïe Weber má jistû podstatnû více spoleãného
se Sokratem neÏ s indick˘m guru generace 60. let.4
Pozitivního pﬁijetí se práci dostalo pﬁedev‰ím v nûmeckém tisku bezprostﬁednû
po jejím vydání. Pﬁes v‰echny v˘tky ze strany sociologÛ a historikÛ pÛsobících na
univerzitách od Tokia aÏ po Berkeley v‰ak zÛstane práce Maxe Radkaua jednou
z nejdiskutovanûj‰ích odborn˘ch prací k Weberovi. Pﬁedev‰ím rozsah zpracovaného materiálu je obdivuhodn˘. Za velmi pﬁínosn˘ povaÏuji i v˘slovn˘ odkaz na
práci se souborn˘m vydáním na CD, jeÏ umoÏÀuje velmi pﬁesné stanovení v˘skytu jednotliv˘ch frází a slov v mohutném Weberovû díle. Ostﬁe formulované námitky vÛãi Radkauovi svûdãí o zaujatém ãtení celého díla, jeÏ nepostrádá jazykovou
originalitu, která v‰ak v nûkter˘ch místech pﬁechází aÏ k patetiãnosti. Tím se
ostatnû Max Radkau pﬁíli‰ neli‰í od pÛsobivé biografie Marianny Weberové
z roku 1926. Sám Radkau v‰ak ve své práci uvádí, Ïe Ïivá diskuse o Maxi Weberovi je pﬁedev‰ím produktem monumentální my‰lenkové originality zemﬁelého
génia. Nijak si nezastírá, Ïe konstrukce jeho práce padne pod tíhou spoleãenskovûdn˘ch interpretací. Webera je podle Maxe Radkaua tﬁeba chápat v celé ‰íﬁi jeho
v˘znamu, která nemÛÏe b˘t zkrocena ani na 1008 stranách hutného textu. Právû
odhalení nad Weberov˘mi tﬁeba i nehotov˘mi texty b˘vají badatelÛm vodítkem
pﬁi tvorbû vlastních originálních my‰lenkov˘ch postupÛ.
Jedním z klíãov˘ch termínÛ Weberova díla je charisma. Tento pojem, jak uvádí
Max Radkau, získal urãité charisma (s. 601) a je jedním z Weberov˘ch nejdiskutovanûj‰ích. Vznik tohoto pojmu Radkau spojuje s Weberovou zku‰eností milosti
a vûdomí o spasení. Do pozadí Weberova konceptu charismatu pak staví osobní
zku‰enost (s. 604). Podle Radkau Weber povaÏoval koncept charismatu za pﬁirozen˘ lidsk˘ prakoncept. DÛleÏit˘m znakem charismatické obce sestávající z charismatika a jeho „vûﬁících“ je pﬁírodní emocionální pouto; pÛvod charismatu je tedy
tﬁeba hledat v archaick˘ch vzorech. Max Radkau dále dokazuje, Ïe charisma má
i svou divokou a animální stránku. K tomuto konceptu weberovského charismatu
by bylo moÏné namítnout, Ïe charisma je ve Weberovû pojetí tzv. ideálním typem,
je tedy pouze pﬁirozené, Ïe Weber si vybírá pﬁíklady z rÛzn˘ch dob a rÛzn˘ch oblastí. Je otázkou, zda lze jednodu‰e spojovat vznik tohoto konceptu s osobními proÏitky a zku‰enostmi Maxe Webera. Pﬁírodní emocionální pouto, archaické vzory
a s erosem spﬁíznûná aura (s. 608) v Radkauovû díle pÛsobí ponûkud fantastick˘m
dojmem, jeÏ by patﬁil spí‰e do duchovního prostﬁedí 60. let 20. století.
Max Radkau nabídl odbornému i laickému publiku biografii jednoho z nejvût‰ích myslitelÛ pﬁelomu 19. a 20. století, jeÏ se stala pﬁedmûtem dodnes doznívají-

4 Srov. recenzi Reinharda Mehringa – http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-4-152.
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cí kontroverze v badatelském svûtû. Pﬁípadnému, na tûchto kontroverzích nezúãastnûnému ãtenáﬁi v‰ak mÛÏe tato kniha nabídnout velmi plodn˘ pohled do zpÛsobu diskuse ve spoleãensk˘ch vûdách, jejichÏ kritické ostﬁí se brousí právû v polemické rovinû. Kniha je v‰ak i nûãím více, je originálním a velmi subjektivním
pohledem souãasného moderního historika na Maxe Webera, na jejímÏ základû je
moÏné uvaÏovat nad vlastními ﬁe‰eními citovan˘ch pasáÏí z intimní korespondence, nad smyslem biografie vÛbec ãi nad duchovním horizontem Maxe Radkaua
ovlivnûného prostﬁedím moderního diskurzu a pohybujícího se na hranici nûkolika vûdních oborÛ.
Jiﬁí Knap

