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Abstrakt
Cílem disertace je interdisciplinární kontextualizace chicagské sociologické
školy, zaměřuje se především na ty její aspekty, jež se týkají sociologických
výzkumů města Chicaga v letech 1915–1940. Cílem práce je propojit historický
kontext a lokální specifika tehdejších výzkumů s výzkumným programem
chicagské školy a jeho naplňováním.
Nejprve jsou přiblíženy vybrané výzkumy, které chicagskou školy předcházely,
dále jsou představena konceptuální a teoretická východiska jejího výzkumného
programu. Nakonec jsou v tématických kapitolách kriticky prozkoumány
nejvýznamnější monografie chicagské školy z let 1915–1940. Disertace se zabývá
především tématy moderní urbánní kultury, migrace, kriminality a vývojem
sociálního výzkumu v městském prostředí.

Abstract
The aim of this dissertaion is to contextualize historically and spatially the so
called Chicago School of sociology. The Focus of the thesis is to present the urban
research of the Chicago School in the years between 1915–1940 in an
interdisciplinary perspective through the lenses of the historical context
intertwined with specifics of the local research, followed by the research program
of the Chicago School with its manifold research outcomes and applications.
The interdisciplinary approach towards the topic and the contemporary practice
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of dealing with dated stages of scientific development is discussed in the opening
section. The very concept of the scientific school and the current usage of the
Chicago heritage is taken under the scrutiny. A block of early modern urban
researches preceding the Chicago School is presented in the second part. Then
follow conceptual and theoretical fundaments of the program articulated in the
canonical texts of the school. The last part is divided into thematic chapters which
critically deal with the most outstanding monographs of the Chicago School. The
dissertation concentrates primarily on the topics concernig modern urban culture,
migration, criminality and development of social research in urban areas.
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Část 1. – Uvedení do studia chicagské školy
I.

Úvod

Předkládaná disertace si klade za cíl představit část celku tzv. chicagské
sociologické školy a její výzkumy moderní metropole. Chicagskou školou1 se
během posledního bezmála století zabývala řada vynikajících výzkumníků, přesto
se autor práce domnívá, že toto téma stále nabízí mnoho nedostatečně
prozkoumaných otázek. Obvyklým rysem recepce CHS a také monografií o CHS
je pohled optikou jedné disciplíny nebo pohled na jedno omezené téma, případně
na jejich soubor. CHS byla ale programově interdisciplinární a tématicky pestrá.
Přínosem této práce by mělo být překonání partikularismu a dosažení
kontextualizované a nereduktivní perspektivy, v níž bude možné zkoumaný objekt
rekonstruovat jako svébytný a integrovaný celek. V této práci se usiluje o alespoň
částečné naplňování možností interdisciplinarity.
Škola je zde chápána do značné míry jako institucionalizovaný organizační vztah
mezi výzkumným programem – v něm je formulována srozumitelná teorie,
metody a zadání výzkumných oblastí a úkolů – a mezi praktickým naplňováním
takového programu. Tomuto pojetí je podřízena struktura celé práce. Disertace má
ukázat, že CHS existovala, že měla evidentní a srozumitelný program a že byl
úspěšně naplňován.
Podstatná část zde prezentovaných chicagských výzkumů jsou již svého druhu
kulturně-historické dokumenty, které jako propojený celek, kromě množství údajů
a empirických dat pro nové reinterpretace, nabízejí jedinečný vhled do tehdejší
produkce vědění a také do moderní urbanizované společnosti v USA. Pokud
viděny vcelku, měly by tyto materiály usnadnit pochopení formování a vývoje
moderní urbánní společnosti a také vývoj diskursu její reflexe, měly by nám
umožnit hlubší vhled do naší současné urbánní existence i do jejího výzkumu.
CHS škola vynikala propojováním témat, měřítek a procesů a také úsilím o
lokalizaci sociálních faktů v prostoru (v Chicagu a jeho oblastech) a čase (výzkum
procesů), usilovala o lokalizaci výskytu jevů a pojmenování jejich změny a
pohybu.

CHS

přispěla

významným

způsobem

k

relevanci

zkoumání

individuálního a zároveň k otázkám fungování komunity, v CHS byly
1 Dále jako CHS.
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formulovány vzorce meziskupinového chování i jednání jednotlivce. Pro CHS byl
charakteristický důraz na kontext, tedy na zakotvenost významů zkoumaných
jevů v místě a čase. Za takových podmínek sociální fakt či zkoumání sociálního
jevu ztrácí hodnotu, pokud by byl z časoprostorového kontextu vyňat.
V předkládané disertaci je toto stanovisko také zastáváno: pokud chceme CHS
pochopit a rekonstruovat, musíme ji znovu napojit na ta kontextuální propojení,
z nichž vznikla, v nichž fungovala a reprodukovala se. Záměrem disertace je
provést výběr reprezentativních monografií a základních koncepcí a pokusit se o
jejich rozbor, včetně diskuse o jejich tehdejší a dnešní relevanci.
Tato disertační práce není empirická, ani vysloveně teoretická a není ani
v pravém smyslu historiografií. Jedná se o text, v němž hraje hlavní roli
shromažďování a organizace výsledků jiných výzkumů. Má tedy cíl
v rekonstrukci, případně ve vyhodnocení a interpretaci již objeveného spíše než
v objevování. Ačkoliv by uspořádávací výkony mohly být chápány ve srovnání
s výzkumem orientovaným na objev jako druhořadé, autor chápe svou činnost
jako krok ke kontextualizaci intelektuální aktivity a jako přípravu pro možné
následující empiricky orientované práce.
Disertační práce je rozdělena do čtyř tématických bloků:
I) V uvedení do zkoumání CHS autor usiluje zodpovědět základní otázky, mezi
něž je zahrnuto vymezení pojmu „školy“, dále zdůvodnění umístění tématu
disertace na kulturologii a diskuse o CHS jako o součásti současné akademické
praxe. Nakonec je shrnuta jedna z posledních debat o relevanci CHS. Na závěr
tohoto uvedení je přiblížena organizace materiálu, z něhož práce čerpá.
II) Druhá část se zabývá historickým kontextem CHS. Nazaměřuje se na
klasické události z biografie CHS, jako je její založení a vývoj organizačních
struktur. Naopak pátrá po hlubších intelektuálních zdrojích, které předcházely
chicagské výzkumy a do značné i na univerzitách organizovanou sociologii. Tyto
zdroje budou zastoupeny třemi „předvědeckými“ styly (reformně-agitační,
reportážní a proto-etnografický, exaktní styl) uchopování důsledků radikální
urbanizace západoevropských velkoměst, zde na příkladu Londýna. Díky
evropským cestám několika amerických intelektuálů se tyto styly, podobně jako
v případě tzv. „settlementů“, rozšířily v USA a hned na počátku i v Chicagu.
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V druhé části historického kontextu bude diskutován vliv reformního hnutí
(zejména Hull-House) na rozvoj chicagského výzkumu. Hlavními tématickými
okruhy zde bude rané zkoumání migrace, hygieny a recepce průmyslu.
III) Tento celek má vyložit program a základní teoretická východiska
chicagského výzkumu. Jsou zde představeny známé učebnice a sborníky
(kanonické tituly The City a Introduction to the Science of Sociology). Podrobná
pozornost je věnována nejznámějším koncepcím CHS – urbanismu L Wirtha a
koncentrickému modelu E. W. Burgesse. Dále je představena Redfieldova
koncepce kulturní změny navázané na urbanizaci. Blok uzavírá vymezení proslulé
„human ecology“. Představit na jednom místě soubor těchto různorodých
perspektiv považuje autor za nutné. Jedině tak je možné prokázat komplexitu a
otevřenost chicagského výzkumného programu, který sahal od mapování po sběr
biografií, byl rozkročen mezi studiem individua a populace, mezi kulturní,
sociálně psychologickou a „sociálně ekologickou“ optikou.
IV) Čtvrtá část reaguje přímo na celek věnovaný chicagskému výzkumnému
programu. Má prokázat evidentní výskyt výzkumných realizací zmíněných
programých textů. Výsledky postupně uskutečňovaných výzkumů byly
publikovány v řadě známých i již pozapomenutých monografií

(především

v období 1920-1940). Tyto monografie a jejich recepce jsou roztříděny a
rozebírány na pozadí tématických celků, jež jsou jednotlivými podkapitolami
(zkoumání přirozených oblastí, městská etnografie a výzkum subkultur, výzkumy
migrace a kulturní změny, pohledy na urbánní kriminalitu). Koncepce přirozené
oblasti byla jedním ze základů progamu CHS, její aplikace na výzkum centrálních
oblastí Chicaga stála za vznikem několika nejznámějších chicagských monografií
(The Ghetto,The Gold Coast and The Slum). Dalším významným přínosem CHS,
jemuž je věnována pozornost, je zakotvení a legitimizace etnografie
velkoměstských subkultur (The Hobo, The Taxi-Dance Hall). CHS, kromě této
v posledních desetiletích populární orientace, podstatným dílem přispěla
k systematickému zkoumání migrace, etnicity a dynamiky kulturní změny. Blíže
jsou zde rozebírány klasické koncepce (sociální odstup, marginální člověk a
rasový cyklus) a také opomíjený chicagský přínos k chápání rasového či etnického
konfliktu, jenž je představen na konkrétním příkladu chicagských rasových
nepokojů. V poslední kapitole o chicagských monografiích se vrátíme ke
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specifické zkušenosti s jevem organizovaného zločinu a s kriminalitou jako
takovou.
Vzhledem k nekončící krizi současného urbanizovaného způsobu života si tato
práce svým celkovým vyzněním, jakkoliv pouze naznačeným a ne zcela přímo
artikulovaným, dává za úkol připomínat nejednoznačnost pokroku i ve zkoumání
natolik pokrokových fenoménů, jako je např. urbanizace. Podstatnou část
problémů, s nimiž se setkáme ve velkoměstech dnes, nalezneme i v chicagských
výzkumech, mnohdy do detailu popisují skutečnosti nám i dnes známé z vlastní
nevědecké nebo i odborné zkušenosti (např. některé aspekty fungování subkultur,
organizovaného zločinu, etnického konfliktu aj.). V disertaci ale nejde o prosazení
prezentismu CHS, o naivní hledání paralel a řešení současných problémů
ohlédnutím do minulosti, nýbrž o možné sbližování výzkumu situace vyhrocené
modernity (Chicago) se situací naší, údajně předchozím zkušenostem již zcela
(časově i intelektuálně) cizí a vzdálené.

I.i

Uspořádání pramenů

Pokud by předkládaná práce měla empirický charakter, bylo by na tomto místě
diskutováno, jaké metody byly zvoleny ke sběr dat, jaká data byla shromážděna a
jak byla vyhodnocena. Nejedná se ani o práci v pravém smyslu historickou, neboť
nepracuje s primárními historickými prameny. Protože se jedná o práci
přehledovou, je nutné předložit základní schéma použitých pramenů. V případě
zkoumání nějaké „školy“, pokud se nezkoumá biograficky ani historicky, jsou
texty „o škole“ a texty vyprodukované přímo zkoumanou „školou“, resp. jejich
výběr, tím, co poměrně zřetelně ustavuje hranice zkoumaného objektu. Tuto roli
přibližného vymezení hranic „školy“ má splnit i dále předložené schéma, které
základní prameny dělí do dvou základních celků.
Prvním celkem pramenů jsou studie o CHS. Chicagská škola byla zejména
v posledních čtyřech dekádách podrobně rozebrána z různých perspektiv různých
oborů. Kromě monografií do této skupiny patří jednotlivé články (a jejich
soubory) k tématu i některé rozsáhlejší úvody z klasických výzkumů. Soubor
takových materiálů tvoří páteř diskursu historiografie CHS, z nich autor disertace
13

čerpal hlavní stanoviska týkající se soudů obecnější povahy i detailních popisů
událostí a okolností. Protože autor neprováděl archivní výzkum přímo v Chicagu,
spoléhá se v tomto ohledu na ty práce, jež jsou založeny na pečlivém zpracování
archivních materiálů. Důležitým rysem monografií o CHS je, že jsou
přehlédnutelné jako celek1 a jejich soubor má omezenou velikost. 2 Předložené
schéma nemá suplovat přehledy monografií specializovaných na vyčerpání
veškeré bibliografie, úkolem této disertace není předložit definitivní seznam CHS.
V „chicagologickém“ diskursu lze vymezit čtyři dominantní tématizace: 3
1) Dějiny výzkumné organizace (univerzity a katedry), které se zaměřuji na:
a) organizační struktury – vznik/zánik, reorganizace, instituce; b) pedagogy –
funkce, doba působení, vzájemné vztahy animozity či spolupráce, pokračovatelé;
c) intelektuální profily a biografie aktérů; d) studijní programy – jejich obsahy,
organizace, financování; e) reprodukce – publikační činnost a komunikace
vlastního učení a odkazu. 2) Teoretické a metodologické problémy – co se
zkoumalo, jakým způsobem byla sbírána data, jakým způsobem byla
interpretována, jejich kritika a obhajoba. 3) CHS a jednotlivé obory, součást dějin
a teorie parciálních disciplín či tématických celků – CHS a genderová studia, CHS
a

urbánní

sociologie,

sociální

psychologie,

sociologie,

etnická

studia,

kriminologie. 4) Analýzy kokrétních monografií.
Druhou skupinou zdrojů jsou práce samotných představitelů CHS. Jejich výběr,
resp. redukce, byl obtížnější než u historiografických a teoretických studií. Tato
redukce objemu byla vedena podle linie, která by ohraničila jádro „školy“. Linie
má dvě orientace: a) V této disertaci jsou rozebírány práce považované za
klasické. Vztahuje se k nim dostatečné množství komentující literatury (kontext),
je tedy možné rekonstruovat základní diskuse od vydání původní práce po
současnost. Klasické práce také poskytují reprezentativni vhled do způsobu práce
CHS. I těchto studií bylo příliš mnoho pro podrobnější rozbor, z tohoto důvodu
1 Stejně jako si každý výzkumník musí rekonstruovat vlastní „chicagskou školu“, je i výběr
spolehlivých a přínosných monografií o tématu ovlivněn osobními preferencemi autora. Zde
provedený výběr je jeho subjektivní chicagskou školou.
2 Omezená velikost zde znamená množství materiálu zpracovatelné jedním výzkumníkem
v horizontu několika let. Přes omezenost pramenů našel L. R. Kurtz dostatečné množství, aby
vypracoval samostatnou monografii jako bibliografický přehled CHS. Podobně impozantní je
Plummerovo čtyřdílné vydání článků o CHS.
3 Toto dělení je učiněno za účelem zpřehlednění a organizace jednotlivých aspektů dějin CHS,
nikoliv jako přesný otisk charakteristik jednotlivých studiíí o CHS. Jejich zaměření jsou ve své
povaze převážně smíšená, nicméně některé ze zmíněných tématizací dominují.
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autor vybral práce tématicky bližší hlavní orientaci disertace, tj. výzkumu města,
v návaznosti na obor kulturologie jsou akcentována témata urbánní kultury.
b) Autor nepovažuje obecnou proslulost díla za dostatečné hledisko výběru, proto
zařadil i některé původní monografie, které obvykle rozebírány nejsou.
Nevyskytuje se k nim tolik dodatečné sekundární literatury, pokud je ale jeden
z úkolů této práce diskurs doplňovat, znamená to vykročit i do obastí hlavním
proudem opomíjených. Autor se pokusil vyvarovat vykračování do této oblasti za
každou cenu, nejedná se o cílený výběr marginalit, nýbrž o pokus legitimizovat
ještě nekodifikovaná nebo již polozapomenutá díla. Pro členění disertace je
důležité uvést ještě jedno dílčí dělení druhé skupiny pramenů. Práce CHS jsou
v zásadě dvojího typu – programové texty a jejich výzkumné realizace. Tomuto
zaměření odpovídají i dvě rozsáhlé části práce (Teoretický kontext a Výzkumné
aplikace, kapitoly 4-8).
Hovoříme-li o „klasických monografiích“, máme zde na mysli především tituly,
které vyšly v The University of Chicago Sociology Series.1 Mezi klasické prameny
zde řadíme i vydání částí těchto textů buď v reprezentativních souborných
vydáních, či jako články (obvykle vybrané kapitoly) v odborných časopisech
v těch případech, kdy autor neměl k dispozici původní tituly. Jako klasické
prameny označujeme také korpus teoretických článků, které vymezují základní
pojmy a koncepce CHS. Ty nejpodstatnější texty uvádíme chronologicky v
následující tabulce na konci přehledu pramenů.

I.i.a

Výběrový přehled základních titulů věnovaných CHS
CHS a dějiny

Abbott, A. (1999). Department and Discipline – Chicago Sociology at One
Hundred. Chicago: The University of Chicago Press.
Bulmer, M. (1984). The Chicago School of Sociology. Chicago: The University of
Chicago Press.
Faris, R. E. (1970). Chicago Sociology 1920–1932. Chicago: The University of
Chicago Press.
1 Viz dále v diskusi o pojmu „škola“.

15

Fine, G. F. (1995). A Second Chicago School – The Development of a Postwar
American Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
Jazbinsek, D. & Thies, R. (1997). BERLIN / CHICAGO 1914, Die GrosstadtDokumente und ihre Rezeption durch die Grundergeneration der Chicago
School of Sociology. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin fur
Sozialforschung.
Jazbinsek, D. & Thies, R. (1999). Embleme der Moderne – Berlin und Chicago in
Stadttexten der Jahrhundertwende. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung.
Kurtz, L. R. (1984). Evaluating Chicago Sociology – A Guide to the Literature,
with Annotated Bibliography. Chicago: University of Chicago Press.
Lindner, R. (1990). Die Entdeckung der Stadtkultur – Soziologie aus der Erfarung
der Reportage. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lindner, R. (2004). Walks on the Wild Side – Eine Geschichte der Stadtforschung.
Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Smith, D. (1988). The Chicago School – a Liberal Critique of Capitalism. London:
Macmilan.
Matthews, F. H. (1977). Quest for an American Sociology: R. E. Park and the
Chicago School. Montreal: McGill University Press.

CHS – teoretické a metodologické problémy
Alihan, M. A. (1936). Social Ecology – A Critical Analysis. New York: Columbia
University.
Castells, M. (1976). Theory and Ideology in Urban Sociology. In Pickvance, C.
(Ed.), Urban Sociology. London: Tavistock.
Castells M. (2002). The Culture of Cities in the Information Age. In Susser, I.
(Ed.), The Castells Reader on Cities and Social Theory. Malden:
Blackwell.
Dear, M. (ed) (2002). From Chicago to L.A. – Making Sense of Urban Theory.
Thousand Oaks, Sage.
Harvey, L. (1987). Myths of the Chicago School of Sociology. Aldershot:
Avebury.
Judd, D. R. & Simpson, D. (2011). The City Revisited. Minneapolis: University of
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Minnesota Press.
Platt, J. (1998). A history of Sociological Research Methods in America.
Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, M. P. (1980). The City and Social Theory. Oxford: Blackwell.

CHS a jednotlivé obory
CHS a etnická studia
Lal, B. B. (1989). The Romance of Culture in an Urban Civilization – R. E. Park
on Race and Ethnic Relations in Cities. London: Routledge.
Persons, S. (1987). Ethnic Studies at Chicago 1905–45. Urbana: University of
Illinois Press.
Hannerz, U. (1980). Exploring The City: Inquiries Toward an Urban
Anthropology. NY: Columbia University Press.
Deegan, M. J. (2007). The Chicago School of Ethnography. In Atkinson, P. A. a
Lofland, L. (Eds.), Handbook of Ethnography. London: Sage.

CHS a genderová studia
Deegan, M. J. (1988). Jane Addams and the Men of the Chicago School, 1892–
1918. New London: Transaction Books.

CHS a kriminologie
Bennett, J. (1981). Oral History and Delinquency – The Rhetoric of Criminology.
Chicago: University of Chicago Press.
Finestone, H. (1976). Victims of Change. London: Greenwood Press.
Snodgrass, J. (1978). The Jack-Roller at Seventy: A Fifty-Year Follow-Up of 'A
Delinquent Boy's Own Story.' Department of Sociology: California State
University.

CHS a kulturologie
Salerno, R. A. (2007). Sociology Noir – Studies at the University of Chicago in
Loneliness. Marginality and Deviance 1915–1935. London: McFarland
Publishers.

CHS a reformismus
Carey, J. T. (1975). Sociology and Public Affairs – The Chicago School. London:
Sage.
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CHS a symbolický interakcionismus
Blumer, H. (1998). Symbolic Interactionism – Perspective and Method. Berkeley:
University of California Press.

CHS a sborníky
Plummer, K. (Ed.) (1997). The Chicago School – Critical Assessments I-IV,
London: Routledge.
Short, J. F. (Ed.) 1971). The Social Fabric of Metropolis – Contributions of the
Chicago School of Urban Sociology. Chicago: University of Chicago
Press.

CHS a sebrané spisy
Burgess, E. W. (1974). The Basic Writings of E. W. Burgess. Chicago: University
of Chicago Press.
Hughes, E. C. (1984). The Sociological Eye – Selected Papers. New Brunswick:
Transaction Books.
Park, R. E. (1950). Collected Papers I: Race and Culture. Glencoe Illinois: The
Free Press.
Park, R. E. (1952). Collected Papers II: Human Communities – The City and
Human Ecology. Glencoe Illinois: The Free Press.
Park, R. E. (1952). Collected Papers III: Society – Collective Behavior, News and
Opinion, Sociology and Modern Society. Glencoe Illinois: The Free Press.
Park, R. E. (1967). On Social Control and Collective Behavior – Selected Papers.
Chicago: University of Chicago Press.
Redfield, R. (1966). Collected Papers I, Human Nature and the Study of Society.
Collected Papers II, The Social Uses of Social Science. Chicago:
University of Chicago Press.
Thomas, W. I. (1966). On Social Organization and Social Personality. Chicago:
University of Chicago Press.
Wirth, L. (1964). On Cities and Social Life. Chicago: University of Chicago
Press.
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I.i.b Výběrový přehled původních titulů CHS1
Klasické chicagské monografie 1895-1943
Autor

Titul ( v textu užívaná zkratka)

Rok

J. Addams & F. Kelley

Hull-House Maps and Papers (HMP)

1895

C. Bushnell

Some Social Aspects of the Chicago Stock 1901
Yards (Stock Yards I-IV)

W. I. Thomas & F.
Znaniecki

The Polish Peasant in Europe and
America (Polish Peasant)

R. McKenzie

The Neighborhood: a Study of Local Life
in the City of Columbus, Ohio
1921

191820

R. E. Park & E. W. Burgess Introduction to the Science of Sociology
(ISS)
R. E. Park & H. A. Miller
(W. I. Thomas)

Old World Traits Transplanted

R. E. Park

The Immigrant Press and Its Control

C. S. Johnson

The Negro in Chicago (Komise)

1922

N. Anderson

The Hobo

1923

R. E. Park & E. W. Burgess The City (stejnojmenný Parkův článek
časopisecky již v r. 1915) (THC)
& R. McKenzie

1925

E. W. Burgess (Ed.)

The Urban Community

1926

R. S. Cavan

Suicide – A Study of Personal Disorganization

F. Thrasher

The Gang

L. Edwards

The Natural History of Revolution

E. T. Hiller

The Strike

V. Palmer

Fields Studies in Sociology – A Student's
Manual

L. Wirth

The Ghetto

J. Landesco

Organized Crime in Chicago

C. R. Shaw a H. D. McKay The Delinquency Areas
H. W. Zorbaugh

The Gold Coast and The Slum

C. R. Shaw

The Jack-Roller

1927
1928

1929

1930

1 Přehledy tohoto typu se objevují ve většině přehledových textů k CHS. Tabulka zde není za
účelem prezentace nějakého objevu, nýbrž jako podpora přehlednosti práce jako celku. Podobnou,
nikoliv identickou tabulku uvádí např. Plummer. Plummer, K. (Ed.) (1997). Introducing Chicago
Sociology – The Foundations and Contributions of a Major Sociological Tradition. Assessments I,
s. 6 a 24.
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P. G. Cressey

The Taxi-Dance Hall

1932

E. Mowrer

The Family – Its Organisation and
Disorganisation

E. F. Frazier

The Negro Family in Chicago

1932

H. Hoyt

One Hundred Years of Land Values in
Chicago

1933

W. C. Reckless

Vice in Chicago

N. Hayner

Hotel Life

E. Stonequist

The Marginal Man

E. W. Sutherland

The Professional Thief

1937

L. Wirth

Urbanism as a Way of Life (USWL)

1938

W. F. Whyte

Street Corner Society

1943

1936

Tab. 1. Přehled základních monografií CHS.
Zdroj: T. P.

Vybrané klíčové osobnosti CHS1
I. generace
Albion Woodbury Small (1854–1926), formální zakladatel a zakladtel AJS
William Isaac Thomas (1863–1947), etnicita, kulturní změna, sociální psych.
Robert Ezra Park (1864–1944), etnicita, kulturní změna, komunikace, velkoměsto,
human ecology
Ernest Watson Burgess (1886–1966), rodina, reforma, velkoměsto

II. generace
Herbert Blumer (1900–86), symbolický interakcionismus
Everett Cherrington Hughes (1897–1983), práce a etnicita
Roderick D. McKenzie (1885–1940), human ecology
William Fielding Ogburn (1886–1959), kvantitiativní metody, sociální změna
Robert Redfield (1897–1958), urbanizace a kulturní antropologie
Clifford Robe Shaw (1895–1957), kriminologie a biografie
Louis Wirth (1897–1952), urbanismus a etnicita
1 Data k hlavním osobnostem jsou zde uvedena pouze pro zběžnou orientaci. Osobností, které by
bylo možné představit, je podstatně více a následuje minimálně ještě jedna generace. Zmíněné
osobnosti přispěly k formulování základních koncepcí programu chicagského výzkumu i k jeho
praktickému naplňování. Data jsou převzata především z již otištěných medailonů. Plummer, K.
(Ed.) (1997). Assessments I, s. 15.–19. Faris, R. E. (1970). Chicago Sociology 1920–1932.
Chicago: The University of Chicago Press, s. 153–160. Ritzer, G. (Ed.) (2007). Blackwell
Encyclopedia of Sociology. London: Blackwell.
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ii

Chicagská škola a kulturologie

Důvodů, proč dosud nebylo provedeno skutečně celkové zkoumání tzv. chicagské
školy,1 je několik a je třeba zdůraznit, že následující text tuto skutečnost nezmění.
Rozsah materiálů, které by autor musel zpracovat, je enormní a ve své podstatě
neohraničený, protože CHS se podobně jako některé jiné školy vymyká
definitivnímu časovému a disciplinárnímu vymezení. Tématická a oborová šíře
CHS přesahuje běžný záběr současných výzkumníků, stejně jako doba trvání –
hovoří se o několika generacích. Kdo usiluje pojmout celek chicagské školy, musí
se orientovat v sociální psychologii, sociologii (sociologii kultury, sociologii
města), kriminologii, kulturní antropologii, sociální geografii, sociální ekologii
a filosofii. Protože taková interdisciplinarita se obvykle nepraktikuje, většina dějin
chicagské školy je oborově nebo generačně parciální. Parciálnost až roztříštěnost
výkladů a interpretací narušuje původní celistvost, celkový obraz je redukovaný.
I předkládaná práce je parciální a selektivní, autor si nicméně vytkl hranice
disciplín nevnímat jako rozhodující hledisko, zároveň se pokusí překračovat
hranice co možná neokázale. Je patrné, že většina reakcí na CHS zůstává
uvězněna v jednotlivých oborech, zájmových oblastech a tradicích – urbánní
sociologové se obvykle pokoušejí vyrovnat s koncentrickým modelem
a s některými aspekty „human ecology“, kulturní antropologové se zaměřují na
počátky urbánní etnografie a zkoumání etnicit, sociální psychologové se vymezují
vůči symbolickému interakcionismu, kriminologové se vypořádávají s prvotními
definicemni kriminogenních oblastí a deviantních kariér, výzkumníci migrace
zase s rasovým cyklem či marginalitou atp. Autor začal podobným způsobem,
zabýval se těmi texty, které považoval za relevantní ke své původní oblasti zájmu,
tj. urbánnímu výzkumu. Ukázalo se ale, že porozumění těmto pramenům se odvíjí
od sumy textů, jež stojí mimo běžnou urbánně-sociologickou orientaci, a že tato
propojenost je od původního záměru chicagských autorů neoddělitelná a není
možné ji zredukovat do hranic jednotlivých oborů. Porozumět a pochopit zde
znamená pracovat napříč disciplínami – za mého studia jeden z úhelných kamenů
kulturologie – a zaměřit se na kontext, nikoliv na obsahy předvymezené
jednotlivými obory.
1 Chicagská škola dále jako CHS. K vymezení pojmu „škola“ blíže v dalším oddílu.
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V akademické organizační struktuře se pohybujeme v tak či onak pevně
vymezených oblastech, v tzv. oborech. Aniž by autor zaváděl polemiku nad
opodstatněním a smysluplným fungováním tohoto úzu, musí se vyjádřit
k oborovým hranicím a jejich prekračování. Tématem prostupujícím celou
disertací je tzv. chicagská škola, jež byla odvozována od aktivit chicagské katedry
sociologie. Také podstatná část zde rozebíraných původních monografií a
pozdějších studií z dějin vědy se nějakým způsobem váže k sociologii, respektive
k dějinám sociologie a sociologické teorie od jejich počátků po nedávnou
minulost. Pokud by se akceptoval konzervativni pohled na rozdělení
zkoumatelných jevů do domén jednotlivých oborů, kdy se oblasti výzkumu
přiřazují k oborům např. podle historického úzu – v našem případě platí, že se
chicagská škola obvykle řadí do sociologie, měla by proto být studována na poli
sociologie –, budou velké části jednotlivých polí zákonitě zkoumány z těch
perspektiv, které jsou v daném oboru právě k dispozici a jsou obhajitelné a
reprodukovatelné např. v akademických politikách financování. Sociologie tedy
bude pohlížet na tuto část svých dějin selektivně a v souladu s pohledem na
aktuální potřeby a perspektivy sociologie. S přímými odkazy na různé osobnosti
CHS jako na klasiky oboru se ale setkáme v různých disciplínách: v sociologii,
sociální ekologii, sociální psychologii, kulturní antropologii, sociologii a
antropologii města, kriminologii, kulturologii. Z těchto oborů má sociologie
tradičně největší vliv na vnímání CHS, nejvýrazněji se podílí na formování
odpovídajícího „chicagologického“ diskursu.
Na otázku, proč je tématika chicagské školy předkládána na katedře kulturologie,
nikoli např. sociologie, je možné odpovědět přiblížením charakteru zkoumaného
objektu.1 Kromě prosté skutečnosti, že autor ho nepovažuje za čistě sociologický,
je třeba zdůraznit charakter výzkumných aktivit CHS v organizačních strukutrách
výzkumu i výuky, v teorii a metodách i ve výsledných monografiích. Pokud
bychom dnes hledali skutečné průkopníky interdisciplinarity, otevřenosti a
eklektičnosti, našli bychom je před bez mála stoletím v Chicagu. Hledisko
mezioborovosti, k němuž se kulturologie v hledání možného syntetizujícího
korektivu (plní roli kontextu) úzce specializovaným disciplínám po dobu mého
studia hlásila, chicagská škola jako předmět studia splňuje především
1 Podstatnou roli hraje také fakt, že autor této disertace studoval kulturologii na FFUK.
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programovým úsilím zasadit kulturu jako analytický pojem mezi ostatní
sociologické

nástroje.

Zásadní

pozici

pojmu

kultury

v

chicagských

interdisciplinárně orientovaných výzkumech se věnujeme dále v tomto oddílu a
také v kapitole o programových textech CHS.
Na výběrovém příkladu označování jednotlivých osobností ze širšího okruhu
CHS jako jakéhosi majetku sociologie je možné ukázat podloženost úsilí zkoumat
CHS mimo čistě sociologické pole. Např. W. F. Whyte a E. Goffman bývají
sociologií umístěni do jejích klasických dějin, do jaké míry se sami za sociology
považovali, však není jednoznačné. Whyte se s chicagskou sociologií nijak
neidentifikoval a považoval se původně za antropologa, přesto se jeho Street
Corner Society, jež byla doktorskou prací na chicagské sociologii, stala
nejprodávanějším titulem nakladatelství The University of Chicago Press a on sám
bývá označován za průkopníka etnografie v sociologii. E. Goffman získal doktorát
tamtéž v roce 1953 za naprosto kulturně-antropologickou práci, podobně jako
W. F. Whyte i jeho hlavní chicagští mentoři stáli na pomezí disciplín (sociolog
E. C. Hughes a antropolog W. L. Warner). Pokud by zde autor použil stejnou
rétoriku jako dominantní dějiny sociologie, mohl by je prohlásit za antropology.
Existuje celá skupina chicagských autorů, kteří by mohli být vnímáni jako
inspirace a zdroj pro kulturologii. Robert Redfield s teorií kulturní změny,
navázané na urbanizaci, F. M. Thrasher, N. Anderson, N. S. Hayner a
P. G. Cressey s výzkumy specifických urbánních subkultur. Jiní dominantní autoři,
které sociologie na rozdíl např. od kriminologie zcela neadoptovala, jsou C. Shaw,
H. D. McKay, E. Sutherland či J. Landesco. Do jaké míry se sociologie dostatečně
hlasitě

odkazuje

k

chicagským

sociálním

psychologům,

jako

např.

k H. Blumerovi, také není jednoznačné, což platí i pro pozdější představitele
symbolického interakcionismu. Čelní představitelé CHS, kteří se zabývali
„sociálně-ekologickou“ teorií města, mezi jinými E. W. Burgess a R. McKenzie,
figurují jako zakladatelé v urbánní a kulturní geografii. Podobně průkopnické
práce tématizující migraci, kulturní změnu a etnicitu, např. R. E. Parka a
W. I. Thomase, jsou sociologií reflektovány pouze výběrově.
Nejasnost hranic je patrná i u R. E. Parka, centrální osobnosti CHS. Do jaké míry
byl výhradně sociologem, je k diskusi. Tento vzděláním filosof a praxí novinář se
sice podstatně inspiroval sociologií – Simmel je zde jako jeden ze silných zdrojů
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autorem, ke kterému se kulturologové hlásí –, nicméně pro vývoj CHS jsou
zásadní jeho odkazy ke kulturní antropologii, z níž čerpal inspiraci a názvosloví
pro klíčové pojmy. Park byl obeznámen s přístupy F. Boase a R. Lowieho,
pracoval s idejemi difuzionismu, německé školy kulturní geografie i folkpsychologie, užíval pojmů kulturní transmise, kulturní znaky, komplexy a oblasti
(C. Wissler), znal Riversovu koncepci formy a obsahu kulturních elementů,
debatu o civilizaci a kultuře atd. Parkův předchůdce v Chicagu a do jisté míry i
akademický mentor W. I. Thomas se problémům soudobé etnologie přímo
věnoval a znal detailně dobovou produkci, 1 ani jeho klasická díla se nedají
tématicky a metodologicky vřadit pod hlavičku „typické sociologie“. Nejednalo se
pouze o přijetí kategorie kultury jako jednoho z klíčových východisek, ale také o
zásadní inspiraci kulturně-antropologickými metodami a jejich aplikaci: „Při
studiu komunity nebo jakékoliv přirozené oblasti z hlediska jejich kultury užívá
sociologie stejné metody jako kulturní antropologie nebo historie.“ (…) „Jestliže
je pravda, že musíme odhalit osobní zkušenosti jednotlivce, abychom nalezli
původy a významy kulturních forem, stejně tak platí, že jednání individua můžeme
porozumět a vysvětlit je jenom díky posouzení v sociálním a kulturním kontextu,
v němž se vyskytlo.“2 Z podobných úryvků je možné doložit Parkovo programové
úsilí učinit z kulturního a sociálního kontextu 3 jednání jednu ze základních os jím
iniciovaných výzkumů. Tato obecná tvrzení byla doprovázena důrazem na
etnografii, očekávalo se, že výzkumníci budou schopni onen kontext
rekonstruovat etnografickým pozorováním. Nic neposlouží argumentaci o širokém
rozkročení výzkumného programu lépe než opakovaný Parkův apel, aby se
užívaly „stejně trpělivé metody jaké používali Lowie a Boas pro studium
severoamerických indiánů, (…) i pro zkoumání zvyků, věr, společenských praktik a
obecných koncepcí života převládajících v Little Italy či Lower North Side nebo
pro zachycení sofistikovanějších obyčejů obyvatel Greenwich Village“.4
1 Thomas, W. I. (1909). Source Book for Social Origins: Ethnographical Materials, Psychological
Standpoint, Classified and Annotated Bibliographies for the Interpretation of Savage Society.
Chicago: University of Chicago Press. Thomas přímo píše: „Necítím se, že bych byl velmi
ovlivněn někým z mých učitelů sociologie. Moje zájmy, jak jsem si uvědomil, spočívaly v
marginálních sférách, nikoliv v sociologii.“ Baker, P. J. (1973). The Life Histories Of W. I.
Thomas and Robert E. Park. AJS, Vol. 79, No. 2, s. 248.
2 Park, R. E. (1952, orig. 1929). Sociology, Community and Society. CPP II, s. 201 a 206.
3 Kontext „označuje ty objekty, jež obklopují a tímto definují předmět zájmu“. Abbott, A. (1999).
Department and Discipline – Chicago Sociology at One Hundred. Chicago: The University of
Chicago Press, s. 199.
4 Park, R. E. (1967, orig. 1925). The City: Suggestions for the Investigationn of Human Behavior
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Pokud z dalších klasických reprezentantů CHS vybereme L. Wirtha, ani jeho
klasické práce nemají charakter „čistě sociologický“. The Ghetto stojí na hranicích
sociologie náboženství a urbánní antropologie, Urbanism as a Way Of Life je ve
své podstatě vymezením urbánní kultury, a byl to on, kdo do angličtiny překládal
Mannheimovu Ideologii a utopii.
Katedra sociologie, na níž většinou studovali pozdější představitelé tzv. chicagské
školy, byla do roku 1929 společným pracovištěm sociologů a antropologů
(kulturních antropologů), jmenovala se doslova Department of Social Sciences
and Anthropology. Většina osobností, jimiž se v souvislosti s CHS zabýváme, byla
v úzkém kontaktu s kulturně-antropologickým a interdisciplinárním pohledem na
skutečnost města, který je prokazatelný v jejich textech. Připomeňme, že např.
jeden z antropologických (kulturologických) klasiků E. Sapir strávil v Chicagu
pět let (1925-31) plodných interdisciplinárních výzkumů. Nelze ignorovat, že
v dobách největšího rozmachu CHS zde doktorát obdržel (1927) i kulturolog
Leslie White. Níže prozkoumávané práce prokazují tuto inspiraci do té míry, že
např. antropolog a znalec urbánní problematiky U. Hannerz o nich píše jako o
„urbánní etnografii“.1 Nakonec to ale byla CHS, která musela být „objevena“ jako
skupina „objevitelů“ moderního města pro antropologii, aby antropologové
s postupným mizením svých původních výzkumných objektů našli další
směřování a své nové klasiky či „otce zakladatele“. Následujícím Hannerzovým
výrokem o vymezení urbánní antropologie je možné legitimizovat CHS nikoliv
jako nedělitelnou součást „čisté sociologie“, ale jako přínos i jiným
(nesociologickým) disciplínám: „Mimořádný přínos urbánní antropologie (zde
CHS) pro antropologii spočívá v porozumění oblasti sociálních a kulturních
fenoménů, které buď nenalézáme vůbec, nebo zřídka v jiných prostředích (…)“. 2
Tímto směrem se chicagští výzkumnící orientovali, např. obrátili optiku civilizace
pozorující preliterární společnosti (kulturní antropologie) k civilizaci samé.
Předložený namátkový výčet měl potvrdit, že CHS nezasahuje pouze do
sociologie – ani ve svých počátcích, ani v pozdější recepci jejích děl dalšími
disciplínami. Podobné stopy zakladatelských počinů CHS by bylo možné najít na
in the Urban Environment. THC, s. 3.
1 Hannerz, U. (1980). Exploring The City: Inquiries Toward an Urban Anthropology. NY:
Columbia University Press, s. 19–91. Blíže také: Deegan, M. J. (2007). The Chicago School of
Ethnography. In Atkinson, P. A. a Lofland, L. (Eds.), Handbook of Ethnography. London: Sage.
2 Ibid., s. 5.
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poli sociální psychologie, kriminologie a kulturních studií.
Jiným podstatným nesociologickým zdrojem, kterému bude v této disertaci
podrobně věnována pozornost, byly reformně laděné práce survey movement a
jeho evropských předchůdců. Tento celek výzkumů bývá opomíjen ještě častěji i
proto, že stojí obvykle mimo hlavní proud dějin věd o společnosti a kultuře. Např.
proto-sociologické a -antropologické urbánní výzkumy v Londýně a jiných
britských velkoměstech druhé poloviny 19. století jsou jako látka ke studiu dějin
(urbánní) kultury (jeden z pilířů kulturologie) i systematického urbánního
výzkumu přímo předurčeny k zájmu kulturologů.
Mezioborová spolupráce a otevřenost jako výchozí postoj chicagských
výzkumníků nebyly dílem náhody nebo pouze osobních kvalit tamních badatelů.
Za aktivně praktikovanou interdisciplinaritou stála specifická organizace
výzkumných akademických struktur. Již v první dekádě dvacátého století
zakladatel chicagské sociologie A. Small formuloval myšlenky výzkumného
institutu, který by se zabýval sociálními vědami bez ohledu na hranice disciplín,
podobně o něco později smýšlel i jeho kolega C. Merriam. Small vedl více než
jednu dekádu kampaň za mezioborovou spolupráci a oponoval „vodotěsnému
oddělení“: „Argumentuji pro způsob organizace a zaměření na různé techniky
výzkumu tak, aby jejich dosah přesahoval omezení našich oddělených
katedrových provozů.“1 Tyto a podobné formulace ukazují, že v Chicagu byla
připravená půda pro vnější nastartování radikálních událostí. Roli spouštěče
sehrálo nejprve založení Laura Spelman Rockefeler Memorial, původně
charitativního fondu, který si od roku 1922 kladl za cíl podporu sociálních věd.
Mezi sociální vědy zde řadili sociologii, etnologii, antropologii, psychologii,
částečně ekonomii, historii, politickou ekonomiii a biologii. Od roku 1923, kdy
katedry politologie, sociologie, antropologie a politické ekonomie poprvé dostaly
společný grant z tohoto fondu, se

datuje zlomová spolupráce mezi fondem a

univerzitou. Za účelem plánování grantů, výzkumů a rozdělování finančních
prostředků byl ustaven Local Community Research Committee,2 v němž byli
zastoupeni představitelé zmíněných disciplín. Pro chicagskou sociologii tyto
granty znamenaly radikální rozvoj empirického zkoumání města, kdy prostředky
1 Bulmer, M. (1984). The Chicago School of Sociology. Chicago: The University of Chicago
Press, s. 132.
2 Dále jako LCRC.
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mohly být ve zvýšené míře vydávány na výzkumnou dovolenou profesorů, na
výzkumná stipendia studentů a na administrativní aparát či technické náklady. 1
LCRC významně podporoval zveřejňování výsledků formou vydávaných
monografií, celá řada publikací zkoumaných v této práci by bez jeho přispění
nebyla vydána, včetně dále sledovaných studií ze Sociological Series.2 Finanční
podpora, která trvala po celá dvacátá léta (do roku 1932), znamenala v první řadě
možnost pestrého empirického výzkumu, a co je pro CHS nejdůležitější,
akumulaci výzkumných výsledků. Parkova široce rozkročená vize sociologie by
bez oněch finančních prostředků nemohla realizovat takové množství konkrétních
výstupů. Těsně před vstupem Rockefelerova fondu Park uvedl: „Sociální
výzkumy jsou nákladné a v současnosti je zde mnoho plýtvání a duplikace.
Univerzita tedy stojí před problémem organizace současných informací, jak z nich
vytvořit stálý fond informací, na jejichž základě budou moci vznikat a zároveň do
něj přispívat všechny budoucí studie. Vytvořit takový fond a dát ho k dispozici
budoucím zkoumáním je nejvlastnějším úkolem sociologické vědy.“ 3 Takový
fundus chicagští sociologové skutečně vytvořili, na rozdíl od většiny ostatních
škol se jim podařilo shromáždit integrovaný interdisciplinární materiál pokrývající
celou šíři aspektů tamější socio-kulturní reality. Jeho funkci a kvalitu si
představme na příkladu studenta, jenž by chtěl studovat v podstatě jakékoliv
základní sociologické téma v pražské lokalitě: v knihovně by mu stačilo jít ke
správnému regálu, kde by měl uspořádaná kvalitativní a kvantitativní data, měl by
dispozici zpracované mapy a interpretace dat a také problémem se zabývající síť
organizací i zkušené výzkumníky – i dnes, v době snadné archivace a zpracování
dat, je to spíš utopie, o sběru dat nemluvě. H. S. Becker vzpomíná: „Když jsem
před nedávnem přišel poprvé do San Francisca a přemýšlel jsem zde o
možnostech výzkumu, automaticky jsem se začal ohlížet po Local Community
Fact Book,4 po demografických studiích, analýzách sousedství a institucí a po
1 Většina dále rozebíraných chicagských monografií vznikla spolufinancováním z těchto zdrojů.
Ke kvalitě prací přispěl dostatek financí na výzkumné asistenty. Bulmer, M. (1984), s. 138–39,
143.
2 Ibid., s. 257.
3 Ibid., s. 133.
4 Beckerem zmíněnou publikaci Local Community Fact Book sestavil v roce 1930 L. Wirth s
několika spolupracovníky za účelem vyhodnocení dat z cenzu. Než tak učinili, bylo nutné provést
smysluplné rozdělení města na zkoumatelné části konečných 75 „lokálních komunit“. To
posloužilo jako zdroj a zároveň jako rastr pro třídění dat každého dalšího cenzu od roku 1930.
Faris, R. E. (1970). Chicago Sociology 1920–1932. Chicago: The University of Chicago Press, s.
54.
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všemožných speciálních materiálech, které jsem v Chicagu bral jako
samozřejmost. Ale ty tam nebyly, nikdo je neshromáždil.“1
I přes zřetelné úspěchy, hranice disciplín sociálních věd se ani v Chicagu
nerozpustily v pobídkách k širší kooperaci. M. Bulmer uzavírá: „V Chicagu bylo
víc interdisciplinární výměny než na většině universit té doby, avšak bariéry mezi
disciplínami zůstaly relativně vysoké.“2 Jestliže je jedním z určujících hledisek
této práce ohled na kontext, odpověď na otázku, proč by CHS měla být zkoumána
na kulturologii, je právě kontext. Ten byl interdisciplinární a postavený na
otevřenosti (také vůči konceptu kultury), nikoliv na nějaké hypotetické, do sebe
uzavřené oborovosti (sociologičnosti, antropologičnosti atd.).

I.iii Chicagská škola a pojem školy
Nejužívanějším souslovím celé práce je nepochybně „chicagská škola“. Sice byla
artikulována potřeba zachovat jedinečnou šíři a pestrost celku CHS, ale jeho
vyjasnění se neobejde bez jisté redukce, nejlépe vymezením základního pojmu, tj.
školy. Adjektivum „chicagská“ nás odkazuje na konkrétní lokaci a „škola“
evokuje vzdělávací instituci, nicméně předkládané pojednání není o jedné
univerzitě. „Školám“ intuitivně rozumíme, sousloví jako škola frankfurtská dává
vzpomenout na konkrétní dobu, místo, několik jmen či děl, jejich orientaci a
recepci. Co termín „škola“ skutečně označuje, není zcela jednoznačné, což platí i
v případě Chicaga. Blízko k vystižení mnohoznačnosti CHS byla Lyn Loflandová,
když pojem školy (CHS) přirovnala k „projektivnímu zařízení, jehož vymezení
prozradí stejně o jevu samotném jako o těch, kdo ho popisují.“ 3 Když se hovoří o
„školách“, označení se může vztahovat k místu, ke generaci, k pojmu, ke
sdílenému teoretickému systému či ideologii, jindy bude určující styl či téma.
Obvykle bývají tato a další hlediska kombinována do různých tvarů, nicméně
užívání pojmu „škola“ je více záležitostí volné konvence a nejasně vymezeného
implicitního vědění o dějinách jednotlivých disciplin. A. Abbott vystihl spektrum
1 Becker, H. S. (1960). Introduction. In Shaw, C. R. (Ed.), The Jack-Roller – A Delinquent Boy's
Own Story. Chicago: The University of Chicago Press, s. 7–8.
2 Bulmer, M. (1984), s. 148.
3 Lofland, L. (1983). Understanding Urban Life. Urban Life, Vol. 11, No. 4, s. 491.
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vnímání CHS, když poznamenal, že je „rozsáhlá a amorfní, stala se mnoha věcmi
mnoha lidem“.1 Ke školám existují zakladatelské mýty a konvencionalizované
narativy, formulované za účelem srozumitelné komunikace vlastní perspektivy
k vývoji disciplíny či sledovaných problémů. Každý zainteresovaný nakonec
rekonstruuje vlastní CHS. Existuje ale omezené množství základních a v diskursu
kodifikovaných pohledů, ze kterých se ty další odvíjejí. Přehled typizovaných
dominantních motivů při konstrukci CHS předložili např. J. Plattová a L. Harvey.
První jmenovaná vymezila tři základní skupiny: 1) Škola odvozená od současného
členství – perspektiva nejčastěji zastávaná historiky vědy za účelem empirické
deskripce; 2) Škola založená na retrospektivní identifikaci – legitimizace a
obracení se do minulosti pro identifikaci vlastních zdrojů v již uplynulých
„zlatých časech“; 3) Škola chápaná jako přisuzování – pro účely vyučování
systematiky, často užívaná v učebnicích, kdy se původní události, teorémy,
výzkumy obalují do snadno přenosných celků. 2 Harvey nalézá pro náš případ čtyři
hlavní typy tvorby škol: 1) příručkový typ – obvykle povrchní, nahodilý, pouze
výjimečně přínosný pro hlubší pochopení problému; 2) historiografický typ –
podrobně rešeršovaný, většinou „prezentistický“ a orientovaný na několik
vybraných aspektů; 3) odkazový typ – zaměřuje se na dědictví, v případě CHS
uzavírá její odkaz do jednotlivých disciplín či směrů (urbánní sociologie,
etnografie, symbolický interakcionismus); 4) typ zaměřený na obecnou teorii vědy
– kontext institucí a vědeckého společenství ve vztahu k vývoji vědy.3
Existující kontinuum tvrzení o CHS je možné napnout mezi dva póly, kde prvním
je neexistence CHS (nesplňuje konvenční nároky nutné pro „školu“), druhým pak
je CHS jako strnulý (pozitivně či kriticky vymezený) reifikovaný objekt skládající
se z „pěti“ osobností, koncentrického modelu, etnografie a humánní ekologie, jak
jej najdeme ve většině příruček. Zde zastávaná pozice zohledňuje výtky vůči
prvoplánové akceptaci školy jako projekci aktuálních potřeb oboru na dějiny
disciplíny, stejně tak přiznává relevanci zřetelným společným rysům a jisté míře
konzistence zkoumaných textů, jež jsou propojeny s danými dobovými a
institucionálními okolnostmi.
„Škola“ je zde v první řadě kulturním objektem, konstruktem vytvořeným
1 Abbott, A. (2002), s. 33.
2 Platt, J. (1998). A History of Sociological Research Methods in America. Cambridge: Cambridge
University Press, s. 234–4.
3 Harvey, L. (1987). Myths of the Chicago School of Sociology. Aldershot: Avebury, s. 4–5.
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akademiky za účelem reprodukce akademického provozu, za účelem organizace
celku vědění do spolehlivě replikovatelných forem, na nichž se ustavuje
institucionalizované vzdělávání. Bez škol (a jim přiřazovaných paradigmat) se
vědecká tradice formuje obtížně, bez tradice těžko hledat argumenty při novém
sebevymezování se. „Školy“ jsou mimo svou fyzickou bytnost (infrastruktury a
publikované texty) imateriální kulturní produkty pokročilé civilizace, jeden
z nástrojů, jimiž civilizace samu sebe uchopuje a buď se utvrzuje, či hledá novou
identitu. Při užívání školy jako analytického pojmu je na místě opatrnost, neboť
často mizí konkrétní skutečnosti a nastupuje vykonstruovaný celek, který ve
výsledku (při aplikaci) pouze vzdáleně připomíná označované skutečnosti.
V každém případě se jedná o redukci původní komplexity, již si ale původní aktéři
obvykle nebyli vědomi, jde o interpretaci a hledání významů, které by původní
aktéři mnohdy neidentifikovali jako sobě vlastní. Pokud však stojíme o výklad
týkající se delší dobu uplynulých problémů vývoje a organizace vědění (aktéři
nejsou naživu, není možné se jich zeptat), vždy narazíme na problém redukce a
manipulace – jsme to konečně my, kdo činí ty či ony události ve sféře vědění
„školou“, nikoliv „škola“ sama. „Škola“ je naší vlastní svévolnou, subjektivní,
reduktivní projekcí a rekonstrukcí jistého celku událostí, fyzických objektů a
abstraktních problémů. S vědomím této, i v důsledku absence pro náš úkol
vhodnějších nástrojů, nutné a svévoli blízké operaci přistupme k vlastnímu
vymezení pojmu školy.
Jakým způsobem do této debaty přispěl T. Kuhn se svou koncepcí normální vědy,
vědecké komunity a fungování paradigmatu, zde nemůžeme v detailu diskutovat,
nicméně zmiňme, že se jeho koncepce vztahovala původně na vědy (sciences) a že
vědy humanitní (pro jejich nejednotnost) ve svém původním pojednání jako
příklady extenzivně neuváděl. Nicméně podstatný rozdíl mezi jejich fungováním
jej vedl k formulaci základního pojmu (paradigmatu): „Astronomická, fyzikální,
chemická nebo biologická praxe zpravidla nevyvolává spory o základní
předpoklady, které se dnes připisují psychologům nebo sociologům. Snaha o
odhalení zdroje tohoto rozdílu mne přivedla k poznání role, kterou ve vědeckém
výzkumu hraje něco, co od té doby nazývám 'paradigmatem'.“ 1 I proto uvádíme
koncepci E. A. Tiryakiana, jež Kuhnovská východiska rozpracovává a aplikuje na
1 Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, s. 9.
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obory zahrnuté v naší práci. V jeho pojetí se „vědecká komunita“ nahrazuje
pojmem „škola“.1 Širokým vymezením pojmu „škola“ má na mysli „skutečnou
skupinu intelektuálů, malou komunitu osob, jejíž původ a formativní období
mohou být lokalizovány v prostoru a čase“.2 „(…) škola se skládá z vědecké
komunity integrované kolem centrální figury intelektuálního charismatického
lídra a paradigmatu empirické skutečnosti, jež je subjektem výzkumu.“ 3
Tyriakianovu

perspektivu

lze

shrnout

následujícím

způsobem:

Každá

(sociologická) „škola“ musí mít na svém počátku zakladatele, schopného
organizátora a vůdčí osobnost. Ta předkládá nějakou široce založenou základní
inovaci v otázce obecné teorie a často čerpá z jiných disciplín. Tyto inovace
„muže velkých idejí“ se zásadním způsobem vyhraňují vůči do té doby
dominantnímu pojetí. V počátečním stádiu rodící se „školu“ provázejí úzké vazby
prvních účastníků, zakladatel zde plní roli charismatického integrátora. Prvotní
skupina vypracovává základní ideje („core ideas“) a postuláty (teorie, metody a
techniky), tyto se v pozdějším vývoji zažívají a popularizují, až se postupně ztrácí
povědomí o jejich původu i jejich původní význam a kontext. Tiryakian
podnětným způsobem zpracoval typologii sociálních aspektů vzniku „školy“,
když pojmenoval základní sociální role nutné pro jejich vznik: 1) „Tlumočník“
(interpreter) – překládá paradigma ukotvené zakladatelem do formy srozumitelné
širší veřejnosti, také může být klíčovým organizátorem a praktikem.
2) „Konvertité a pobočníci“ (converts, liutanants) jsou ze stejné generace nebo
mladší než „zakladatel“. Ti akceptují a dále rozpracovávají původní učení, jsou
výchozími šiřiteli paradigmatu v dalších institucích. 3) „Pomocníci“ (auxiliary)
různého druhu odvádějí černou práci při prosazování „školy“ – od rešeršujících
asistentů po personál byrokracie. 4) „Patron“ je podporující figurou stojící mimo
akademické prostředí.
Hledisko organizační struktury a různorodých rolí (typologie rolí výzkumníků) se
váže k dynamice školy – „škola“ musí fungovat na intergeneračním základu, jinak
nezíská dostatečnou dynamiku. „Škola“ se může jen obtížně stát „školou“, pokud
není běžným diskursem identifikována jako locus inovace, který přitahuje zdroje –
zdroje finanční (záruka pokrytí výzkumných nákladů) a talenty, jimž zaručuje
1 Tiryakian, E. A. (1979). The Significance of Schools in the Development of Sociology. In
Snizek, E. W. (Ed.), Contemporary Issues in Theory and Research. London: Aldwych Press.
2 Ibid., s. 216.
3 Ibid., s. 218.

31

profesní růst vysokým kreditem pracoviště, a profesory personifikující tento
kredit. Pokud má být „škola“ úspěšná, tzn. bude napříč generacemi jako „škola“
rozeznána, musí dle Tiryakiana splnit čtyři podmínky: 1) Již zmíněná existence
zakladatele, inovátora, inspirátora a vůdce, který ustavuje základní inovace
(model, teorie, metody) a zároveň je dostatečně kooperativní, aby je dále
prohluboval v blízké spolupráci se svými žáky. 2) „Škola“ je zakotvena
v prostředí s vynikající reputací. 3) Skupina má k dispozici nebo založí dostatek
účinných komunikačních prostředků (nejlépe pod oficiální záštitou instituce) –
akademické periodikum vysoké kvality a respektu, publikační řadu. 4) Identita či
„tvář“ školy se neobejde bez nějaké formy jasně zformulovaných základních
proklamací ve formě programu či manifestu.
Pokud se toto hrubé vymezení aplikuje na CHS, najdeme zřetelné překryvy.
Chicagská katedra se stala ohniskem inovace od samého počátku, již tehdy platilo,
že se sociologie jako samostatný studijní obor studovala v Chicagu. Ambiciózní
profilace University of Chicago1 jako v první řadě výzkumné instituce, pro niž
bylo získávání talentů a profesorů nejvyšší kvality prioritou, se setkalo se štědrým
financováním, zejména po vstupu Rockefelerových fondů: „(...) chicagská
univerzita si vytkla za cíl vymezit se především jako výzkumná univerzita, proto
se snažila přitáhnout nejlepší dostupný personál v zemi a rozvinout vlastní
nakladatelství.“2 Hunter se domnívá že tento „brain raid“,3 jenž přivedl do
Chicaga neobvyklé množství vynikajících talentů, vedl k oslabení modelu, v němž
je trvale jedna naprosto centrální osoba s jednou velkou teorií.4 Inovace odvozená
z interdisciplinarity byla personifikována v osobách hlavních zakladatelů W. I.
Thomase a R. E. Parka (pomineme-li původního „fyzického“ zakladatele A.
Smalla). Chicagští sociologové měli od roku 1895 k dispozici dominantní
akademické periodikum AJS, jež bylo do roku 1936 oficiálním médiem ASS,5
dodnes je jedním ze základních zdrojů akademické diskuse v sociálních vědách.
1 Dále jako UC.
2 Plummer, K. (1997). Introducing Chicago Sociology – The Foundations and Contributions of a
Major Sociological Tradition. Assessments I, s. 7.
3 Na UC dosahovaly gáže až dvojnásobku platů běžných na jiných univerzitách. Zásadní pro
neortodoxní a progresivní organizaci univerzity byl její děkan W. R. Harper, který stál i za
grantovým spojenectvím s J. D. Rockeffelerem. Faris, R. E. (1970): Chicago Sociology 1920–
1932. Chicago: University of Chicago Press, s. 22–25.
4 Hunter, A. (1980). Why Chicago? The Rise of the Chicago School of the Urban Social Science.
American Behavioral Scientist, Vol. 24, No. 2, s. 218.
5 Lengermann, P. M. (1979). The Founding of the American Sociological Review – The Anatomy
of a Rebellion. ASR, Vol. 44, April.
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Také The University of Chicago Sociological Series se stala hlavním publikačním
počinem ve sledovaném období, podobně jako AJS. I The University of Chicago
Press1 stále publikuje vynikající tituly na poli sociologie a antropologie.
Vydavatelská infrastruktura (zde nakladatelství, ediční řada, dominantní
periodikum) a dostatek financí přispěly k tomu hledisku artikulace „školy“, jež
bychom mohli nazvat jako materializaci. Za podmínek příznivé koncentrované
vydavatelské činnosti se „škola“ objektifikovala, knižní série jako kulturní
produkt autoritativně podporovala status katedry či univerzity a vedle vlastního
periodika se stala hlavním šiřitelem idejí, teorie a výsledků výzkumu (např.
v knihovnách jiných univerzit). Vydavatelská činnost související s CHS byla také
zdrojem kreativity, protože se zde podporovalo publikování a distribuce
studentských prací, což tehdy v takové míře nebylo zvykem. 2 Zde zastávaná
perspektiva považuje tuto materializaci za jednu ze složek alespoň hypotetické
ohraničitelnosti CHS. Jedno z možných vymezení školy by bylo, kam sahá její
organizovaná vydavatelská činnost a jaký má půdorys. S přispěním těchto
příznivých podmínek byli chicagští badatelé schopni zformulovat teoretická a
programová východiska a publikovat je v několika titulech s dlouhodobou a
širokou cirkulací. Především ISS a The City patří k základním kamenům
společenských věd.
Finacování a publikování se projevilo zahuštěním organizace i výzkumných
aktivit CHS. Objevila se ale ještě hmotnější materializace než existence ediční
řady, byla jí nemovitost. V kampusu univerzity byla v roce 1929 otevřena
čtyřpatrová honosná Social Science Research Building, která byla vyhrazena
výhradně pro „graduate school“ a výzkumné programy. Kromě jednoho auditoria
neměla žádné přednáškové kapacity, budova byla věnována výhradně výzkumu.
Byly zde pohromadě katedry politologie, historie, ekonomie, sociologie a
antropologie, očekávalo se jejich neformální interdisciplinární vzájemné
působení: „(...) budova je ve skutečnosti dílnou, v níž dvě stovky badatelů spojují
úsilí ve srozumitelném výzkumném programu.“3
1 Je druhým nejstarším činným univerzitním nakladatelstvím v USA.
2 Leavy, M. D. (1996). The University of Chicago Press and the Rise of the „Chicago School of
Sociology“ 1892–1920. Publishing Research Quarterly, Fall, s. 35.
3 White, L. D. (1929). The Local Community Research Committee and the Social Science
Research Building. In Smith, T. V. & White, L. D. (Eds.), Chicago – An Experiment in Social
Science Research. Chicago: University of Chicago Press, s. 27.
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Za zakladatelské osobnosti té fáze, již v disertaci sledujeme, 4 lze považovat R. E.
Parka i W. I. Thomase, nicméně Thomasův formativní vliv zeslábl s jeho nuceným
odchodem v roce 1918. Park splňuje výše uvedené nároky: zformuloval podstatné
teoretické inovace (jednotlivé koncepce i pokus o „velkou teorii“) v dostatečně
široké perspektivě, svým charismatem dokázal motivovat studenty k následování,
zároveň je zapracoval do naplňování výzkumného programu a nezištně s nimi
spolupracoval. Parkovy inovace se zrodily přímo na pomezí disciplín, také je
jasně vymezoval vůči tehdy dominantním proudům, např. v kritice a odmítnutí
„reformistické“ sociologie. Přejdeme-li k výše uvedeným akademickým typům,
jejich ekvivalenty nalezneme bez větších obtíží. Pobočníci ve svých zralých letech
vytvořili celou druhou (či třetí) generaci CHS, mezi hlavními uveďme L. Wirtha,
H. Blumera, E. C. Hughese, oni dále rozvíjeli zakladatelská východiska a
pečovali o ně. Patronem jsou zde Rockefelerovy fondy a lokální donátoři.
Tlumočníkem by byl Parkův blízký splupracovník a organizátor E. W. Burgess,
později L.Wirth.
Postupuje-li se takto schematicky a dosadí-li se do Tiryakianova modelu potřebná
fakta, nic nebrání prohlásit CHS za „školu“. Existuje ale řada materiálů, buď
z pera pamětníků původních událostí, nebo pozdějších analytiků, které poukazují
na rozmlženost chápání CHS. Ken Plummer, editor zatím nejrozsáhlejšího
(čtyřdílného) vydání kritických textů věnovaných CHS, v úvodní analytické studii
jasně stanovil problém absence vlastního sebevymezení CHS: „Do roku 1930 není
žádná zmínka o 'chicagské škole' a termín nebyl skutečně užíván před rokem
1939. Ve skutečnosti bylo jeho užívání velmi vzácné až do poloviny padesátých
let.“2 Becker vzpomíná na častý Wirthův údiv: „(...) nemohl pochopit, co lidé měli
na mysli, když zmiňovali CHS, protože sám nemohl najít nic, žádnou ideu nebo
styl práce, jež on a jeho kolegové sdíleli.“ 3 Také další pamětnice R. Cavanová si
vybavuje reakci E. C. Hughese na tuto otázku: „Nevzpomínám si, kde nebo kdy
jsem poprvé slyšel o CHS. Tato fráze nebyla vynalezena Chicagany. Domnívám
se, že toto tvrzení mělo jistý smysl, ale implikovalo více konsensu než nakolik
existoval.“4 Toto hledisko se vztahuje k postoji, že „škola“ je „školou“, pokud
4 První generace chicagských sociologů, především A. W. Small, C. R. Henderson, G. E. Vincent,
vykonala důležitou zakládající práci, zde se jim ale nevěnujeme.
2 Plummer, K. (1997). Assessments I, s. 4.
3 Becker, H. S. (1999). The Chicago School, So-Called. Qualitative Sociology, Vol. 22, No. 1, s. 5.
4 Cavan, R. (1983). The Chicago School of Sociology, 1918-1933. Urban Life, Vol. 11, No. 4, s.
408. Blíže se k otázce pamětnictví CHS obrací pamětihodný rozhovor H. Blumera s E. C.
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sama sebe takto chápe. Avšak fundamentální otázkou tohoto problému je, zda
„členové školy musejí vědět, že jsou její součástí“.1 Zde zastávaný postoj
považuje „školu“ (jeden typ školy) za později vytvořenou ad hoc retrospektivní
konstrukci, kdy se pojem školy ustavuje za účelem systematizace a explikace
dřívějších struktur vědění. Samotné prohlášení „školy“ školu nedělá, podobně
jako indiference k tomu být „školou“ nutně neznamená vyloučení možnosti, že
později bude entita za školu považována.
Becker správně považuje „Chicago“ za „školu aktivity“, tedy nikoliv za
monolitický útvar, nýbrž za skupinu sociologů spolupracujících na každodenní
bázi, jež řešila společné problémy na základě otevřenosti, eklektičnosti a
s vědomím heterogenity, diverzity a směřováním ke generalizaci. „Studenti byli
vedeni k otevřenosti, utvořili si své vlastní osobité kombinace z nabídky
různorodých prvků.“2 „Katedra nám nepředala koherentní tradici. Namísto toho
jsme byli zmateni směsí protichůdných pohledů. (…) každý si vynalézal vlastní
'Chicago' – (…) žádné z nich pak nebylo úplně stejné. Bylo zde mnoho věcí, jež
spolužáci sdíleli, byly zde ale i enormní rozdíly.“ 3 H. Becker tedy nepovažuje
CHS za „školu“, protože nikdy nebyla unifikovanou „školou“ s jedinou
konzistentní a koherentní teorií, což se dá akceptovat, ale podle zde zastávaného
názoru nemusí jít o nějaký jeden konzistentní a koherentní celek, nýbrž je
podstatné, že řešené problémy a je řešící přístupy se poměrně konzistentně a
koherentně opakují. V tomto smyslu je na místě nahradit nutnost předpokladu
„velké teorie“ pro Chicago typickou sérií (či mozaikou) „miniteorií“, jak je
nazýval Plummer, a menších konceptů.4 Na základě konkrétní zkušenosti s texty, o
něž se dále jedná, je možné dojít k závěru, že tyto texty mají společný (nikoliv
identický) rastr základních pojmů, explikačních schémat a metod, jimiž se
zmocňovaly socio-kulturní reality. Abbott se v úvodu své studie tázal: „Co ve
skutečnosti je a byla ona chicagská škola? Byla to skupina lidí, nebo soubor idejí?
Hughesem. Lofland, L. (1980). Reminiscences of Classic Chicago – The Blumer-Hughes Talk.
Urban Life, Vol. 9, No. 3.
1 Platt, J. (1998), s. 231.
2 Becker, H. S. (1999), s. 5.
3 Ibid., s. 8.
4 Lengermann se, podobně jako např. Harvey, na základě podrobného rozboru Parkových spisů
domnívá, že ateoretičnost chicagských, respektive Parkových spisů je mýlka: „Parkův intelektuální
záměr při rozvoji chicagské sociologie byl spíše teoretický než praktický (…) a sledoval cíl
vytvoření obecného teoretického systému po celou kariéru.“ Lengermann, P. M. (1988). Robert E.
Park and the Theoretical Content of Chicago Sociology – 1920–1940. Sociological Inquiry, Vol.
58, No. 4, s. 373.
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Byl to krátký moment nebo dlouhotvající tradice? Vznikla souběhem širších
okolností, nebo silou jednotlivých osobností?“1 Zde zastávaný pohled neakceptuje
exkluzivní vymezení, bylo to produktivní napětí mezi póly těchto proti sobě
postavených explikací, co činilo chicagský výzkum výjimečným. CHS tedy byla i
sociální struktura (skupina badatelů), ale i soubor idejí (teorie) a materiálních
statků (knižní série, přednáškový sál, laboratoř, archiv), existovala relativně krátce
(z možností vyberme dobu Parkova pedagogického angažmá v Chicagu 19131934), zároveň to byl i dlouhý a „pomalý“ vícegenerační 2 procese od založení AJS
po chicagský revivalismus Morrise Janowitze, stejně tak šlo o výsledky
inspirativní a kreativní práce několika výjimečných osobností i o náhodný souběh
různých okolností stojících zcela mimo dosah jednotlivých aktérů. Kdo by jeden
z obou pólů preferoval, dopustil by se pravděpodobně omylu. Pokud bychom
následovali Kurtzův pohled, že „CHS se, stejně jako jiné 'školy' myšlení, vypaří,
pokud se zkoumají podrobně“,3 zkoumaný objekt by přestal existovat.
Zopakujeme-li přirovnání k projekčnímu přístroji, zde použitá optika se zaměřuje
na soubor konkrétních textů (jediný zdroj informací, jejž autor může mít
k dispozici). CHS takto viděna se nezabývá např. detaily akademické struktury
(historie personálu), podrobnými životopisy tolik typickými pro historiografii
„škol“. Takto jednoduše vymezený přístup má tu výhodu, že nezmizí při bližším
zkoumání, nýbrž se dále strukturuje, neboť ve svém vymezení neklade zásadní
důraz na „mytologii“ obklopujíci jednotlivé „školy“.
Pro ilustraci existujících mytologií, nejčastěji stvořených mimo Chicago,
předkládáme dva typické přehledy. Patrně nejpodrobněji zpracovaný rozbor
problematiky „chicagské mytologie“ přinesl L. Harvey. Izoloval pět základních
překrývajících se mýtů, jež jsou zároveň propojené i se vylučují navzájem. 4
1) Chicagští sociologové se v první řadě zabývali sociální reformou a na ni
navazujícími analýzami sociálních problémů, jejichž řešení nalézali v idejích
progresivismu a liberalismu. 2) Chicagská sociologie byla dogmaticky
kvalitativní, odmítala kvantitativní metodologii a aktivně se vůči ní negativně
vymezovala. 3) Chicagská sociologie neměla žádnou silnou teoretickou orientaci
1 Abbott, A. (1999), s. 1.
2 Uvažujme o akademické generaci jako o dvaceti letech.
3 Kurtz, L. R. (1984). Evaluating Chicago Sociology – A Guide to the Literature, with Annotated
Bibliography. Chicago: University of Chicago Press, s. 99.
4 Harvey, L. (1987), s. 19.
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a byla převážně deskriptivní, postrádala explikativní charakter. 4) Chicagská
sociologie je úzce spjata se symbolickým interakcionismem založeným na
epistemologii G. H. Meada. 5) Chicagská sociologie dominovala té americké ve
třicátých letech a její vliv ustoupil v důsledku zastaralosti a nevědeckosti
užívaných přístupů. Když Becker izoloval vlastní „mytologii“ CHS, izoloval
oblasti problémů, ale postupoval po linii generačního vývoje: 1) Zakladatelé
(Small, Thomas, Mead) vytvořili a následovali jednotné schéma sociologického
myšlení, které formovalo koherentní a soudržný rámec pro výzkum. 2) Druhá
generace vybudovala rozsáhlý výzkumný program odvíjející se od Parka a
Burgesse. 3) Na ně navázala generace symbolických interakcionistů (Blumer a
Hughes). 4) Po roce 1945 nastoupila generace jejich žáků kombinující symbolický
interakcioniosmus se specifickými metodami sběru dat do celku, který je i dnes
relevantní. 5) Tyto generace se postupně podílely na integraci vizí a teorií, které
známe jako CHS.
V omezeném formátu úvodu není možné ani vyjmenovat rozmanité další
mytologie vyprodukované více než půlstoletím různých „školologií“ a dějin
disciplín, ani je vyvracet, ačkoliv např. Harveyho výčet je přesný a argumentace
přesvědčivá. Pro tuto práci ale není nejpodstatnější, jaké mytologie obklopují
výklady CHS (jejich vyhledávání, potvrzování a vyvracení), ale jaké výklady nám
dává celek textů, o němž píšeme. Lze konstatovat, že identifikace a rozložení
mytologií do „mytémat“ a jejich následné vyvracení je svého druhu pokračováním
těchto mytologií. Výsledné přehledy usvědčení, důkazů a exposé mohou působit
účelově jako ad hoc vykonstruované oběti. Pro nalezení odpovědi např. na
Harveyem identifikovaný druhý mýtus se nemusí podnikat zvláštní dekonstrukční
výprava. Kdo byl alespoň částečně v kontaktu s původními chicagskými texty,
nemohl by soud o „dogmaticky kvalitativní“ CHS vynést, protože ve většině
klasických chicagských studií se pracovalo s kvalitativním i kvantitativním
materiálem. Pro tato i jiná obviňování s mytologickým podtextem platí jediné
možné řešení: rezignace na ideologicky zabarvené soudy, opuštění realitě
vzdálené reality příruček a ponechání různorodých motivů „produkování“ dějin
disciplín jim samým, protože se v těchto sférách obvykle nejedná ani o věc, ani o
věcné argumenty. Kdo se chce ve sféře kontextualizace vědění pohybovat mimo
„mytologickou“ sféru, musí se konfrontovat přímo s původními texty, což ale
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může mít paradoxní důsledky v mizení celistvosti zkoumané látky. Harvey má
tedy do jisté míry pravdu, pokud se ptá: „Zmizí všechny školy, pokud je budeme
podrobně studovat? Mají školy nevyhnutelnou tendenci být posly mytologií?“ 1
Školy jako kategorie a produkt organizovaného vyučování dějin jednotlivých
disciplín mohou lehce zmizet, pokud se na jejich teze, poučky a narativy zaměří
cílená kritická pozornost, takovými dekonstrukcemi mytologie dějin vědy se
zabýval již dostatek autorů. Nám zde jde o pojem školy, který může dekonstrukci
mytologie přežít. Jedná se o pohled akcentující kontext a prokazatelně existující
propojení.2 Nakonec se ani nemusí jmenovat škola, může se uvažovat o jiném
vymezení, např. reprodukce schopné zahuštění organizačních a tvořivých
propojení ve struktuře akademické komunity, kde jsou programová, teoretická a
empirická hlediska výzkumu integrována a mají inherentní logiku, kontinuitu a
evidentní společné rysy.

I.iv Chicagská škola a současný styl akademické produkce
Pokusili jsme se předložit argumenty k umístění zkoumaného problému na
katedru kulturologie a přiblížit diskusi o pojmu „školy“. Nyní je nutné se vyjádřit
k otázce legitimity zkoumání CHS. Budeme se tázat, proč se tématem
v současnosti vůbec zabývat, proč se zabývat texty, které dávno přesáhly
vymezení „aktuálního“, ale zároveň ještě nejsou dávnou minulostí. Jak je možné
ospravedlnit záměr vracet se k těmto textům v době, kdy jsou efektivita a
kapitalizovatelnost dominantními hledisky poměřování i v humanitních oborech?
Nutnost zdůvodnění a legitimizace psaní o CHS vede k otázkám typu: Měl by
monografie CHS číst ještě někdo jiný než historici souvisejících disciplín nebo
nadšenci? Mají dějiny vědy i v dnešní době hluboký význam (jaký)? Je výzkum
v sociálních (a humanitních) vědách kumulativní? 3 Je prospěšnější nejprve
věnovat čas studiu klasických (či proto-klasických) pramenů, a tak se vyhnout
chybám a duplikaci ve vlastním výzkumu současných témat, nebo se staršími
1 Harvey, L. (1987), s. 214.
2 Preferuje se výskyt souvislostí mezi výzkumy oproti biografickým narativům.
3 „Kumulativní způsob objevování nepředpokládaných novinek se v rámci pravidel vědeckého
vývoje ukázal být téměř neexistující výjimkou.“ „Přechod od paradigmatu nalézajícího se v krizi k
paradigmatu novému, z něhož může vzejít nová tradice normální vědy, je vzdálen kumulativnímu
procesu.“ Kuhn, T. S. (1997), s. 92 a 101.
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texty nezatěžovat a jít do terénu s maximálně uzávorkovaným předvěděním? Co
může nabídnout studie o CHS českému publiku?
J. M. Chapoulie odpovídá na podobně zfromulovanou otázku potřebou kontextu,
ke které se hlásí i projekt této disertace: „Předávání vědění v sociálních vědách
vyžaduje historii vysvětlující dřívější práce v kontextu jejich produkce a oběhu.
Taková historie, jež umožní přístup ke kategoriím myšlení, souzení a jednání
tvůrců dřívějších prací (…), zpochybňuje jeden z elementů profesionální ideologie
sociologů: víru, že je možné oddělit abstraktní schémata vypracovaná
sociologickým výzkumem od kontextu jejich produkce.“1 Chapoulie navrhuje
rozdělit pohled na „chicagskou tradici“2 do dvou hlavních směrů, které přibližně
kopírují dva způsoby nahlížení dějin vědy – buď se na učení daných škol pohlíží
našimi soudobými měřítky, kategoriemi a normami, což je pohled označovaný
jako „prezentistický“, nebo „se pokoušíme porozumět výsledkům výzkumu
v kontextu jejich doby a pohlížíme

na produkční aktivity stejně jako na

institucionální a jiné aktivity, jež je doprovázejí; usilují o objektivizaci norem
souzení a nikoliv o aplikaci dnešních kritérií na práce z minulosti.“ Chapoulie
uznává, že provést absolutní rozlišení mezi oběma perspektivami nelze, jistá
dávka prezentismu bude vždy přítomna i navzdory této spíše jen ideálně-typické
distinkci, ale naznačuje rozdíl v zadání jejich účelu: „Prezentistické historie
sociálních věd se užívají k obraně profesionálních ideologií akademických
disciplín.“3 Na jedné straně buď hledají oběti, na nichž je možné prokázat pokrok
disciplín, nebo naopak vzpomínají na nespravedlivě zašlou slávu raných fází.
Každopádně je to ono rozumějící, kontextuální a komparativní hledisko
neprezentistické historie disciplín, jež v případě chicagské tradice volá po
naplnění. C. Camic považuje za typicky prezentistický postup vyjmutí klasických
prací z jejich časoprostorových vazeb a vnesení do současné debaty. Historizující
analýza naopak ozřejmuje dobový, intelektuální a biografický kontext a pokouší
se dané dílo do něj včlenit a v něm interpretovat.4 V této práci je obsažen
prezentismus potud, pokud není možné minulost číst jinak než současně a také
1 Chapoulie, J. M. (2004). Using the History of the Chicago Tradition of Sociology for Empirical
Research. The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. September, s.
162.
2 Výklad užívající „chicagskou tradici“ namísto CHS je inspirativní, samotný pojem tradice
v jistém smyslu umožňuje vybočení z mnohdy nejasného užívání pojmu „škola“, ale „tradice“ je
v sociálních vědách natolik zatížený pojem, že s sebou řadu nejasností a zmatků opět přináší.
3 Ibid., s. 163.
4 Camic, C. (1997). Reclaiming the Sociological Classics. Oxford: Blackwell, s. 3.
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pokud se uznává opodstatněnost hledání poučení v již ukončených projektech.
Neznamená to ale doslovné hledání řešení současných problémů v textech CHS.
Přikláníme se k hledání rozdílů a podobností, aby se mohla vést debata o
současnosti, jež bude podložena reflexí a diskusí s uplynulým. Historizující
přístup je zde přítomný tím, že se klade důraz na skutečnost chicagských
sociologických výzkumů, jak byly publikovány. Pozadí historických událostí,
intelektuální klima a biografické trajektorie jsou sledovány (doporučuje se je
znát), nejsou zde ale tím hlavním.
Při pátrání po recepci CHS v současné i starší literatuře se vyjevil jeden rys:
v některých oborech se na chicagskou školu sice pravidelně odkazuje, ale pokud
nejde přímo o „chicagologický“ diskurs, nezřídka vzniká dojem, že autoři původní
prameny nečetli a čerpali ze sekundárních zdrojů. CHS tak provází zvláštní jev –
sice je v povědomí příslušných oborů a v běžném akademickém diskursu
přítomna, ovšem hlubší zakotvení diskuse chybí. Při snaze o zdůvodnění těchto
nedostatků je možné dojít k několika možným zdůvodněním: 1) V akademické
obci převládlo přesvědčení, že se CHS není třeba zabývat, protože její ideje jsou
dnes irelevantní a nemají mnoho co nabídnout. K doprovodným znakům znalce
oboru (profesionálních akademiků) patří upomenutí na její existenci formou
několika úvodních odkazů nebo průvodních komentářů. 2) Ideje CHS jsou i dnes
relevantní, ale akademici se jimi nechtějí či nemohou zabývat, protože: a) Nemají
čas na prameny starší pěti, deseti či dvaceti let. Zabývat se nikoliv absolutně
uznanou „klasickou“ literaturou (např. Durkheim, Weber, Marx, Parsons) navíc
hrozí stejným osudem, jaký potkal CHS – stát se stejně antikvárním jako ony
prameny. b) Tyto původní prameny neznají, ať již protože nevědí, že by je měli
znát, nebo že je z důvodu jimi prosazované irelevance CHS ani znát nechtějí.
Autor zde nechce a ani nemůže vést obsáhlou polemiku se současnými měřítky
kvality výzkumu v humanitních či sociálních vědách, 1 bylo by ale chybou se
domnívat, že současné či budoucí standardy poměřování nijak neovlivňují
organizaci výzkumu, smysluplnost a nakonec i legitimitu disciplín. Jestliže by
došlo ke shodě, že disciplíny, o nichž je zde řeč, nic ve snadno
kvantifikovatelném, poměřitelném a kapitalizovatelném smyslu nevynalézají,
znamenalo by to, že originalita, novost a aplikovatelnost (např. množství patentů),
1 Tuto polemiku vedl např. K. P. Liessmann. Liessmann, K. P. (2011). Teorie nevzdělanosti –
omyly společnosti vědění. Praha: Academia.
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tolik sledované v „sciences“, budou obtížně sledovatelná hlediska v „humanities“.
Na tento rozpor poukazuje Liessmann: „Je třeba ocenit německou Vědeckou radu,
která zcela proti duchu doby, po dlouhém mlčení varuje před tím, aby se
parametry přírodních věd zaměřených na aplikovaný výzkum oktrojovaly
humanitnímu vědnímu výzkumu (…).“1 Zdá se ovšem, že i v „našich
disciplínách“ došlo k jistému pohybu v důsledku vyhodnocení nastalé situace, což
vedlo k jednoduché strategii: jedna z cest pro budování pozice v citačních
indexech využívá vyhlášení změny paradigmatu či ustavení radikálně nové
perspektivy.2 Že podobné strategie existují, je možné poměrně jednoduše prokázat
(ze zde sledovaných témat uveďme např. „radikálně nové“ perspektivy
transnacionalismu, postmoderního urbanismu či informační společnosti).
Z hlediska oborů zkoumajících společnost a kulturu je podstatné odpovědět na
otázku, jakým tempem a podle jakých zákonitostí probíhají změny v těchto
vědách a jak ty změny souvisejí se společenskými a kulturními změnami. Pokud
se souvislosti alespoň orientačně stanoví, bude možné přibližně posoudit i
legitimitu oznamování „radikálně“ nových koncepcí, které adekvátně reagují na
„radikálně“ měnící se společnost. V předkládané práci je zastáván pohled, že
společenské změny probíhají méně překotně, než jak jsou zvěstovány
v bezprostředně reagujících koncepcích. Počínaje reflektovanou modernitou,
neodbytnost a nutkavost vysvětlovat společnost jejími změnami roste. Ze zde
sledované perspektivy to znamená, že čím více bude změna jako taková v centru
zájmu, tím více bude akcentován tlak na produkci vědění, jež změny
pojmenovává. Fixovat zkoumání na neustálou změnu je efektivní způsob, jak
zredukovat důležitost a relevanci reprezentací stavů před změnou a také jak
přehlušit ty aspekty socio-kulturní reality, jež se sice mění, ale pomalejším
tempem a podle ne zcela jasných principů.
Zmínka o ohrožení vnitřní koheze daných oborů se týká kontinuity v naplňování
jejich dlouhodobých úkolů, v současnosti celkem nezaručené, a podporování
rozvoje reflexe vlastní činnosti. Onen tlak na „novost, originalitu a produktivitu“
toto ohlížení, reflexivitu, kontinuitu a soudržnost nepodporuje. Zbytečné
znovuvynalézání je obšírně popsané a kritizované, z klasických autorů jmenujme
1 Ibid., s. 68.
2 Důležité je, aby se to činilo hlasitě, programově a v přítomnosti vhodných posluchačů, za tímto
účelem se uspořádalo několik konferencí, vydal se odpovídající počet sborníků a případně se
založilo nové periodikum.
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P. A. Sorokina nebo R. K. Mertona. Na tuto tendenci je ale třeba upozorňovat,
dnes pravděpodobně více než dříve, jakkoliv může být kritické upozorňování
odbyto na základě evidentností svého vyznění. R. K. Merton ve známém eseji O
historii a systematice sociologické teorie věnoval znuvuobjevování detailní
pozornost (navrhnul rozlišení na simultánní objev, znovuobjevení, před-objevení).
Elementárním východiskem je otázka reflexivity: „Bez znalosti předchozích prací
činí vědci objevy, které jsou ve skutečnosti znovuobjeveními“. 1 Merton
nesměřoval pouze k ustavení typologie zanedbání historických skutečností a ke
kritice plýtvání výzkumnou energií, argumentoval také proti dysfunkčnosti a
neproduktivnosti falešné kontextualizace, pokud se provádí sebestředné zkoumání
pramenů pouze pro prameny samy. Pátrání po „znovuobjevení“ jako samostatně
stojící výzkumná aktivita profesionálního usvědčování ze znovuobjevování svými
„nálezy nepřispívá k lepšímu pochopení historického vývoje myšlení“. Tato
disertace rozhodně nechce být produktem „antecedismu“, „jenž mrtvým dává a
živým bere“.2
Existuje také postoj, který varuje, že na základě neznalosti se redukují či likvidují
celé oblasti vědění (podobně jako i hmotné památky většinou nenávratně):
„K základním otázkám normativní 'ekologie' vědění patřil například vždy
problém, co se má ze sumy dosavadního vědění a možného vědění dále zkoumat a
následně předávat dál, jinými slovy, jaké obory a obsahy, jaké tradice a školy, jaké
studijní směry a výzkumná těžiště se mají nabízet a budovat, jaké se mají
omezovat, potírat a rušit.“3 Jestliže zásadními ideáĺními aspekty produkce
humanitního vědění, kam oblasti věd o společnosti a kultuře spadají, měly být
také svéprávnost a autonomie subjektu, vedoucí k sebepojetí člověka jako morální
bytosti,4 potom bude způsob rozhodování o potřebnosti či nepotřebnosti toho či
onoho vědění (zde znalosti o CHS) zásadní pro autonomii subjektu a formování
morálních bytostí. Pokud se bude rozhodovat podle uvedených kritérií
„měřitelnosti“, prostor pro morálku, ale i pro tolik vzývanou inovativnost se bude
zužovat. Zkoumání, které není ochotné znát a vážně reflektovat svůj vlastní
vývoj, nemůže očekávat proklamovanou efektivitu, kreativitu ani hluboké
porozumění svému předmětu (společnosti a kultuře). Podrobnější zabývání se
1 Merton, R. K. (2000). Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON. s. 19–20.
2 Ibid., s. 38–39.
3 Liessmann, K. P. (2011), s. 100.
4 Ibid.
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CHS sice neposkytuje žádné kauzální spásonosné řešení problémů, nicméně
autorovi samotnému přineslo více pokory, sebereflexe a vhledu do společenských
problémů než nynější koncepce jako takové. Tento subjektivní pohled je zde
považován za jeden z možných argumentů, proč se zabývat CHS a jinými
antikvárními či marginálními oblastmi vědění.
Mizení idejí, teorií, autorů, škol a do budoucna možná i celých oborů snad není
autorovou, Liessmannovou či Ritzerovou („mcdonaldizace vědy“) 1 chimérou.
Např. H. J. Gans, široce uznávaný sociální vědec, provedl analýzu tendencí
klíčové citovanosti autorů a došel ke srovnatelným závěrům: empiričtí
výzkumníci „(...) často neznají dřívější práce, a místo aby se vydali vpřed za
novými znalostmi, opakují, co již opakování nepotřebuje“. 2 Specifickou slepotu či
amnézii jasně pojmenoval, když zjistil, že „v každé dekádě počínaje rokem 1920
asi 80% odkazů pochází z dvaceti let před publikováním dané knihy.“ 3 Dodejme,
že jedna z autorit obecných dějin vědy, T. S. Kuhn, věc nahlížel podobně –
produkci dějin oboru viděl jako jednostranné, selektivní a účelové vytváření realit
vědecké tradice, které v prezentovaných formách nikdy neexistovaly.4
Gans nabízí pět důvodů, proč v sociologii dochází k amnézii: 1) Citační kliky. 5 2)
Evoluční mýtus sociologie o kumulaci a pokroku vlastního výzkumu. 3) Rozdíl
mezi neustálou změnou sociologie jako takové a proměnou zkoumaných
fenoménů. 4) Údajná kumulace sociologického vědění není nijak institucionálně
podporována, studenti se učí podle referenční skupiny profesorů, jež nezasahuje
příliš do minulosti, univerzitní organizace i studenti samotní vytvářejí tlak na to
být „současní“. „(...) akademický provoz funguje jako průmysl založený na
úkolové práci a administrátoři odměňující studenty placenými místy i struktura
fakult se svým postupným povyšováním počítají, kolik úkolů bylo splněno. Za
1 Ritzer, G. (2003). Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia.
2 Gans, H. J. (1991). Sociological Amnesia – The Noncumulation of Normal Social Science.
Sociological Forum, Vol. 7, No. 4, s. 701.
3 Ibid., s. 704.
4 „Učebnice proto začínají tak, že se vědci odřízne povědomí o dějinách jeho oboru a za to, co
bylo odstraněno, se dosadí náhrada. (…) vědecké učebnice obsahují zlomek dějin (…) jako
roztroušené zprávičky o velkých hrdinech minulé doby. Na základě takových zpráv se studenti a
odborníci začnou cítit účastníky dlouhotrvající dějinné tradice. Avšak tradice, kterou si berou vědci
z učebnic, tradice, z níž čerpají své vědomí účasti, nikdy neexistovala. (…) vědecké učebnice
pojednávají (…) pouze o té části práce minulých vědců, v níž lze snadno vidět příspěvek k
tvrzením a řešením problémů paradigmatu, jímž se text řídí.“ Kuhn, T. S. (1997), s. 138.
5 „Experti hodnotí experty, kteří hodnotí experty. Dříve se něčemu podobnému říkalo zájmová
klika. Citační kartely samozřejmě existovaly odjakživa, ale v současnosti rozhodují tyto kartely
nejen o kariérách svých členů, ale také o financování, a tudíž i existenci celých vědeckých
institucí.“ Liessmann, K. P. (2011), s. 70.

43

takových podmínek je nekumulativnost profesně extrémně užitečná. Sociologie,
podobně jako většina akademické úkolové práce, klade velkou váhu na
originalitu; zapomínání minulosti je tedy funkční pro rostoucí počet originálních
závěrů a může tak být produkováno množství nových článků a publikací.
Schopnost ignorovat minulost také poskytuje více času na produkci nových
výzkumů.“1 5) Generace zpravidla nekomunikují a neuznávají přínos poslední
předchozí generace.
Gansovy rozklady citační amnézie se vracejí zpět k Sorokinovu eseji Amnesia
and New Columbuses, který svou kritičností směrem do vlastních řad přesáhl
meze současné politické korektnosti mezi akademiky. Psal doslova o „obsesivních
objevitelských komplexech“. „Noví Kolumbové“ se podle Sorokina rodí
v důsledku povrchního studia, které je příliš zaměřené na příručkovou a shrnující
literaturu. V souvislosti s duplicitou objevování zmínil např. úmyslné „užívání
nových názvů pro koncepce za účelem získání originality. (…) Tyto a jiné
techniky pomáhají důvěřivému publiku prodávat staré intelektuální produkty jako
nové.“2 Sorokin, podobně jako Gans, upozornil na selektivitu zvyklostí v citování
(tzv. citační kliky), která nemá zakotvení ve věcnosti, správnosti či objevnosti
argumentace, nýbrž v sociálních kontaktech autorů. Zastavení u Sorokinova textu
má ukázat, že „amnézie“ není v psycho-sociálních vědách nic nového, že není
jevem vlastním jen naší současnosti, že citační kliky, amnézie a tlak očekávání
měřitelné produktivity provázejí sledované obory dlouhodobě (v USA). Zde
navrhovanou strategií proti těmto tendencím je reflexe našich vlastních citačních
zvyklostí, naší vlastní amnézie a našich vlastních objevitelských komplexů.
Kontextualizace se zde jeví jako možnost nabízející vykročení z úzkého
zájmového okruhu citačních klik, umožňuje také vlastní zapomínání oddálit
plnohodnotným historickým zakotvením studovaných problémů a objevitelský
komplex zredukovat přímou evidencí o dřívějších výzkumech.
K výše uvedeným Gansovým důvodům nadprodukce zbytečného vědění
dodáváme několik vlastních sugestivních a těžko prokazatelných bodů. Nejedná
se o program, o manifest ani o ideologii. Body vyplývají z pokusu o „současné“
(nikoliv prezentistické) čtení CHS: 1) Problémy, jež autoři CHS zkoumali, se
1 Ibid., s. 707.
2 Sorokin, P. A. (1956). Fads and Foibles in Modern Sociology. Chicago: Henry Regnery
Company, s. 19.

44

v mnohém nelišily od naší soudobé skutečnosti (např. problémy spojené

s

urbanizací a migrací). 2) Výzkumy chicagské školy jsou ve formě široce
sdíleného mediálního diskursu, jako již „bezejmenné“ axiomy a východiska a
v omezené míře jako akceptované klasické texty přítomny více, než jsme ochotni
připustit. 3) Studované materiály jsou inspirativním zdrojem pro dějiny vědy, ale
mohou také posloužit jako historické prameny. 4) Produkce CHS je zásadním
zdrojem historického a akademického kontextu. Bez tohoto kontextu budou zdroje
rozumění současným problémům vykazovat diskontinuitní trhliny, protože
nebudeme rozumět mechanismům, jak se rozumění současné vědy současné době
jako rozumění vůbec ustavilo – jak se etablovalo a legitimizovalo vůči rozuměním
předchozím.

I.v

Chicagská škola a ohlédnutí za českou recepcí

Podobně jako je nutné zasadit tuto práci do oborového provozu, tedy lokalizovat
její topos v akademické geografii (umístění na konkrétní katedře), je třeba ji také
zasadit do místního kontextu reflexe zkoumaného problému. Následující odstavce
si nekladou za cíl zhodnotit celek české produkce na toto téma (blíže je
komentován odborný článek, monografie a učebnice), to by byl úkol pro
samostatnou studii, nýbrž poukázat na některé typické situace kontaktu s CHS,
které mají posloužit jako jeden z možných argumentů pro legitimizaci
předkládaného textu.
V jedné z novějších reprezentativních publikací k urbánnímu výzkumu 1 se sešly
texty autorů mladé generace profesionálních akademiků, kteří své příspěvky
informovaně orientují podle základních standardů současného multilingvního
„globálního“ diskursu. Na základě jasné tématické příbuznosti s CHS byl vybrán
Burjankův článek o sociálně vyloučených lokalitách města. 2 Již svým názvem se
text profiluje jako autoritativní vyjádření k problematice, jenž implikuje pečlivou
práci s detailem a bibliografií. První nedostatky v hloubce recepce CHS prokazuje
1 Ferenčuhová, S. & Hledíková, M. & Galčanová, L. & Vacková, B. (2009). Město – proměnlivá
ne/samozřejmost. Brno: Masarykova univerzita.
2 Burjanek, A. (2009). Sociálně vyloučené lokality města, názvosloví a charakteristiky. In
Ferenčuhová, S. & Hledíková, M. (Eds.) Město – proměnlivá ne/samozřejmost. Brno: Masarykova
univerzita.
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Burjankův komentář o W. F. Whytovi a o jeho „zmapování jedné z chicagských
lokalit“ v Street Corner Society. Kniha sice vyšla v Chicagu a Whyte se jako
doktorand v Chicagu s chicagskou sociologií musel vyrovnat, nicméně ona
lokalita se nacházela v Bostonu, stejně jako celý výzkum k Street Corner Society. 1
Burjanek se zmocňuje Whytova textu selektivně a zkresluje ho nedostatečnou
kontextualizací. Je pravdou, že Whyte kritizoval perspektivu dezorganizace a byl
zastáncem etnografického přístupu. Nicméně citace, která měla dokreslit tehdejší
situaci disciplíny – „Co může vnějšímu pozorovateli připadat jako sociální
rozklad, to se později může vyjevit jako odlišná forma sociální organizace, jestliže
se ovšem někdo obtěžuje tím, že se podívá zblízka“. 2 – vykresluje situaci
tendenčně. Whyte sice kritizoval především Wirtha, i protože Wirth ho jako
vedoucí jeho disertace nutil k užití dezorganice jako analytického pojmu, což
Whyte nechtěl,3 protože se v „italském slumu“ setkal s organizací, nicméně ono
„podívání se zblízka“ bylo charakteristické pro Wirtha samotného i pro klasické
práce CHS (N. Anderson a H. W. Zorbaugh) o více než dekádu před Whytem.
Jinými slovy, výklad ghetta či slumu jako prostoru organizace či dezorganizace je
třeba zasadit do kontextu, v němž se tehdejší diskuse odehrávala, např. také že
v době Whytova působení probíhala v Chicagu ostrá zákopová válka – zhruba
řečeno L.Wirth a H. Blumer proti E. Hughesovi a W. Warnerovi, neboli více
teoreticky a axiomaticky orientovaná sociologie a sociální psychologie proti
etnografické, na terén zaměřené orientaci,4 k níž se Whyte počítal. Tento kontext
Burjanek opomíjí, dobovými souvislostmi se nezabývá, a tak mu (podobně jako
Whytovi) uniká, že dezorganizace byla původně nedílnou součástí analýzy
procesu společenské změny ústící v reorganizaci (původně u W. I. Thomase).
Když Burjanek sleduje Whytovu argumentaci o „organizaci slumu“, je
překvapivé, že nepokračuje k dalším klasikým pramenům (např. Suttlesův „Social
Order of the Slum“).5
Pokud jde o názvosloví, pochybnost se vkrádá v souvislosti s Burjankovým
1 Whyte, W. F. (1993, orig. 1943). Street Corner Society – The Social Structure of an Italian Slum.
Chicago: The University of Chicago Press, s. 342.
2 Tato citace Whytova textu je dokonce převzata z článku L. Wacquanta. Burjanek, A. (2009), s.
55.
3 Whyte, W. F. (1993), s. 356.
4 Abbott, A. (1999): Department and Discipline – Chicago Sociology at One Hundred. Chicago:
The University of Chicago Press, s. 34–80.
5 Kromě již zmíněných prací CHS se v bibliografii objevují v podstatě pouze obecné texty, nikoliv
monografie o konkrétních slumech (kromě několika českých prací).
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překladem Burgessova „zone in transition“ jako „tranzitní zóna“1 (Burjanek uvádí
termín aglicky dvakrát v závorkách – jednou jako „in“ a podruhé jako „of“).
V této oblasti nešlo o transport či tranzit (angl. „transit“), nýbrž o přechodnost,
proměnlivost a dočasnost forem a jejich konstelací, proto tedy o „zónu (v)
přechodu“ (z angl. substantiva „transition“, jež se uvádí jako přechod, také adj.
„transitory“ znamená přechodný či pomíjivý).2 Nelze si odpustit poznámku
k termínu „podsvětí“, v níž Burjanek píše: „Specifická nabídka 'podsvětí' oslovuje
jak místní obyvatele, tak turisty. Popisku podsvětí si čtenář patrně vybaví
v souvislosti s modelem koncentrických zón.“ 3 Ačkoliv jsem se Burgessovým
modelem zabýval poměrně podrobně (dále je mu věnována samostatná kapitola),
podobné asociace jsem při konfrontaci s pojmem „podsvětí“ nezaznamenal. Při
definování pojmu „slum“ Burjanek cituje řadu autorů CHS, mezi nimi i
H. W. Zorbaugha, ale citaci uvádí z jednoho krátkého Whyteova eseje.
Pravděpodobně to znamená, že tuto pro CHS zásadní práci o slumu neměl k
dispozici, pokud se ale vezme v úvahu, že ona citace je v textu použita jako
definice slumu a jako součást autorova přínosu ke kodifikaci názvosloví, je
možné hovořit o nesouladu mezi pokusem o historickou kontextualizaci pojmu
obrácením se k CHS na jedné straně a dekontextualizací při vlastní prácí s
prameny. Podobně je tomu s N. Andersonem, místo aby se Burjanek blíže zabýval
The Hobo, kde se chicagské koncepce vzhledem ke slumu i vzhledem k populaci
na okraji společnosti ukazují velmi podrobně a plasticky, vychází z Andersonova
článku o slumu, který je vzhledem k The Hobo marginální.4
1 Burjanek, A. (2009), s. 58.
2 Burjanek cituje Burgesse v textu několikrát, jednou odkazuje na původní verzi The Growth of
the City z roku 1925, tak je uvedena v bibliografii, přímé citace jsou ale v textu uvedeny jako
„(Burgess 1967)“, tento údaj se ale v bibliografii nevyskytuje vůbec. Věc má jednoché vysvětlení
– autor chtěl uvést (a uvedl) v bibliogragfii originální vydání, tj. z roku 1925, patrně aby to dodalo
bibliografii známku práce s původními prameny, a zapomněl „opravit“ rok vydání reedice, s níž ve
skutečnosti pracoval (vyd. 1967).
3 Ibid., s. 61.
4 Když se zmiňuje o pojmu „skid row“, vůbec neuvádí původní verzi pojmu „skid road“ , na niž
upozorňuje např. J. Spradley. Spradley, J. (1970). You Owe Yourself a Drunk – An Ethnography of
Urban Nomads. Boston: Little, Brown and Company, s. 8. Neúplnost provází odkazy na současné
autory, např. u P. Marcuse, jenž je poměrně obšírně citován, chybí jeho zásadní taxonomický
článek, i proto v Burjankově přehledu nenalezneme pojem „enklávy“ a odkaz na Marcusovu
srovnávací tabulku „předběžné taxonomie ghett, enkláv a citadel“, záměrem nápadně
připomínající Burjankovu tabulku na konci statě. Při rozboru pojmu ghetto se neobjeví
„hyperghetto“ (podobně jako rozlišení mezi deskriptivními a analytickými aspekty pojmu 'ghetta'),
ačkoliv jeho autor L. Wacquant je ve stati podrobně citován. Marcuse, P. (1997). The Enclave, The
Citadel, and The Ghetto – What Has Changed in the Post-Fordist U.S. City. Urban Affairs Review,
Vol. 33, No. 2.
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Zde není možné poměřovat, do jaké míry autor ukotvil pojmosloví, ani
posuzovat, zda je pro článek objasňující taxonomii oboru dostatečné vycházet
z druhotných citací. Nabízí se reakce, že se jedná o detailistické marginality.
Skutečně, jsou to téměř bezvýznamné maličkosti, nejde o Buriánkův článek jako
celek, jenž je jistě záslužný. Pokud ale tento styl psaní zasadíme do široce
položené otázky, jak je vnímána CHS a jak se pracuje s jejími texty, bude třeba se
tázat, proč se otevřeně uznává klasičnost materiálů a zároveň se druhotnými
citacemi a dílčími omyly prokazuje, že obeznámenost s texty je pouze zběžná.
Jiným současným českým textem k tématu je kapitola Chicagská škola – obrat
v dějinách sociologie z učebnice Dějiny sociologie.1 Překvapí zařazení
C. H. Cooleyho jako součásti CHS. Hrál sice roli evidentní ideové inspirace CHS
(primární skupina, looking-glass self), avšak její součástí nebyl. Cooley byl
solitér, vlastní školu se mu nepodařilo ustavit. Proč vlivného solitéra k nějaké
škole vůbec řadit? Méně překvapivé je zařazení T. Veblena, který skutečně
zanechal v Chicagu hluboké stopy. Jeho působení skončilo ale dříve (byl
propuštěn 1906), než došlo k formování CHS, Veblen v jejích textech výrazněji
nefiguroval.
Kromě této osobité licence na tvoření dějin sociologie se objevují faktické
nepřesnosti. Ve výčtu klasických pojmů se jednalo o drobnosti – „marginální
člověk“ je uváděn jako pojem pojednávající o „postavení člověka na okraji
společnosti“.2 Marginální člověk v CHS nebyl vymezen jako typ označující bytí
na okraji společnosti,3 nýbrž jako typ vztahující se k bytí na pomezí kultur. Ve
sledované učebnici se jednou uvádí pojem „sociální distance“, ale v seznamu
pojmů pak „kulturní distance“. Původním chicagským výzkumům sociální
distance by se dnes mohlo rozumět jako kulturním odstupům, to není nijak
naznačeno, v textu jsou bez vysvětlení dvě distance.
Typickým příkladem poněkud nepřesné a manipulativní recepce CHS je následují
citace: „Chicagská škola v užším smyslu začíná vlastně symbolicky knihou
Roberta Ezry Parka Město (1925), která byla napsána nepochybně ještě pod
vlivem Parkových studií v Evropě a působení jeho učitele Georga Simmela a jeho
„teorií velkoměstské mentality“. Avšak Simmel nebyl Parkův „učitel“ a v roce
1 Petrusek, M. a kol. (2011). Dějiny sociologie. Praha: Grada.
2 Ibid., s. 131.
3 Sociální marginalita jako bytí na okraji společnosti se etablovala v diskusi 60. let (viz oddíl o
marginálním člověku).
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1925 tomu bylo čtvrt století od doby, kdy Park Simmelovy přednášky v Berlíně
navštěvoval. Pokud měl autor na mysli Parkův článek The City, ten vyšel již 1915,
pokud onen slavný sborník The City, tak ten nebyl „Parkova kniha“, nýbrž
sborník editovaný Parkem, Burgessem a McKenziem. Pokud má být Simmelova
„teorie velkoměstské mentality“ českým překladem Die Großstädte und das
Geistesleben, jeho vyznění není zcela jasné (teorie se zde neobjevuje a 'das
Geistesleben' je mentalitou pouze vzdáleně), a pokud má být zastřešujícím
pojmenováním nějakého souboru Simmelova učení, takový samostatný celek
„teorie velkoměstské mentality“ by bylo obtížné nalézt, protože vyloženě
artikulovaná reflexe urbanity se u Simmela objevuje pouze v několika menších
statích.1 Nejasnosti s datací jsou i s „kanonickou knihou chicagské školy (…),
kterou napsal Robert Ezra Park s Ernestem Burgessem – Introduction to the
Science of Sociology (1925),“2 neboť tato publikace vyšla již 1921.
Z hlediska sociologie města nelze pominout následující sentence z výkladu o
Wirthovu Urbanism as a Way of Life3 (uvádí se v překladu jako „Město jako
životní způsob)“4: „Wirth poprvé empiricky doložil, že velkoměstský životní
způsob vede k fragmentarizaci, drobení až zániku mezilidských vztahů, které se
redukují na utilitární vazby, k deformaci až degradaci rodiny a sousedských
vztahů, a v podstatě tak vyvrátil stále ještě idylický obraz lidského soužití, jak jej
podal na počátku století Cooley v teorii primárních skupin.“ 5 Hlavním problémem
není, že autoři užívají silnějšího slovníku než sami chicagští sociologové, nýbrž že
Wirth svá tvrzení, která byla „pouze“ ideálním typem, nikdy empiricky nedoložil
(ani nevyvrátil) a celek východisek USWL nedoložil ani nikdo jiný z CHS, a že
právě tento nedostatek empirické prokázanosti a prokazatelnosti vedl k frontální
kritice Wirthova článku i CHS. Pokud by se hovořilo o idealizaci, byli by to
chicagští sociologové, kdo částečně idealizoval původní komunity ve folk-urban
kontinuu. Na tento koncept se v souvislosti s Redfieldem v učebnici odkazuje,
ačkoliv podle mého názoru disproporčně málo – šlo o jednu z klíčových
perspektiv pro podstatnou část výzkumů CHS. Autoři se také nijak nevyjádřili
1 Viz oddíl k berlínské inspiraci CHS.
2 Petrusek, M. a kol. (2011), s. 131.
3 Dále jako USWL.
4 Jako celkově nešťastné se jeví ad hoc překlady původních děl do češtiny, které jsou jednak
nepraktické (případným zájemcům ztíží vyhledávání originálů, protože knihy do češtiny přeloženy
nejsou) a jednak mnohdy klopotné.
5 Petrusek, M. a kol. (2011), s. 132.
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k intenzivním diskusím, jež koncept vyvolal, a k tomu, jak souvisel s USWL, ani
ke skutečnosti, že ideovým otcem pojmu byl W. I. Thomas v „Polish Peasant“.
Běžný sociologický záběr je rozšířen, když je se zvláštním důrazem uveden
R. Redfield, nicméně hovořit o Redfieldovi jako o zakladateli školy „městské
kulturní antropologie“ je přehnané. Pokud něco dělá školu školou, tak jsou to žáci,
ty v dostatečném množství po Redfieldovi bohužel nenacházíme. Redfieldovu
zakladatelskou roli by osvětlilo, pokud by se uvedlo, jak to s jeho výzkumy
v Mexiku skutečně bylo – tedy že Park Redfielda jako svého zetě a žáka k tomuto
tématu přiměl a do Mexika ho na výzkumy vyslal. Když autoři píší, že „Redfield
chce studovat současného člověka v současném prostředí antropologickými
metodami, které byly rozvinuty pro společnosti preliterární“, tak opakují jednu
z nejdůležitějších Parkových sentencí psanou dávno před Redfieldem. Za
Refieldovým vysláním do Mexika jistě stála i Parkova otevřenost vůči kulturní
antropologii.
Autoři uvedli šest chicagských škol, jedna z nich ona je „redfieldovská“,
překvapivě a chybně v tomto kontextu škol není výslovně uveden celek
kriminologických studií. Ty svou sevřeností, konceptuální, metodologickou i
praktickou organizací nejvíce připomínají „školu“ a

pravděpodobně měly ze

všech zmíněných i největší společenský dosah. Autoři jako C. Shaw,
H. D. McKay, E. H. Sutherland a J. Landesco položili základy kriminologie jako
sociální vědy, která těžiště zájmu přesunula od teorií dědičnosti k podstatnosti
kulturního a sociálního milieu (sami svůj přístup nazývali jako the cultural
approach to the study of delinquency).1 Podobně macešsky se autoři zachovali i
k celku studií o migraci a etnicitě, které je také možné chápat jako provázaný a
ideově integrovaný celek. Jestli se v případě Redfielda nakonec jedná o „Parkovu“
školu „městské kulturní atropologie“, či kolik a jakých chicagských škol vlastně je
(mimo „naše“ disciplíny jsou proslulé chicagské školy architektury a ekonomie),
na tomto místě ponecháme k rozhodnutí autorům s licencí na tvorbu škol.
Když se v probíraném textu osvětluje „přirozený rozpad CHS“,2 zmiňuje se
vznik ASR, avšak vznik ASR jako oficiálního periodika ASA měl velmi daleko
k „přirozenému“ rozpadu.3 Podobně rozporuplné je tvrzení, že „na konci třicátých
1 Viz oddíl věnovaný chicagské kriminologii.
2 Petrusek, M. a kol. (2011), s. 136.
3 Lengermann, P. M. (1979). The Founding of the American Sociological Review – The Anatomy
of a Rebellion. ASR, Vol. 44, April.
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let se ale vyčerpal tento model empirických studií, totiž model etnografický,
deskriptivně 'kvalitativní' a sociografický“.1 Pokud by se tento přístup vyčerpal (a
pokud takový vůbec někdy byl), jak by bylo možné vysvětlit poválečnou generaci
chicagských autorů, jako byli E. Goffman, H. S. Becker a A. Strauss? V úvodu
k učebnici se hovoří o existenci čtyř generací. Bylo by možné čtyři generace
vtěsnat do období mezi publikování „Polish Peasant“ a konec třicátých let? Tvrdit
by se dal i opak: byly a jsou to právě kvalitativně a etnograficky laděné urbánní
studie, které – ať již přiznaně, nebo ne – na CHS nějak navazují, jež stále přinášejí
inspirativní vhled do urbánní zkušenosti, a to na rozdíl od paradigmatu
proměnných, který tehdy tak „přirozeně“ vyčerpané perspektivy odsoudil k životu
pouze v učebnicích. Zdůrazněme, že často opakovaným omylem je vidět CHS
pouze v etnograficko-kvalitativním spektru. W. F. Ogburna, radikálního
pozitivistu a absolutně čelného představitele americké kvantitativní sociologie, by
autorům nebylo nutné představovat. Ogburn byl profesorem sociologie v Chicagu
v letech 1927-1951 (1936-1951 jako šéf katedry), také E. W. Burgess a jeho žáci
extenzivně uživali dostupné kvantitativní metody, přesto se Ogburn v kapitole o
CHS, na rozdíl od Veblena a Cooleyho, neobjeví, snad proto, aby onen mýtus o
kvalitativním Chicagu a jeho úpadku mohl fungovat.
Z českých autorů CHS dosud do praxe nejrozsáhleji zapracoval J. Musil. Jeho
nadčasová a podrobně rešeršovaná učebnice Sociologie soudobého města 2
začlenila různorodé příspěvky CHS do širšího kontextu tehdejšího urbánního
výzkumu. Musil vybraná základní východiska ovládal i proto, že sám prováděl
„sociálně ekologické“ studie Prahy a Brna, 3 jež nezapřou díl inspirace
chicagskými studiemi. Také byl pravděpodobně prvním českým překladatelem
Wirthova USWL v Příspěvcích k sociologii města a bydlení. Ani Musil ale CHS
nepojednával jako celek, využíval ji buď prakticky (konkrétní výzkum), když
1 Petrusek, M. a kol. (2011), s. 136.
2 Musil, J. (1967). Sociologie soudobého města. Praha: Svoboda. V jedné z přehledových statí
Musil CHS
identifikoval (redukoval) jako „humánní ekologií“. Musil, J. (2003). Proměny
urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě. Sociologický časopis, r. 39, č. 2, s. 141.
3 Musil, J. (1968). The Development of Prague's Ecological Structure. In Pahl, R. E. (Ed.),
Readings in Urban Sociology. Oxford: Pergamon Press. Musil sledoval přirozený přírůstek,
kojeneckou úmrtnost, novorozeneckou úmrtnost, úmrtnost na TBC, úmrtnost na příjici, vraždy,
sebevraždy. Došel k následujícím závěrům: 1) Metoda ekologických rozborů městských sídlišť se
hodí i pro naše velká města. 2) Naše města je možné rozčlenit do tří zón, které se liší jak
populačně, tak kvalitou vnějšího prostředí. 3) Nejzávadnějšími oblastmi jsou historická jádra a
okraje měst. Musil, J. (1958). O rozdílech v úmrtnosti obyvatel měst a venkova. Statistický obzor,
sv. XXXVIII, č. 2, s. 548. Autor si vybavuje veřejnou přednášku z roku 2005, v níž Musil bez
náznaku zastaralosti chicagské teorie hovořil o ekologické zónaci Prahy a jejím současném vývoji.
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akcentoval „ekologická“ východiska CHS, nebo v souvislosti s teoretickými
problémy dynamiky urbánní sociální struktury a morfologie. Kvalitativně a
„kulturně“ orientované studie nijak významně nepřibližoval. CHS plní sice roli
podstatné inspirace a jednoho z praktických nástrojů, nevystupuje ale jako
samostatně vykládaný celek. Ačkoliv jednotlivá témata a hlavní pojmy zpracoval,
jeho přístup vzhledem k celku CHS je pak spíše reduktivní. Ačkoliv by byl bližší
rozbor Musilova vztahu k CHS přínosný (a Musilova přínosu vůbec), v tomto
oddílu věnovanému „současnému stylu“ musíme zůstat pouze u poznámky.
Z jiných autorů vzpomeňme útlá skrypta Jiřího Patočky, která se též věnují
převážně ekologickým aspektům.1
V poslední době je nejambicióznějším projektem mapujícím dějiny americké
sociologie, a tedy i CHS práce J. Balona.2 Jeho studie je svým zaměřením velmi
široká a CHS v ní hraje pouze omezenou roli. V textu je evidentní, že pracuje
s relevantními prameny, jež o chicagské sociologii pojednávají. Fakt, že se jeho
prameny i prameny zde předkládané práce částečně překrývají, poukazují na
relativní jasnost a přehlednost linií diskuse o CHS,3 ale způsob jejich využití se
liší. Hlavní historiografické práce (např. Abbotova, Bulmerova, Farisova,
Plattové) jsou použity i v této diseratci. Zatímco Balon považuje revizi, shrnutí a
interpretaci historiografie za vhodný postup při kontextualizaci dějin oboru, v této
práci se vychází z pozic, kdy historiografie a její předmět (konkrétní díla,
akademická infrastruktura, akademická politika atd.) jsou v jasném kontaktu.
Pokud se vykládá jen historiografie disciplíny, to, o co se nakonec jedná
(konkrétní vědecká zkoumání), se vytrácí. Zde zastávaná pozice je jasná: pokud se
vykládá vývoj nějakého oboru či historie psaní o nějakém oboru, vždy to
znamená, že se musí vyjevovat evidence vztahu mezi historiografií a konkrétními
texty (programy, výzkumy, polemikami) sledované doby, školy. A to je přesně to,
co Balon nedělá, nevztahuje se k původním skutečnostem, tj. původním textům
CHS. Původní práce CHS se v jeho shrnutí objevují pouze viděny skrz práce
historiografické. Tyto práce mají nevýhodu ve své parciálnosti, dlužno dodat, že
1 Patočka, J. (1991). Sociální teorie města I. Brno: Masarykova univerzita.
2 Balon, J. (2011). Sociologie v USA – Historické kontextualizace. Praha: SLON.
3 Snad tento překryv pomůže k legitimizaci této disertace. Balonova práce je nesporně zakotvená a
posvěcená akademickými strukturami, počínaje akademickými granty, jimiž je zaštítěna, konče
publikací v zavedeném oborovém nakladatelství. Většina zde předkládané práce byla v různých
formách odevzdána před publikací Balonovy monografie. To se týká i některých překrývajících se
citací. Balonova publikace zde předkládanou práci nijak neinspirovala, dílčí překryvy ale dokazují,
že tento diskurs skutečně existuje.
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některé práce výslovně věnované CHS zde chybí (namátkou Bennet, Lindner,
Jazbinsek, Lalová, současná kontextualizace Dearova aj.). Balon vychází
z „klasické“ chicagské historiografie (zejména z Bulmera a Farise, z novějších
publikací např. z Abbotta). Přes jejich nesporné kvality nestačí jejich pozorná
četba k rekonstrukci entity CHS. Bez rekonstrukce historiografie (napojení na
původní texty CHS) nelze provést ani rekonstrukci, analýzu, interpretaci či kritiku
historiografie (Balonův úmysl), protože „nevíme“, jestli její vývody odpovídají
skutečnostem prezentovaným v historiografiích. Když se píše o textech
protagonistů CHS způsobem „o nás bez nás“, pravděpodobně se nedospěje
k překonání „dekontextualizace“ psaní o oborech. Kromě programového
opomenutí původních autorů a děl je vážným problémem Balonovo traktování o
„škole“, v němž zcela absentuje vymezení, co „škola“ je. Problém „školy“ řeší
poznámkou pod čarou: „Je zapotřebí dodat, že samotný koncept 'chicagské
sociologické školy' je konstruktem vytvořeným až v padesátých letech. Přímí
účastnící si většinou nebyli zcela jisti tím, zda o něčem takovém jako 'chicagská
škola' lze mluvit ve smyslu, v jakém je to dnes běžné.“ 1 Jestliže „škola“ patří
k jednomu ze stěžejních nástrojů „dějin vědy“, považujeme podobné vysvětlení za
nedostatečné. Neříká, kdo byli účastníci ani co je CHS v dnes „běžném smyslu.“
Balon dále neříká nic bližšího k chicagské teorii (s výjimkou otázek
interakcionismu), chicagské koncepce nejsou ani vyjmenovány, ani vztaženy ke
konkrétním výzkumům. Např. Human ecology je představena nejasně: „Parkova a
Burgessova ekologická perspektiva vycházela z metafory města (Chicaga) jako
'sociální laboratoře' a urbánní problémy vztahovala k teoretickému rámci
převzatému z přírodovědeckých (ekologických) studií o 'rostlinné a zvířecí
organizaci' a použitému k výkladu procesů (lidské) sociální organizaace a
změny.“2 Chicagské pojetí human ecology jistě nevycházelo z metafory města
jako laboratoře, ale z textů, v nichž byly vymezeny pojmy i oblast zkoumání HE.
Tyto texty Balon neuvádí. Text, jejž uvádí (The City as a Social Laboratory),
v tomto ohledu není definatorický, je paradoxně zajímavý jako Parkovo shrnutí
dosavadního diskursu urbánního výzkumu.3 Balonovo úsilí vypořádat se
s kontextem americké sociologie je projekt téměř nekonečného rozsahu a je
1 Ibid.
2 Ibid., s. 57.
3 Park, R. E. (1952, orig. 1929). The City as a Social Laboratory. CPP II.
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evidentní, že CHS je pouze jednou kapitolou americké sociologie. Otázkou ale
zůstává, jestli její prezentace na základě téměř výhradně „sociologie sociologie“
může přispět k její kontextualizaci. Autor se s Balonem shoduje v motivaci
odpovídat na „klíčový problém relevance a irelevance vědění“, ve způsobu
zodpovězení se ale lišíme. Zde zastávaná pozice si klade za cíl rekonstruovat
vědění na základě přímých důkazů a kontaktu s tímto věděním. CHS má být
představena v diskusi mezi původními chicagskými texty, jejich kritiky či
historiky a autorem této práce. Balonovi se sice jedná o „historické
kontextualizace identifikující směr vývoje a nejdůležitější oborové debaty
v každém z uvedených období“,1 z této debaty ale úplně vylučuje původní
materiál a doklady o tom, co a proč CHS konkrétně dělala. I proto považujeme
zmapování „oborové debaty“ z kapitoly o CHS za neúspěšné. Domníváme se, že
není možné provést kontextualizaci pouze diskusí2 historiografie. Z hlediska
produkce vědění o CHS je Balonova práce promarněnou šancí, studenti se zájmem
o americkou sociologii se z ní dozví, co napsal Camic, Bulmer nebo Abbott, ale
pouze velmi málo o CHS. I přes její široký záběr a nespornou modernost
neodpovídá ani na otázku, co je CHS, ani ji nekontextualizuje, ani nevybočuje
z běžného psaní o tomto tématu.
Během psaní této práce opakovaně vyvstaly otazníky nad reflexí a využíváním
prací CHS v akademickém diskursu. Při snaze přiblížit si klasická díla urbánního
výzkumu se autor opakovaně setkal s faktickými nesrovnalostmi i nepochopením
těchto základních textů. Jednalo se zejména o neduhy, kdy se pozorné čtení
původních textů zanedbává a vychází se spíše ze sekundárních citací. V takové
situaci platí, že zájemci o přímější kontakt s tématem si spolehlivý zdroj informací
musejí vytvořit sami.3 Jistá část v disertaci „čtených“ pramenů jsou prameny
marginální, nicméně řada použitých textů je podle názoru autora základní
literaturou pro každého, kdo se chce městem jako socio-kulturním fenoménem
poctivě zabývat. Následující text budiž kolegiálně míněný servis současným i
budoucím kolegům v oboru, kteří nechtějí nebo nemohou podniknout vlastní
1 Balon, J. (2011), s. 14.
2 Tématicky rozsáhlé práce jako ta Balonova se obvykle potýkají s dílčími nepřesnostmi. Na
některé upozorňujeme v oddílu o chicagské recepci průmyslu. Našlo by se jich ale více, plynou
pravděpodobně z nedostatku kontaktu s původními prameny.
3 Přes ulehčení rozvojem moderních technologií hraje v českém prostředí nikoliv nepodstatnou
roli také dostupnost relevantních pramenů.
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výpravu k počátkům urbánního výzkumu. Vyznění této dílčí „servisní“ orientace
textu nemá nutně přímou souvislost s jeho kvalitou (autor komentuje záměr, nikoli
výsledek). Autor si také neosobuje nárok na poučování kolegů v oboru. Výše
uvedená poukázání na menší zaváhání v recepci CHS nemají za cíl autorovo
povyšování se na jejich účet (nedostatky lze pravděpodobně najít vždy), ani
neimplikuje absenci podobných nedostatků v předkládaném textu, neboť autor si
je nedostatečností vlastního zkoumání vědom. Kromě osobního zájmu o
problematiku se autor hlásí k úkolu prospěšnosti obci, zde především studentské.
V době začátku doktorandského studia a během psaní si nebyl vědom existence
obdobné práce, tedy se pokouší o dílčí příspěvek k zaplnění mezery.

I.vi Chicagská škola a diskuse o její současné relevanci
Když již bylo téma disertace umístěno na konkrétní katedru, bylo zběžně
probráno téma „školy“ a její česká recepce, je třeba ještě zmínit několik
komentářů k nynější relevanci CHS a tázat se, jak ji nahlíží současný diskurs.
Jedna z diskusí proběhla v roce 2003 na stránkách odborného periodika City and
Community, v němž se aktuální kapacity daných oborů vyjádřily k relevanci CHS
v konfrontaci s tzv. los-angeleskou školou, zde reprezentovanou souhrnnou
„zakladatelskou“ statí M. Deara.1 Los-angeleská škola2 je volné seskupení autorů,
zformované přibližně na počátku devadesátých let. Projevuje se kritičností vůči
dřívějším výzkumným pohledům a angažovaností v diskusi současných
společenských problémů (některé autory je možné přiřadit k tzv. „nové levici“),
proklamacemi o postmodernismu a především zkoumáním Los Angeles, které je
těmito autory považováno za jakési nové Chicago, tedy za ideální model budoucí
světové urbanizace, nyní však stále lokálně specifický. 3 Základní východiska LAS
vymezuje několik textů, jež mají podobu manifestu, a také soubor monografií,
které zásadním způsobem zavádějí „nové“ pojmy urbánního výzkumu. Tyto texty
je s jistou dávkou představivosti možné považovat za současný programaticky
1 Dear, M. (2002). Los Angeles and the Chicago School: Invitation to a Debate. City and
Community, Vol. 1, No. 1.
2 Dále jako LAS.
3 Podrobnější diskuse o LAS, která by osvětlovala její recepci současné „urbání kultury“ a přehled
základních pojmů, výzvy a jí nabízené možnosti dalšího směřování zkoumání urbánní skutečnosti,
zde nebude do hloubky diskutována.
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ustavený ekvivalent CHS. Zde diskutovaný Dearův text aspiruje stát se dalším
The City, zda se tomu tak stane, ponechejme dalšímu vývoji.
Za krátkou zmínku stojí jeden podstatný rozdíl mezi LAS a CHS. Tím je otevřená
proklamace existence školy – zatímco CHS je jako pojem a kulturní objekt
produktem poválečné sociologie a dějin vědy, CHS nikdy sama sebe za školu
nevyhlásila, LAS staví vědomí o své „novosti“ a přínosnosti do centra své
výzkumné identity. Je evidentní, že prezentace vlastní intelektuální specifičnosti i
identifikace Los Angeles jako historicky bezprecedentního jevu se ve výše
zmíněné diskusi staly předmětem kritiky, již můžeme shrnout následovně:
1) Každá „škola“ si vlastní rozeznání zaslouží obhájením svých výzkumů před
vědeckou veřejností. Mělo by platit, že o existenci škol rozhodují až další
generace. Prohlásit se za spasitele disciplíny znamená obcházení historických
principů: „(...) nadmíru nadšené zakládání 'školy' může utvořit zdání kánonu (...),
jenž způsobuje neproduktivní rozbroje a resentiment. Může také vést k přehánění
a nepřesnostem. (...) Badatelé v Chicagu byli něčím skutečně velkým – větším,
než LAS může kdy doufat.“1 Vzpomeneme-li na manifesty a programy moderny,
překvapí, že se k podobné taktice obracejí i postmodernisté. 2) Los Angeles není
zdaleka tak výjimečné, jak autoři proklamují: „(...) detailnější empirické
prozkoumání Los Angeles a Chicaga vyjevuje mnohem méně rozdílů
v prostorových formách a politických kulturách, než LAS postuluje.“2 Podobnými
problémy se zabývají autoři v jiných městech a zabývali se jimi i mnohem dříve.
H. Molotch, jeden z účastníků diskuse, zdůrazňuje, že LAS spočívá na přehnaném
zdůrazňování urbánní změny, a dovozuje: „Stále by byla potřeba nová škola pro
nahlížení měst, ale nikoliv protože by se města změnila, spíše protože požadujeme
nové pohledy na staré fenomény.“3
Následujeme-li v této diskusi časté vymezení CHS z pera R. J. Sampsona, vyjeví
se jako současný či poměrně nedávný program urbánního výzkumu, či jako
maxima a směr, jakým by se dnešní výzkumníci mohli vydat: 1) Zaměření na
kontext (především v otázce prostoru). 2) Zaměření na vlastnosti komunit a měst
jako na sociální systémy. 3) Zájem o relace mezi variabilitou forem sociální
organizace jako protikladu ke skladbě populace. 4) Trvalý zájem o změny
1 Molotch, H. (2002). School's Out. A Response to Michael Dear. City and Community, Vol. 1,
No. 1, s. 42–43.
2 Sassen, S. (2002). Scales and Spaces. City and Community, Vol. 1, No. 1, s. 48.
3 Molotch, H. (2002), s. 39.
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v sousedství a o prostorovou dynamiku (čas a prostor). 5) Eklektický styl sběru
dat spočívající na kombinaci metod, ale vždy se vztahující k nějaké formě
pozorování. 6) Zájem o veřejné záležitosti a zlepšení života komunity.
7) Integrace tématu teorie a interpretace v empirickém výzkumu.1
Iniciátor diskuse M. Dear vybral za nejvýraznější rysy CHS tři body:2
1) Modernistický pohled na město jako na celek – jako na koherentní regionální
systém, v němž centrum organizuje periferii. 2) Porozumění urbánní zkušenosti na
úrovni jednotlivce a jeho subjektivity. 3) Lineární evolucionistické paradigma
(tradiční se mění v moderní, primitivní v pokročilé atp.). Dear ve zmíněném
článku usiloval o založení LAS na prognózách CHS, zejména L.Wirtha, R. E.
Parka a E. W. Burgesse, čerpal převážně z The City, ostatní klasické texty
ponechal bez bližší pozornosti, i proto CHS z jeho ohlédnutí vychází jako
obehraná deska na téma „koncentrický model“. Vůči největším celkům CHS –
etnická studia, studium subkultur, výzkum kriminality – se nijak nevymezil. To
mu umožnilo bez známek konfliktu zařadit mezi hlavní „objevné“ oblasti
výzkumu LAS (a socio-prostorové vlastnosti Los Angeles) „kulturu heterotopie“
(různorodé důsledky existence minoritních populací) a ilustroval ji Jencksovou
poznámkou: „Los Angeles je kombinací 'enkláv' majících vysokou identitu a
'multienkláv' se smíšenou identitou, celkem vzato, je to asi nejvíce heterogenní
město světa.“3 Tato charakteristika Los Angeles rezonuje s původní situaci
Chicaga jako metropole heterogenity, a ve svém vyznění se překrývá s řadou
výroků představitelů CHS, např. s Parkovou „mozaikou“ (viz dále).
Dear vhodně zmiňuje Wirthem ve třicátých letech naznačenou eventualitu, že
satelity měst a nové komunikační prostředky budou do budoucna hrát zásadní roli
pro organizaci urbanizovaného světa – někteří chicagští sociologové, především
Park, skutečně základní premisy „globalizace“ predikovali –, nicméně Dearovo
přesvědčení, že „to již není centrum, co organizuje periferii, nýbrž periferie je tím,
co determinuje, co zbylo z centra“,4 zcela neodpovídá skutečnostem potvrzeným
výzkumem – S. Sassen a další autoři celkem jasně prokázali, že jednou z hlavních
charakteristik tzv. globálních měst je jejich (byť selektivní) dostředivost –, a také
není důvod, proč zakládat novou školu na správných predikcích „staré školy“.
1 Sampson, R. J. (2002). Studying Modern Chicago. City and Community, Vol. 1, No. 1, s. 46.
2 Dear, M. (2002), s. 14.
3 Dear, M. (2002), s. 18.
4 Ibid., s. 16.
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Položme si spolu s A. Abbottem otázku, proč je CHS i přes všechny možné
kritiky a nedostatky stále znovu a znovu diskutována – „proč Fénix stále povstává
z popela“? Abbott se domnívá, že specifická kombinace trvání na lokalizaci
sociálních faktů v prostoru a čase, eklekticismus a neukojitelná zvědavost vedly
k polysémii, které se i dnes dá naslouchat. Chicagští sociologové se podle Abbotta
vyrovnávali s podobnými problémy jako současní výzkumníci – urbánní diverzita,
urbanizovaná zábava a média, sociální dopady globalizace, distribuce
„deviantních“ a utlačovaných populací včetně sociální reakce na ně, to vše patří
do běžné výbavy současného výzkumníka města: „(...) chicagský pohled na město
jako na klubko provázaných procesů a individuí, komplexní ekologie skupin a
prostorů, které jsou stále v procesu vyjednávání, to je přesně ta procesuální vize,
kterou Dear považuje za tak revoluční v LAS.“1 Jestliže bylo město pro Parka, jak
dovozuje Abbott, místem nebo čočkou, skrz kterou se měl nahlížet moderní život,
a také místem pro hledání souvislostí město přesahujících, je na nás tento odkaz
zpřítomňovat. Ačkoliv se hranice města za ono necelé století podstatně smyly a
urbánní formy se proměnily, přesto zůstává urbánní zkušenost stejně jako tehdy
zásadní pro porozumění současné společnosti.
Když Abbott píše, že „sociologie degenerovala do formulek – empirických,
teoretických a historických (…), vzdali jsme psaní o skutečném světě (…)“, 2 má
na mysli akademickou rutinu, následování spolehlivých řešení pro typické
problémy, jež vedou k nezájmu a úbytku zaujatého nasazení pro věc, postrádá
angažovanost a ideje, „které by nás znovu přiměly číst se zájmem odborná
periodika“.3 Sociologie, podobně jako kulturní antropologie, patří k disciplínám,
které samy sebe uchopují jako v trvalé krizi, i proto by podobně laděná poznámka
nestála za zmínku, pokud by ale neobsahovala, že to je právě čtení CHS, co nám
skrze původní texty tolik postrádané ideje zprostředkovat může.
Jedním z vybraných inspirativních aspektů je integrace perspektiv různých
disciplín, integrace metod, integrace zájmů a schopnost pokrytí a přiblížení se
socio-kulturnímu zmapování jedné celé lokality. Podle Bulmera spočívá přínos
CHS ve vzájemném vyvažování a integraci teoretické perspektivy s empirickým
1 Abbott, A. (2002). Los Angeles and the Chicago School – A Comment on Michael Dear. City
and Community, Vol. 1, No. 1, s. 34.
2 Abbott, A. (1999), s. 196.
3 Ibid.
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výzkumem.1 Integrace, jasnost zaměření a vytrvalost v naplňování úkolu
(zkoumat Chicago) je dodnes bezprecedentní: „Hustá a vysoce integrovaná lokální
síť učitelů a postgraduantů naplňujících program výzkumu soustředěný kolem
společných problémů v jednom městě, což bylo ve dvacátých letech
charakteristické pro chicagskou sociologii, má od té doby pouze málo paralel,
pokud vůbec nějaké má.“2
Tvrzení, že „sociální fakta jsou lokalizovaná, situovaná v prostoru a čase“,3
vhodným způsobem prezentuje badatele CHS jako moderní průkopníky zkoumání
sociálních faktů v jejich kontextu. Abbottovo shrnující vymezení těchto hledisek
CHS je natolik výstižné, že ho uvádíme nezkrácené: „CHS se domnívala a
domnívá, že sociálnímu životu není možné porozumět bez porozumění uspořádání
dílčích sociálních aktérů v dílčích sociálních časech a místech. (…) v CHS bylo
pociťováno, že žádný sociální fakt nedává smysl, pokud je oddělován od svého
kontextu

v sociálním (a často geografickém) prostoru a čase. To znamená

zaměření na sociální vztahy a prostorovou ekologii v synchronní analýze, stejně
jako to znamená podobné zaměření na procesy v diachronní analýze. Každý
sociální fakt je situován, obklopen dalšími kontextuálními fakty a ustaven procesy
vztaženými ke kontextům minulým.“ 4 Ve své elegantní analýze Abbott téma dále
rozvádí a stanovuje časové a prostorové stupně kontextuality, tyto se v různých
výzkumech CHS liší.
Kromě integrace a kontextuality – zohlednění lokálních a temporálních hledisek
událostí – je neméně inspirativní zaměřením na sociální a kulturní změnu, resp. na
procesy, které ji předcházejí, formují a doprovázejí. Podobně jako u kontextů,
nemíní se zde jeden proces, nýbrž klubko či spletenec vzájemně provázaných
procesů. Např. migraci CHS sledovala jako proces změny lokalit skupin, jako
individuální kariéry, jako dynamiku uvnitř skupiny, jako vztahy mezi různými
skupinami, celý tzv. race relation cycle byl spletencem inter/intra-subjektivních a
inter/intra-skupinových procesů (nebo také změny kontextů) probíhajících během
a v důsledku migrace. Procesuální hledisko je v současnosti silně akcentováno
např. „transnacionalismem“, nicméně otázky transnacionálních procesů (kulturní,
1 Bulmer, M. (1997). W. I. Thomas and R. E. Park – Conceptualizing, Theorizing, and
Investigating Social Processes. In Camic, C. (Ed.), Reclaiming the Sociological Classics, The State
of Scholarship. Oxford: Blackwell, s. 247, 255.
2 Bulmer, M. (1984), s. 1.
3 Abbott, A. (1999), s. 198.
4 Ibid., s. 196–7.
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politické a ekonomické aspekty) nalezneme již v raných textech CHS.
Abbott hovoří o různé intenzitě kontextuality, což ilustruje na pojmech typických
pro CHS, postupuje od nejméně k nejvíce kontextuálnímu: 1) „Natural history“ –
temporální vzorec s relativně predikovatelnou trajektorií, sice je ovlivňován
časově místními specifiky, ale je vykládán jako celek

mající nějakou

zobecnitelnou vnitřní logiku, která není nevyhnutelná, ale možná. Prostorovým
ekvivalentem je zde pojem „přirozené oblasti“. 2) Pojem „kariéra“ používal
Thrasher při studiu gangů, také Shaw a McKay v analýzách kriminality. Kariéra
gangu byla chápána jako závislá na lokálních kvalitách (zdroje, konkurence,
prostředí), podobně jako např. prostorový ekvivalent „main stem“ z The Hobo. 3)
Nejhlouběji se kontextualitou zabývá „interakční pole“. Jako typický příklad
Abbott uvádí Zorbaughův slepenec různých „přirozených oblastí“ v Chicagu,
Near North Side. Jako by jedna bez druhé nemohla existovat, u všech je
představena ekonomická a populační struktura, jak se jejich sociální, ekonomické
a geografické hranice mění, jak se pohybují populace, mění se jejich konstelace,
to vše jedna oblast vůči druhé. Interakční pole je nástrojem, který se jeví i dnes
komplexním a použitelným pro studium města, protože zohledňuje měnící se
místně a časově specifické kontexty, zároveň se zabývá popisem stavu a explikací
stavu vysvětlením procesů. V širším smyslu jsou sociální jevy, tedy i město, vždy
interakčními poli. Vzpomeneme-li na jedno z Parkových hlavních témat,
metropole je stále se měnící konstelace interakčních polí v přetrvávajícím
vyjednávání a hledání dočasné rovnováhy a konsensu. Těžko nalézt současným
problémům velkoměst více padnoucí pohled než tento procesuálně kontextuální.
Stručný exkurs o relevanci a možné inspirativnosti a aplikovatelnosti CHS
uzavřeme Abbottovým apelem: „Metodologie kontextuální sociologie musí do své
empirické praxe začlenit výše zmíněné základní koncepty CHS. Požadujeme
objevování 'přirozených historií' – dlouhých konzistentních vzorců událostí.
Požadujeme rozbory trajektorií 'kariér' – komplexních sekvencí podstatně
determinovaných prostředím. Požadujeme popis 'interakčních polí'. Požadujeme
vyšetřování komplexních prostorových provázaností a tyto vzájemné souvislosti
více časově strukturovat (…).“1
Dalším v současnosti inspirativním aspektem CHS je vizualita a plasticita té části
1 Ibid., s. 217.
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monografií, které bývají označovány jako etnografické. Srovnatelně hustý popis
vývoje textury kulturní krajiny metropole není ani dnes samozřejmostí.
Pozitivním příkladem za všechny by byla socioložka kultury (či kulturoložka)
S. Zukinová, která ve svých základních studiích dokázala integrovat Abbotem
výše vymezené chicagské přínosy – především její důraz na temporální a místní
kontext změn v městském prostředí ji činí zajímavým aktivním příspěvkem do
chicagského odkazu.1 Ačkoliv autorka sama CHS zmiňuje pouze sporadicky a
jako představitelka neo-marxisticky a postmodernou inspirované „nové urbánní
sociologie“ přelomu 80. a 90. let (podobně jako např. M. Castells) by patřila spíše
do tábora tvrdě CHS kritizujícího, bylo by ale chybou ji z produktivní diskuse
vyloučit. Velká část práce S. Zukinové je doplněním CHS o často kritizované
nedostatky, tedy o otázky „veřejného“ jako ekonomicko-politického. Její dnes již
populární dictum „čí kultura, čí město?“ je plodným příspěvkem k diskusi o CHS,
ale také k diskusi o kulturologii a životu ve městě vůbec.
Abbott jako příklad pro „interakční pole“ našel v Zorbaughově pohledu na Near
North Side, a je to nejznámější práce Zukinové The Culture of The Cities, v níž se
podobně kontextuální a integrovaný popis nalézá – kontrasty mezi etnickými
clustery a luxusními čtvrtěmi, strategie, jež je oddělují i spojují, včetně analýzy
institucí, každodenního života a změn, jsou příkladem onoho pole par exellence.
Sledujeme-li např. způsob, jakým Zukin vykládá změny ve Fulton Street, 2
asociuje se Andersonova mapa „main stemu“, stejně tak její popis uličních trhů
upomíná např. na The Ghetto, zachycení sukcese jednotlivých etnických skupin
v centru New Yorku pak evokuje vyznění většiny chicagských monografií
vztahujících se k migraci, či explikace „gentrifikace“ jako fenoménu vázaného na
využivání a ceny pozemků a jejich vliv na „sukcesi“ populací. Také pozorování
provedená v luxusních restauracích New Yorku a „ekologie“ luxusní zahálčivé
kultury v kontrastu se specifickou kulturou obyvatel etnických komunit jsou
prostoupeny odkazem CHS.
Prvotní motiv pro napsání této práce byl zájem autora o urbánní výzkum jako
takový. Ten zájem však narážel na nedostatek přehledových i původních pramenů
1 Zukin, S. (1987). Gentrification: Culture and Capital in the Urban Core. Annual Review of
Sociology, Vol. 13. Zukin, S. (1993). Landscapes of Power – From Detroit to Disney World.
Berkeley: University of California Press. Zukin, S. (2000). The Cultures of the Cities. Oxford:
Blackwell.
2 Zukin, S. (2000), s. 218–222.
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v českém akademickém prostředí. Autor není fascinován romantikou zašlých
„klasických“ časů, za jedinou správnou cestu ale považuje poznání a pochopení
původních východisek tak, aby ve vlastním zabývání se současnými problémy
bylo redukováno zbytečné znovuvynalézání, duplikace omylů a opakování
narativů dějin vědy, ale také aby se vyjevilo, jaké povahy jsou současné urbánní
problémy – jestli se problémy a výzvy vyplývající z urbánní existence závažně
proměňují či nikoliv, zda s velkým důrazem opakované fráze o věku globalizace,
informační společnosti či transnacionalismu1 mají jinou než pouze sebestřednou
substanci. Pokud by se problém zredukoval na otázku, jestli výzkumy jednoho
konkrétního města v USA před necelým stoletím mají ještě jinou než antikvariátní
hodnotu a jestli mají tyto výzkumy relevanci pro výzkum současných urbánních
problémů, autor odpovídá kladně.
V diskusi o CHS se ale vyskytuje ještě mnoho různých stran, na což vynikajícím
způsobem upozornil H. Becker – „we are always on somebody's side“. 2 Zde tou
stranou není CHS, nýbrž přesvědčení že, problémy, které se v moderním
urbanizovaném sociálním životě vyskytují, mají delší trvání než trvání
generačního paradigmatu či periody akademických mód. Autor se hlásí k takovým
přístupům k současným urbánním problémům, které uznávají jejich původ či
příbuznost s urbánní zkušeností moderní doby, preferuje se zde kontextuální
zkoumání – jak v otázkách vědeckého diskursu, tak v praxi řešení daných
problémů. Kontext je zde upřednostněn vůči představě o kumulativním pokroku
1 Z českých autorů uveďme např. Csabu Szaló, jenž ve své podrobné a aktuální studii o
transnacionalismu sice uvádí Polish Peasant, ale bez udání konkrétních pasáží i problémů, odkazy
na jiné relevantní chicagské práce chybí zcela. Formulace vypadají následovně: „Pozornost, kterou
věnovali tehdejší sociologové fenoménu udržování kontaktů přistěhovalců s jejich původním
domovem, však byla poznamenána interpretačními strategiemi, které se formovaly od počátků
studia migrace (…) a které se soustřeďovaly na způsoby, jakými se přistěhovalci adaptují na
sociální prostředí jejich nového domova. Zobrazení přistěhovalců jako pasivních a strukturálně
determinovaných subjektů bylo posilněno skutečností, že značná část těchto výzkumů (kurzíva T.
P.) byla zaměřena na sociální vyloučení.“ Szaló, C. (2007). Transnacionální migrace – proměny
identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, s. 110. Ovšem „tyto výzkumy“ nejsou jakkoliv
specifikovány. Také teze o „pasivitě“ není nijak doložena. Szaló ignoruje, že Thomas byl v Polsku
studovat předpoklady emigrace do USA a pojmenoval vlastní vnitropolskou migraci, která
emigraci předcházela. Také fakt, že chicagští sociologové studovali především důsledky „aktivit“
(nikoliv „pasivit“) migrantů. Následující pasáž jako by vypadla z chicagských etnických studií:
„(...) jednotlivci jsou schopni mobilizovat zdroje, které jim umožní migraci a následně udržení se
v novém domově, především pomocí svých sociálních sítí.“ Ibid., s. 114. Další příklad je v
podstatě definicí Parkova marginálního člověka, opět bez náznaku odkazu: „Oproti moderní
představě o teritoriální zakotvenosti člověka v jediném národním domově transnacionální identity
odhalují možnost souběžnosti dvou či více domovů a dvou či více národních identit.“ Ibid., s. 114.
Nemluvě o nezakotveném pojmu „sojourner“, který je v chicagské tradici podrobně popsán na
příkladu asijských a italských pracovních migrantů. Ibid., s. 25.
2 Becker, H. S. (1967). Whose Side Are We On? Social Problems, No. 14.
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vědění. Autor svým textem usiluje podpořit způsob chápání sociálních fenoménů,
který zohledňuje synchronní i diachronní perspektivy. Na jednu stranu se hlásí
k uznání místně i historicky formovaných daností, ale také se staví na stranu těch,
jejichž cílem je hledání podobností a pravidelností, jež tato výlučná specifika
přesahují.
Celek této práce by mohl být přirovnán k mozaice. Autor této práce v souvislosti
s tímto příměrem musel promýšlet, zda mozaika ze své podstaty vylučuje
akademický styl či organizované poznávání vůbec. Mozaika se (a také vitráž,
která modulovanou světelností efekty umocňuje) skládá z jednotlivých elementů,
které jsou fyzicky definitivně ohraničené a oddělené, mozaika má proto nutně
jasný plán postupu odstupňováním jednotlivých polí, každé má své místo a
funkci. Podobně je tomu i s CHS – pokud vybereme náhodně pouze několik polí,
zbude z ní nepřehledná změť barevných plošek, vybereme-li pouze dílčí orientaci
CHS, dopracujeme se k myšlenkovému torzu. Pokusíme-li se ale o reprodukci
většiny základních polí, byť relativně izolovaně a vedle sebe, měl by efekt
mozaiky v dobrém slova smyslu fungovat, při rozostření a odstupu by se měl
vyjevit celek.
U mozaiky se ale nepozastavujeme kvůli obhajobě vlastního intelektuálního
impresionismu, mozaika figuruje v několika klíčových programatických textech
R. E. Parka: „Městská komunita (…) se ukáže být mozaikou menších komunit,
mnoho z nich je navzájem naprosto odlišných, ale všechny jsou více méně
typické.“1 Podrobnější odkaz zdůrazňující mozaiku institucí najdeme v téměř o
dekádu mladším textu: „Naše velkoměsta, jak zjistíme při bližším pohledu, jsou
mozaikami malých jazykových kolonií a kulturních enkláv, udržujících si vlastní
oddělenou komunální existenci uvnitř širšího kosmopolitního obzoru města.
Každá z těchto malých komunit má jistě nějakou agenturu svépomoci a
kooperativy, velmi pravděpodobně kostel, školu, možná divadlo a vždy tisk.
V New Yorku (…) není žádná jazyková skupina natolik nepodstatná, aby
neudržovala tisk a nevydávala nějaká periodika.“2 Vyznění těchto pasáží nás vede
k závěru, že pokud Park město viděl jako mozaiku přirozených „kulturních
oblastí“, „morálních řádů“ a institucí, tak je pochopitelné, že z této optiky
1 Park, R. E. (1952, orig. 1929). Sociology, Community and Society. CPP II, s. 197.
2 Park, R. E. (1922). The Immigrant Press and Its Control. New York: Harper and Brothers, s. 6–7.
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odvozené texty mohou na první pohled působit nesourodě, zvlášť pokud jejich
pojivo není vždy na první pohled zřejmé. Oním pojivem jsou základní koncepty,
které v různé míře nalézáme ve většině textů chicagské produkce. Tyto klíčové
koncepty jsou v disertaci dále vyloženy. Akceptujeme-li mozaiku jako přirovnání
vystihující CHS, jednotlivé dílky obrazu si lze představit jako jednotlivé výzkumy,
které chicagskou mozaiku formovaly a reprezentovaly.
Jestli zde prezentovaný výsledek úsilí o částečnou rekonstrukci chicagské
mozaiky odhaluje kontury mozaiky, poukazuje to na dílčí úspěch. Otázku, do jaké
míry je výzkumník formován svým výzkumným objektem, můžeme diferencovat
na úrovni participace při sběru dat (rozpětí mezi etnografií a hledáním korelací
v cenzu). Při studiu dějin vědy či teorie sice objekt nevstupuje přímo do aktivního
jednání výzkumníka po celý den (studium teorie např. neimplikuje jídelníček
zkoumané skupiny), přesto jsou ztráta kritického odstupu či slepé následování
(nebo naopak očerňování a diskriminace) typickými průvodními jevy podobného
studia. Autor není advokátem CHS, netvrdí, že porozumět chicagské tradici
znamená stát se jejím zastáncem či fanouškem, ani netvrdí, že k jisté
mozaikovitosti v organizaci výzkumu musí dojít vždy, když se mozaika CHS
studuje. Pouze naznačuje, že když se píše o CHS zde zvoleným způsobem, tzn. že
jsou postupně představovány jednotlivé oblasti výzkumu a jednotlivé výzkumy
pokud možno kontextuálně, zákonitě dojde k jistému překryvu mezi původní
konstrukcí a následnou rekonstrukcí. Protože původní mozaiku v rámci jedné
disertace plně rekonstruovat nelze, autor by svou strategii přirovnal k vzájemně se
překrývajícím tématickým výřezům.
Na podobnost mezi mozaikou a CHS se čas od času upozorňuje. Ken Plummer.
jedna z autorit uspořádávání celku CHS, zmiňuje „mozaiku sociálních světů“
přímo jako substanci CHS.1 Dále se na mozaiku odvolává významný pamětník H.
S. Becker ve svém vynikajícím úvodu k The Jack-Roller. Becker navrhuje, že se
chicagský výzkum vztahoval ke konkrétní vizi moderního městského života, kde
„každý kousek trochu přidal k našemu porozumění celkovému obrazu. Když byly
jednotlivé kousky umístěny, můžeme vidět, více nebo méně jasně, objekty a lidi a
jejich vzájemné vztahy. Různé kousky přispívají různě k našemu porozumění –
některé vyjasňují spíše kontury objektů, jiné jsou užitečné svou barvou. Žádný z
1 Plummer, K. (1997). Assessments I, s. 23.
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nich není určen, aby přispěl více než ostatní.“ 1 (...) „Částečně dokončili mozaiku
značné komplexity a detailu, kde město samo bylo případ (case), jejž mohlo být
užito k testování široké palety teorií a v němž mohla být zřejmá, jakkoliv
nedokonale, propojení mnoha zdánlivě nesouvisejících fenoménů.“ 2 Toto
Beckerovo porozumění chicagské tradici se shoduje s naší perspektivou –
například pokud budeme hovořit o studiích z Chicago Sociological Series,
jednotlivě mohou být v mnoha ohledech podnětné a nestárnoucí, stejně jako
zastaralé a naivní, pokud se ale nekladou vedle sebe, komplexita a plastičnost
celého projektu zůstane nezřetelná. Mozaika ukazuje svou bytnost v ploše,
nicméně mozaika chicagská má kvality různého měřítka, různé míry obecnosti.
Najdeme studie založené na cenzu i studie zabývající se celými oblasti, na straně
druhé se vyskytují k nim komplementární hluboké výzkumy na malých vzorcích.
Typickým příkladem jsou Shawovy a McKayovy Delinquency Areas, které
zkoumají celé Chicago na základě různých kriminologických ukazatelů, a na
druhé straně jimi provedená zkoumání jednotlivých biografií z vybraných oblastí
– tedy vědomá konceptuální snaha pokrýt rozpětí mezi společností, 3 Chicagem,
jednou konkrétní oblastí (Little Poland) a jedním konkrétním životem, biografií
(Wladek, Stanley). Různá podrobnost měřítka je patrná z následujícího rozdělení,
jež nazýváme jako tendenci „od společnosti k individuu, od regionu k ulici“:
1) Chicagští sociologové byli schopni zasadit město do tzv. metropolitního
regionu, na jehož definici se podíleli, tedy do širších komunitních a regionálních,
ekonomických souvislosti, v případě migrace do transnacionálních. 2) Takto
zakotvené město rozdělili do typizovaných zón (koncentrický model), tyto zóny
na další menší oblasti (přirozené oblasti), oba stupně podrobnosti zahrnovaly
typizované závěry o životním stylu, sociální organizaci a ekonomické produkci.
3) Líčení menších oblastí šlo v podrobnosti vhledu k uliční scéně či osobní
zkušenosti individua a doprovázelo ho detailní vylíčení institucí, každodenního
života, biografie a řada osobních dokumentů obyvatel, analýza tisku a zpráv
místních organizací atd.
Tato tři základní měřítka nebyla statickou a definitivní konstelací. Dalším
1 Becker, H. S. (1960), s. vii.
2 Ibid., s. viii.
3 Shaw a McKay srovnávali „oblasti delikvence“ ve městech po celém území USA. Shaw, C. R. &
McKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency in Urban Areas. Chicago: University of Chicago
Press.
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významným přínosem CHS byla akcentace dynamiky, změny, sledování procesů
– jak se měnily pozice, hranice oblastí a skupin a jednotlivců, jak se měnila
organizace prostoru fyzického, sociálního i organizace individua, tak se tato
vícevrstevná mozaika formovala do různých konfigurací. Vícerozměrnost
chicagské mozaiky není pouze záležitostí textury města, měřítka rastru a hloubky
vhledu, je i mozaikou metod a způsobů psaní, jež se doplňují. Tehdejší
kvantitativní metody a metody etnografické, psychologické či historické fungují
běžně vedle sebe, podobně žurnalistický, popisný, esejistický, programatický nebo
nezúčastněný a kritický styl nalezneme jako běžnou součást chicagské produkce.
Pokud budeme chápat problematiku kontextu jako problematiku okolí
zkoumaného objektu, které je během bádání nutno inkorporovat do výzkumných
procesů, pak je princip mozaiky a její nedělitelnosti příkladem vystihujícím
původní záměry formující chicagskou tradici i záměr této práce.
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Část 2. – historický kontext
II. Londýnské zdroje moderního urbánního výzkumu
Působení sil extenzivní industriální modernizace a dostředivé urbanizace mělo
kromě technologického pokroku a celkového zlepšování životních podmínek
obyvatelstva západní civilizace i odvrácenou tvář. Zatímco kultura a technika
vykazovaly strmý růst, v jeho stínu části společnosti dlouhodobě živořily. Slumy
nabývající největších rozměrů a intenzity okolo poloviny 19. století1 se staly
skutečným civilizačním problémem, možná symptomem, který jistý typ civilizace
(respektive stadium v jejím vývoji) doprovází. Obyvatelé slumů byli vystaveni
podmínkám, jež měly vážné dopady na jejich kulturní i biologický vývoj.
Proletarizace, ponížení a bezvýchodnost dosáhly rozměrů, které si nyní obvykle
nepřipouštíme jako vlastní moderním tradicím „evropské civilizace“. Budiž
následující exkurs upomenutím jednoho silného kořenu, z něhož moderní sociální
vědy, tedy i systematické zkoumání urbánní existence, vzešly.
V následující kapitole se pozastavíme nad recepcí problémů vyplývajících
z výjimečně extenzivní a intenzivní urbanizace a industrializace přímo v jejich
centru, tj. v Londýně druhé poloviny 19. století. Tento exkurs nebude podniknut
za účelem vysvětlení problémů moderní urbanizace (např. vztahu urbanizace a
chudoby) jako takových, nýbrž má posloužit k poukázání na jejich souvislosti
s pozdějším vývojem výzkumů v Chicagu. Budou představeny tři odlišné styly
zacházení s problematikou: 1) reformně-agitační; 2) reportážní („protoetnografický“); 3) exaktní.2 Všechny tři budou uvedeny jedním klasickým
příkladem. Nejedná se o pokrytí celého spektra stylů, opominut zde bude celek
„prozaických“ reakcí. Toto vynechání je nutné především z důvodu jeho
enormního rozsahu – klasických literárních děl (nemluvě o všech ostatních), která
se tak či onak londýnskými či jinými viktoriánskými slumy zabývají, je tolik, že
1 V různých městech a regionech se liší podle období, kdy se dostaly na osu moderního vývoje.
2 Při hledání zdrojů tzv. „survey movement“, mezi něž některá dále představená díla patří,
M. Gordon nalézá tři základní zdroje inspirace v již existujících formách výzkumu: A)
administrativa – provádění censů; B) epidemiologie – epidemie, měření mortality a natality; C)
obavy o sociální podmínky – „morální statistika“. Gordon, M. (1973). The Social Survey
Movement and Sociology in the USA. Social Problems, Vol. 21, No. 2, s. 284–5. R. Lindner
pohledy na slum dělí podobně na: A) moralistní (sociální kritika); B) dohlížecí a počítající ( survey
movement); C) objevující (slum turismus). Lindner, R. (2004). Walks on the Wild Side – Eine
Geschichte der Stadtforschung. Frankfurt am Main: Campus Verlag, s. 19–41.

67

by vydaly na řadu pojednání o sociologii města a chudoby v próze. Tyto
„nevědecké“ beletristické zdroje hrály podstatnou roli i u zrodu chicagských
studií,1 jejich opominutí zde neimplikuje jejich zanedbatelnost.
Tehdejší Londýn připomínal pozdější Chicago svým překotným růstem, v němž
populační a prostorová exploze hrály podobně rozhodující roli: „Populace
Londýna se od roku 1800, kdy čítala milión, ztrojnásobila v první polovině století
a zdvojnásobila v polovině druhé, na konci století dosáhl širší Londýn 6,5 milionu
obyvatel. (…) Během celé druhé poloviny 19. století bylo 35 procent Londýňanů
narozeno jinde (30 procent mimo Anglii) (...). (…) v Londýně bylo více Skotů než
v Aberdeenu, více Irů než v Dublinu, více Židů než v Palestině a více katolíků než
v Římě.“2 Tato pasáž připomíná známé popisy sukcese chicagských populací.
Londýn byl, podobě jako později Chicago, světovou metropolí, kosmopolí,
Babylónem,3 pestrou a dynamickou mozaikou, v níž se odehrávaly klíčové
procesy modernity, jejichž pochopení je zásadní i pro rozumění naší, po modernitě
následující době. Viktoriánské velkoměsto se sice mělo stát první skutečnou
globální megapolí, nulová připravenost na masivní růst populace, hustoty a
rozlohy však vedly k všeobjímajícím problémům: „Vhodné bydlení neexistovalo
(především ve čtvrtích, kam směřovali imigranti, T. P.), příchozí byli namačkání
do každé skuliny od půdy po sklep chátrajících domů, nebo ve stísněných
prostorech narychlo postavených chatrčí bez přístupu vzduchu a světla. Voda a
odpad často nebyly zavedeny vůbec a kde se vyskytovaly, jednalo se o kritickou
směs studen, septiků, přeplněných hřbitovů a jatek (…). Většina průmyslu užívala
uhelných výhní a většina domácností také spalovala uhlí, zejména v zimě se pak
města halila do sirného mraku smíseného do typických viktoriánských mlh.“ 4
Pokusme se tedy představit si Londýn té doby jako místo, kde byla v roce 1841
očekávaná délka života 37 let (v Anglii a Walesu 41), jako místo s akutním
nedostatem pitné nebo jakékoliv nejedovaté vody, jako místo se silně znečištěným
vzduchem. V Lodýně se spálilo ročně mezi 7 až 18 miliony tun uhlí, což
1 Ibid.
2 Himmelfarb, G. (1991). Poverty and Compassion – The Moral Imagination of the Late
Victorians. New York: Knopf, s. 54–55.
3 Blíže se o Babylónu píše v Genesis 11.
4 Briggs, A. (1973). The Human Aggregate. In Dyos H. J. & Wolf M. (Eds.), The Victorian City –
The Images and Realities, Vol. I. London: Routledge and Kegan Paul Ltd, s. 106.
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znamenalo 200 tun sazí denně a 60 000 tun fenolu ročně.1
Dříve než se přistoupí k příkladům oněch tří stylů reflexe urbanizace,
připomeňme viktoriánskou genezi termínu slum. Významný znalec anglické
urbánní historie H. J. Dyos vyslovil názor, že ačkoliv panuje přibližná shoda o
tom, že „slumy jsou trojdimenzionálními obscénnostmi, ať už v cihlách či betonu,
v proutí nebo v blátě, dřevě, vlnitém plechu či azbestu, a že jsou opravdovými
skvrnami na civilizaci, (…) stále neexistuje definice, která by byla aplikovatelná
na historické důkazy tak, aby z nich učinila vhodná měřítka.“ 2 Dyos osvětlil
význam slova slum a jeho proměny v 19. století. Na počátku století slovo slum
nemělo znamenat více než označení místnosti k pronajmutí, v dalších desetiletích
se výrazu užívalo jako synonyma pro taverny a hospody pochybné úrovně a také
pro místnosti sloužící k prostituci. Slum(s) jako označení „špatného bydlení“ se
objevuje v roce 1845 na stránkách The Times, výraz „slumming“ původně
vymezoval charitativní aktivity zaměřené na zlepšení nevyhovujících podmínek
k bydlení.3 Nicméně „slumming“ jako aktivita se etabloval po ustálení
pejorativního vyznění označení slum a vztahoval se k výpravám do městské
„džungle“, v níž se středostavovští intelektuálové a aktivisté či pouze dobrodruzi a
„zahálčivá třída“ nechali provádět, často v doprovodu policie a místních znalců
poměrů.4
V Londýně osmdesátých let panoval značný neklid a sociální napětí, docházelo
ke kriminálním excesům pouličních gangů, dosud pasivní a zoufalé obyvatelstvo
se aktivizovalo v nejprve pokojných demonstracích. Protesty postupně eskalovaly
v opakované střety s policií a rabování v letech 1886 až 1887, 5 majetné třídy se
v tomto období skutečně obávaly revolučního potenciálu organizovaných

1 Hall, P. (1998). Cities in Civilization. London: Phoenix, s. 684–68.
2 Dyos, H. J. (1982). The Slums of Victorian London. In Cannadine, D. & Reeder, D. (Eds.),
Exploring The Urban Past – Essays in Urban History by H. J. Dyos. Cambridge: Cambridge
University Press, s. 132.
3 Ibid., s. 131.
4 Heap, C. (2009). Slumming – Sexual and Racial Encounters in American Nightlife 1885–1940.
Chicago: University of Chicago Press.
5 Napětí se promítlo do masivního protestu 8. února 1886 (tzv. Black Monday), protestující
nezaměstnaní se přesunuli z Trafalgaru do Pall Mall Street, kde nakonec došlo ke střetům. Další z
konfliktů z neděle 18.11. 1887 (tzv. Bloody Sunday) začal narušením mše ve Westminsterském
opatství, dav se posléze vrátil na Trafalgarské náměstí a do přilehlých ulic. Policie ztratila
kontrolu, v panice se obrátila na pomoc armády. V nastalém konfliktu zahynuly dvě osoby a
stovka byla zraněna.
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socialistů i hrozby vpádu hord „velkých nemytých“.1 Netolerance a tenze
panovaly i mezi obyvateli East Endu. Historik R. F. Haggard2 popisuje, jak
ekonomická krize trvající od počátku osmdesátých let ve spojení s imigrací (např.
Židů a jiných cizinců z pevniny a zámoří) vytvořily nebezpečnou směs vedoucí
k sociální tenzi a nesnášenlivosti.
Na jedné straně narůstal tlak pamfletů, ty jistě vyvolávaly kritický neklid
v gramotné veřejnosti. Na straně druhé narůstal tlak protestu, spektákl pamfletu
byl doplněn o scény nekontrolovaného pouličního násilí, které proniklo i mimo
hranice slumu. Bez nároku na absolutní vysvětlení katastrofálních podmínek
v Londýně budiž řečeno, že – pomineme-li hospodářskou depresi roku 1879 a
pokračující problémy v letech 1884 až 1887, které způsobily chronickou
nezaměstnanost v řadě tradičních řemesel – alfou i omegou problému slumu byl
absolutní nedostatek bydlení pro dělníky a charakter jejich pracovního kontraktu.3
Blízkost k místu obživy – továrně či přístavu – byla pro nádeníky rozhodujícím
hlediskem bez ohledu na kvalitu bydlení a hustotu populace. Tento nedostatek
bydlení se dále zhoršoval asanacemi, jež nebyly doprovázeny odpovídající
výstavbou kapacit k bydlení pro nejchudší.

II.i

Reformně-agitační styl

Jednou z aktivních osobností, jež rozdmýchala diskusi o otřesných podmínkách
londýnských slumů, byl reverend A. Mearns. Roku 1883 sepsal pamflet The Bitter
Cry of Outcast London.4 O co méně stop po metodě a systematickém výzkumu
1 Viz Walkowitz, J. (1982). Jack the Ripper and the Myth of Male Violence. Feminist Studies, Vol.
8, No. 23, s. 544–545.
2 Haggard, F. (1993). Jack The Ripper As the Threat of Outcast London. Essays in History,
University of Virginia, Vol. 35. Židovská komunita byla sice chudá, ale vlastní usilovností si
dokázala udržet jistý standard. Pokud vezmeme v úvahu, že konzumace alkoholu byla často
důvodem, jenž významně přispíval k přitížení nebo znemožnění zlepšení podmínek mnoha
chudých v Londýně, toto hledisko je u Židů podstatně slabší. Když v roce 1888 počíná hysterie
kolem případů tzv. Jacka Rozparovače, jsou to dlouhodobě Židé, kdo upadá do podezření. V tisku
se objevují podobné odkazy ke krvavým praktikám, jaké jsme zažili v našich podmínkách kolem
Hilsnerova případu. Na základě předpokladu, že vraždy odporují „flegmatickému, klidnému,
charakteru Angličanů“, byly podezírány snad všechny menšiny Londýna. Viz také Walkowitz, J.
(1982), s. 555.
3 Lees, A. (1985). Cities Perceived – Urban Society in European and American Thought 1820–
1940. Manchester: Manchester University Press, s. 107.
4 Text byl vydán anonymně, autorství je obvykle připisováno A. Mearnsovi. Mearns, A. (1883).
The Bitter Cry of Outcast London – An Inquiry into the Condition of the Abject Poor. London:
James Clarke and Co.
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v textu nalezneme, o to více se čtenáři dostane sugestivity a naturalistického líčení
životních podmínek chudiny v East Endu: „Každou místnost v těchto rozpadlých
a zakouřených domech obývá rodina, často dvě. Zpráva hygienického inspektora
zaznamenává otce, matku, tři děti a čtyři prasata. V jiné místnosti nalézá komise
muže nemocného neštovicemi, manželka se zotavuje ze svého osmého pobytu ve
vězení, polonahé a špinavé děti běhají kolem. Bydlí tu sedm lidí v podzemní
kuchyni, mrtvé dítě leží ve stejné místnosti. Jinde je chudá vdova se třemi dětmi a
jedním třináct dní mrtvým. Její manžel byl drožkář a nedávno spáchal sebevraždu.
(…) Jinde bydlí pohromadě devět sourozenců, 29 let a mladší, žijí, jedí a spí
pohromadě. Je zde žena, jež vlastní děti vyhazuje večer na ulici, protože pokoj
užívá k nemorálním účelům dlouho do noci.“1 Z tohoto a jemu podobných úryvků
není možné líčenou situaci rekonstruovat z hlediska faktů, není možné ani
dokázat, zda se jedná o poněkud přehnané líčení chudých poměrů, nebo dokonce
o výmysl, nicméně expresivita a děsivost podobných scén v dnešních čtenářích,
patrně i v tehdejší gramotné společnosti, vyvolává dojem ohrožení civilizace,
dehumanizace celých populací, působí silně emotivně a vkládá obyvatele slumů
do jasných kontur obrazu moderní anticivilizace. Tento pro pamflety typický
způsob psaní byl prostým, ale účinným nástrojem vyjádření osobních obav autora
z rozšiřujícího se morálního úpadku celých městských oblastí, jenž měl podobnou
starost vzbudit i u jiných uvědomělých občanů obce. Reverend Mearns
neuchopoval problém chudiny jako obvyklý předmět a figuru pro nedělní kázání,
ale jako reálné a rostoucí nebezpečí, jako problém, který bylo třeba prakticky
řešit. Mearns si uvědomoval, že se nikoliv všichni dostali do potíží a bídy vlastní
vinou,2 proto vnímal nucené (nevybrané, nepreferované) sousedství ve slumu, kdy
vedle sebe nocovaly „bohabojné a nezkažené rodiny“ s pomyslnou masou již
„morálně upadlých a hříšných“, jako mimořádně nebezpečné a odkazuje nás tak
do budoucnosti k Sutherlandově „theory of differential associations“. Snadné
nastoupení dráhy zločince v prostředí, kde se kriminálníci vyskytují, pro něj bylo
více než dohadem: „Není pochyb o tom, že počet notorických kriminálníků by
nebyl ani zdaleka tak vysoký, kdyby rodiny čestně pracujících mužů nemusely být
pod tlakem okolností namačkány ve slumech s těmito otrlými kriminálníky. Kdo
1 Mearns, A. (1883), s. 9.
2 Otázka spojování chudoby a viny do označujícího rétorického nástroje je zásadní, dále se jí
krátce věnujeme.
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se může divit, že všemožné zlo bují v takovém semeništi neřestí a chorob?“1
Mearnse lze počítat do postupně rostoucího tábora průkopníků rozlišování mezi
chudobou a morálním úpadkem, popularita jeho spisu pravděpodobně přispěla
k formování konceptu „deserving / not deserving poor“.2 Počet těch, kteří ve
slumech žijí a poctivě pracují, tedy „čestných chudých“, jak se domníval, jasně
převyšoval ony „zkažené“. Toto měřítko má svou váhu, protože diferencoval,
rozuměl slumu jako prostředí s různorodým obyvatelstvem. Dělící linie se sice
vine kolem moralistního zjednodušování,3 ve srovnání s tehdy běžným omezeným
chápáním chudoby jako synonyma zahálky však Mearnsova diference působí jako
průlom do viktoriánské povýšenosti. Plačtivá poznámka – „a toto všechno
můžeme vidět v křesťanské zemi, kde je kriminálním činem i špatné zacházení
s koněm či oslem“ – nezájem o řešení situace dokresluje. Mearns se neomezil
pouze na konstataci situace a jejích příčin. Volal po řešení a vinil především
zanedbání na straně státu, bez jehož zapojení nebylo možné provést komplexnější
řešení. Stát je podle něj zodpovědný za podmínky, v nichž žijí jeho občané, je
povinen postarat se o potřebné: „Je pro nás sotva chvályhodné, pokud by se
všechno naše bohatství a úsilí mělo vynaložit na podporu duchovních potřeb těch,
kdo jsou pohodlně obstaráni, a nic by nebylo vydáno mezi nejchudší.“4
Výčet Mearnsem zmíněných symptomů morálního úpadku počíná volnými
sexuálními svazky a pokračuje prostitucí, nízkou úrovní zbožnosti a
alkoholismem. Instituce manželství má dle Mearnse v praxi slumu zcela jinou
podobu, než je obvyklé, časté jsou „volné, nijak neposvěcené svazky“. Dále si
všímá, že ve slumech je zřejmý nepoměr mezi velikostí populace a návštěvností
bohoslužeb. Ovšem skutečnou metlou East Endu je v Mearnsových očích alkohol,
pijí všichni – ženy, muži, děti, „kdyby nepili, nemohli by žít“.
Ačkoliv srovnatelné expresivní pasáže popisů slumů ve vědecké veřejnosti
vyvolávaly a stále vyvolávají spíše dojmy neověřitelného přehánění, jak je tomu u
jazyka akcentujícího transmisi emocí namísto faktů, podstatná část jsoucna slumu
1 Ibid., s. 11.
2 Koncepce zasluhujících a nezasluhujících chudých. Zpochybnění intelektuálního spojení
chudoby s údajně nevyhnutelnou nemravností chudých se později ukáže, alespoň v teoretické
rovině, jako zásadní krok pro porozumění urbánním sociálním nerovnostem. Srov. Mearns, A.
(1883), s. 15.
3 Zjednodušení je pochopitelné, přisuzujeme ho v dobrém slova smyslu aktivismu a kritičnosti
služebníka Páně.
4 Ibid., s. 26.
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není přenosná jinak než zásahem do čtenářových emocí. Prostý výčet dětské
mortality nám (snad kromě demografů) nesdělí téměř nic o každodennosti slumu:
„Na vlastní kůži zažívaná každodennost slumu, emocionální nároky a reakce, jež
produkovala, mentální reakce na specifickou mizérii i radosti ze života v bídě
urbánní společnosti (…) dnes nejsou jakkoliv obsaženy v archeologických
pozůstatcích viktoriánského Londýna, ještě méně v dobře uspořádaných
archivech. Jsou pryč. Zápach – vezměme jeden z nejevokativnějších elementů
slumu – nemá historickou dimenzi.“1 V kontextu současného výzkumu slumů
znamená práce s touto těžko zachytitelnou (ve smyslu vědy jako testování
měřitelného) a dávno pominulou dimenzí zkušeností, nicméně dimenzí
antropologicky a psychologicky relevantní, podstatné východisko, které může
doplnit dostupná statistická data. Pamflety, jako výše uvedený Mearnsův, mají
potenciál agitovat „šokem“, a to přinejmenším srovnatelný se současnými
hrůzyplnými popisy megapolí zemí, které radikální urbanizaci zažívají
v posledních desetiletích.2 Obě vrstvy je třeba číst zároveň: jak tuto geograficky či
kulturně vzdálenou, ale časově blízkou, tak tu z „našeho“ civilizačního okruhu,
ovšem tvořící již pouze část antikvární historie „nevyhnutelného“ pokroku, tedy
stavů již „překonaných“ a naší zkušenosti cizích. Pokud budou šokující, ale i
umírněnější naturalistické zprávy o dnešních slumech čteny v kontextu
s podobnými záznamy o slumech moderních, jejich „nevědecká emocionalita“
může pomocí jednoduchých srovnání dát i onomu těžko podchytitelnému zápachu
historickou dimenzi, snad může pomoci formulovat tázání po historické (vědecké,
politické, laické) (re)konstrukci rozumění „těm, co v zápachu žijí“.
Edith Abbottová shrnula Mearnsův vliv následovně: „Sociální neklid 80. let měl
mnoho příčin, ale zřejmým se patrně stal poprvé (…) publikací senzačního
pampfletu (…) bez valné hodnoty, plného přehnaného líčení strádání. Nicméně
sociální vědomí Anglie jím bylo vyburcováno, střízliví a uvědomělí lidé se
aktivizovali a ti emocionální začali hovořit o sociální revoluci.“ 3 Pokud by se
1 Dyos, H. J. (1982), s. 29. Zápachem v Londýně poloviny 19. století se jako historickou událostí
zabýval např. D. S. Barnes, když srovnával tzv. „zápachové krize“ v Londýně a Paříži. Zápach zde
měl historickou dimenzi ve svých důsledcích. V Londýně došla zápachová krize roku 1858 tak
daleko, že se problému chopil Benjamin Disraeli a navrhl v parlamentu opatření, které zajistilo
dostatek prostředků pro vybudování moderní kanalizace. Ibid., s. 106.
2 Viz např. Davis, M. (2007). Planet der Slums. Berlin: Assoziation A. Naše doba je natolik
vystavována „šokujícím zjištěním“ různého druhu, že se líčení slumů již nevnímá podstatně jinak
než jako skutečnost mezi jinými.
3 Abbott, E. (1917). Charles Booth 1840–1916. The Journal of Political Economy, Vol. 25, No. 2,
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vedla diskuse o přímých důkazech vlivu Mearnsova spisku na reformní hnutí
v Londýně, nelze pominout editora novin Pall Mall Gazette a kritika situace
chudých W. T. Steada, jenž mu věnoval

pozornost v několika článcích a jeho

popularitu využil k dalšímu aktivismu. V článcích „Is It not Time?“1 a „Outcast
London – Where to Begin?“ kritizoval, že se neobjevují výrazné změny a zájem o
situaci v East Endu je vždy pouze krátkodobý: „Jaká satira v našem křesťanství a
naší civilizaci, že existence těchto kolonií pohanů a divochů v srdci našeho
hlavního města by měla vzbudit tak málo zájmu.“ (...) „Kolik myslitelů se
věnovalo pečlivému studiu možného zlepšení podmínek bezdomovců? Kde je
vůdce, který bude kázat novou křížovou výpravu proti štkajícímu zlu naší doby?“ 2
Steadův žurnalistický aktivismus dále zvětšil tlak na podniknutí reformních
opatření, výzvy k prošetření situace podpořily renomované The Times včetně
královny Elizabeth. W. T. Stead se také dobře znal a spolupracoval s generálem
W. Boothem (s dále zmíněným C. Boothem není příbuzný), zakladatelem
„Armády spásy“.3 Využijeme-li ke shrnutí Mearnsova vlivu rekapitulaci Leesovu
– „The Bitter Cry značí skutečný počátek nové fáze veřejného zájmu o městskou
chudobu. (…) Po několik dalších let množství pamfletů a článků o londýnské
chudině zaplavovalo gramotnou veřejnost.“4 – a přehlédme-li tento nenápadný
svazek čítající pouhých třicet stran naříkání, stížností a přehánění, postrádající
jakékoliv

„vědecké

východisko“,

osvícenské

přesvědčení

o

dosahování

změny/pokroku vědeckými poznatky dostává trhlinu. Mearns spustil vlnu
pokrokových výzkumů nikoliv jazykem statistiky či systematickým logickým
argumentem, nýbrž jazykem založeným na křesťanské morálce, jazykem
burcujícím humánnost a soucit, což jsou sféry mimo obvyklý záběr vědecké
racionality.
Kolem šokující situace bydlení chudých v Londýně se rozhořela principiální
politická diskuse na ose laissez-fair vs. státní socialismus. Bylo evidentní, že
problémy způsobené do velké míry prvním musí začít vyvažovat druhý. Existující
právní ustanovení se v praxi neosvědčila a bylo třeba je rozvinnout do závaznější
s. 195.
1 Stead, W. T. (1883). Is it not Time? The Pall Mall Gazette (October 16.).
2 Ibid.
3 Druhý zmíněný článek se objevil ve vlivném spisu W. Bootha In Darkest England and the Way
Out. Lees, A. (1985), s. 110. První noclehárny Armády Spásy byly otevřeny roku 1887.
4 Ibid., s. 109.
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podoby. „Torrens Act“ (1868) a „Cross Act“ (1875)1 sice umožňovaly lokálním
autoritám řízenou asanaci nevyhovující zástavby a přemístění obyvatel, 2 ovšem
nezabývaly se problémem chudoby jako takovým. Obytné domy postavené
v asanovaných lokalitách nepřispěly k očekávanému zlepšení podmínek, buď
protože výše nájmů byla často nastavena tak, aby pokryla investice do výstavby,
nebo asanace nebyly dostatečně doprovázeny výstavbou. Obyvatelé zbouraných
slumů tak přišli o příbytky dřívější i o možnost se nastěhovat do nových domů.
Přílivem asanačních bezdomovců se zhoršila situace obyvatel nejchudších částí,
narostla hustota populace a přetížení již tak v každém směru nevyhovujících
domů. Klasické schéma představovala asanace pro výstavbu železnice či jiné
pokrokové infrastruktury – „Ty byly vítány jako prostředek mýcení slumů,
ačkoliv těžko dosáhly něčeho jiného než zhoršení, poněvadž znamenaly redukci
dělnického bydlení (…).“ „Demolice kvůli dokům, železnici a novým ulicím
pouze neúnosně zvětšovaly přísun obyvatel do ještě neasanovaných slumů,
zhoršily problémy, které nebylo možné řešit bez lépe organizovaného
přesídlování.“3
Když byla roku 1884 ustavena Královská komise za účelem prošetření
skutečného stavu metropole Londýna a jiných industriálních center, 4 formulace
problému a exaktnost práce komise ve srovnání s pamflety neznamenaly
významný posun, dokonce se z nich vycházelo. 5 Oproti dřívějším doporučením
komisí ale došlo ke zřejmé změně perspektivy. Za hlavní problém již není
označována hygiena (nedostatek pitné a nezávadné vody, otevřená a nepřítomná
kanalizace), která se po podniknutých opatřeních zlepšila, ale přelidnění. Komise
1 Artizans and Labourers’ Dwellings Improvement Act (Cross’ Act, 1875) dával lokálním autoritám
možnost vyvlastnit formou výkupu obytné části, která již nebyla vhodná k obývání. O přestavbu a
správu se měly postarat místní úřady. Jakkoliv se podobné opatření jeví jako příslib pro praktické
reformní kroky, tento zákon nebyl nijak vynucován, a proto byl i v důsledku závazných
investičních nákladů municipalit zřídka uplatňován. Pozdější verze z roku 1879 počítala
s kompenzacemi pro vlastníky a ubytováním bezdomovců z asanovaných slumů. Problémy
nedostatku finančně dostupného bydlení pro dělníky, nádeníky a chudinu se tím nevyřešily. První
národní legislativou mající se vypořádat se slumy byl Artizans and Labourers Dwelling Act
(Torrens Act, 1868), jenž měl nutit vlastníky, aby nemovitosti udržovali v obyvatelném stavu, nebo
aby je zlikvidovali. Zákon se příliš neprosadil a pokračovalo se v již dříve nastavené logice
spekulativního nakládání s nemovitostmi, které ustupovaly velkým infrastrukturním projektům.
2 Hall, P. (1997). Cities of Tomorrow – an Intellectual History of Urban Planning in the 20.
Century. Oxford: Blackwell, s. 23.
3 Dyos, H. J. (1982), s. 149, 151.
4 Dyos se domnívá, že svolání Královské komise „bylo nejhmatatelnějším výsledkem 'Bitter Cry' a
salv dalších pamfletů, které zažehl.“ Ibid., s. 138.
5 Himmelfarb, G. (1991), s. 65.
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shledala kritické podněty pamfletů oprávněnými a roku 1885 navrhla zákon
The Housing Act. Ten zásadním způsobem změnil roli centrálních úřadů
v záležitostech obecní samosprávy, nyní to měly být úřady s celoměstskou
působností (namísto farnosti podobným celků), kdo měl pečovat o dodržování
předpisů ve veškeré dělnické zástavbě. I v důsledku těchto změn začal London
City Council „státně socialisticky“ stavět obecní činžáky pro vysídlence
z asanovaných slumů, později dokonce i pro nevykázané dělnictvo.1
Moderní a bezpečné části Londýna byly většinou uchráněny od nejkřiklavějších
projevů dezorganizace. Jejich obyvatelé, obvykle vyšší třídy „spořádaných“
občanů, si kombinací mediálního a protestního spektáklu mohli vytvořit
sugestivně hrozivý obraz, jenž v nich East End jako společensko-prostorová
konstelace vyvolával. Polarita východ-západ v tomto smyslu implikovala
představu o fundamentální rozdílnosti životních stylů, hodnot a ve svém důsledku
i odlišných kultur. Tuto polaritu např. D. Ward nazval jako geografii segregace
dvou národů, „v níž slumy získaly jednoznačně rozpoznanou identitu s hrozivým
potenciálem přeměny v povstalecký stát.“ 2 Strach z rabování a trvale myšlená
eventualita nějakého radikálního povstání či revoluce, tedy vnímané ohrožení
hodnot a celkového směřování společnosti/civilizace ale i ohrožení fyzického, se
přidal k již existujícím obavám, že se pomyslný kotlík plný imorality a zkaženosti
zvrhne a zalije váženou společnost: „Vládní činitelé a podnikatelé nepotřebovali
Marxe a Engelse, aby si uvědomili přítomnost potenciální explozivnosti dělnické
třídy.“3 Negativní imaginace slumu v sobě obsahovala téma hustoty. Byla to
hustota populace, hustota těl, zahuštění imorality. Hustota v Londýně byla roku
1801 20,9 osob na akr, během 100 let se toto číslo dále zdvojnásobilo. 4 Již byl
krátce zmíněn zápach jako typický výraz entity slumu. Nad zápachem, špínou a
podobnými negativně vymezujícími normativními označeními (kulturními
1 Ibid., s. 66.
2 Ward, D. (1976). The Victorian Slum – an Enduring Myth? Annals of the Association of
American Geographers, Vol. 66, No. 2, s. 323.
3 Gordon, M. (1973). The Social Survey Movement and Sociology in the USA. Social Problems,
Vol. 21, No. 2, s. 285.
4 A. F. Weber popsal postupné klesání hustoty v jedenácti centrálních distriktech Londýna, přes
pokles od sedmdesátých let 19. století se jedná o velmi vysokou hustotu (rok / hustota na akr):
1851 / 116,9; 1871 / 119,6; 1891 / 105,9. Weber, A. F. (1963, orig. 1899). The Growth of Cities in
the Nineteenth Century – A Study in Statistics. New York: Cornell University Press, s. 463. 1 akr =
4 046,873 m², což odpovídá obsahu čtverce o straně přibližně 63,6 m.
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konstrukty) je třeba se pozastavit. Často se shlukují do komplexních označujících
a vysvětlujících systémů, jichž se v prostředí velkoměsta (ale i jinde) užívá také
jako specifické topografie, zejména pokud se vyskytjí v již neakceptovatelné
„hustotě“. Takové charakteristiky určitého území lze formou morálního
posuzování lehce přenést na skupinu a jednotlivce (podobným způsebem lze
pracovat i v opačném směru). R. Lindner tyto asociační řetězce a strategie typu
„stoka

–

nemoc

–

amorálnost“

pronikavým

způsobem

pojmenoval

v syntetizujícím úvodu k příznačně pojmenované studii Walks on the Wildside,
kde předkládá tezi o sémantickém zhuštění pojmu špína, jež v sobě zahrnuje
několik asociačních řetězců, které ve viktoriánské Anglii/Londýně zakořenily
např. v podobě špína-neřest a doplnily tak vizuální kvality nepořádku a sešlosti o
odsuzující morální měřítko. Asociací existovala celá řada, podstatnou roli zde
hrály kapaliny, zde ve smyslu odpadních vod, které se mohou vsakovat i
odpařovat: „Podzemí Londýna se zdá být stokou, kam teče špína a ohavnosti
z celé země.“1 Stoka a výkaly všeobecně hrály ve vyspělé Evropě té doby
podstanou roli především svou absencí ve středostavovském diskursu: „(...)
evropská civilizace raně moderní doby stála na odmítnutí exkrementu, tělesných
odérů a čehokoliv připomínajícího animální základy lidského bytí. Tedy emočně
intenzivní proskribce výkalů – jejich přítomnosti nebo odéru, na veřejnosti i
v soukromí.“2
L. Brunt nazval jazykové prostředky a postoj autorů, jako byl např. výše zmíněný
Mearns, „rétorikou strachu“, jež neměla popisovat pouze život ve slumech, ale
také varovat a podněcovat k akci. Varovalo se před nákazou, skutečnými
nemocemi i před nákazou morálním a společenským úpadkem, který jakýmsi
babylonským kataklyzmatem ohrožuje celou společnost. „Zdá se, jako by čtenáři
(oněch textů) byli stále upomínáni na skutečnost, že kdokoliv, kdo nepatřil k nim
(k buržoazii), byl potenciálním nebezpečím pro společnost, civilizaci a lidstvo
jako celek. (…) tato rétorika úzce spojovala chudobu, zločin, špínu a nemoc,
důraz byl kladen na nedostatek sebekontroly, primitivní a barbarské chování,
úpadek a smrt a všeobecně animální stránky člověka.“ 3 Brunt rozlišil obrazivo
1 Mearns, A. (1883), s. 13.
2 Barnes. D. S. (2005). Confronting Sensory Crisis – The Great Stinks of London and Paris. In
Cohen, W. A. & Barnes, D. S. (Eds.), Filth, Dirt, Disgust and Modern Life. Minneapolis:
University of Minnesota Press, s. 113.
3 Brunt, L. (1990). The Ethnography of "Babylon”: The Rhetoric of Fear and the Study of London,
1850–1914. City & Society, Vol. 4, No. 1, s. 81.
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sociálních objevitelů londýnské „džungle“, které se aplikovalo na její obyvatele,
do čtyř kategorií:1 1) přirovnání k nehumánním, ale organickým formám (zde se
objevuje hmyz, zmije, prasata, krysy, havrani, potulné kočky, mikroby, atd.), které
měly šířit tyfus, mor a choleru, jejich domovy byly přirovnávány k hnízdům,
doupatům, jeskyním; 2) přirovnání k „primitivům“ (divoši, Křováci, páriové,
Arabové, afričtí pohani), kteří měli obývat město nevěřících, dekadentní Řím,
žebráckou metropoli, polis chudáků, která se projevuje nákazami, zápachem,
otevřenou kanalizací a temnotou; 3) další asociací byla absence kořenů ve
společnosti, především ve smyslu mobility (chudoba jako synonymum pohybu),
tolik se opakující neukotvený vandrák či vagabund; 4) celková fyzická a morální
podřadnost obyvatel slumů, chudina je zde představena jako všeobecná antiteze
k životu buržoazie.
Představa spolubližních jako barbarů deroucích se do rajských zahrad nebo jako
infikovaného hmyzu implikuje na úrovni jednání disociaci, vyčleňování se,
ohrazování a mechanismy ochrany proti „nákaze“. Z pohledu zkoumání urbánní
problematiky, které by si kladlo za cíl nahlížet vybrané problémy z kulturněhistorické perspektivy, by práce současných antropologů „urbánního opevňování
se“2 nebyly ničím překvapivým. Iracionální obavy z cizinců, bezdomovců,
nezaměstnaných – včetně marketingu nemovitostí a jejich ochrany (či
„vězeňského průmyslu“3), který obav využívá a patrně je i produkuje –
doprovázejí opevňovací strukturaci měst jako celků na bezpečné a nebezpečné
oblasti, dohlížení a eliminaci nevítaného ve veřejném prostoru, to všechno známe
i z většiny současných velkoměst. Právě odkazy na texty reflektující
urbanizovanou modernitu v jejích děsivých podobách by nám mohly pomoci
pochopit, jakou cestu urbanismus a naše porozumění jeho důsledkům urazily
během posledních 150 let, tím spíše, že tehdy tolik vzývaná zaklínadla vědy,
pokroku a změny dnes nejsou frekventována mnohem méně a chudinské čtvrti
s jejich „subverzivními“ obyvateli nás obklopují, ať již fyzicky či pouze mediálně,
v neztenčené míře.4
1 Ibid., s. 81–82.
2 Low, S. M. (2003). Behind the Gates: Life, Security and the Pursuit of Happiness in the Fortress
America. New York: Routledge.
3 Na toto téma např. Wacquant, L. (2000). The New Peculiar Institution – On the Prison as
Surrogate Ghetto. Theoretical Criminology, Vol. 4, No. 2.
4 Většina světové populace již žije ve městech a z ní přibližně třetina ve slumech nebo
v „nevyhovujících podmínkách“. United Nations Settlement Programme (2003). The Challenge of
Slums – Global Report on Human Settlements. London: Earthscan Publication.
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Rétoriku strachu v textech o obyvatelích moderních slumů obepíná spletenec
motivů. Spolu s Bruntem se domníváme, že autory ony „nižší třídy přitahovaly i
odpuzovaly“, že jejich vztah ke zkoumaným skutečnostem byl ambivalentní.
Zvědavost, touha po dobrodružství, výdrž, reformismus, povinnost, konformita a
věrnost hodnotám vlastní třídy jsou vlastnosti a motivy typické pro tehdejší
autory, podobně jako např. pro misionáře a cestovatele (první „etnografy“).
Propojit pokud možno nezaujatý popis a hledání příčin zkoumaných a
popisovaných jevů s agitací či dokonce reformou se jeví v zásadě obtížně
proveditelné (a rozhodně neopakovatelné, tedy nevědecké). Nicméně poukaz na
„terra incognita“, na jakýsi neznámý kontinent nalézající se uvnitř již poznaného a
žitého, a jeho postupné objevování, případně i kultivování nastolily základní
metodologické i etické problémy, s nimiž se potýkáme dodnes. Kritický Beckerův
článek1 dává vzpomenout na otázku, co vedlo a vede antropology a sociology ke
zkoumání jiného, odchylného, bizardního. Je to snad snazší ohraničení jevu,
vzorku? Či je ono věčné zkoumání „underdoga“ odrazem pocitů viny, odrazem
středostavovského nevědomí?2 Proč se tehdejší autoři intenzivně nezabývali
zkoumáním vlastní „třídy“, kde by nejspíše nalezli pravé důvody stavu společnosti
i možnou nápravu? Proč nevěnovali stejnou pozornost dvorskému chování, 3
vzorcům rodinného života a emocím měšťanstva?

II.ii Reportážní a proto-etnografický styl
Než přistoupíme k diskusi o londýnské proto-etnografii, ohlédněme se o čtyřicet
let zpět před Mearnsův pamflet, kdy E. A. Poe poprvé vydal povídku The Man of
the Crowd.4 Na jejím začátku sedí mladý rekonvalescent v londýnské kavárně.
Když ho omrzí dění v podníku i čtení novin, zaměří pozornost na ulici za
špinavým sklem výlohy. Bystrým pohledem zkušeného pozorovatele provádí
třídění davu podle profesí a jejich typických atributů. Popisy jednotlivých profesí
1 Becker, H. S. (1967): Whose Side Are We On? Social Problems, No. 14.
2 Ve smyslu „každý zodpovědný dobrodruh si v období osobní krize obstará svého Pátka“.
3 Jak to učinil o něco dříve v satirické rovině např. Lichtenberg, G. H. (1958). Večery při svíčce.
Praha: SNKL, s. 119-135. Společenská satira se samozřejmě objevovala, za všechny zmiňme
v roce 1873 vydaný satirický soubor londýnských typů, doprovázený 70 karikaturami. Gilbert, W.
S. (1873). London Characters and the Humorous Side of London Life. London: Stanley Rivers &
Co.
4 Poe, E. A. (1846). Tales. London: Woley and Putnam.
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a „subkultur“ jsou výstižné, nicméně pro vývoj dění v povídce je podstatné, co se
stane, když ho jedna konkrétní osoba na ulici zaujme natolik, že odloží noviny a
začne ji potají pronásledovat. Pokoutné následování trvá až do vyčerpání sil
pronásledujícího i smyslu celého počínání. Tuto první Poeovu „detektivní“
povídku vybral pro účely interpretace Walter Benjamin. 1 Od ní se odvozuje jedna
linie intelektuální historie pojmu fláneur, již zde ale můžeme reflektovat pouze
útržkovitě.
Fláneur se objevuje spolu s městským davem počátku devatenáctého století.
Plynutí lidské řeky navzájem si neznámých jednotlivců poskytuje zároveň
anonymní úkryt, možnost splynutí a výhodné pozorovací stanoviště. Fláneur je jen
zdánlivě netečný, pod povrchem zdánlivě blasé postoje číhají pozorné oči. Co
znamená pro zámožného zařízení jeho salónu, je pro fláneura výloha, vývěsní štít
obchodů, za knihovnu mu slouží novinové stánky, terasa kavárny je balkónem,
z něhož přehlíží své hájemství2 Je králem v převleku mezi vlastními poddanými,
detektivem pronásledujícím vlastní subjektivitu; „Zachycuje věci a momentky
z proudu událostí, což mu umožňuje si nalhávat, že je umělcem.“3 Nejprve rušná
ulice, potom arkády jsou jeho obývacím pokojem. Žije povrchem, povrchnost ho
osvobozuje i omezuje. Technikou je libovolnost a nezávazná fabulace, momentku
může vždy volně dotvořit, uzavřený v diskontinuitách se ale nikdy nedopátrá
skutečného rozuzlení, vysvětlení. Bauman se pozastavuje nad specifikem jeho
svobody – sice ji prožívá mimo vůli ostatních lidí, na „tvaru světa však
nezanechává žádné stopy“.4
Ve zmíněné povídce Poe popisuje moderního gramotného měšťáka, jenž vytrvale
pozoruje, hledá společné znaky pozorovaných jevů, až nutkavě zobecňuje a
v případě fascinace její zdroj neváhá následovat; „Moje pozorování nabralo
nejprve abstraktní a zobecňující směr. Nahlížel jsem na chodce jako na celek a
přemýšlel jsem o nich v jejich celkových vztazích. Postupně jsem ale přistoupil
k detailům a drobnohledem jsem sledoval nespočetnou rozmanitost postav,
ošacení, držení těla, vizáže a výrazu.“ 5 Fláneur nebo fláneuse samozřemě nejsou
1 Benjamin, W. (1989). Charles Baudelaire – A Lyric Poet In the Era of High Capitalism. New
York: Verso. Benjamin zdůrazňuje souvislost zevlounství a davu, možnosti se v něm skrýt, a
vzniku detektivky jako žánru. Anonymita poslouží zevlounovi i zločinci.
2 Benjamin, W. (1989), s. 37.
3 Benjamin, W. (1989), s. 41.
4 Bauman, Z. (2002). Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, s. 42.
5 Poe, E. A. (1846), s. 220.
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etnografové, snad je ale možné navrhnout, že zvýšený výskyt moderní
velkoměstské „flanérie“ vyplýval ze specifické potřeby moderního subjektu
vytrvale pozorovat a vlastní interpretací viděného dotvářet okolní prostředí a tak
neustále reformulovat a pokoušet se potvrzovat vlastní identitu ve vztahu
k okolnímu světu. Jestliže byla fláneurova perspektiva uzavřena v míhání jím
dotvářených, ale nedokončovaných momentek, proto-etnograf z tohoto volného
plynutí vystupuje, efemérnost a svévoli do sebe zahleděné imaginace nahrazuje
kategorizací, katalogizací a účelností, namísto vnímání povrchu se pokouší pod
povrch pronikat.
Vedle již diskutovaných pamfletů se vyskytoval typ pojednání o slumech a
chudině, který byl méně apelativní, obsahoval tedy méně reformistického tónu a
účelové selektivity. Tento styl, výše nazvaný jako reportážní a proto-etnografický,
byl ve své době obvyklý a reprezentovala ho postava reportéra objevitele,
neohroženého intelektuála, který podává strukturované svědectví z nepřístupného
„kontinentu“. Ve zde vybraném příkladu se jedná o novináře, především o
Henryho Mayhewa (1812-1887). Důvodem ohlédnutí za Mayheowou produkcí
není pouze snaha zkompletovat tří zmíněné typy reflexe slumů, nýbrž poukázání
na jisté podobnosti s CHS. Netřeba připomínat, že R. E. Park byl původně
novinářem, také jeho slavné vybízení studentů k vlastnímu „slummingu“ po vzoru
tehdy již kulturních antropologů dá na Mayhewovy texty vzpomenout.
Bohém, dramatik a novinář (např. spoluzakladatel a redaktor slavného časopisu
Punch) Mayhew dostal roku 1849 zadání od periodika Daily Chronicle, aby se
stal „speciálním korespondentem“ pro Londýn, aby v sérii článků přiblížil život
tamějších chudých. Daily Chronicle bylo liberální, středostavovské a lehce
reformně orientované periodikum, které se s ohledem na své čtenáře – autor se
zesilujícím kritickým tónem líčení situace chudiny dostal do konfliktu s předními
inzerenty listu – s Mayhewem rozešlo již po roce spolupráce (vydáno 82 článků). 1
Mayhew pokračoval ve vydávání reportáží formou sešitů. Ze sbírky těchto
týdenních sešitů vzešlo 1851 první vydání masivního souboru The London Poor.2
1 Lindner, R. (2004). Walks on the Wild Side – Eine Geschichte der Stadtforschung. Frankfurt am
Main: Campus Verlag, s. 50.
2 Nord, D. E. (1983). The Social Explorer as Anthropologist: Victorian Travellers Among the
Urban Poor. In Sharp W. & Wallock, L. (Eds.), Visions of the Modern City. New York: Columbia
University, s. 124.
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M. de Certau připomněl předmoderní zvyk zobrazovat krajinu, v našem případě
městskou krajinu, z vyvýšeného pohledu, jako by se pozorovatel vznášel nad
svahem kopce stojícího před zobrazovaným objektem (městem). 1 Zde nejde o
provádění pokusu datace počátku moderni doby, nýbrž o zdůraznění změny
perspektivy. Ačkoliv frontispis jedné Mayhewovy publikace obsahuje grafický list
typický ještě pro předmoderní dobu – pohled z věže katedrály na velkoměsto, dále
se již otevírá zřetelná césura. Popis vjezdu do Londýna po železnici, a to hned
z několika stran, byl podán samostatně a náležitě dramaticky. Železnice se svou
dostředivostí vymaňuje ze zmíněného „pohledu ze svahu“ a nabízí rychle
ubíhající kulisy domů, zadních traktů a pamětihodností. Skutečně moderní změna
perspektivy nastává v okamžiku, kdy autor nastupuje do horkovzdušného balónu,
aby se vznesl nad Londýn. Již to není ruka všemohoucího, která vynese grafika či
kartografa do potřebných výšin, nyní je to aplikovaná věda (vzduchoplavectví),
která umožní pohled na zkoumaný objekt z koše balónu. Ve vzdálenosti mezi
pevnou zemí, na níž se míhají obyvatelé Londýna, a košem balónu nesoucím
viktoriánského objevitele, jenž v rukou svírá své atributy (poznámkový blok a
dalekohled), se zrcadlí nástup moderního pohledu na aplikace vědy, v tomto
případě na urbánní společnost, v níž civilizovaný a sebevědomý obyvatel města
(např. vědec) figuruje jako katalogizátor, kontrolní mechanismus, dohližitel a
korektor a zároveň jako spolutvůrce společné budoucnosti. 2 Mayhew popsal
Londýn jako mikrokosmos britského koloniálního světa, jako globální megapoli,
která v sobě obsahuje všechny součásti (koloniálního) světa okolo, zároveň také
jako kontinent, jejž je třeba přiblížit spoluobčanům. „Lokality v srdci města jsou
většině Londýňanů stejně tak neznámým kontinentem jako Čad v srdci Afriky
nám všem. (…) Ve světě Londýna nalezneme téměř všechny geografické typy
lidského rodu. Jestli Arábie má své kočovné kmeny, britská metropole má též své
hordy tuláků. Jestli karibské ostrovy mají své divochy, anglické hlavní město má
vlastní druhy téměř tak brutální a necivilizované.“3
1 Certau, M. De (1984). The Practice of Everyday Life. Berkeley: Univeristy of California Press,
s. 92.
2 Za svého druhu proto-etnografickou práci, jakkoliv angažovanou, by snad bylo možné zahrnout i
Engelsovy klasické popisy industriální urbanizace v The Conditions of the Working Class in
England. Jejich dílo je ale natolik bohaté na konfrontační otázky, které by na omezeném prostoru
nebylo možné vyčerpat, také celý diskurs kolem Engelse a Marxovy práce je natolik enormní, že
pro něj nalézáme místo pouze v poznámce jako evidenci existence.
3 Mayhew, H. & Binny, J. (1862). Criminal Prisons of London and Scenes of Prison Life. London:
Griffin, Bohn & co, s. 4-5.
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Mayhewa je možné považovat za zakladatele studia subkultur a kontrakultur.
Jednotlivé subkultury (např. profesní skupiny) a jejich zvyklosti, skupinové znaky
a chování dokázal vylíčit jako propojený celek, kdy sledoval specifické jazykové
projevy,1 oblečení, kodexy chování, instituce, původ členů apod. Autor svým
prozaickým pojetím dokázal vyvolat dojem přítomnosti v konkrétních lokalitách a
tím i naplnit program odkrývání tajů „městské džungle“: „Mluvit o Londýnu jako
o 'světě' není pouze metaforou, protože lidé se zde od sebe liší, jako by byli
odlišných ras, nikoliv svým chováním, zvyky a náboženstvím, ale i řečovými
formami, protože pokud budeme studovat dialekt vlastní každé třídě, zjistíme, že
se ve všech společenských kruzích nalézá nějaká forma nářečí – slang ateliéru,
soudu, oltáře, redakce, nemocnice, klubu, stáje, dílny, kuchyně a dokonce i
parlamentu (…).“2
Jeho sledování subkultur bylo obvykle podloženo sběrem „životních historií“ a
„biografických medailonů“. Tento způsob prezentace „zúčastněného“ pozorování
byl v reportážním novinářském stylu běžným prostředkem, ten si ale obvykle
nenárokoval tak podrobný a zároveň rozsáhlý výsek sociální reality. Například při
sledování jevu „prostituce“ či „zlodějů“ autor popisoval jejich všechny myslitelné
typy a doprovodil je krátkými biografiemi. Mayhew zde připomínal etnografy
katalogizující jednotlivé kmeny. V ohledu představování pestré mozaiky různých
sociálních typů v urbánním prostředí předjímá pozdější Parkovy cíle, což se
zřetelně vyjevuje v následujícím výroku: „Viděli jsme Londýn téměř ze všech
možných aspektů. Ponořili jsme se do děr utajených důstojným a bohatým
občanům londýnské komunity. (…) Vyhledali jsme úkryty žebráků a zlodějů a
strávili hodiny posloucháním jejich historií, zvyklostem, myšlenkám a nutkáním.
Prozkoumali jsme svět Londýna pod jeho morálním povrchem tak, jak byl.“ 3 Toto
vědomé pronikání pod povrch a trpělivé naslouchání skutečnosti, „jaká skutečně
jest“, je typická nejen pro pozdější CHS, ale i pro ranou kulturní antropologii
vůbec. Mayhew o pronikání pod povrch píše i jinde: „K lidské nemravnosti je
možné se dostat, pouze pokud se hledá pod povrchem společnosti; takové
vědomosti a informace jsou pro jisté účely užitečné a komunitě přínosné.“ 4
1 Zvláště důkladný byl sběr profesních slangů a jazyka jednotlivých komunit (viz dále).
2 Ibid., s. 6.
3 Ibid., s. 8.
4 Mayhew, H. (2005). The London Underworld in the Victorian Period. New York: Dover
Publications, s. 61.
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Představa, že skutečnost je zahalena jakýmsi závojem, 1 pod který je třeba
proniknout správným vyložením pozorovatelného jednání a jevů, nakonec
převládala až do „kulturního obratu“, než byl sebevědomý „glimpse“ protoantropologa, jenž se pevně opíral o nezpochybňované autority a relativně
jednoznačné kategorie poznávání a jenž byl také jeho atributem, současným
výzkumníkům zapovězen. Tato moderní sebejistota a jednostranná práce s daty je
z dnešního pohledu až dětinská, podobně ovšem působí i transplantace našich
představ o výzkumníkovi, jenž si žádá „informed consent“ od delirické prostitutky
v drsném hostinci ve Whitechapel poloviny 19. století. Bylo by chybou absenci
reflexe i metod při sběru a interpretaci dat považovat za nepřekonatelnou
překážku pro zařazení Mayhewa a dalších podobných autorů mezi díla, jež
plnohodnotně zakládala moderní socio-kulturní výzkum v městském prostředí.
D. E. Nordová koncizně vystihla podstatnou kvalitu Mayhewových pozorování:
„Mayhew byl reformátor, který se skrze 'non fiction' snažil podat zprávu o
lidských podmínkách, jež byly podchycovány statistiky.“ 2 Z Mayheowo díla je
možné rekonstruovat „noir“ subkultury tehdejšího Londýna, zpracování
jednotlivých „pouličních profesí“ poskytuje kulturně-historický katalog uličního
života Londýna mimořádné kvality. Co vykonali velikáni malby „sociální situace“
pro naše povědomí o tehdejším každodenním horizontu (namátkou Pieter
Breughel starší, G. Grosz, E. Hopper), Mayhew zprostředkoval v psané formě,
nutno dodat bohatě graficky ilustrované. W. Lepenies upozornil na termín
„botanizace“ sociálních jevů, v této souvislosti Mayhew připomínal giganta typu
Linného, který sbírá jednotlivé „druhy“ uličního života do rozsáhlé muzeální
expozice,3 již oživuje tím, že dává slovo exemplářům a nechá je vyslovit
jednotlivé životní příběhy, ale pouze pod podmínkou podniknutí doslova
„klidného a nezaujatého výzkumu.“4 V posledních desetiletích 20. století se apely
k „předání slova“ marginalizovaným a utlačovaným vyskytovaly i na poli věd o
společnosti a kultuře, Mayhew předal slovo londýnské chudině a podsvětí již před
150 lety5 a na rozdíl od současníků jeho dominantní rétorikou nebyla
1 „Autoři píšící o chudobě rozeznali závojem nevědomosti rozdělenou hranici východ-západ jako
společenskou realitu již kolem roku 1844.“ Nord, D. E. (1983), s. 123.
2 Nord, D. E. (1983), s.128.
3 Jeho hlavní dílo se nazývalo encyklopedií.
4 Mayhew, H. (2005), s. 94.
5 Brunt zmiňuje jeho poctivou autenticitu. Brunt, L. (1995). Die Stadt als Leviathan – Henry
Mayhew und die Londoner Welt. Historische Anthropologie, No. 3, s. 463.
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skandalizace.
Mayhewovu dílu se z pohledu aktuálního etnografického diskursu věnoval
B. Green.1 Konstatoval, že Mayhew je neprávem opomíjeným autorem počátku
etnografické tradice.2 Důvodem, proč do ní nebyl systematicky zapracován, je
relativní mělkost paměti etnografie samotné, která se neohlíží za hranice vlatního
historického kánonu. Také je třeba se pozastavit nad odmítnutím Mayhewa a jemu
podobných jako představitelů „realismu“ a „objektivismu“, které znamená nejen
jejich vyškrtnutí z raných dějin disciplín, ale i zásadní redukci ideálních možností
komunikovat vlastní pozorování – místo zamítnutí nedosažitelného ideálu
„zachycování

skutečnosti“

nastoupí

autorská

introspekce

postmoderny.

V současné době je přijatelné např. spojovat výzkum s politickým aktivismem
nebo z informátorů systematicky učinit autory atp. B. Green v této souvisloti
vhodně doplnil, že moderní etnografii nemusí provázet stín dnes odsuzované
„epistemologické nadřazenosti“ či přílišného hegemonismu, pokud se k cílům
„realismu“ přistupuje s pokorou a především s vědomím, že se jedná o
neuskutečnitelné ideály.3 Mayhew podle něj ve své pozici nestranného
pozorovatele dokázal překonat předsudky „morálního pohledu“ a tedy se vyhnout
argumentům antiobjektivistické etnografie. I v tak exponované situaci, jakou je
etnografie urbánní chudoby, by měl být ideálním výzkumných cílem „člověk pro
sebe“ a nikoliv využití situace člověka pro dokázání tezí o na něj působících
externalitách. V tomto závažném etnografickém nároku Mayhew uspěl. L. Brunt
upozorňuje také na možnost zařadit Mayhewa mezi zakladatele „historie zdola“
nebo také „orální historie“. Mayhewa dokonce považuje za předchůdce CHS,
když jeho dílo dělí do tří základních oblastí (infrastruktura a morfologie;
subkultury a sociální kontrasty; sociální klima města), jež chicagskou výstavbu
„velké teorie“ připomínají.4
Mayhew byl patrně i jedním z průkopníků analýzy „šedé“ či etnické ekonomiky.
Následující příklad zkoumání tzv. „costermongers“ asociuje současná témata
etnických pracovních nik.5 Toto typicky detailní a zároveň plastické pojednání o
1 Green, B. (2002). Learning from Henry Mayhew – The Role of the Impartial Spectator in
Mayhews London and the Poor. Journal of Contemporary Ethnography, Vol. 31, No. 99.
2 Tuto domněnku potvrzuje i L. Brunt. Brunt, L. (1995), s. 461.
3 Green, B. (2002), s. 112.
4 Brunt, L. (1995), s. 468.
5 Srov. Wahlbeck, O. (2007). Work in the Kebab Economy – A Study of the Ethnic Economy of
Turkish Immigrants in Finland. Ethnicities, Vol. 7, No. 4. V souvislosti se studiem „etnizace“
pracovních odvětví vzpomeňme např. na A. Portese. Costermongers jsou zde vybráni i z důvodu
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subkultuře „costermongers“ (pouliční prodejci ovoce a zeleniny) ale nebylo
zdaleka jediné, Mayhew obdobným způsobem zpracoval většinu pouličních
profesí. V podstatě se jedná o stostránkovou studii zahrnující široké spektrum
aspektů života profesní subkultury – religiozita, rodinný život, politika,
stravování, provádění řemesla. Líčení jejich strategií přímo na trhu, tj. ve vlastní
„teréní situaci“, patří k tomu nejlepšímu. Z popisu jejich každodenního života se
dozvídáme o jejich zvláštních zálibách – o psích zápasech, boxu, karetních a
jiných hazardních hrách, jejich hostincích a divadlech.
Anticipaci pozdějšího zájmu kulturní antropologie o jazyk můžeme nalézt
v dokumentaci specifického slangu „costermongers“.1 Ten měl sice ochrannou
funkci, nejednalo se ale pouze o utajení domluvených cen před zákazníky, nýbrž i
o utajení různých podvodných triků, jak vizuálně vylepšit již neprodejné produkty
nebo jak zaměňovat jakosti a produkty. Slang umožňoval utajenou komunikaci
před zákazníky o zákaznících, jednotliví prodejci si dávali navzájem varovné
signály a domlouvali se na cenách. Hlavní slovotvornou technikou jejich slangu
bylo mluvení pozpátku, jednotlivá slova se vyslovovala obráceně nebo částečně
obráceně a zkomoleně.2
Mayhew zaznamenal detaily každodennosti např. pouličních hudebníků,
divadelníků a artistů, jimž věnoval také přes 100 stran podrobného rozdělení a
popisu. Za zmínku stojí i pojednání o deratizátorech a „případová studie“ krysopsích zápasů, která dá vzpomenout na slavný Geertzův esej. Autor barvitě
popisuje situaci v hostinci, v jehož zadním traktu se tato morbidní zábava
odehrávala. Nejen že dokázal vylíčit atmosféru místa, ale také objasnil, jak tato
„sportovní aktivita“ fungovala, nabídl např. neobvyklý vhled do subkultury
kynologie. Pokračoval rozsáhlým portrétem „královského krysaře“, zároveň
dodavatele krys pro zápasy, čímž přiblížil tehdejší systém odchytu krys – čtenář se
dozvídá o různých typech krysích kousnutí, o šlechtění krysích plemen, o
konkurenci mezi krysaři a také o technikách lovu s pomocí fretek apod.3
současného zájmu kulturní antropologie o trh, např. Michele de La Pradelle a její analýza trhů na
provensálském maloměstě.
1 Mayhew se věnuje slangu i na jiném místě, zajímavostí je např. vysvětlení původu londýnskéhop
argotu „cant“, který specifickým způsobem spojoval starolatinské výrazy s dalšími cizojazyčnými
prvky. Mayhew, H. & Binny, J. (1862), s. 4–6.
2 „Cool the namesclop – look at the policeman”; „cool ta the dillo nemo – look at the old woman”.
Mayhew, H. (1970). Mayhew's London – Being Selections from London Labour and the London
Poor. London: Spring Books, s. 63.
3 Ibid., s. 413–441.
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Dalším příkladem dobové proto-etnografické práce budiž zpracování problému
prostituce dvěma klíčovými autory – H. Mayhewem a W. T. Steadem. Výběr
tématu má několik důvodů: oba autoři byli v Chicagu recipováni, téma bylo CHS
rozpracováno a jedná se o jev, který je často sledovaný, případná komparace je
tedy snadněji proveditelná. Jestliže bývá viktoriánská Anglie spojována s navenek
vystavovanou prudérií, nelze to tvrdit o londýnských slumech. V osmdesátých
letech nebyla prostituce trestná, pokud nenarušovala veřejný pořádek, můžeme-li
v East Endu o nějakém pořádku a veřejnosti uvažovat. F. Haggard ve čtvrti
Whitechapel s přibližnou populací kolem 70 000 obyvatel poněkud konzervativně
odhaduje 63 nevěstinců s tisícem dvěma sty prostitutkami z povolání. 1 Mearns
popisuje ulici, v níž jsou s výjimkou dvou domů všechny ostatní nevěstince, a
čtvrť, v níž „se nalézá 43 nevěstinců a 428 padlých žen a dívek, kde mnohé
nebyly starší dvanácti let.“2
Mayhew a spoluautorka B. Hemyngová věnovali přiblížení prostituce obsáhlou
část v posledním díle jeho magnum opus, jenž se zabýval těmi, „co nebudou
pracovat“. Rozbor londýnské prostituce

provedli vedle podrobné typologie

zlodějů, podvodníků a žebráků.3 V Londýně poloviny 19. století se odhadovalo kolem
80 000 prostitutek, Mayhew je dělil podle různých kritérií, např. podle typu
rezidence,4 podle typu zákazníků,5 podle míry donucení a aktivity. 6 Také se
zaměřil na typologii osob organizujících prostituci, počínaje různorodými
„nájemci“ přes „pasáky“ po „hlídače“. Dokládal biografie, popisy exteriérů a
interiérů, komentáře k souvisejícím problémům. Rekonstrukce sociálního typu u
Mayhewa probíhá počátečním vymezením, popisem typické situace a prostředí
1 Haggard, F. (1993). Jack The Ripper As the Threat of Outcast London. Essays in History,
University of Virginia, Vol. 35, s. 5.
2 Mearns, A. (1883). The Bitter Cry of Outcast London – An Inquiry into the Condition of the
Abject Poor. London: James Clarke and Co, s. 13.
3 Mayhew, H. (1862). London Labour and the London Poor – Cyclopaedia of the Condition and
Earnings of Those That Will Work, Those That Cannot Work and Those That Will Not Work.
London: Griffin, Bohn & co. Zde se vychází ze současného výběru: Mayhew, H. (2005). The
London Underworld in the Victorian Period. New York: Dover Publications.
4 Autor vymezil tři základní třídy rezidence: a) žijící nesezdaní s jedním svobodným mužem;
b) žijící v bytech sloužících jako místo jejich obživy; 3) žijící ve veřejných domech. Mayhew, H.
(2005), s. 7.
5 Prostituce orientovaná na vojáky, námořníky, kriminálníky, gentlemany, boháče, studenty apod.
6 Příležitostná prostituce se pro mnoho žen stala posledním východiskem v období nouze. Pokud
rozlišují případy prostituce jako „profese“, u nichž se očekává jistá trvalost, od případů, kdy žena
vykonává prostituci pouze po dobu trvání stavu nejvyšší materiální nouze, skutečnou proporci
prostituce je obtížné odhadnout. Srov. O. Lewisovy popisy příležitostné prostituce v jeho
portorické etnografii La Vida.
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(případně i empirická data), pokračuje ilustrací pomocí biografie a ústí do jejího
vyložení, což nyní není nijak neobvyklý způsob psaní i u renomovaných
antropologů. Např. výše uvedená S. M. Lowová ve své pronikavé analýze „gated
communities“

každý

jednotlivý

typ

a

problém

představuje

pomocí

impresionistického popisu lokace, dále pak pokračuje prezentací rozhovoru ustící
do interpretace doplněné o základní pojmy a vývoj vědeckého diskursu.
Podobným stylem postupuje i E. Anderson ve svém mapování etnické
Philadelphie.1 Jeho etnografie je plná impresionistických popisů městských
interiérů a exteriérů, momentek z jejich typického provozu, jež jsou hojně
doplňovány osobními výpověďmi. 150 let dělících tato díla je jasně zřetelných,
přesto je spojuje asociace tématu blízkosti beletrie, etnografie a sociologie.2
S W. T. Steadem (1849-1915) jsme se seznámili již v souvisti s diskusí o
Mearnsově pamfletu, jeho série článků pokrývající problematiku prostituce
v tehdejším Londýně tentokrát nevzbudila společenské pozdvižení pouze silně
apelativním tónem, ale i hlubokou investigativní žurnalistikou. 3 Série článků The
Maiden Tribute of Modern Babylon I-IV vyšla postupně v létě 1885.4 Stead i
Mayhew se shodovali v popisech těch aspektů prostituce, které se dnes označují
jako obchod s lidmi, tedy že existoval organizovaný systém klamání, únosů,
zajetí, otroctví a násilí, který lákal, zmocňoval se a překupoval dívky z anglického
venkova i ze zahraničí. W. T. Stead se rozhodl podniknout neobvyklý výzkum
obchodu s nezletilými, který měl osvětlit následující: 1) prodej, obstarávání a
znásilňování dětí; 2) obchod s panenstvím; 3) vylákávání a zneuctění žen;
4) mezinárodní sexuální obchod s dívkami; 5) ukrutnosti, brutality a abnormální
zločiny.5 Jeho hlavní motivací bylo nashromáždit důkazy a vyvolat diskusi o
zákonu stanovujícím dospělost, jenž byl tehdy třináct let. Stead se svými
společníky zkoumal čtyři týdny „peklo Londýna“ či „podzemní sféru“: „Měsíc
jsem osciloval mezi nejvznešenějšími a nejpodlejšími z lidského druhu, mezi
zachránci i ničiteli lidské rasy, strávil jsem hodiny v nemocnicích, bordelech, na
1 Anderson, E. (2011). The Cosmopolitan Canopy – Race and Civility in Everyday life. New York:
Norton.
2 Lepenies, W. (1988). Between Literature and Science – The Rise of Sociology. Cambridge:
Cambridge Univeristy Press, s. 5.
3 Autor bývá řazen k zakladatelům investigativní žurnalistiky ve viktoriánské Anglii.
4 Stead, W. T. (1885). The Maiden Tribute of Modern Babylon I–IV – The Report of our Secret
Commission. The Pall Mall Gazette (July 6, 7, 8, 10). Dále jako Maiden I–IV.
5 Maiden I.
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ulicích a útulcích, ve společnosti pasáků i duchovních.“ 1 „(…) Stal jsem se na
několik týdnů nočním tulákem. V různých převlecích jsem navštívil většinu míst,
kde si prostitutky dávají dostaveníčko.“ 2 Stead došel k závěrům, že sice pouze
menšina prostitutek v Londýně je součástí otrockého systému a obchodu s lidmi,
jednalo se ale o menšinu početnou. Poukázal na řadu způsobů, jak např. služky
upadaly do osidel zločineckých band. Klasickým příkladem byly zprostředkovatelské agentury, často i ty nejrespektovanější, nabízející práci dívkám z
venkova, v Londýně nebo v zahraničí. Obchodníci s lidmi měli své agenty, kteří
se zaměřovali na dívky neznalé poměrů nebo bez prostředků, které pod příslibem
práce vylákali do připravených nemovitostí, kde je drželi v zajetí a intoxikovali
tak dlouho, než se podřídily rozkazům plnit sexuální služby. Na počátku byla
zmíněna diskuse o morální topografii chudoby tehdejšího Londýna, Stead s tímto
výzkumem zaznamenal zásadní narušení jednolité představy o amorální chudobě
východního Londýna, když prokázal systém obchodu s mladistvými dívkami
(z dnešní perspektivy dětí), jež byly hromadně objednávány nejvznešenějšími
gentlemany západního Londýna.
Aby obchod s lidmi prokázal, Stead postupně získal sedm písemných svolení
k odkupu dívek ve věku od 13 do 17 let. Popisem celého průběhu operace rozkryl
mechanismus obchodu s dívkami. Skandál po vydání série článků vyjevil jednu ze
základních příčin – legálnost obchodování s lidmi se svolením rodičů. V jazyce
tehdejší justice se jednalo o obchodní transakci jako každou jinou. Písemné
svolení a složené peníze stačily k uzavření kontraktu např. s panenstvím vlastní
dcery. Výzkum nakonec vedl i k autorovu uvěznění, od skutečné pohromy ho
uchránila záruka od občanských autorit, u nichž uschoval dokumenty
s vysvětlením záměrů výzkumu. Argumentem soudu byla skutečnost, že Stead u
jedné z objednaných dívek neměl svolení otce. Až po třech měsících, které Stead
strávil ve vězení, se ukázalo, že onen otec biologickým rodičem nebyl, lze se
domnívat, že šlo o řízené spiknutí vůči jeho osobě.
Na závěr poznamenejme, že jedním z důvodů, proč byly mapování prostituce a
obchodu s lidmi vybrány jako příklad proto-etnografického žurnalistického stylu,
je až těžko uvěřitelná shoda s podobnými texty ze současnosti. Když např.

1 Maiden I.
2 Maiden III.
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renomovaný investigativní novinář M. Glenny1 píše o současných praktikách
obchodu s lidmi v souvislosti s prostitucí a osvětluje detaily a techniky, jichž se
užívá a jež jsou bohužel typické i pro Českou republiku, nelze se ubránit dojmu
překrývání s Mayhewovými a Steadovými pozorováními.
Mayhew i Stead využívali dlouhých pasáží životních biografií a pestrou paletu
svědectví doplněnou o důkazní dokumenty. Druhý zmíněný byl nicméně více
angažovaným, vynášel množství hodnotících soudů a jeho cílem byla přímá
reforma jednoho konkrétního zákona,2 nikoliv podrobná katalogizace vybraného
sociálního jevu. Z dnešního pohledu se jedná o angažovanou investigativní
žurnalistiku, ovšem v dobovém a místním kontextu je oba autory možné řadit
blízko sebe. Stead má pro směřování tohoto textu i další význam. Jeho o devět let
později publikovaný spis If Christ Came to Chicago3 je spojnicí s Chicagem.
Stead město na 6 měsíců navštívil a napsal obsáhlou zprávu o tamějších
poměrech, kdy sledoval místní zmanipulovanou politiku, chudobu, kriminalitu a
prostituci. Tento duchovně a reformisticky orientovaný spis, jenž má jako
leitmotiv otázku „co by si Ježíš pomyslel, kdyby dnes přišel do Chicaga“, se
svými barvitými líčeními noci na policejní stanici, dotazováním stovky
bezdomovců, či transkripcí pohnutých osudů prostitutky, kterou prezentuje jako
„lidský dokument“ důležitý pro pochopení současné sociální organizace, zde
nebude dále probírán z hlediska možných proto-etnografických návazností, nýbrž
kvůli jedné mapě. Jedná se o mapu zahrnující výsek ze tří centrálních ulic
Chicaga, na nichž jsou zaneseny veřejné domy, zastavárny, ubytovny a hospody.
V oddílu věnovaném aktivitám Hull-Housu se setkáme se souborem map, které
vykazují téměř identické zpracování. Na konci příslušné kapitoly je přiblížena
diskuse o důležitosti těchto map jako zakladatelského počinu v sociologické
kartografii.4 Zde Steada opustíme s dovětkem, že Jane Addamsová Steadovo dílo
s největší pravděpodobností znala, stejně jako R. E. Park, jenž na dvě jiná jeho
1 Glenny, M. (2008). McMafia – A Journey through the Global Criminal Underworld. New York:
A. A. Knopf. Pro empiričtější pohled na situaci srov. Kligman, G. a Limoncelli, S. (2005).
Trafficking Woman after Socialism: To, Through, and From Eastern Europe. Social Politics, Vol.
12, No. 1.
2 Criminal Amendment Act z roku 1885 v reakci na Steadovy články zvýšil hranici ženské
dospělosti na šestnáct let.
3 Stead, W. T. (1894). If Christ Came to Chicago. London: The Reviews of Reviews.
4 Viz argumentace M. J. Deegan. Například v Encyklopedii Chicaga se dočteme, že Steadova
mapa anticipovala mapy Hull-Housu. Electronic Encyclopedia of Chicago (2005). W. T. Stead
Map 1894. http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/6341.html (staženo 5.12. 2013).
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díla odkazuje v ISS. Při pohledu na tuto mapu se neasociuje pouze Hull-House, ale
i přímo produkce CHS. V jedné z hlavních chicagských studií (The Hobo)
nalezneme mapu, která je z technického hlediska v podstatě identická, pouze
nahrazuje psané a barevné vysvětlivky symboly. Jakkoliv exaltovná Steadova
reportáž byla, nezanechala za sebou pouze diskuse o podloženosti jeho
pozorování, ale také zásadní otisk v sociální kartografii.

Obr. 1. Mapa chicagského volebního okrsku.
Z frontispisu If Christ Came to Chicago. Stead, W. T. (1894).

II.iii Exaktní styl
Pokud se budeme držet Lindnerova prohlášení, že „na počátku urbánního
výzkumu stál strach z cholery“,1 dospějeme ke klasickým výzkumům epidemií
Johna Snowa (1813-1858). Jeho přínos byl významný především na poli medicíny
(epidemiologie), jeho přístup se ale jeví jako zakládající pro zkoumání urbánních
fenoménů i v jiných disciplínách, např. pro hledání ohnisek výskytu jevů
v městském prostředí a jejich kartografické vyjádření. John Snow se podrobně
věnoval hledání příčin epidemie cholery v Londýně roku 1854. Při blízkém
prozkoumávání případů v Broadstreet, ale i starších i pozdějších, dospěl k závěru,
1 Lindner, R. (2004), s. 31.
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že se cholera šířila převážně infikovanou vodou, což byl pohled, který se vůči
převládající tezi o nákaze výpary a vzduchem, v podstatě až do prezentace
Kochových objevů v sedmdesátých letech, zcela neprosadil.
Prozkoumáme-li jeho výzkumnou zprávu On the Mode of Communication of
Cholera,1 která výzkumy shrnuje, její možné zasazení do fundamentu raného
urbánního výzkumu se vyjasní, pokud se zaměříme na způsob, jakým autor
pracoval. Pomineme-li základní medicínská východiska, v té době ještě nepříliš
pokročilá (vztaženo k bakteriologii), hlavní Snowovou metodou zjišťování šíření
jako takového byla bezprostřední komunitní historie a etnografii připomínající
pozorování. Snow zkoumal místní infrastrukturu, odpady, vodovody a zdroje vody
obecně (statika), také proměny v jejich reorganizaci a distribuci a jejich užívání
(dynamika). Zaměřil se na denní chování konkrétních populací, zjišťoval jejich
pitný režim v souvislosti se zaměstnáním, rekonstruoval a lokalizoval trajektorie
nakažených v jednotlivých ulicích či blocích (jakási prvotní sociální ekologie
vodních zdrojů). Snow zevrubně prohledal zasažené lokality a vyptával se
obyvatel, živnostníků a zaměstnanců, byl v kontaktu s místními lékaři, úředníky,
znal příslovečný nejtemnější kout v nejzapadlejším dvoře, jako lékař vycházel
z pečlivě vedených případových karet. Vypracoval tabulky, v nichž vztahoval
úmrtnost obyvatelstva jednotlivých čtvrtí ke zdrojům jejich vody. Největší
proslulost mu ale zajistila mapa epidemie v okolí Broadstreet v Londýně. Na
základě zanášení případů úmrtí na jejich adresy vznikl na mapě zřetelný klastr
v okolí vodní pumpy, která napájela celé sousedství. V jejím okolí byla patrná
podstatně vyšší koncentrace případů než u jiných pump.
Zajímavostí je Snowova vědecká upřímnost, když zmiňuje, že se v blízkosti
infikované pumpy nalézaly dvě poměrně velké populace, které téměř nebyly
zasaženy – workhouse s asi pěti stovkami chovanců a pivovar s celkem asi sedmi
desítkami zaměstnanců. Autor tedy popíral implikovanou hypotézu o přímé
závislosti nákazy na proximitě ke zdroji vody. Snow kladl důraz na sociální a
situační aspekty – pivovar i workhouse měly vlastní hluboké studny. Mapa jako
taková se stala klasickou předlohou pro tvorbu vědecké mytologie a narace
v několika disciplínách. V posledních desetiletích se nové dějiny disciplín
zabývají demontáží a dekonstrukcí takových narací, diskuse o Snowově mapě toto
1 Snow, J. (1885). On the Mode of Communication of Cholera. London: John Churchill.

92

směřování potvrzuje a ospravedlňuje. Protože se dále v textu práce
k mytologizaci, naraci či dokonce tendenčnímu překrucování klasických map
(Burgessův model) budeme věnovat, považujme tuto odbočku za přípravné
otevření problému. Budeme-li rekapitulovat kauzu Snowovy mapy s pomocí
Toma Kocha,1 vyjeví se, že byl tento klasický opakovaně manipulován, aby autoři
„dějin disciplín“ dosáhli svých momentálních cílů.
Jedním z prominentních představitelů a zakladatelů „hygienické tradice“ byl
Edwin Chadwick (1800-1890). Jeho rozsáhlému dílu nebudeme věnovat detailní
pozornost, protože se ale jedná o osobnost se zásadním vlivem na vývoj
praktických i teoretických otázek uspořádání života v moderním velkoměstě,
zmíníme alespoň základní okruhy problémů, jimiž se zabýval.
Intelektuálním zdrojem Chadwickových aktivit byla zkušenost, již nabyl jako
asistent Jeremyho Benthama, filosofa, jenž nalezl v dějinách modernity i jiné
místo než jako představitel „utilitarismu“. Jeho Panoptikon se stal téměř
emblémem modernity, či jinak vyjádřeno, postmoderna Panoptikon opakovaně
používala pro ilustraci některých moderních tendencí a principů.2 Bentham
považoval

Panoptikon

za

univerzální

ideu

aplikovatelnou

na

„trestání

nenapravitelných, hlídání šílených, reformu krutých, zadržování podezřelých,
zaměstnání zahálčivých, léčení nemocných (…).3 Benthamovo angažmá v reformě
aglického vězeňství údajně ovlivnilo mladého Chadwicka natolik, že základní
Benthamovy principy aplikoval na problematiku chudoby. Konkrétně se jednalo o
jeho přímý podíl na tvorbě „Poor Laws“ z roku 1834. Toto zákonné opatření se
stalo zásadním východiskem pro disciplinační přístup, či přímo trestání chudoby. 4
Základním instrumentem zákona byl workhouse. Instituce vyrostla z představy o
možnosti ziskového trestání, nešlo pouze o zisk společenský ve smyslu nápravy
jedince, ale o zisk finanční.5 Zdůvodění pro pobyt v instituci se nemusela zakládat
1 Koch, T. (2004). The Map as Intent: Variations on the Theme of John Snow. Cartographica, Vol.
39, No. 4.
2 Např. Friedberg, A. (1994). Window Shopping – Cinema and the Postmodern. Berkeley:
University of California Press, s. 17–38. Panoptikon je tématem řady statí los angeleské školy.
3 Hall, P. (1998). Cities in Civilization. London: Phoenix, s. 665.
4 Hall vykládá Panoptikon jako kombinaci tří různých aspektů – utopický (ideální uspořádání
specifické komunity), dohlížecí (trvalý dohled) a kontrolující (dávkování a vyvažování radosti a
bolesti). Ibid., s. 666.
5 První workhouse v Anglii vzniká 1697 v Bristolu (v Německu Zuchthaus Hamburg již 1620),
tato instituce se rychle rozšířila po celé civilizované Evropě. Foucault jejich vznik podmiňuje
zřetelným odsouzením zahálky a silně přítomným imperativem práce: „Už nejde o to, zavírat
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na ničem jiném než na prokazatelné nezaměstnanosti. Nezaměstnaný byl vnímán
jako strůjce vlastního neštěstí, jeho lenost a neschopnost měla být napravena
odnětím svobody a nucenou prací. Jedním z kořenů takového obrazu chudoby
byla obava z rozšiřující se chudoby jako vedlejšího produktu péče o chudé, tedy
vnímání péče a podpory jako „korupce charakteru.“ 1 Workhousy měly proti této
zpovykanosti působit.2 Panoptikon lze přirovnat k jakési senzorické karanténě
totálního prostředí, jejíž účinky budou použitelné na „vyléčení chudoby“, 3 jednalo
se v podstatě o vězeňský režim (či s Goffmanem řečeno přísné totální instituce),
v němž byl den strukturován podle jasných základních kritérií: spánek, strava,
modlitba, práce, to vše v přesně vymezených sekvencích, pod dohledem a
s minimem nákladů.4 Za zavedením „totálního režimu“ stála představa o
nápravném vlivu odstrašující zkušenosti: „(...) chudý musí jít do workhouse a
podmínky v něm musejí být podstatně horší než mimo něj.“ 5 Autoři zákona
předpokládali, že velká část chudiny je pouze neschopná (zpovykaná a líná) vést
vlastní život dostatečně cílevědomě vzhledem k vlastnímu sebeobstarávání.
Moralizující pohled na chudobu jsme výše již zmínili, ten byl patrně trvale
přítomný, ale motivace k prosazení podobně drastické legislativy asi byla živena i
obavou z revolučního potenciálu chudiny, který bylo nutno disciplinovat. V praxi
se ale ukázalo, že rozhodující proporci chovanců netvořila kategorie
„nezaměstananí ale schopní pracovat“, nýbrž psychicky či jinak vážně a trvale
nemocní, tedy jedinci odkázaní na péči.
V souvislosti s podobnými pohledy na moderní městskou chudobu se jen těžko
zbavíme asociací s nám časově bližšími označujícími rétorikami o „rozkladných
nepracující, ale donutit zavřené k práci, aby sloužili všeobecnému prospěchu. Systém střídání je
jasný: v dobách plné zaměstnanosti a vysokých mezd laciná pracovní síla; a v období
nezaměstnanosti vstřebání zahalečů a ochrana společnosti před neklidem a bouřemi.“ Foucault, M.
(1994). Dějiny Šílenství – Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, s. 46.
1 Téma vztahu podpory chudých a jejich následného zakonzervování se opakuje a pokračuje do
současnosti. Obšírná diskuse k fungování sociální politiky ve vztahu k chudobě viz např. Murray,
C. (1994). Příliš mnoho dobra – americká sociální politika 1950–1980. Praha: SLON.
2 „Požadavek internace – požadavek, v němž se nerozlučně pojily zřetele ekonomické a mravní –
se zrodil z určitého pojetí práce. (…) Svět výroby a obchodu navázal na staré rituály
exkomunikace.“ Foucault, M. (1994), s. 49.
3 Hall, P. (1998), s. 665.
4 Goffman, E. (1991). Asylums – Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other
Inmates. London: Penguin Books. V tomto kontextu především s. 13–117. O procesu
„shelterizace“ psal blíže také Sutherland. Sutherland, E. H. & Locke, H. J. (1971, orig. 1936).
Twenty Thousand Homeless Men – A Study of Unemployed Men in the Chicago Shelters. New
York: The New York Times & Arno Press, s. 144–166.
5 Hall, P. (1998), s. 676.
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živlech“, „chátře“, o „podřadných rasách“ majících „křivý charakter“, které
kázaly o nutnosti jejich uzavření, disciplinace, ekonomického vytěžení a případně
i likvidace. Dnešní čtení podobně označujících rétorik z poloviny 19. století může
vést k varování před pohledy na současnou společnost, v nichž se celé její části
stávají jakýmsi nechtěným přívěškem blahobytu zbytku. Tato rétorika vede
k potlačování vlastního konstitučního prvku, tedy svobody individua, obvykle po
ose odejmutí lidství označujícími rétorikami – odejmutí svobody.
Chadwickův přínos pro urbánní výzkum nespočívá ve zmíněných drakonických
opatřeních, nýbrž v provedení gigantických šetření zabývajících se hygienou a
městskou infrastrukturou a také ve vypracování pokrokových návrhů na změny.
Jeho Sanitary Condition of the Labouring Population Report z roku 1842 měla
odpovědět na otázky týkající se hygienických poměrů dělnických vrstev. Zpráva
pokrývala velká průmyslová centra i menší zemědělská osídlení a prokazovala, že
venkovské obyvatelstvo sice čelí epidemiím podobně jako městské obyvatelstvo,
ale velká města jsou celkově nezdravější a životu nebezpečnější (úmrtnost roste
spolu s hustotou).1 Chadwick se systematicky věnoval městské hygieně a jejím
reformám, podílel se na dlouhodobé diskusi, jakým způsobem v Londýně vyřešit
katastrofální situaci s dodávkami nezávadné vody a bezpečným a zajistit efektivní
vedení odpadních vod. Problém vody a odpadu se v Londýně vázal na Temži –
z ní se podstatná část spotřebovávané vody čerpala, a stejně tak sloužila jako
jedna velká odpadní jímka. Než došlo k zavedení účinné kanalizační sítě, byl
odpad řešen systémem septiků, které za silných srážek a také kvůli přílivu
přetékaly. Kde existovalo kanalizační vedení, to bylo sváděno přímo do Temže,
průmyslový odpad směřoval tamtéž. Bylo evidentní, že čím níže po proudu Temže
zdroje ležely, tím více byly kontaminované, stejně jako skutečnost, že většina
mělkých studní v Londýně měla zdroje v odpadem kontaminované půdě. Na tyto
skutečnosti upozorňoval např. v příloze k Sanitary Report, jež obsahovala detailní
pojednání o negativech klasického pohřbívání v městském prostředí a varovala
před nebezpečím epidemií způsobených např. kontaminovanou vodou a půdou v
blízkosti městských hřbitovů.2
Když Foucault psal o panopticismu jako o završení jednoho historického procesu,
1 Lees, A. (1985). Cities Perceived – Urban Society in European and American Thought 1820–
1940. Manchester: Manchester University Press.
2 Chadwick, E. (1843). Supplementary Report on the Results of a Special Inquiry into the Practice
of Interment in Towns. London: Clowes ans Sons.
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který se projevuje jasnými ekonomickými, politickými a vědeckými specifiky,
měl na mysli Panoptikon jako zobecnělý model fungování, jenž je konkrétním
„způsobem definování vztahů moci a každodenního života lidí.“ 1 Některá
Foucaultem zmiňovaná specifika morových epidemií ve městech se podobají
okolnostem vzniku „sociálně-hygienických“ výzkumů tkvících v cholerou
zmáhaném Londýdě: „Město nakažené morem, celé prostoupené hierarchií,
dohlížením, pohledem, psaním, město znehybnělé extenzivním fungováním moci,
jež dopadá odděleným způsobem na všechna individuální těla – to je utopie
dokonale ovládaného města.“2 Takto ve zkratce dokázal Foucault vystihnout ideu
moderního urbanismu – pokud dojde k problémům, řešení se zhostí věda, o
prosazení objevů čekajících na implementaci se postarají státní istituce (škola,
policie, armáda, nemocnice). Zde diskutované empiricko-hygienické přístupy jako
by byly vše vtahujícím okem benthamovské vědy a zároveň nástrojem pro
organizační a mocenské struktury státu. Chadwickovy i Boothovy výzkumy se
vyznačují enormním rozsahem a úsilím popsat pokud možno všechny vybrané
jevy ve všech případech. Hovoří-li se o choleře, tak všechny případy infekce a
všechny zdroje vody, hovoří-li se o chudobě, pak všechny domy a rodiny. Zde
jazyk vědy, jazyk kategorizující a rozřazující populaci do různých tříd,
uskutečňuje absolutní nárok na další vývoj společnosti i jedince samého.
Ve výše popsaném společensky napjatém ovzduší let 1887-1888 liverpoolský
rejdař, vědec a reformátor Charles Booth opakovaně vystoupil před Královskou
statistickou společností, jejímž předsedou se jako neakademik stal roku 1893,
s prvními výsledky zkoumání chudoby v East Endu.3 Protože první prezentace
byly přijaty pozitivně, Booth v atmosféře bohaté na apel a očekávání rozšířil
projekt i za hranice East Endu a zahájil tak projekt systematicky pojatého
sociálního výzkumu urbánní chudoby, který ve své době neměl obdoby – ve
finální verzi dosáhl monumentálních sedmnácti svazků.4 Booth údajně začal
1 Foucault, M. (1999). Dohlížet a trestat – Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, s. 287.
2 Ibid., s. 279.
3 Pfautz, H. W. (1967). On the City: Physical Pattern and Social Structure, Selected Writings
of Charles Booth. Chicago: University of Chicago Press. H. W. Pfautz připravil a okomentoval
výbor z Boothova díla. Z tohoto titulu převážně vycházíme. Pfautz podrobně analyzoval dílo,
v druhé části publikace jsou výňatky z Boothova výzkumu. Tento soubor bude v citacích dále
uváděn ve dvou formách: 1) pokud bude citován Pfautz, tak jako Pfautz (1967); 2) pokud bude
citován Booth, potom jako Booth in Pfautz (1967).
4 Tento mohutný soubor se skládal ze čtyř celků: I. Chudoba (čtyři svazky, 1902); II. Průmysl (pět
svazků, 1903); III. Náboženství (sedm svazků, 1902-3); IV. Závěry (jeden svazek, 1903). Pfautz
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výzkum chudoby v Londýně jako snahu o vědecké vyvrácení výše uvedených
pamfletů, nicméně jejich odhady ve svých empirických zkoumáních nakonec
potvrdil. Již byla zmíněna popularita „slummingu“ a různých „objevitelských
procházek“ do velkoměstské džungle. I Booth navštěvoval East End a tyto čtvrtě,
které ho zaujaly mimořádnou sešlostí a chudobou, se staly první oblastí
podrobenou jeho výzkumům. Měl to být také H. M. Hyndmanem (šéf Social
Democratic Federation) v roce 1885 publikovaný závěr, že 25 procent dělníků
v Londýně obdrží tak nízké platy, že z nich nemůže vyžít, s nímž Booth
nesouhlasil a hodlal ho svým zkoumáním vyvrátit.1 Původ Boothova projektu
naznačil Hyndman ve svých pamětech, nicméně G. Himmelfarb tento původ
odmítá (Hyndmanovy paměti považuje za nespolehlivé), stejně tak i jiné obvykle
zmiňované motivace (např. kritika pamfletů). Údajně to měl být Boothův
anonymní podíl na výzkumu „původu chronické chudoby“, provedeném Maison
House Comittee v roce 1885, jenž ho přivedl na myšlenku realizovat masivní
pozitivisticky zakotvený projekt.2 Ať již byly jeho původní motivace jakékoliv,
jednalo se mu o nastavení nepokřiveného zrcadla tehdejím skutečnostem a z jeho
pohledu o narovnání či zpřesnění: „East London leží za oponou, na níž jsou
namalovány strašlivé obrazy – hladovějící děti, trpící ženy, přepracovaní muži;
horory opilosti a zločinu; monstra a démoni nelidskosti; giganti nemoci a
zoufalství.“3 Na otázku, co tyto obrazy skutečně ukazují, si Booth odpovídá
rozhodným způsobem v proslaveném citátu: „Tuto oponu jsme se pokusili
zvednout.“4 Zvednutí opony zde mělo znamenat distancování se od pohledů na
chudinské čtvrtě, jež zdůrazňovaly jejich neustálý úpadek, a také odklon od těch
nabádajících k trpělivosti s nevyhnutelným nastolením důsledků pokroku. 5 Jeho
polohu lze označit za programově anti-senzační. G. Himmelfarbová tuto snahu o
změnu perspektivy ilustrovala srovnáním s jeho předchůdcem – „Mayhew byl
náhodný, impresionistický, melodramatický a roztříštěný. Booth byl systematický,
faktický, objektivní, srozumitelný.“6 Sice

neodpovídá našim současným

měřítkům, jistá forma ideálu nezúčastněného pozorování, jakkoliv rudimentární a
(1967), s. 26. Výzkum byl uskutečněn v letech 1886–1903.
1 Pfautz (1967), s. 21.
2 Himmelfarb, G. (1991). Poverty and Compassion – The Moral Imagination of the Late
Victorians. New York: Knopf, s. 90–91.
3 Booth in Pfautz (1967), s. 85.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Himmelfarb, G. (1991), s. 94.
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naivní, byla jeho skutečným krédem: „Předkládaná fakta byla shromážděna a
stanovena bez předsudků a bez úmyslu překrucovat a bez přededem učiněných
závěrů.“1 Proklamace jako následující – „V takto rozsáhlém šetření může i malé
zkreslení vést k vážné chybě a toto zkreslení může být docela nevědomé. Já mohu
pouze říci, že jsme udělali maximum, abychom se se tohoto nebezpečí
vyvarovali.“2 – nejsou důležité pro své sliby, ale protože poukazují, jakkoliv
pouze formálně, na možnost nevědomých předsudků a zkreslení ležící mimo
sebekontrolu výzkumníka. Přes tyto náznaky Boothův způsob práce ukazuje až
slepou důvěru k jím využívaným datům. Jejich podstatná část byla, alespoň
zpočátku, sebrána k jiným účelům a podle jiných pravidel, než jak by je stanovil
on sám. Přebírání existujících dat svědčilo o důvěře v práci osvícenských institucí,
autor je doplnil vlastním výzkumem a vložil je pak do celku Londýna. Ač byla
jeho nestrannost diskutabilní, Boothova práce v porovnání se současníky vynikala
zásadním charakteristickým znakem – již nejde o popis a vysvětlení lokální
chudoby, ale o populaci celého Londýna v její celkové existenci.3
V prvním šetření chudoby ve východním Londýně Booth jako základní zdroj dat
použil síť School Board Visitors, školních inspektorů, kteří pravidelně
navštěvovali domácnosti s dětmi v předškolním a školním věku až do konce
docházky. Tito inspektoři byli osloveni, protože znali nejlépe terény především
v chudých čtvrtích, v nichž byl největší podíl záškoláků. Booth pak se svými
dvěma spolupracovníky prověřoval informace 34 tazatelů o všech provedených
záznamech. Na šetření dále spolupracovali místní policisté, o data byly požádány
londýnské farnosti, Boothovi tazatelé prováděli interview se zaměstnavateli,
průmyslníky, odboráři a faráři, autor se také opíral o data cenzu z roku 1881. 4 Při
sběru dat, která měla sloužit k objasnění příčin chudoby daných osob, „tazatel“
přiřazoval jednotlivci číslo popisné, patro, stav, věk a dvě z možných 23 kategorií.
V zásadě se jednalo o izolování hypotetické hlavní a přispívající příčiny chudoby. 5
1 Booth in Pfautz (1967), s.73.
2 Booth in Pfautz (1967), s. 180.
3 Himmelfarb, G. (1991), s. 94.
4 O pochůzkách s policisty se vedly záznamy. Tyto i další záznamy a deníky jsou k dispozici na
podrobných stránkách LSE. Charles Booth Online Archive (2002). Poverty Maps of London.
http://booth.lse.ac.uk/static/a/4.html (staženo 5. 2. 2013). Na výzkumu se podílela řada
spolupracovníků, mezi nejznámější patřila Beatrice Potter Webbová (1858–1943), aktivistka
Fabian Society a spoluzakladatelka London School of Economics. Dále také H. L. Smith, který
Boothův výzkum do jisté mítry replikoval (New Survey of London 1928–1933).
5 23 kategorií bylo kódováno jednotlivými písmeny, každé zastupovalo jednu z nich. Např. Zločin
– C; Velká rodina – F, Extravagance – E; Smrt manžela – W; Sirotek – O; Nemoc – S; Nehoda –
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Po jedné z kategorií přiřadil i přítomným členům rodiny. 1 Dále připojil několika
holými větami životní peripetie (důraz byl kladen na evidenci dřívějších žádostí o
sociální pomoc), povolání a kontakt na další „chudé příbuzné“. Sebraná data
Booth se svými spolupracovníky přenesl do mapy, kde každá prozkoumaná ulice
dostala barvu odpovídající kategorii přiřazené podle převládající třídy ve zdejší
populaci. Největší věhlas Boothovi získalo rozdělení populace do tříd podle jejich
životního standardu (třídy A-H). V podstatě se jednalo o stanovení různých stupňů
chudoby, určení hranice chudoby a rozdělení tříd nad touto hranicí. Jeho typologie
je souhrnně představena v následujících tabulkách.
Kategorie / Třídy

Charakteristika

I

A

nejnižší třída 0,90%

příležitostná práce, chudáci a polosvět

II

B

velmi chudí

7,50%

pomocné práce, život z ruky do úst, chronická 30,7%
potřeba sociální pomoci

III

C

chudí

22,30%

malé výdělky
z důvodu

D
IV

E

O

nepravidelné práce
nízko ohodnocené práce

třída
pracujících

51,50%

pravidelná a spravedlivě placená zaměstnání komfort
všech stupňů
69,3%

G

nižší střední

17,80%

vyšší střední a ostatní vyšší

H

vyšší střední
a vyšší

F
V

chudoba

nezařazení

domovní žebráci; vězni; chovanci blázinců a
pečovatelských domů; vojáci v kasárnách

Tab. 2. Typologie Boothových tříd.
Dle Booth in Pfautz, s. 51-52.

Původní typologii Booth později revidoval v souvislosti s rozšířením sběru dat.
Jestliže v první fázi spoléhal na subjektivní zhodnocení terénní situace školními
inspektory, ve fázi druhé používal propracovanější systém, v němž se pokoušel
redukovat zkreslení vyplývající z přílišné jednostrannosti. Kontinuum chudoba –
bohatství nastavil podle poměru počtu osob k počtu obývaných místností. Takto
převedl dosavadní rozdělení na tři třídy. Chudobu zde zavádějícím způsobem
X; atd.
1 Členové byli rozděleni do tří skupin – otec nebo manžel, matka nebo žena, obojí. Přiřčená
písmena byla označena horním indexem v odpovídajícím pořadí. Údaje o jedinci se
zaznamenávaly do jedné linie, čímž vznikl idealizovaný profil. Např. John Curtiss – S, 72, X z n:
S znamená nemoc, X nehodu, z starobu, n bez vztahů. Příčinou chudoby J. Curtisse (72) je tedy
nehoda, která způsobila onemocnění, dále jeho vysoký věk a absence osob, jež by o něj mohli
pečovat.
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redukoval na otázku přelidnění.1 Přes zřejmou redukci si byl vědom, že jde pouze
o hrubé měřítko, že mnohé rodiny trpěly přelidněním, protože zásadní pro jejich
zaměstnanost byla proximita k pracovišti, ačkoliv by podle výše příjmů mohly
bydlet i jinde.
Třídy
A,B

C,D

Důvody chudoby

Populace (% )

otázky zaměstnanosti 55
otázka zvyků

14

okolnosti

27

otázky zaměstnanosti 68
otázka zvyků

13

okolnosti

19

Tab. 3. Proporce Boothových důvodů chudoby.
Dle Booth in Pfautz, s. 60.

Původní Počet obyvatel na místnost
dělení

Třídy % populace % přelidnění

A, B

nižší

C, D
E, F, G

4 a více

5,9

3 až 4

9,5

2 až 3

23,8

1 až 2

25,4

méně než 1
střední

více než 4 místnosti
více než 4 osoby na jednoho služebného

H

méně než 4 osoby na jednoho služebného vyšší
a všechny další, obyvatelé hotelů a klubů
Tab. 4. Typologie Boothových tříd podle koncentrace populace.
Dle Booth in Pfautz, s. 219-227.

3,2

39,2
přelidněné

60,8
nepřelidněné

25,7
2,9
9,9

Již bylo uvedeno, že v Londýně panovala dlohodobě společensky napjatá situace
a vyskytovaly se obavy z revolučních nepokojů. Booth ale hned na počátku svého
usilování ujišťoval vyděšené kolegy, že „hordy barbarů, o nichž jsme slyšeli, kteří,
pocházeje ze slumů, jednoho dne svrhnou civilizaci, neexistují. Jsou to barbaři, ale
je jich poskrovnu, malý a ubývající podíl, ostuda, ale nikoliv nebezpečí.“ 2 Tito
„barbaři“ či „divoši“ spadali do kategorie A (viz tab. I). Jednalo se o skupiny
obvyvatel, jež se „dobrovolně vzdaly podílu na civilizaci“ a na organizovaném
1 Pfautz, H. W. (1967), s. 62.
2 Topalov, C. (1993). The City as Terra Incognita: Charles Booth's Poverty Survey and the People
of London, 1886–1891. Planning Perspectives, Vol 8, No. 4, s. 403.
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životě společnosti a které „nikterak neslouží, nevytvářejí žádné bohatství,
nejčastěji ho ničí. Znehodnotí čeho se dotknou.“ 1 Jakkoli je zde Booth plný
odsudků, uznává, že „kriminálníci“ se vyskytují i v jiných třídách. Třída B je sice
schopna pracovat, ale nikoliv pravidelně a je trvale chudá. Práci v třídě B provází
nedostatek smyslu pro povinnost a zábava je vůči těmto upřednostňována,
kdykoliv je k ní příležitost. Teprve ve třídě C se začnou vyjevovat
nejednoznačnosti při určování hranice mezi „zasluhujícími“ a „nezasluhujícími“.
Opět vystoupí do popředí otázka zodpovědnosti a píle jako základního měřítka
úspěchu, jako by přičinlivost byla především otázkou vlastního rozhodnutí: „Pilní
a šetrní, obvykle žádnou pomoc nepotřebují. Jako chudými se zde budeme
zabývat především těmi, co se dostanou pod ideální standard energie,
prozřetelnosti a střízlivosti.“2 Byla to ale především třída D, již Booth považoval
za své klienty a za své chráněnce.
Booth bývá spojován s moderní konceptualizací formální hranice chudoby. 3 Tato
hranice měla probíhat mezi třídami B a C. Chudí z třídy C jsou dále popisováni
jako třída, která si přes všechny překážky dokáže vlastními silami zajistit životní
nutnosti, zatímco třídy A a B nikoliv. Booth uvedl na příkladu středně velké
rodiny náležející třídám C a D typické problémy, které mohou vést k sestupu do
třídy A a B. Kromě obvyklých těžkostí způsobených obecnými aspekty
zaměstnanosti (typ kontraktů, fluktuace poptávky) se jednalo především o
konzumaci alkoholu, příliš vysoký počet dětí a žena bez možnosti přivýdělku,
jinými slovy, rodiny s malými dětmi musely být maximálně obezřetné a
disciplinované, jinak jim skromné výdělky nestačily pokrýt základní životní
potřeby: „Jsou to ale nehospodárnost a neuváženost výdajů, co namáhá rozpočet
více než i několik dětí“; v autorově rétorice je „o jeden šilink týdně méně přímá
cesta do chudoby“. Booth se domníval, že jedna třetina populace žije na hranici či
pod hranicí chudoby, ale zároveň dodával, že „s jistotou není možné tvrdit, jak

1 Topalov, C. (1993), s. 404.
2 Booth in Pfautz (1967), s. 189
3 Např. Mareš, P. (1999). Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, s. 103–108. V Boothově
díle pokračoval S. Rowntree zkoumáním chudoby v Yorku. Některé poněkud zamlžené Boothovy
koncepty, např. „hranice chudoby“, podstatně prohloubil. Ačkoliv se jedná o zakládající práce
např. pro sociologii chudoby, zde se jim nemůžeme podrobněji věnovat. Rowntreeho výzkum se
také jeví zásadním pro pozdější rozvoj survey movement. Booth i Rowntree byli v přímém
korespondenčním spojení, o čemž svědčí otištěná korespondence. Rowntree, B. S. (1902 ) Poverty
– A Study of Town Life. London: Macmillan and Co.
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velká proporce je nad a pod ní“.1 Toto dělení se logicky stalo předmětem kritiky,
protože hranice byla vymezena naprosto nejasně. Jenda z definic zněla: „Chudí
byli definováni jako ti, kteří mají malé mzdy v důsledku nepravidelného
zaměstnání, a ti, jejichž zaměstnání je sice trvalé, ale mzda příliš nízká. (..) jejich
prostředky sotva stačí na nezávislý život. (…) Jejich životy jsou nekončícím
zápasem s nedostatečným komfortem, tito lidé ale nejsou podle žádných
rozumných měřítek ani podvyživení ani polonazí. Pokud by se hovořilo o cifrách,
navrhuji 18-21 šilinků týdně pro středně velkou rodinu.“2
Při hledání odpovědí na otázky po řešení problémů třídy A a B se Booth
nerozpakoval navrhovat nejtvrdší postup: „(…) v třídě B je jádro sociálního
problému. Ostatní třídy by se o sebe mohly postarat, pokud by třída B
nepřekážela.“3 Topalov se domnívá, že Boothova radikální řešení – třídu A
izolovat a nechat vymřít, trvale ji policejně pronásledovat; třídu B vydělit z života
běžné společnosti a zaměstnávat, vzdělávat ji mimo město v institucích
podobných workhousům – byla inspirována sociálním darwinismem a eugenikou.
Protože se vycházelo z dědičnosti dispozic k setrvání v dané třídě (intergenerační
předávání), programově se usilovalo o omezení reprodukce těchto tříd. 4
Každopádně se cílilo na vydělení těchto dvou tříd z jakéhokoliv systému charity.
Oddělení těchto „nezreformovatelných“ bylo podle Bootha nutné v zájmu pomoci
ostatním třídám chudých. Tato představa o společnosti, v níž jsou trvale (pokud se
nepodniknou „rázné kroky“) přítomny skupiny „nepřizpůsobivých“ (jak se
nazývají v dnešní rétorice), které stahují do bídy a marasmu i své sousedy, je v
moderním evropském myšlení silně přítomna a odkazuje ke kořenům sociálněpolitických technologií reformy „amputací“, kdy rozdělení na „zasluhující“ a
„nezasluhující“ vede k pojmenování skupin, jež je třeba zapomenout, vytěsnit,
perzekuovat, odtransportovat či zlikvidovat. Když se tedy provedou radikální
rétorikou doporučované „amputační zásahy“ do těla společnosti, očekává se
nárůst možností rozvíjet potenciál pilných, ale chudých tříd. Některá Boothova
vyjádření evokují „řešení problémů“ vyhlazováním a likvidací těch, kteří se
nepřizpůsobí ideálům o povinnostech moderního člověka: „(...) chudoba chudých
1 Booth in Pfautz (1967), s. 254.
2 Ibid., s. 258, 51.
3 Ibid., s. 189.
4 Topalov, C. (1993), s. 404.
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je z většiny výsledkem soupeření s velmi chudými (třída B). Domnívám se, že
celkové odstranění této třídy z každodenního 'struggle of existence' je jedinou
možností jak problematiku chudoby vyřešit.“1
Booth vypracoval dvě rozsáhlé a podrobné mapy – první série map Descriptive
Map of East End Poverty byla zhotovena v letech 1886 – 87 (publikována v roce
1889 jako příloha prvního dílu řady výzkumných prací) na základě první fáze
výzkumu chudoby ve spolupráci se školskou komisí (School Board Survey). Tato
mapa byla 1891 rozšířena na čtyři listy. Další soubor map byl vypracován
postupně během další dekády (1898–9, publikován 1902–3), tato mapa již
pokrývala celý Londýn (12 listů), z hlediska zpracování se lišila pouze
v detailech.2
Mapa užívá k oslovení širší veřejnosti jiné prostředky než naléhání, patos,
sentiment pamfletů a proto-etnografických prací. Boothovy „sociální mapy“
komunikují exaktním jazykem odvozeným od map cholery a tuberkulózy, zároveň
nechávají na recipientovi (osvícené buržoazii) samém, jak sociální prostor, jehož
jsou mapy abstrakcí i tvůrcem, rekonstruuje. Vybavíme-li si poznámky, jež si ještě
pár dekád před Boothem v balónu nad Londýnem dělal H. Mayhew, ozřejmí se
posun od osvícensko-romantického pohledu vzduchoplavce a katalogizátora
subkultur ke kartogarfovi sociálních tříd, tvůrci sociálního prostoru a pravidel jeho
uspořádávání, disciplinace.
Topalov upozornil na základní problém konstrukce Boothových map. Booth
údajně nikde nepředložil otevřené metodologické stanovisko, jak převáděl data
(např. o rodinách) do výsledných barev a definic celých ulic. Booth si byl vědom
limitů svých modelů, např. že vybarvení domu, ulice nebo oblasti může být
zavádějící v tom smyslu, že vždy existuje určitá proporce, která jako menšinová
nebude zastoupena.3 První verze map opravil na základě komentářů z Toynbee
Hall, místní experti ho upozornili na nesrovnalosti právě v souvislosti s jím
zavedenou jednobarevností jinak smíšených ulic.4 Pokud se na mapy podíváme

1 Topalov (1993), s. 405.
2 Např. se objevilo zaznamenání žluté barvy (kategorie bohatí), která v první verzi nebyla,
poněvadž v East Endu nebyla kategorie téměř vůbec zastoupena.
3 Problematiku zavádějící stejnorodosti přirozených oblastí řeší pak ve čtyřicátých letech 20.
století např. P. Hatt ve studiích věnovaných „přirozeným oblastem“ (natural areas) a kritice
chicagských koncepcí. P. Hattem se zabýváme podrobněji v kapitole věnované „přirozené oblasti“.
4 Booth in Pfautz (1967), s. 177.
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dostatečně zblízka, na některých místech je viditelné mísení barev, 1 aby se tyto
nejednoznačnosti napravily.

Obr. 2. Výřez z Boothovy mapy Londýna (1898–99).
Charles Booth Online Archive (2002).

Pořádek, soustředění a trvalý výkon Booth očekával od „zasluhujících chudých“
a sám tyto nároky dokládal svou nezdolnou pílí. Důraz na disciplínu je zřejmý i
v jeho úsilí potlačit možné „rušivé“ působení na emoce čtenářů, Booth chtěl
zasáhnout racio čtenářů redukováním a zdržením se jakéhokoliv evokování situací
a morálního usuzování. I v uvedeném krátkém přehledu Boothovy typologie tříd
ale bylo evidentní, že autor při operaci, jež byla pro jeho výzkum fundamentální
(rozdělení do tříd), řadu morálních soudů prováděl a jako autor se držel stranou
1 Legenda k Boothovým mapám (barva/třída). Viz následující mapa: černá/A; tmavě modrá/B;
světle modrá/C, D; růžová/E, F; červená/G; žlutá/H. Fialová/později přidaná barva má vyznačit
podstatné smíšení tříd C – F, v některých případech zahrnuje i B.
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pozorovaných skutečností podstatně méně, než proklamoval. Ve srovnání
s „nedisciplinovanými“ a senzacechtivými přístupy ale svou pozici předložil jako
ideál. Snad lze téma disciplinace s odstupem času v Boothově práci stanovit jako
všeprostupující (sebedisciplína autora – vůle a dlouhodobé nasazení, konzistence
perspektiv, úmyslné a artikulované potlačování nevědeckých „rétorických“ poloh;
disciplinace čtenářů – čtenáři mají také potlačit emocionální a rétorické přístupy
k problematice chudoby, akcentace nasazení rozumu a racionality proti nevědecké
emocionalitě; disciplinace tříd – nepolepšitelné třídy ohrožující zbytek
obyvatelstva budou disciplinovány) a zároveň protichůdné, protože navázané
zároveň na ideály exaktní či pozitivistické vědy i na prostředí sociální reformy a
filantropie. O snaze disciplinovat se, svědčí následující pasáž poukazující na
specifickou polohu autora – mezi hodnotícím reformním úsilím a chladnou
kalkulací nezúčastněné vědy: „Mým úkolem bylo ukázat numerický vztah, jaký
má chudoba, strádání a morální upadlost k pravidelné mzdě a odpovídajícímu
komfortu, a popsat obecné podmínky, v nichž třídy žijí. Můj záměr je splněn,
pokud tato data pomohou sociálním reformátorům nalézt lék na existující
problémy a pokud pomohou vyvarovat se špatných opatření. Nebylo záměrem
rozpracovávat jakékoliv moje vlastní návrhy, a pokud jsem se tu a tam (…)
odvážil za hranice svého programu, činil jsem tak pouze s mnohým zdráháním.“
Ač bývá Booth obvykle recipován spíše sociologií chudoby či stratifikace apod.,
jeho zásadní přínos spočívá také v počáteční kodifikaci základních kategorií
urbánního výzkumu (morfologie, stratifikace, dynamika apod.). V podstatě se
jednalo o zodpovězení elementárních otázek typu: z jakých částí se město skládá,
jak se tyto části či oblasti ustavují a jaké procesy mezi nimi probíhají.
Booth sledoval řadu fenoménů ve vzájemných souvislostech v jedné konkrétní
lokalitě a době. Právě poměrně detailní, pečlivé a tématicky rozmanité, ale
provázané popisy částí celku (tedy Londýna a jeho jednotlivých oblastí) přinesly
základní analytické nástroje, se kterými později podobně pracovala i chicagská
škola.1
Spolu s Pfautzem i dalšími se domníváme, že toto zaměření na jednu
časoprostorovou entitu a její důkladné zpracování otevřelo možnosti rodícím se
empirickým sociálním vědám a po Boothově vzoru vznikl nespočet variací téhož
1 Pfautz (1967), s. 87, 85–170.
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(viz dále). Pfautz Boothův přínos pro sociologii měst vidí ve třech základních
oblastech: 1) statika, dynamika a distribuce populace; 2) administrativní,
přirozené a analytické koncepce oblastí; 3) plánování a růst města.
Boothovy závěry prezentovaly Londýn jako město s poměrně jasnou distribucí
„tříd“. Bohatí

sídlili převážně ve West Endu, většinou v uctivé vzdálenosti od

Temže (výše uvedené „senzorické aspekty“ kapalin ve velkoměstech 19. století) a
postupně osídlovali severní okraje města. Střední třídy se soustředily kolem
hlavních tepen vedoucích do centra. Nejchudší osídlení se nalézala ve východních
částech (East End) na obou stranách řeky, často také v místech výrazných
prostorových komplikací (železnice, průmysl, vodní toky), majících vliv na
ztížení volného pohybu (obvykle zesilovaly izolaci). 1 Booth tyto tendence shrnul
v

proto-sociálně-ekologickém

postulátu:

„Rezidenční

Londýn

směřuje

k uspořádání do prstenců podle tříd, z nichž tím nejjednolitějším je chudoba
soustředěná okolo centra.“2
Při otázkách po charakteru a vlivu migrace na Londýn Booth akcentoval důvody
migrace, zaměstnání, třídu, vliv přistěhovalců na kriminalitu a chudobu v oblasti.
K zajímavým závěrům dospěl při porovnávání imigrace z provincií a ze zahraničí.
Zatímco rurální anglická imigrace se koncentrovala v nových osídleních na
okrajích s nízkou hustotou populace a dále se pohybovala směrem na východ a na
sever, zahraniční přistěhovalci mířili do centra, často vytvářeli „kolonie“ a jejich
podíl v populaci klesal směrem k okraji. Je možné konstatovat, že Booth stanovil
zárodky postulátů o sukcesivní migraci uvnitř města, kterou podrobně
rozpracovala CHS. Booth měl pro potvrzení teze o sukcesivním pohybu populací
v Londýně vlastní empirická data. Tato prezentoval následovně: „Když se červené
a žluté třídy stěhují, jejich ulice se barví do růžova, zatímco dříve růžové ulice se
změní na fialové a fialové na světle modré.“3
K základním pojmům rané sociologie města a CHS patří „přirozené oblasti“,
jejich „přirozená historie“ a jejich dynamika navázaná na zmíněnou „sukcesi“.
Ačkoliv je Booth jasně nepojmenoval, jeho práce implikuje základní obrysy
zmíněných pojmů. Podle něj vzniká v centru města (Londýn) přetlak, jehož
1 Boothovy mapy byly do jisté míry použity jako podklady pro tehdejší asanace, není bez
zajímavosti, že dodnes „mnoho Boothem identifikovaných oblastí východního Londýna vykazuje
nejhorší sociální deprivaci“. Vaughan, S. (2007). The Spatial Form of Poverty in Charles Booth's
London. Progress in Planning, Vol. 67, No. 4.
2 Booth in Pfautz (1967), s. 93. Blíže v kapitole o koncentrickém modelu Chicaga.
3 Ibid., s. 94. Vysvělení barev je v tabulce uvedeno výše.
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důsledkem se populace postupně přemisťuje směrem k okrajům. Faktory tohoto
centrálního tlaku měly být např. přirozený přírůstek populace a imigrace, úbytek
obytné plochy výstavbou nebytových prostor, otázky statusu a kvality bydlení. 1
Právě asanace a velké konstrukční a infrastrukturní projekty podstatně redukovaly
bytový fond obývaný nejchudšími.2 Tyto redukce pak zvýšily tlak na sousední
oblasti středních vrstev, do nichž populace chudých musely zákonitě pronikat.
Booth rozeznával řadu oblastí. Administrativní oblasti se kryly s hranicemi
školních úřadů, farností apod. Tyto hranice navzájem nekorespondovaly, a pokud
by se z nich mělo vycházet pro analytické účely, neposkytly by spolehlivá
vodítka. Booth užíval i „analytických a prezentačních prostorových konstruktů“,
kdy první byly celky ohraničené za účelem vyjádření a porovnání nějaké
specifické kvality (např. barvy v Boothových mapách) a druhé za účelem
srozumitelné prezentace dat (tradiční koncepty jako East, West End). Pfautz se
domnívá, že ačkoliv Booth pojmu „přirozená oblast“ neužíval, zřejmě
identifikoval procesy, v nichž vznikaly, a vzorce, do nichž se formovaly, o čemž
měly svědčit termíny jako „sousedství, obchodní oblast, kolonie cizinců, oblast
chudoby“. Booth nesporně rozlišoval administrativně-správní realitu a jí
ohraničené celky od reality sociálně geografické či ekonomické. Zůstává otázkou,
do jaké míry byly tyto ještě nepojmenované koncepce podložené artikulovaným
teoretickým modelem. Tuto kvalitu, jež je podle našeho názoru pro „objev“
zásadní – jednalo by se o rozeznání jevu jeho zakotvením do prověřovatelného
rámce nějaké teorie –, Boothovy „přirozené oblasti“ nemají. Ovšem Boothova
rétorika je té chicagské již blízká, např. když identifikoval přirozené geografické
překážky a masivní infrastrukturní zásahy jako zásadní pro tvorbu oblastí:
„železniční tratě na viaduktech a náspech činí lokální komunikaci nadmíru
obtížnou. (…) Jedna oblast pouze se dvěma průchody, jiná pouze se dvěma
stezkami přes koleje. (…) To je jeden z nejlepších příkladů pastí chudoby
v Londýně.“3 Booth rozeznával u oblastí i jejich „sociální charakter“, který se
znažil konstruovat na základě faktorů. Hlavními faktory byly: „třída obyvatel“,
geografické danosti (např. Temže), typy institucí, přístupnost a prostupnost vůči
sousedním oblastem (např. z hlediska zaměstnání).
1 Pfautz (1967), s. 96.
2 Viz výše obecná diskuse k viktoriánským slumům.
3 Booth in Pfautz (1967),s. 112–113.
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Jednoznačným Boothovým přínosem se ukázala schopnost shromáždit data nejen
pro dílčí čtvrť či obvod, ale pro celý Londýn jako metropolitní oblast. Tento
rozsah a členitost položily základy a otevřely nové možnosti propojení výzkumu a
plánování. V okamžiku, kdy je nekontrolovaný růst moderního velkoměsta
podchycen propojenými daty, je možné uvažovat o poučené reformě a „vědeckém
urbanismu“. Přibližujeme-li Boothovy výzkumné postoje, je třeba připomenout,
že vědomě užíval kombinace kvalitativních a kvantitativních dat, jak vzpomíná
jedna z autorových asistentek, známá aktivistka Beatrice Potterová: „Statistická
metoda byla potřeba k zakotvení výsledků osobních pozorování a osobní
pozorování k oživení statistiky.“1 V recepci Boothova díla obvykle dominuje
obdiv nad rozsahem nezúčastněné, objektivní a soustředěné práce, provedené ve
jménu oddanosti a víry v aplikaci vědeckých postupů na možné reformy
společenských problémů. Je otázkou, jaké možnosti tato data nabízela pro praxi a
kdo byl schopný je zpracovat: „(...) devět tlustých svazků, labyrinty statistik,
mapy plné roztomilého barevného zmatku, nekonečné detaily ulic, domů a
rodinného života, po tom všem zbyl celkový dojem něčeho monstrózního,
groteskního, pošetilého – něčeho mimo možnosti individuální syntézy; chaos
vzpírající se všem pokusům o uspořádání.“ 2 Dyos k tomuto aspektu poznamenal,
že se jedná o enormní soubor dat, ovšem bez jakékoliv úvodní hypotézy. Tato
absence ale bude rámovat celé survey movement, u jehož zrodu Boothova práce
stojí. Booth se nebránil zobecněním londýnského výzkumu a tím položil i jednu
ze základních otázek moderního urbánního výzkumu – do jaké míry je numiciózní
rozbor života v jednom moderním velkoměstě aplikovatelný na města jiná, či
dokonce použitelný pro studium problémů obecnějšího rázu: „Troufl bych si
tvrdit, že životní podmínky v jiných našich velkých městech se příliš neliší (…).
Všude se opakují stejné podmínky, a ačkoliv se zámoří liší, popis slumu v New
Yorku by mohl posloužit jako ilustrace k této knize.“3
Byla to patrně Boothova pozice mimo akademické struktury, která zabránila jeho
hlubší recepci. Pokud byl vůbec vnímán, spíše je řazen k sociální práci a reformě.
R. E. Park zaznamenává Boothův přínos v eseji The City as a Social Laboratory4
1 Himmelfarb, G. (1991), s. 93.
2 Briggs, A. (1973). The Human Aggregate. In: Dyos H. J. & Wolf M. (Eds.), The Victorian City –
The Images and Realities, Vol. I. London: Routledge and Kegan Paul Ltd, s. 97.
3 Booth in Pfautz (1967), s. 193.
4 Park, R. E. (1952, orig. 1929). The City as a Social Laboratory. CPP II, s. 76.
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a označuje ho jako předchůdce Rowntreeovy obdobné studie Yorku z roku 1901 a
sociálních výzkumů hygieny a bydlení v Chicagu z konce poslední dekády
devatenáctého

století,

iniciovaných

socioložkou

a

reformátorkou

Jane

Addamsovou.1 Park poznamenal: „Nebyly to Boothovy statistiky, ale jeho
realistické popisy aktuálního života pracujících tříd – podmínky, v nichž žili a
pracovali. (…) Co v těchto studiích nalézáme, je podrobná a usilovná zpráva o
fázi moderní civilizace na konci devatenáctého století, představené na životě
londýnského dělníka. Tyto studie byly sociologickými výzkumy a staly se
historickým dokumentem.“2 Park legitimizoval Boothe jako sociologii a dobově
inspirativní pramen, zdůrazňoval subjektivní popisy a pozorování podmínek
oproti pozitivistickému empirismu, k němuž dle našeho názoru Booth přirozeně
směřoval. V ISS Park a Burgess na Boothe odkazují v několika případech. Uznání
jeho zakladatelské pozice je zde podstatně zřetelnější, následující potvrzuje
Parkovu oblibu opozice vůči tehdejším „populárním dobročinným výzkumům“:
„Boothovy studie Londýna (…) jsou příkladem takového nezúčastněného šetření.
Je to pokus otestovat populární představy o vztazích mezi mzdami a
dobročinností.“3 Park Boothovi vyslovuje uznání za hluboké otevření zásadního
problému, ale jedním dechem se shoduje s ostatními pohledy, jež kritizovaly
nedostatek jasných závěrů: „Tato rozsáhlá studie neosvětlila zásadním způsobem
pouze chudobu v Londýně, ale obecně i lidskou přirozenost. Na druhou stranu
kladla více otázek, než zodpověděla, a pokud něco skutečně demonstrovala, (...)
byla to potřeba nové formulace problému.“4
Je s podivem, že Park nezdůraznil Boothův přínos v propojení statistik a
prostorového modelování, jenž se projevil v propracovaných mapách. Právě mapy
a plány města, do nichž byla data zanášena, byly jedním z pilířů pro teoretická
zobecnění i pro dílčí interpretace chicagské školy. Park sice Boothe zcela
nezapírá, poukazuje ale na tu stranu Boothovy významnosti, která nebyla
rozhodující pro jeho (resp. chicagskou školu) další orientaci. Nelze se proto
ubránit dojmu, že Park tuto stranu Boothova přínosu zamlčel, aby uchoval
prvenství „sociálně-kartografického“ uvažování v Chicagu.

1 Přínos J. Addams pro zkoumání města přiblížíme v následujícím oddílu.
2 Park, R. E. (1959, orig. 1929), s. 77.
3 ISS, s. 44.
4 ISS, s. 55.

109

Tento oddíl může vést

k rétorické otázce, zda strach z epidemií a nákazy

neznamenal i strach z revoluce, strach z narušení společenského statu quo. Zda se
ve zmíněných „sociálně hygienických“ výzkumech jednalo o rýsování hranic
bídy, cholery či kriminality motivované obavami a na ně navazujícími opatřeními,
jak ony populace v hranicích udržet, či zda se jednalo o výzkumy, jež měly vést
k odhalení jejich hlubších příčin a k jejich odstranění či reformování, to zde není
možné diskutovat. Bez ohledu na navazující otázky morálky a lidskosti, které by
takovou diskusi doprovázely, připomeňme, že představené práce, pokud jsou
prezentovány společně s dalšími dobovými typy (zde pamflety a protoetnografie), podávají plastický obraz tehdejší urbánní společnosti. Jsou to také
nenahraditelné historické dokumenty obsahující množství empirických dat pro
nové reinterpretace. V každém případě by tyto materiály měly lépe osvětlit
tehdejší reflexi moderní urbánní existence a umožnit vnímat pozdější CHS jako
celek výzkumů pokračujících v již existujícím diskursu. Hlavním důvodem tohoto
exkursu bylo zakotvování a ohraničování moderních věd o moderních městech,
aby se jedno z pozdějších ohnisek urbánního výzkumu (CHS) dalo vykládat
kontextuálně. Toto ohlédnutí za třemi ranými typy recepce moderní velkoměstské
existence má posloužit k rozšíření sice již existujícího, ale podle našeho názoru
příliš redukovaného kontextu, v němž se CHS obvykle vykládá.
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III. Chicagské zdroje chicagské sociologie
III.i Hull-House a transplantace londýnské zkušenosti do Chicaga
Výše byly představeny tři základní typy reflexe urbánní chudoby v moderním
Londýně. Tyto byly nazvány jako reformně-agitační, proto-etnografický a
exaktní. Kromě již zmíněné absence začlenění rozsáhlé beletristické reflexe
moderní urbanizace do předkládaného přehledu se vyskytoval ještě jeden zásadní
styl, který mezi probíranými typy nefiguroval. Protože se ale více než o
specifickou recepci, reflexi a způsob kritiky jednalo i o důsledný životní postoj,
který zmíněná východiska kombinoval, věnujeme mu nyní zvláštní pozornost.
Oddělené pojednání je zde zvoleno i z důvodu specifické návaznosti na CHS –
jednalo se o settlement house.
Hlavní úlohou této a podobných institucí bylo ustavení komunikační platformy,
přemostění rozdílů mezi dvěma „světy“ či „národy“, jimiž se měly naplnit ideály
uvědomělého občanství na straně buržoazie a nevyužitý potenciál chudiny na
straně druhé.1 Podobně jako u pozdějších reformních hnutí se i zde mělo pomocí
cílené komunikace zlepšovat porozumění mezi skupinami, a tak i redukovat
předsudky. Zakladatelem prvního settlementu Toynbee Hall byl v roce 1884 kněz
Samuel Barnett. Ačkoliv byl zakladatelem duchovní, jednalo se o sekulární půdu
bez denominace. Toynbee Hall se nalézala v nejhorší čtvrti East Endu, tedy asi i
Londýna té doby, ve farnosti St. Jude ve Whitechapel. Sekulární program byl
vědomým krokem, kterým zakladatelé usilovali vztah mezi „dvěma národy“
vymanit z diskursu charity a misie. Mezi obyvateli „osídlení“ převládali studenti
Oxfordu a jiných vybraných univerzit. Studenti měli místní populaci poskytovat
svoje znalosti prostřednictvím kurzů a přednášek, jejich každodenní zkušenost
s dělníky a okolní chudinou měla být učením, jež recipročně poskytovala druhá
strana.
A. F. Davis považuje založení Toynbee Hall za vyvrcholení dlouhodobých a
různorodých reformistických snah, včetně specifického romantismu, které si
kladly za cíl udržovat humanistické a duchovní hodnoty ve světě urbánního
industrialismu a materialismu. Jako hlavní inspirátor je jmenován John Ruskin a
1 Himmelfarb, G. (1991), s. 236.
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jeho specifická verze romantického antiurbanismu, v němž hlásal propojení
umění, náboženství a morálky. Ruskin již dříve vedl kurzy ve Working Mens
College1 a také projekty fyzické práce pro studenty, byl to patrně on, kdo navrhl,
aby studenti po nějakou dobu bydleli ve slumu.2
Prostorové uspořádání Toynbee Hall evokovalo jakousi miniaturu univerzity
s velkokapacitním přednáškovým sálem, ateliérem, klubem a společnou jídelnou.
Těžko si dnes představit koncentrovanější realizace osvícenského a romantického
ducha, než ve formě přednášek ve čtvrti svírané chudobou a kriminalitou:
„typický rozvrh obsahoval přednášky z vědy (geologie, fyziologie, botaniky,
chemie), klasických jazyků (hebrejština, latina, řečtina), historie, literatury
(Diderot, Moliére, Dante, Goethe, Shakespeare), klasická hudba (Händel, Bach,
Scarlatti)“.3 Fungovala zde řada klubů a aktivit – počínaje politickými a
aktivistickými platformami přes cestovatelský, sportovní a mládežnický klub po
výstavy, koncerty a organizaci dětských prázdninových pobytů mimo město. Mezi
rezidenty Toynbee Hall nalezneme významné osobností (např. Oscar Wilde,
Clement Attlee), mezi populární přednášející patřil již zmíněný Charles Booth,
jehož slavná mapa Londýna byla zpočátku vystavena ve zdejší knihovně.
Zmíněné duchaplné servisní aktivity obyvatelům okolních čtvrtí i nejbližšího
sousedství měly vyvažovat druhé poslání – tj. působení místní populace na život
obyvatel zařízení. Pokud by se toto východisko zredukovalo, dospějeme k ideálu
„vystavení se“, jenž má výrazně mystickou složku a je ztělesněn figurou
oddaného moderního vědce, bez váhání nasazujícího vlastní život ve prospěch
vědy.4 Obojí ale v jistých středostavovských mezích – míra devótnosti
nedosahovala intenzity odříkání typické pro život ve františkánské kutaně a i
vystavení se sociálnímu experimentu zůstalo, alespoň přes noc, uvnitř bezpečných
zdí miniaturizované univerzity. Již jsme se věnovali asociacím slumů jako
„džungle“. Rezident Toynbee Hall z představy o vzdělaném gentlemanudobrodruhu, jenž na sebe nechá působit rituální tanec „primitivů“, vybočuje,
pouze pokud, usilujíc o nápravu, ustupuje z pevného přesvědčení o hodnotách a
1 Zařízení zabývající se osvětou dělníků, postupně se v různých formách rozšířilo po celé Evropě,
založeno v Londýně roku 1854.
2 Davis, A. F. (1967). Spearheads for Reform – The Social Settlements and the Progressive
Movement 1890-1914. New York: Oxford University Press, s. 3–5.
3 Himmelfarb, G. (1991), s. 238–9.
4 Řada průkopníků nějaké formy settlementů zemřela ve slumech v relativně mladém věku.
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postojích vlastní třídy, o bezproblémovém fungování společnosti, evokuje
nicméně karavany „etnografů“ vezoucí dostatek výbavy k vybudování opevněné
observatoře. Zde není prostor k reprodukci diskuse o mentální dekolonizaci a
dekonstrukci pohledů na svět, které se formovaly skrze mocenské struktury
podobných invazí a následného organizovaného vystavování se. Připomeňme, že
Toynbee Hall byla upřímnou snahou o poznání „druhého“ a „jinakého“
s morálním a reformistickým nábojem, v nichž rezonovaly základní ideály
demokracie, jež bylo třeba zaštítit pevným občanským postojem a angažmá.
Objevila se ale kritika poukazující na vnitřní protiklad instituce, na nebezpečí, že
se settlementy stanou konzervativní společenskou silou, která poslouží jako tišidlo
špatného svědomí movitých tříd.1
Obrátíme-li se zpět ke třem dříve popsaným typům, settlement se vyjeví jako
jejich zvláštní kombinace. Svým úsilím přinést zlepšení situace připomínal
reformistický étos pamfletového stylu. Proto-etnografický pohled se svým
ideálem vystavenosti a s impresivním výstupem zde upomíná na etnografické
„being there“, jakkoliv ve zlaté kleci. Exaktní či scientistní styl se projevil ve
snaze zdokumentovat a detailně prozkoumat okolí „základny“.
Když Jane Addamsová (1860-1935)2 v roce 1888 vyjela na cestu do Evropy,
opustila Chicago v situaci napjatých vztahů práce a kapitálu.3 Pro zde diskutované
téma je zásadní její návštěva Londýna, kde se seznámila s tamějšími reformními a
charitativními institucemi, mj. četla výše zmíněný titul The Bitter Outcast of
London,4 předlohou pro její vlastní plány ale byl settlement Toynbee Hall. Po
návratu

do

Chicaga

pak

spolu

s

Ellen

Gates

Starrová

roku

1889

v přistěhovaleckém slumu založila settlement po vzoru těch londýnských a
nazvala jej Hull-House. Ten nebyl prvním ani jediným podobným zařízením
v USA. „Settlement house“ se stal doslova hnutím, které se postupně celosvětově
1 Lengermann, P. M. & Niebrugge-Brantley J. (2002). Back to the Future – Settlement Sociology
1885–1930. The American Sociologist, Vol. 33, No. 3, s. 17.
2 Jedna ze zakladatelek amerického komunitního aktivismu, nositelka Nobelovy ceny míru v roce
1935.
3 Přesuneme-li se do Chicaga, paralelou ke „krvavé neděli“ v Londýně může být protestní
shromáždění na Haymarket Square 4. 5. 1886. Jeho důvodem byla smrt šesti dělníků
z předchozího dne, kteří zahynuli při vyšetřování stávky v McCormick Harvesting Machine
Company. Když se policie pokusila demonstranty rozehnat, jeden z nich vhodil mezi policisty
bombu a několik jich na místě zabil, následovala přestřelka a zatýkání.
4 Bennett, J. (1981). Oral History and Delinquency – The Rhetoric of Criminology. Chicago: The
University of Chicago Press, s. 109.
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rozšířilo – roku 1891 jich bylo v USA šest, o šest let později již 74, na přelomu
století počet překročil stovku, 1910 jich existovalo přes 400. 1 Podobně jako
Addamsová, Toynbee Hall navštívili i její předchůdci v čele se Stantonem Coitem,
jenž se tyto ideje jako první pokusil transplantovat do USA, když roku 1886
založil v New Yorku settlement Neigborhood Guild, 1889 následoval College
Settlement, založený výhradně ženami tamtéž.2
Hull-House3 nabízel široké spektrum aktivit,4 podobně jako v Toynbee Hall zde
nalezneme množství turnusových i jednorázových vzdělávacích kurzů a
přednášek, koncertů a výstav. Aktivní byly ženské, mužské a mládežnické či
debatní kluby. V místě byla kantýna, která rozvážela obědy do továren, školka a
jesle, dětské hřiště, knihovna s čítárnou, tělocvična a veřejné lázně. Postupně
rostoucí areál5 navštěvovalo týdně kolem 2000 lidí. Osazenstvo Hull-Housu
tvořila převážně reformně a nábožensky orientovaná středostavovská inteligence,
podstatnou část vzdělané mladé ženy.
Instituce se stala důležitým centrem pro osvětovou a sociální práci orientovanou
na integraci imigrantů, mezi hlavní zájmy HH patřily návrhy reforem zákonů,
především pak ochrana práv pracujících, žen a dětí. Zdejší aktivisté poukázali na
skutečnost, že v rychle rostoucích amerických velkoměstech s podobně masivně
rostoucím průmyslem není uspokojivě řešen problém zaměstnávání přistěhovalců,
důraz byl kladen na odstranění dětské práce imigrantů. Ustavení pracovního práva
pro stát Illinois (Factory Law of Illinois), na jehož prosazení měl HH podstatný
podíl, znamenalo přelom pro další inovace, protože další kroky již měly oporu
v zákoně jasně vymezujícím věk legálního zaměstnání dětí, ohraničila se pracovní
doba žen, také byly předepsány hygienické podmínky. 6 Hull-House se v oblasti
právních reforem nezaměřoval pouze na otázky pracovního práva, podstatný
přínos znamenaly i aktivity v problematice juvenilní kriminality. Reformní
aktivity, v nichž se protínaly křesťanské morální ideály se sociální prací, byly
orientovány také na prevenci či na zeslabení nebo zabránění dezorganizace
1 Davis, A. F. (1967), s. 13.
2 Ibid., s. 8–10.
3 Dále jako HH.
4 Ty jsou spolu s fotodokumentací blíže představeny v podrobné příloze k HMP (viz dále). Příloha
je střízlivým dokumentem moderní instituce pro potřeby vztahů s veřejností, nabízí se také funkce
fundraisingu.
5 Hull-House expandoval během dvaceti let z jedné na třináct budov.
6 Addams, J. (1998). Twenty Years at Hull-House. London: Penguin Books, s. 135.
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komunit imigrantů. V praktické rovině Hull-House zasahoval i do aktivit
zaměřených na dílčí prostorové inovace – např. parkové úpravy a hřiště. Podobně
jako Londýn i Chicago bylo poznamenáno svým růstem, jeho ošklivost a celková
nevhodnost k životu patřily k tématům, s nimiž se residenti Hull-Housu pokoušeli
vyrovnat. Není náhodou, že první veřejné hřiště Chicaga založila rezidentka
F. Kelleyová.1 Avšak hnutí za zkrášlení měst zde nenalezlo přiliš silnou rezonanci,
pokládalo se za nepraktické a vzdálené vážným problémům obyvatel Chicaga.
J. Addamsová prokazatelně znala první publikované Boothovy výzkumy. Ty se
staly základem pro její vlastní výzkumné aktivity. 2 Podstatnou roli hrála i spolupráce
s aktivistkou F. Kelleyovou. 3

Její počáteční přínos spočíval v zapojení raného

marxismu (překládala jako jedna z prvních Engelse do angličtiny) a ve znalosti
tehdejších východisek empirického šetření. R. T. Ely, významný ekonom a mentor
A. Smalla, zakladatele katedry sociologie na chicagské univerzitě, seznámil obě
ženy a nabídl jim možnost publikování v knižní sérii The Library on Economics
and Politics, jejímž byl editorem. Jako výsledek spolupráce širšího týmu rezidentů
HH pod vedením J. Addamsové vyšel v roce 1895 titul Hull-House Maps and
Papers,4 budoucí klasika reformních oborů, pro některé autory dokonce
zakládající dílo americké urbánní sociologie.
F. Kelleyová se roku 1893 stala ředitelkou cenzu v oblasti Hull-House, cílem
mělo být zjištění skutečných poměrů v části města s velmi špatnou reputací –
vědecký přístup zde měl konfrontovat (potvrdit nebo vyvrátit) sdílenou představu
o slumu, celá akce dostala rámcové zaštítění kongresem a vládou. Agnes
Holbrooková popsala oblast následovně: „Tato čtvrtina míle zahrnuje na jihu u
řeky kriminální čtvrť, která v civilizovaném světě vystupuje jako nejotevřeněji a
nejkřiklavěji krutá, na západě zase nejchudší a nejhustěji zabydlená část
Chicaga.“5
Výzkum byl proveden v oblasti přibližně jednoho čtverečního kilometru kolem
Hull-Housu v druhém čtvrtletí roku 1893. Relativně malá rozloha zkoumaného
1 Davis, A. F. (1967), s. 61.
2 Jejich souvislosti sama uvádí v úvodu k HMP, s. viii.
3 Deegan, M. J. (1988). Jane Addams and the Men of the Chicago School: 1892–1918. New
Jersey: Transactions Publishers, s. 6.
4 Residents of Hull-House (1895). Hull-House Maps and Papers – A Presentation of Nationalities
and Wages in a Congested District of Chicago with Comments and Essays on Problems Growing
out of the Conditions. New York: Thomas Y. Crowel & Co. Dále jako HMP.
5 HMP, s. 3.
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území byla vyvážena pečlivostí a orientací na detail. Výběr terénu korespondoval
s obecnou orientací projektu, jíž bylo především upozornit veřejnost na alarmující
poměry v co možná nejempiričtější formě tak, aby obecnější opatření a související
diskuse mohly být podpořeny fakty; „Mapy vykreslují věrně charakter regionu,
jak byl zaznamenán během roku.“ (…) „Hull-House předkládá tato fakta více
s nadějí k stimulaci dalšího výzkumu a aktivity, rozvinutí nových myšlenek a
metod (…)“.1 Druhým, neméně důležitým důvodem pro zvolení tohoto terénu, byl
původní cíl rezidentů důkladně poznat vlastní nejbližší okolí. Při bližším pohledu
na tazatelské archy je zřetelné rozšíření zjišťovaných údajů. Výzkum již
nevychází pouze z dat o rodinných poměrech, jako např. v Boothově případě,
objevuje se baterie otázek týkající se jazykových dovedností a gramotnosti,
orientovaná na zvládnutí angličtiny. Důraz Hull-Housu na problematiku práce je
patrný v baterii osmi otázek, kde se zkoumá délka pracovní doby, zaměstnanost,
týdenní mzda, podpora v nezaměstnanosti apod. Důležitou součástí publikace
tvořily dva rozkládací archy barevně tištěných map. Jedna představuje distribuci
etnik v oblasti, druhá se zabývá rozložením obyvatelstva podle povolání, výše
příjmů a kvality bydlení. Identifikováno bylo osmnáct národností, některé
zastoupené hojně (sto a více), jiné marginálně (tucet). Autorky si byly vědomy
komplikací při zabarvování jednotlivých domů podle principu jedna barva, jedno
etnikum, jeden dům. Často objevující se problém nehomogenního osídlení ve
vícepatrovém domě řešili jednoduše podle jevící se prosté „většiny“. Ukázalo se,
že některá etnika vytvářela osídlení téměř bezvýhradně stejnorodá – především
Italové a Poláci s Rusy (přibližně se kryjící s ghettem), jiná byla relativně
smíšená.
V mapě věnované sociálnímu rozvrstvení se autorky výslovně a úmyslně držely
téměř identického barevného rozlišování jako Booth a potvrdily tak anglickou
předlohu jako zásadní východisko. Stejně jako on používaly pěti základních
sestupných kategorií podle rodinných příjmů, od žluté po tmavě modrou, resp.
černou. Na rozdíl od Boothe neužívaly smíšenou kategorii a naopak zavedly
kategorii „neznámý“. Mapa Hull-Housu je sice o poznání podrobnější než
Boothova, nicméně rozsahem se jedná o zcela odlišný počin. Radikální zmenšení
terénu a hlubší obeznámení s jeho specifiky má v sobě podstatně méně osvícenské
1 HMP, s. 13.
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megalomanie a podstatně více pragmatiky, jakkoliv se silným romantickým
nádechem. Aktivistky z HH byly schopné dodat detailní argument ke konkrétním
problémům a byly schopné jej doručit na správná místa a uvést, alespoň
v některých případech, do chodu změny.
F. Kelleyová napsala kapitoly o pracovních podmínkách, resp. o vykořisťování
dělníků, v nichž je patrný vliv Marxových spisů: „Kelleyová odsoudila skandální
pracovní podmínky dělníků v oděvním průmyslu. Podomní práce za pár drobných,
dělníci vyměnili vlastní zdraví za méně peněz, než potřebovali k přežití.“ 1 Kelley
postupně představila jednotlivé „profese“ podomní oděvní výroby, ty byly
zároveň jednotlivými výrobními kroky zhotovování výrobků (např. sweaters,
cutters). První nebývali organizováni, na rozdíl od střihačů, kteří byli schopni si
na základě pevné organizace udržovat slušné pracovní i platové podmínky.
S absencí organizace šla ruku v ruce absence standardních pracovních vztahů,
proto byli „šiči“ snadněji manipulovatelní a vydíratelní. Autorka tyto praktiky
pochopitelně kritizovala: „Nehygienické podmínky mnoha těchto domů a
ignorování chudoby nájemců zajišťuje maximální pravděpodobnost onemocnění;
spála, záškrt, neštovice, tyfus, svrab a horší podoby kožních onemocnění se
vyskytují ve výrobním procesu pro vedoucí firmy v alarmující blízkosti oděvů
vynikají kvality.“2 Státní komise sestavená za účelem prosazování pracovního
práva, jejíž oblastní vedoucí byla Kelleyová, prováděla kontroly, jejichž cílem
bylo, vedle zveřejňování výsledků, zcela odstranit podomní práci, aby bylo možné
nahradit dosavadní pouze obecné pracovní podmínky a absenci ochrany
pracovníků z nich vyplývající, také umožnit nahrazení nožního pohonu užívaných
strojů, jenž byl identifikován jako jedna z hlavních příčin tragického zdravotního
stavu, parním pohonem, který v domácích podmínkách nebylo možné zavést.
Kelleyová zaznamenala probíhající radikální modernizaci s pomocí páry a
elektřiny a

maximální úsilí o centralizaci v jiných průmyslových odvětvích,

zatímco v oděvní výrobě, která jen v Chicagu zaměstnávala 25 000 osob, se
setrvávalo u výrobních postupů jako před třiceti lety: „Dělba práce je založená na
demoralizaci, dezorganizaci a degradaci, dovedenými za myslitelnou úroveň.“3
F. Kelleyovou ve spolupráci s A. P. Stevensovou napsala také navazující oddíl
1 Ibid., s. 9.
2 HMP, s. 34.
3 Ibid., s. 39.
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věnovaný dětské práci, také tento výzkum se zakládal na státem garantovaných
inspekcích práce uskutečněných v roce 1894 po zavedení „Workshop and
Factories Act“. Dětskou práci definovaly jako zaměstnání mužských osob
mladších 16, ženských 15 let. Chicago se svou skladbou průmyslu, orientovanou
především na mužskou práci, nebylo místem, na rozdíl např. od amerického jihu,
kde by proporce dětské práce vystupovala do popředí. Autorky zapracovaly
skutečnosti plynoucí z pracovních cenzů, poukazovaly např. na zmenšující se
poměr zaměstnaných dětí od zavedení práv z roku 1893. Ruku v ruce se zřetelným
úsilím o věcnost se ale čas od času pohybovaly v rovině ostré kritiky, některé
příklady jsou vybrány až příliš usilovně za účelem zesílení účinku dat samotných;
„Lidský produkt našeho průmyslu je armáda mořících se dětí, zakrslých,
rachitických, deformovaných a předurčených k tuberkulóze.“1

Obr. 3. Mapa etnik v okolí Hull-Housu.
Dle HH, appendix.

Autorky se zabývaly také otázkou gramotnosti a vyžadovaly bezvýhradné
prohloubení povinné školní docházky, stejně jako její kontroly. Čerstvě dorazivší
imigranti, především jejich děti, negramotní a bez znalosti angličtiny, se jako
jazykově znevýhodnění snadno stávali obětí zaměstnavatelů, kteří využívali jejich
1 HMP, s. 61.
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limitovaných možností rozumět pracovní smlouvě, zdravotnímu certifikátu a
bezpečnostním směrnicím. Souhlas a přijetí práce je pak mnohdy uváděly do
pozice bezmocných sociálních invalidů. Za hlavní příčinu zaměstnávání dětí
v průmyslové výrobě v Chicagu autorky označily nikoliv jejich specifické kvality
(malé prsty vhodné ke tkaní apod.), nýbrž chudobu a izolovanost rodin, z nichž
pocházejí, a snahu ušetřit na inovacích a výplatách na straně zaměstnavatelů.
Jako druhé centrální téma celého sborníku vystupuje imigrace. Imigrace vyvažuje
zmíněnou pracovně ekonomickou orientaci tak, aby celek spočíval rovnoměrně
rozložen kolem dvou sad map (jedné ekonomické a jedné etnické) a dosáhl tak co
možná nejplastičtějšího obrazu zkoumaného terénu. Davis považuje tento
příspěvek za „první systematický a detailní pokus o popis komunit imigrantů
v americkém městě“.1 Bližšímu zkoumání byli podrobeni italští imigranti, Židé 2 a
Češi (Bohemians), jimž bylo věnováno po jedné kapitole.
Protože prvním dvěma komunitám věnujeme pozornost později, příkladem
portrétu etnické komunity z dílny HH budou Češi. Ti tvořili třetí největší skupinu
a podle autorky obývali ty „lepší“ ulice.3 Velikost populace v době výzkumu byla
odhadována mezi šedesáti a sedmdesáti tisíci, čímž se co do četnosti obyvatel
řadila na třetí místo za Prahu a Plzeň; jedna z komunit se Plzeň dokonce
jmenovala (Little Pilsen). První vlna imigrace se objevila na přelomu čtyřicátých a
padesátých let v důsledků událostí kolem roku 1848. Tomu odpovídala i skladba
imigrantů, v níž podle autorky převládalo městské, politicky uvědomělé,
kultivované obyvatelstvo: „Často můžeme najít vzdělané muže vysokého
sociálního postavení, jak nyní dláždí ulice, vyrábí doutníky (...) a absolventy
'pražské univerzity' (University of Prague) pracovat za 2.50$ a 4$ týdně.“4
Druhá vlna imigrace je datována do šedesátých letech jako následek válek ve
střední

Evropě.

Tentokrát

převažuje

venkovská

populace

„nespokojená

s neustálým odíráním“. Autorka ji popisuje jako „proud silných, zdravých a
fyzicky schopných mužů“. Přes řadu předsudků na straně místní veřejnosti
1 Davis, A. F. (1967), s. 85.
2 Autorem analýzy poměrů v židovské komunitě byl Charles Zeublin. Můžeme ho považovat za
spojovací článek mezi Hull-Housem, kde bydlel, a katedrou sociologie, která mu dávala vědecké
zaštítění. Snad to byla jeho analýza, kterou užil Wirth jako dílčí inspiraci pro The Ghetto (1928).
Podrobněji v oddílu věnovaném Wirthovi.
3 Na uvedené mapě je české obvyvatelstvo označeno žlutou barvou.
4 HMP, s. 116. Příjem 4$ týdně by domácnost řadil do nejnižší třídy zobrazené na mapě.
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Obr. 4. Mapa mzdových tříd v okolí Hull-Housu.
Dle HH appendix.

konstatuje, že Čechy nikdy nevyslaly svou „spodinu“. I přes skromná zaměstnání
je česká enkláva popisována jako spořivá a spořádaná. Pozornost vzbudilo jejich
sdružování se do stavebních a peněžních organizací (Bořivoj, Slavia, Domov,
Bohemia) za účelem výstavby vlastních cihlových domů. Český pracovník je líčen
jako zručný, trpělivý a konzervativní, ženy mají pověst spořádaných a dobrých
hospodyní, které z omezených zdrojů dokáží vytěžit maximum. 1 Na konci
osmdesátých let už Češi pronikli do všech myslitelných povolání, vymanili se
z prvotní fáze relativní pracovní nesamostatnosti. Českému podnikateli se dostává
respektu mezi ostatními obchodníky Chicaga pro jeho „čestnost a bezúhonnost“
v obchodních vztazích.
Autorka Josefa Humpal Zemanová, novinářka a zakladatelka Ženských listů
(1894),2 zachytila bohatý sociální život komunity s pestrým spolkovým životem:
„Láska k sociálnímu životu je v české komunitě převládajícím znakem. Téměř
každý Čech, muž i žena, patří k nějakému spolku či řádu, mnoho z nich
1 „Jeden z inspektorů uvedl, že české a židovské děti jsou nejlépe živeny, ačkoliv jsou
z nejchudších rodin a pracují v továrnách.“ HMP, s. 122.
2 Vydávány v Chicagu, údajně první česky psané ženské noviny.
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k několika.“1 Také se vydává řada deníků, mezi jinými Denní hlasatel a Právo
lidu; Česká republikánská liga vydává vysoce hodnocený politicko-ekonomický
časopis Americký občan. Existuje české oddělení městské knihovny se čtyřmi
tisíci svazky. Komunita se soustřeďovala i kolem náboženských aktivit.
Převažoval praktikovaný katolicismus, v osmi farnostech je provozován stejný
počet škol, kde se vyučuje v angličtině i češtině. Autorka zaznamenala
artikulované volnomyšlenkářství, které má údajnou souvislost s odporem vůči
církevním institucím, přetrvávajícím ještě z doby pobytu v Rakousku-Uhersku.
V popisu české komunity v Chicagu konce 19. století udivuje jeho téměř
bezvýhradně pozitivní vyznění, v témže duchu autorka kapitolu uzavírá: „Sice
představují pouhou kapku v mocné tepně cizí krve v Americe; její vůdci ale pečují
o to, aby byla čistá a zdravá, a tak přispívají svým nejlepším životu tohoto nového
a mocného národa.”2
E. Abbottová a S. P. Breckinridgová, autorky spřízněné s Hull-Housem osobně,
programově i tematicky, zpracovaly problém delikventní mládeže v Chicagu ve
studii The Delinquent Child and the Home. 3 Na základě statistických údajů z let
1899-1909 došly ke zjištění, že naprostou většinu osob souzených u soudu pro
mladistvé tvořili cizinci (72,8 procent z 10 320 osob). Ve snaze odhalit příčiny
této skutečnosti předkládají sice ještě nerozvinutou, přesto svého druhu teorii
marginality.4 Pro zachování dobového kontextu uvádíme delší pasáže: „V cizině
narození obyvatelé Chicaga a jiných velkých měst v zemi mají tendenci
k segregaci do oddělených národnostních skupin, kde ve farnostech, školách,
sociálních, bratrských a národních organizacích horlivě udržují a ochraňují jazyk,
ideje a do jisté míry zvyklosti své vlasti. V těchto rozsáhlých koloniích cizinců,
kteří vedou více či méně izolovaný pospolitý život, je problém adaptace jak
obtížný, tak komplexní.“5 Zde lze identifikovat dvě pro pozdější vývoj
problematiky podstatná hlediska: a) hledisko segregace, jež zde již jako pojem
označuje soubor aktivit obrácených k přežití vlastní komunity ve smyslu
konzervace vlastní kultury, zapouzdření se vůči cizímu kulturnímu prostředí
1 Ibid., s. 126. Zvláštní pozornost věnuje ženským organizacím, jako byly Sokolky nebo Jednota
českých dam.
2 Ibid., s. 128.
3 Breckinridge, S. P. & Abbott, E. (1912). The Delinquent Child and the Home. New York: Russell
Sage Foundation. Charities Publication Comittee.
4 Dále v oddílu věnovaném Parkovi a marginalitě.
5 Ibid., s. 55.
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obklopujícím komunitu; b) označení obtíží spojených s důsledky segregačních
procesů a s adaptací na prostředí mimo vlastní národnostní skupinu. Dále
pokračují: „Tyto skupiny jsou zahrnuty v populaci Chicaga, jsou ale vyloučeny z
většiny života ve městě. (…) Problém přizpůsobení se těchto skupin americkým
standardům nabývá na významu z pohledu dětí. Tyto děti jsou vystaveny dvojím
standardům; jsou nevyhnutelně přitahovány k americkým zvyklostem a
způsobům, s nimiž se setkávají ve škole, na ulici nebo v továrně, zatímco ve
vlastních domovech jsou staré evropské způsoby striktně prosazovány.“ 1 Již v této
rané reflexi důsledků imigrace na oblast kultury je zřejmá artikulace problému
segregace a adaptace imigrantů ve dvou rovinách: a) jedinec je sice fyzicky
přítomný, společensky a politicky však čelí vyloučení, vyjevuje se rozdíl mezi
nepopiratelným fyzickým bytím v místě a bytím ve smyslu plnoprávného a ve
všech směrech akceschopného občana, které je buď neúplné nebo odpírané či
úmyslně nerozvinuté; b) druhou rovinu představuje sociálně psychologický aspekt
subjektivního pociťování kulturního deficitu a tenze mezi oběma konfliktními
kulturními pozadími.
G. Abbottová spolu s dalšími rezidenty HH založila v roce 1908 Immigrant
Protective League in Chicago, organizaci, jež si kladla za cíl ochránit imigranty
před nebezpečími číhajícími hned po příjezdu do USA. Za tímto účelem ustavili
na nádražích kanceláře s mluvčími nejčastějších jazyků imigrantů, ti pomohli
zajistit první noclehy a kontakt na příbuzné. Organizace se zabývala
problematikou zaměstnávání a machinacemi v imigrantských finančních
institucích.2 Autorky a autoři z prostředí HH ve zkoumání etnických komunit dále
pokračovali séríí článků v AJS 1910–1915.3 Tyto studie, přibližně ve stejném
rozsahu jako kapitoly v HMP, pojednávaly o jednotlivých komunitách, živé líčení
institucí a uličních scén ustoupilo empirickým datům. Zkoumané oblasti byly
větší, detailní a komplexní znalost terénu je redukována na zaznamenávání
především kvality bydlení. Pokud se tyto články kladou vedle sebe, vyjeví se
kontury projektu úctyhodného rozsahu, jehož části vykazují několik shodných
znaků. Pro lokalizaci a explikaci problému se hojně užívalo standardizovaných
1 Ibid., s. 57.
2 Davis, A. F. (1967), s. 93–4.
3 Výzkumy provedené na objednávku hlavního chicagského hygienika pod záštitou Russell Sage
Foundation byly publikovány v AJS mezi lety 1910–1915.
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map Chicaga (především oblasti), do nichž byly zanášeny sledované jevy. Články
byly doprovázeny velkým množstvím rozmanitých tabulek a přehledů měření.
Podstatná část textů se zaměřovala na kvantifikaci, zejména na výčty. Detailnost
jednotlivých aspektů bydlení a jejich katalogizace je ohromující a ve svém celku
poskytuje nenahraditelná historická data. Kvantifikace se obvykle vztahovala na
jednotlivé aspekty kvality bydlení – ve sledovaných blocích tazatelé spočítali
všechny toalety a roztřídili je podle typů a čistoty, měřili rozměry oken a rozměry
místností, zaznamenali výše nájmů, metry krychlové k počtu nájemníků apod.
Nabízelo by se tvrzení, že šlo o „pokrokové“ výzkumy, zarážející je ovšem
chybějící zobecnění, a to téměř bez výjimky. Články tedy sice pečlivě popisují a
strukturují realitu bydlení a bytí ve zkoumaných čtvrtích, tyto detailní informace
ale jako by neměly žádné zakotvení v teorii. Z tohoto hlediska se jedná o zásadní
rozdíl proti pozdější CHS, která měla programových a teoretických texů celou
řadu. Tématické zaměření a některé závěry této série článků sice korespondují
s pozdějšími výzkumy CHS, potud by snad bylo možné zvažovat je jako
inspirační zdroj, celkové ateoretické (neprověřují nějaké jasně formulované
hypotézy) a výrazně aktivisticko-reformistické vyznění svědčí spíše o opaku a
potvrdilo by tezi o paralelní dobové koexistenci idejí.1 Množství podobností zde
znamená paralelu, nikoliv zřejmý a průkazný přímý vliv. Ke zmíněným
podobnostem je třeba přidat ještě jeden dominantní rys článků – fotodokumentace.
Jestliže mapy v uvedených textech nedosahují kvality CHS, doprovodné
fotografie předčí fotodokumentaci rané CHS, která je poměrně nevýrazná a řídká,
naproti tomu ty z Hull-Housu jsou působivé a vhodně dokreslují texty. Ačkoliv
jich je velké množství, nepůsobí nadbytečně či samoúčelně, i zde je
prokazatelnost absence vlivu, jakkoliv paradoxní, zřejmá.
Protože je diskutována otázka spojitostí a kontextu, zmiňme propojení a možnou
inspiraci proponentů Hull-Housu s dřívějšími tituly. Vzpomeňme na klasika
urbánní fotografické reportáže Jacoba Riise (1849-1914). Ačkoliv nejsou zřejmé
žádné hluboké provázanosti s Hull Housem, považujeme za nutné jeho přínos na
tomto místě zmínit. Jeho práce měla podobný cíl a účinek – šlo v první řadě o
komunikaci vážných společenských problémů souvisejících s velkoměstem. Dále
se domníváme, že navazuje na žurnalistickou tradici Mayhewovu; skutečnost, že
1 Připomeňme, že poslední článek řady vychází těsně před Parkovým The City.
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se jednalo o policejního reportéra, nás upomíná k novinářské minulosti
R. E. Parka, který byl s Riisovým dílem jistě obeznámen. Asi nejznámějším
Riisovým titulem je How the Other Half Lives – Studies Among the Tenements of
New York z roku 1890.1 I zde nalezneme figuru „dvou polovin“, dobře zapadající
do tehdejší rétoriky dvou „národů“ či „kmenů“. Další aspekt příbuznosti s HH
spočívá ve využití obrazu a fotografie pro potřeby reformy. HH uspořádal řadu
výstav dokumentujících skutečný stav slumů, aby jej přiblížil té politicky aktivní
střední třídě, jež s nimi neměla přímou zkušenost. Podobně Riis svými
ilustrativními

publikacemi

doručil

„stav

věcí“

přímo

do

domácností

středostavovských čtenářů. Porovnáme-li fotografie rodin z Riisovy slavné
reportáže s obdobnými motivy ze zmíněné série článků, Riis vyjde ze srovnání
jako zručnější a citlivější dokumentarista, ovšem role fotografií jako pomocných
dat má v obou případech jiný charakter. V případě Riisově jsou fotografie pokud
ne dominantní, pak alespoň rovnocenné k textu (text je nikoliv výzkumem, ale
reportáží), zatímco v případě druhém je obrazový materiál textu podřízen.
Kladou-li se Riisovy texty vedle HH, objeví se řada tématických podobností.
Podobně jako v HMP i u Riise nalezneme popis ghetta, pracovní komunity šičů
(„sweaters“), i české komunitě je věnována vlastní kapitola, rozebírají se
problémy s bydlením, imigrací, kriminalitou a obtížemi dětí v moderní metropoli
apod. Díla dělilo pouze pět let, jsou sice napsána jiným stylem a data sesbírána
jiným způsobem (Riis – angažovaný reportér s proto-etnografickým naladěním,
bohatý výrazový materiál, rozhovory, pochůzky, informátoři; HH kombinace
„exaktního stylu“ s „pamfletovým“, užívání dotazníků), oblast jejich zájmu se ale
překrývá a především cíl –

reforma bydlení a pracovních podmínek – byl

společný. Snad je možné uzavřít s tím, že se v devadesátých letech etablovala
tématická a do jisté míry i stylová (ve smyslu způsobu výzkumu, ale i „kritického
stylu“) základna, která se obvykle označuje jako survey movement, fundament, na
němž spočívá moderní výzkum velkoměsta.

1 Riis, J. (1971, orig. 1890). How the Other Half Lives – Studies Among the Tenements of New
York. New York: Dover Publications. Na Mayhewa upomíná i bohatý doprovod kresbami.
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Články z produkce HH zabývající se podmínkami bydlení v centrálním Chicagu 1
Rok Vol./ Název článku
Nr.

Autor

Téma2

1910 16/2

The Housing of NonFamily Groups of Men
in Chicago

Hunt, M. B.

Možné tématické souvislosti s první
chicagskou klasickou studií „The Hobo“
(viz dále).

1910 16/3

Chicago's Housing
Problem: Families in
Furnished Rooms

Breckinridge, Bydlení chudých rodin v zařízených
S. P.
bytech. Spojitost s kapitolou
Abbott, E.
Zorbaughovy klasické studie „Gold
Coast“ (kapitola „The World of Furnished
Rooms“).

1911 16/4

Housing Conditions in
Chicago, III: Back of
the Yards

Breckinridge, Návaznost na předchozí Busnellovu studii
S. P.
jatek (sociální, ekologické a urbanistické
Abbott, E.
dopady). Tato oblast je přiblížena v
dalším oddílu.

1911 17/1

Chicago Housing
Conditions, IV: The
West Side Revisited

Breckinridge, Obecné shrnutí kvality bydlení.
S. P. a
Abbott, E.

1911 17/2

Chicago Housing
Breckinridge, Bydlení v sousedství dominantního
Conditions, V: South
S. P.
průmyslového zaměstanvatele (podobně
Chicago at the Gates of Abbott, E.
jako v případě výzkumů jatek).
the Steel Mills

1912 18/2

Chicago Housing
Conditions, VI: The
Problem of the Negro

Comstock, A. Charakteristiky bydlení etnických
P.
skupin. Podobně jako výše zmíněné

1913 18/4

Chicago Housing
Conditions, VII: Two
Italian Districts

Norton, G. P. spojitost s CHS ve vytyčování pojmu

1914 20/2

Chicago Housing
Conditions, VIII:
Among the Slovaks in
the Twentieth Ward

1914 20/3

Chicago Housing
Conditions, IX: The
Lithuanians in the
Fourth Ward

tématické oblasti mají tyto hlavní

„přirozená oblast“. Zajímavá je věcná
a přesvědčivá argumentace v
Wilson, H. L. souvislosti s bydlením Afroameričanů
Smith, E. W. (otázka předražených nájmů).

Hughes, E.

1915 21/3

Chicago Housing
Walker, N.
Conditions X: Greeks
and Italians in the
Neighborhood of Hull
House
Tab. 5. Přehled článků o výzkumu centrálních oblastí Chicaga 1910-1915.
Zdroj: T. P.

1 Všechny články byly publikovány v AJS.
2 Možné souvislosti s pozdější „klasickou“ chicagskou školou.
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Přes nesporné kvality zkoumání z produkce HH je třeba zopakovat, že autoři
nepředložili jasně formulovaná teoretická východiska, převážně pouze evidovali
jevy vyplývající z moderního urbanismu a moderní společnosti. Výjimkou bylo
např. teoretické východisko Jane Addamsové a jejích kolegyň, jež mělo spočívat
na tezích o „sociálním rozpojení“ (disconnection, jinde nazývané jako
dezorganizace) v důsledku masivní společenské změny dané industrializací a
modernizací. Toto rozpojení či vypojení mělo probíhat na třech různých úrovních
– vztahové, společenské a subjektivní. Jedinec se v tomto pojetí nezajímá o druhé,
pokud jsou odlišní, vnitřně relativně homogenní skupiny pak mezi sebou
prostorově soupeří. Addamsová a její kolegyně jako prostředek k napravení
absentujícího společenského pojiva volí orientaci na kvalitu sousedských vztahů a
etiku „miluj svého souseda jako sebe sama“.1 Řešením problémů modernity je zde
etická maxima, sebereflexe a otevřenost.
Osvětlení příčin materiální i mravní nouze, nebo jejich prostý popis, má u
zmíněných autorů zřetelný humanitární aspekt, snad je možné konstatovat, že se
jim nejednalo o pěstování „čisté“ vědy pro vědu, nýbrž o využití jistých
metodologických postupů a vybraných idejí vycházejících z rodících se sociálních
věd pro účely reformy. Hledisko nikterak odsouzeníhodné, ovšem později
uvidíme, že na poli zkoumání města, jak ho praktikovala chicagská škola, sice
reformní orientace zcela opuštěna nebude, ale ustoupí do pozadí vůči artikulované
vědecké orientaci. Teorie a hypotézy vztažené k těmto okruhům problémů se
formovaly v podstatě paralelně na chicagské universitě, postupně se ale od takto
artikulovaných reformních poloh v akademické sociologii upouštělo.
E. W. Burgess se o settlementech vyjadřoval v pochvalném tónu jako o prospěšné
extenzi univerzitního života, kdy jejich obyvatelé měli možnost přijít do styku se
„skutečnou sociální realitou a pevnými fakty lidského života.“ 2 Jejich aktivity
popisoval jako pečlivé studium a pronikavé pozorování faktorů, které mají vliv na
dění v sousedství. Zde je důležité, že studium faktorů, kam řadí i výzkumy
settlementů, považuje ještě za jakousi předvědeckou fázi. Pravá sociální věda,
myslí výzkumnou produkci chicagské katedrové sociologie, má v jeho (a Parkově)
pojetí za cíl osvětlovat sociální síly (social forces): „Faktory jsou elementy, které
přispívají k vytvoření dané situace. Síly jsou typové faktory operující v typických
1 Lengermann, P. M. & Niebrugge-Brantley J. (2002), s. 15–18.
2 Burgess, E. W. (1925, orig. 1984). Can Neighborhood Have a Scientific Basic? THC, s. 143.
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situacích. O faktoru se zde uvažuje jako o konkrétní příčině jedné konkrétní
události. Síla je chápána jako abstraktní příčina srovnatelných událostí.“ 1 Přes tuto
artikulovanu diferenci se Burgess ještě v šedesátých letech k odkazu Hull-Housu
nadále hlásil jako k zakládajícím aktivitám: „Je důležité ozřejmit, že studie
katedry sociologie nebyly prvními terénními výzkumy v Chicagu. Pokud bychom
se vrátili do roku 1895, našli bychom 'urban studies' v Hull-House Papers. E.
Abbottová a S. Breckenridgová pak pokračovaly sérií studií imigrantů a činností
Hull-Housu.“2 Na jiném místě uvádí: „Sociální studie trvalého významu nebyly
vytvořeny katedrami sociologie, ale jednotlivci nebo skupinami sociálních
pracovníků.“3
Park rozeznal jejich přínos ve stejné stati jako Boothův vliv, 4 vřadil je souhrnně
do kategorie „první lokální studie“. Podtrhl jejich důležitost jako průkopnických
prací ve výzkumu „člověka v jeho prostředí“ pro postupné směřování sociálních
věd k objektivitě a realističnosti a uznal jejich přínos v konkrétních případech, kdy
na ně navazovaly reformy. Studie Hull-Housu podle něj „ve své povaze zkoumání
položily základ systematičtějších a detailnějších studií, které po nich
následovaly.“5 Stejně tak vnímal přínos dlouhodobé práce Abbottové a
Breckenridgové při zkoumání podmínek bydlení v Chicagu.
Recepci autorů sdružených kolem Hull-House nalézáme tedy v několika statích
obou hlavních osobností chicagské školy. Texty, v nichž se tyto odkazy objevují,
jsou přehledové a programové, patří do skupiny textů, které řadíme mezi
průlomové vzhledem ke studiu městské problematiky, i proto považujeme
zmíněnou recepci a přijetí HMP mezi nepominutelné zdroje rané sociologické
reflexe urbanity, za zřetelně artikulovaný, byť nesmělý krok.
M. J. Deeganová ale podrobuje Parka i Burgesse ostré kritice a obviňuje je
z úmyslného opomíjení zakladatelských zásluh v tom smyslu, že to byly právě
autorky kolem Hull-Housu, které ustavily úhelná témata a některé metody
(založení tradice zkoumání města a jeho obyvatel; zaměření na

imigraci,

chudobu, profesní strukturu; užívání mapování jako specifické metody; 6
1 Ibid.
2 Burgess, E. W. (1964). Research in Urban Society: A Long View. In Burgess, E. W. & Bogue, D.
P. (Eds.), Urban Sociology. Chicago: The University of Chicago Press, s. 4.
3 Zde měl na mysli Boothe, Rowntreeho a HH. Burgess, E. W. (1916). The Social Survey – A
Field for Constructive Service by Departments of Sociology. AJS, Vol. 21, No. 4, s. 493.
4 Park, R. E. (1952) The City as a Social Laboratory. CPP II, s. 75.
5 Ibid., s. 76.
6 Deegeanová protestuje proti vytěsnění zakladatelských zásluh HH o sociologické využívání
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případové studie), jež byly podle jejího názoru pouze převzaty sociology
chicagské školy. Jak bylo ukázáno výše, s většinou zmíněných idejí jsme se
setkali již v Londýně a našli bychom je i jinde v Evropě, přesto Deeganová píše:
„HMP měly monumentální vliv na chicagskou sociologii. Přes tyto kvality byla
tato sociologická klasika vymazána se sociologických análů. (...) HMP je patrně
nejvýznamnější sociologický texte publikovaný ve sledované éře.“ 1 Podle jejího
tvrzení má skutečnost úmyslného zamlčování přímou souvislost s „patriarchální
atmosférou“ na univerzitě v kombinaci se snahou odloučit se od reformistické
orientace první generace chicagských sociologů: „Selhání

při rozeznání role

HMP pro formování chicagské školy můžeme vysledovat ve faktorech:
1) narůstající odklon „mužské“ chicagské školy od aplikované sociologie
k akademické orientaci; 2) vzrůstající politická omezení v akademické obci;
3) sexismus mužských sociologů, zvláště v případě Parkově a Burgessově;
4) odlišné sítě kolegiálních vztahů mezi první a druhou generací katedry
sociologie a Hull-Housem.“2
Skutečnost, že první generace především v osobě Smallově měla s Hull-Housem i
jejich produkcí četné kontaky a že šlo ve své době o progresivní počiny, není
nutné zpochybňovat. Zároveň ale není nutné z R. E. Parka dělat nevděčného
patriarchu, či dokonce sexistu. Zdá se, že autorka sama zaujatá vlastní představou
„genderové“ potyčky, zamlčuje, ať již z jakýchkoliv důvodů, vlastní
obeznámenost s Parkovým působením na CU, zejména poněkud širší spektrum
jeho inspiračních zdrojů, než by mohl být trs autorů kolem Hull-Housu, např.
když byl založen Hull-House, sbíral Park vědomosti a jistě i dostatek
inspirativních sociologických pramenů v Německu. Problematiku diskriminace
map: „Uznání této metody není ve spojitosti s HH uvedeno. Takové systematické vyloučení
ženského přínosu může být vysvětleno pouze jako akademická nečestnost. Nejen že tato metoda
byla poprvé použita v HMP, ale HH tuto tradici a praxi dále rozvíjel.“ Deegan, M. J. (1988), s. 46.
Jak bylo ozřejmeno výše, Booth, Stead, ale i Mayhew a dříve také Engels a Snow mapy využívali,
o těchto a i o dalších předchůdcích HH ovšem autorka mlčí.
1 Ibid., s. 55.
2 Ibid., s. 16. Na komplikovaný vztah univerzity a „sociální práce“ v Chicagu poukazují peripetie
se zařazením odpovídajícího studijního programu do místního curricula. Změny statusu a
institucionální degradace tohoto tehdy „ženského oboru“ stojí patrně i za výše zmíněnou ostrou
genderovou kritikou. Za počátek studia „sociální práce“ v Chicagu se považuje založení School of
Social Economics při settlementu Chicago Commons. V roce 1904 byl v rámci Chicagské
univerzity otevřen Institute of Social Science and Arts: Training for Philanthropic and Social
Work. Po ukončení financování ze strany univerzity vznikla v roce 1908 Chicago School of
Civics and Philanthropy (opět s podporou Chicago Commons), součást univerzity opět od 1920,
dnes pod názvem School of Social Service and Administration. Ve většině těchto institucí
figurovaly představitelky HH (J. Addamsová, E. Abbottová).
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žen v prostředí chicagské sociologie staví do poněkud jiného světla data
J. T. Careyho. Ten rozdělil tamější sociologii do několika generací a vyhledal
proporci ženských představitelek. Zatímco generace zakladatelů a druhá generace
měla 13 % a 18 % žen, chicagská škola jako taková měla 24,5 %, což je číslo
ukazující spíše opak diskriminace, samozřejmě v tehdejším kontextu.1
Zde se zastává stanovisko, že každý autor má právo hlásit se podle vlastního
uvážení k inspirativním, ale přímo necitovaným zdrojům jako k autoritám, které
považuje za důležité pro svůj vývoj, pro přiblížení toku argumentace či pouze pro
rozšíření obzoru čtenáře, také má právo (na tom se velká část psaní zakládá)
komentovat dění na akademické scéně. Jakým způsobem se tak činí, je podle nás
vhodné posuzovat v širším kontextu, než jsou „genderové vztahy.“ 2 Určujícím
hlediskem je také dobová citační praxe, která byla podstatně odlišná od té
současné.3 Stejně tak považujeme za zbytečné a neproduktivní dohady o větším
nebo menším dílu inspirace, resp. o prvenství mezi prvními. Zde se spokojíme
s konstatováním, že v průběhu třiceti let na přelomu století lze zaznamenat
zřetelnou kumulaci výzkumů a zvyšování citlivosti na téma růstu měst, masivního
pohybu obyvatel a často tragických pracovních poměrů a také že autoři takto
orientovaných výzkumů mezi sebou měli jisté posloupné návaznosti, které byly
v uvedených odkazech Burgesse i Parka jasně uvedeny. Jakkoliv byla vyjádření
návazností a referencí omezená, pátrání po důvodech jejich nedostatečnosti
přenecháme autorům, kteří se dobře orientují na poli konfrontace a historické
spekulace. Produkce HH byla sice pokroková a podnětná, ale v Evropě byla
reflexe moderní urbanity již několik dekád v plném proudu. HH stál v tomto
kontextu na počátku rostoucí vlny podobně zaměřených výzkumů v USA, které
sice dokázaly vzbudit veřejný zájem, ale těžko je lze označit za zásadním
způsobem „objevné“, jejich techniky i koncepce byly již zavedené.
Pod zbytečně konfliktní polohou a přehnanými figurami M. J. Deeganové, 4 je
1 Carey, J. T. (1975). Sociology and Public Affairs – The Chicago School. London: Sage
Publications, s. 49.
2 Autorka ve svém polemicky pojatém textu využívá hojně citací z textů i míst, které jsme citovali
u Parkova a Burgessova vztahu k Hull-House. Způsob, jak citace používá, když vynechává celé
věty, které by jí nepasovaly do výstavby argumentace, je flagrantním příkladem svévolného
zneužívání textu, které může uvést v omyl ty čtenáře, kteří nemají přístup ke všem uvedeným
pramenům.
3 Pokud by se porovnala citační praxe chicagských sociologů a autorů Hull-Housu, druzí
zmiňovaní také téměř prameny neuváděli, což ovšem neznamená, že vše, co psali, zároveň
objevili.
4 „Muži (chicagští sociologové, pozn. aut.) byli ve slonovinové věži, zatímco ženy byly v předpolí
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skryt důležitý poznatek, totiž že HH je jedním z neakademických pilířů americké
sociologie. Představitelé chicagské katedrové sociologie zde byli zejména
v období tzv. první generace častými hosty (A. Small, C. Henderson, C. Zeublin,
G. H. Mead, W. I. Thomas), dalo by se říci, že katedra sociologie a HH mezi
sebou byly spoutány neformálními, ale produktivními vazbami. Právě tuto
neformálnost je možné identifikovat jako jednu z možných prokreativních
ingrediencí vývoje tamějšího urbánního výzkumu. Tato konkrétní historická
zkušenost by měla připomenout potřebu institucí propojujících občanskou
společnost a akademické prostředí a výzkum jako součást života celé společnosti.
Jennifer Plattová5 v této souvislosti poukázala na řadu chicagských organizací,
dnes by se nazývaly NGOs, jež sbíraly a vyhodnocovaly data k fenoménům
zkoumaným sociology – chudoba, prostituce, konzumace alkoholu, kriminalita
atp. Hlavní z nich byla JPA (Juvenile Protective Association). S praktickými
výstupy této organizace se setkáme dále, zde je nutné poznamenat, že několik
významných chicagských sociologů zde aktivně spolupůsobilo (N. Andersdon a
C. Shaw), a tedy že hranice mezi akademickým a neakademickým světem nebyla
zcela zřejmá, spíše se jednalo o proměňující se a nejednoznačnou strukturu vztahů
mezi jednotlivci a institucemi a jejich zájmy. Proto by nebylo přiměřené
vykonášet nad těmi či oněmi činy té či oné instituce definitivní soudy o jejich
prvenstvích, původnosti a jedinečnosti. Obraz tehdejší intelektuální krajiny
chicagské

sociologie

je

podobnější

symbiotické

vzájemnosti,

jakkoliv

neprogramatické, než jednolitému kumulativnímu vývoji, se kterým se obvykle
setkáme v komprimované tradici zakladatelské mytologie.
Jinde předkládá J. Plattová3 radikálněji artikulované ohlédnutí za inovacemi
chicagských sociologů. Podle ní „vynalezli“ pouze zlomek z jim přičítaných
přínosů, např. zúčastněné pozorování a data údajně z první ruky pouze převzali od
HH a podobných institucí. Zde není prostor k detailnímu prozkoumání, jakým
způsobem v sociálních vědách dochází ke genezi objevu a jeho rozpoznání,
v případě CHS se přikláníme k názoru, že její přínos spočívá v integraci množství
již existujících pohledů a v jejich zasazení do kontextu formulovaného programu a
změn a výzev“ . Deegan, M. J. (1988), s. 33.
5 Platt, J. (1996). A History of Sociological Research Methods in America. Cambridge: Cambridge
University Press, s. 262.
3 Platt, J. (1994). The Chicago School and Firsthand Data. History of Human Science, Vol. 7, No.
1.
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teorie, byť mnohdy ne zcela jasně uspořádaných. Hlavním důvodem, proč
produkce Hull-Housu obvykle nepřekročila rámec výzkumných zpráv, článků a ve
své podstatě podkladů pro reformy a proč vedle chicagských monografií vypadá
jako „vědecky podřadná“ a proč s ní tak v sociologickém diskursu bylo
zacházeno, je absence teoretických východisek, která by delší studie udržela
pohromadě. Dále prezentované práce CHS jsou objevné nikoliv kvůli
jednotlivostem, byť CHS byla i v nich inovativní, ale jako integrovaný celek
navzájem se doplňujících výzkumů.
Z výše zmíněných prací měly na vývoj urbánního výzkumu a sociologie vůbec
rozsáhlý vliv dvě – Boothův výzkum Londýna a HMP. Z jejich působení a
z působení settlementů je možné odvodit celé tzv. survey movement. Hnutí mělo
na jedné straně zakládající vliv v řadě oborů a subdisciplín, na straně druhé z nich
bývá zpětně vydělováno. Základní potíž spočívá v rozhodnutí o jejich dostatečné
vědeckosti. Zatímco idea moderní vědy se zakládá na testování hypotéz a
zobecnění, většina výše diskutovaných prací ve svém programu neměla testování
hypotéz, nýbrž prostý sběr materiálů, faktů, dat, aby se jich po jistém uspořádání a
interpretaci dalo využít zpravidla pro reformní účely při řešení konkrétního místně
a časově vázaného problému. Jednalo se tedy o specifický sběr dat, který měl
posloužit dále jako nástroj pro přesvědčování veřejnosti (a osob majících vliv na
rozhodování) o skutečném rozsahu a důsledcích např. chudoby: „Typicky
americké survey je v zásadě praktické opatření orientované především na
bezprostřední řešení současných problémů.“1 Toto základní nastavení počáteční
perspektivy nedělá z proponentů survey movement něco méněcenného, naopak,
jejich prvotní práce byly zásadní a průlomové: v roce 1898 City Wilderness (R.
Woods); v roce 1899 Philadelphia Negro (W. E. B. DuBois); v letech 1907–1914
Pittsburgh Survey (P. Kellog). Langermann a Niebrugge-Brantley poukazují na
skutečnost, že sběr dat pro zmíněné studie byl velmi plastický, dnes by byl nazván
jako „smíšené metody“. Opět zde jde o otázku „prvotního“ využívání těch či
oněch metod a prvenství akademiků z univerzity či reformátorů ze settlementů. Již
v raných příkladech survey běžně nalezneme užívání dotazníků, interview,
informátorů, zúčastněného pozorování, analýzy cenzu a zákonů, osobních
dokumentů atd. Prezentace dat byla založena na bohatém doprovodném stylu,
1 Bartlett, H. M. (1928). The Social Survey and the Charity Organization Movement. AJS, Vol. 34,
No. 2, s. 331.
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v němž byl běžně zastoupen fotografický materiál, tabulky a grafy. 1 U survey se
později předpokládalo retrospektivní historické srovnávání získaných dat, které
by umožnilo zkoumání „trendů“ ve vývoji celé společnosti, jak to činil např.
chicagský průkopník kvantitativní sociologie W. F. Ogburn.
Survey nebylo v Chicagu nic cizího, typickým příkladem z pera chicagských
sociologů je McKenzieho výzkum města Columbus v Ohiu. 2 Jeden z prvních
kurzů R. E. Parka v Chicagu (rok 1915) byl o dějinách survey.3 Burgess4
v souvislosti se survey zmínil důležitost role, již můžeme nazvat jako komunitně
animační. Sociolog, případně skupina expertů angažuje místní komunitu ve
výzkumném procesu nejen tím, že vyžaduje informace, nýbrž že z obyvatel udělá
tazatele. Tito potom lépe znají místní problémy a očekává se jejich lepší zapojení
do následujících reformních opatření, doufalo se tedy v postupnou přeměnu
místních výzkumníků amatérů v poučené reformátory. Survey má být v ideálním
případě expertní interdisciplinární pomocí s výzkumem a animací místních
problémů, aby byly v návaznosti na výsledky vyřešeny v procesech lokální
demokratické reformy. Burgess chápal opodstatněnost reformního survey, alespoň
na počátku akademické kariéry, právě jako zapojení lokálních institucí a veřejnosti
do zkoumání a řešení vlastních problémů. Opodstatněnou kritiku představuje např.
kritická námitka T. J. Rileyho, v níž argumentuje proti vědeckosti surveys, která se
vázala na přílišnou reformní programovost. „Je možné se tázat, zda 'social survey'
vedené praktickým účelem může být skutečně vědecké. Možná bychom neměli na
'survey' ukládat nároky vědecké validity. Možná jsou vhodné pro okamžité a
praktické účely a dosáhnou svého účelu, když dokážou přesvědčit k občanským a
sociálním reformám. Otázkou zůstává, jestli sběr a interpretace dat mohou být
provedeny bez předsudků, pokud je zde všudypřítomný účel a pokud je každá
položka opodstatňována svou praktičností.“5
V jedné perspektivě se může pojem školy jevit jako přirozeně napojený ke
konkrétní zakladatelské události, v níž by škola měla svůj nulový bod – významný
1 Lengermann, P. M. & Niebrugge-Brantley J. (2002). Back to the Future – Settlement Sociology
1885–1930. The American Sociologist, Vol. 33, No. 3, s. 12.
2 Podrobněji je přiblížen v kapitole o Burgessově modelu.
3 Harvey, L. (1987). Myths of the Chicago School of Sociology. London: Avebury, s. 257.
4 Burgess, E. W. (1916). The Social Survey – A Field for Constructive Service by Departments of
Sociology. AJS, Vol. 21, No. 4.
5 Riley, T. J. (1911). Sociology and Social Surveys. AJS, Vol. 16, No. 6, s. 832–33.
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profesor prosloví přelomovou přednášku, vydá se zásadní dílo, založí se
výzkumné pracoviště. Tento retrospektivní pohled na školu jako na entitu jasně
ohraničenou událostí nesdílíme, naopak se přikláníme k širšímu vymezení, které
počítá s nejednoznačnostmi při výkladu „zakládajících událostí“ a také je otevřené
k vykročení za tyto pevně vymezené hranice i do míst, která se považují za oblast,
v níž se čerpají argumenty pro potírání zavedeného konceptu konkrétní školy.
Jedná se zde o celek textů a postojů spojovaných s výzkumným, aktivistickým a
sociálním centrem HH. Předložení základních obrysů této části malých „dějin
vědění“ CHS považujeme za potřebné z několika důvodů:
1) Obě instituce (chicagská sociologie a Hull-House) existovaly po jistou dobu
paralelně a byly propojené institucionálně, personálně i ideově. Zabývat se CHS
bez bližší znalosti HH a jeho kontextu by znamenalo podstatným způsobem
zkreslit tehdejší situaci.
2) Hovoří-li se v souvislosti s CHS o provázanosti s evropským (sociologickým)
myšlením té doby (obvykle německá sociologie, např. G. Simmel, F. Tönnies),
HH otevírá další přímé propojení na evropské výzkumníky a problémy (Londýn
19. století a moderní urbanizace).
3) Diskuse o HH a CHS, v níž byly tyto dvě entity v poslední době běžně stavěny
proti sobě, se týkaly zejména otázek genderu a dějin vědění. Rekapitulace
základních východisek této diskuse je užitečná také k osvětlení jednoho
z dominantních současných kritických pohledů na CHS.

III.ii Recepce chicagského průmyslu
Kdo by se zabýval způsobem vzniku města Chicaga a především důvody jeho
prudkého růstu, neobejde se bez ohlédnutí za jeho průmyslovou základnou.
Hlavním přispěvatelem růstu byla imigrace a jejím hlavním důvodem byla
nabídka pracovních příležitostí v průmyslu. Jedna ze základních tezí o růstu
Chicaga přímo spojuje růst objemu zdejších průmyslových kapacit s poptávkou po
pracovní síle, kterou bylo alespoň zpočátku možné doplňovat pouze imigrací,
protože průmysl rostl rychleji, než se mohla reprodukovat místní populace. Zde
nebude rozebírána souvislost mezi demografickým vývojem Chicaga a jeho
průmyslem, nýbrž bude přiblížena raná reflexe okolností, jež se týkaly vybraných
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sektorů chicagského průmyslu ve vztahu k místní společnosti a kultuře.
Chicago svým bezprecedentním růstem velikosti, počtu obyvatel a vlivu
spoluvytvářelo vlastní typ moderního průmyslového velkoměsta (boom town),
jehož charakteristikou byl rychlý vznik na zelené louce, v případě Chicaga téměř
doslovný (na prérii). Velikost a koncentrace by zde nebyly nikterak výlučné,
tehdejší globální metropole jako Londýn a Paříž měly s miliónovým
obyvatelstvem již dlouhodobou zkušenost. Základní otázkou je zde, jaké důsledky
rapidní růst průmyslového velkoměsta přinášel pro populace v nich usídlené a jak
byly tyto důsledky reflektovány v raných urbánních výzkumech.
Harold L. Platt nazval Manchester a Chicago „městy šoku“, 1 tedy jako místa
mimořádně bohatá na rozdíly a hranice. Po provedení letmého exkursu do
sociálních aspektů viktoriánského urbánního industrialismu akceptujeme tezi, že
ony šokující stránky, tolik popisované klasiky umění i vědy, jsou naším
společným trans-atlantickým dědictvím a že toto dědictví, byť v proměněných
formách, nadále prosperuje v radikálně se urbanizujících zemích Afriky a Asie.
Tato ve své podstatě lapidární idea, tedy že vyhrocení intenzivní kulturní,
společenské a ekonomické změny je průvodním jevem průmyslového kapitalismu,
je jednou z ideových os, mezi nimiž se zrodila idea této práce. Podobné teze
nejsou nijak objevné a pokud autor deklaruje, že tehdejší výzkumníci a
reformátoři stáli před srovnatelnými problémy, jimž čelí i dnešní generace jejich
kolegů, může být vřazen do skupiny „hlasitých objevitelů evidentního“, kteří ale
ignorují všeobecný pokrok (zde věd o společnosti a kultuře), a tedy i danost a
nehnutelnost césur typu moderní/postmoderní, či „náhlý“ nástup globalizace.
Protože je autor zastáncem pomalejších dějin, obrací se na Chicago – patrně žádná
moderní metropole (minimálně v USA) nebyla tak detailně zmapována –, které
by svou krátkou ale o to intenzivnější historií i množstvím dobových výzkumných
materiálů tuto fázi reflektujících mohlo posloužit jako zásadní podpora teze o
relativně omezeném pokroku civilizace především v ohledu jasných řešení
problémů, které můžeme identifikovat jako škodlivé a nechtěné produkty
civilizace.
Harold L. Platt2 nazval Chicago také jako „metropoli vepřového“, zastavme se na
1 Platt, H. L. (2005). Shock Cities – The Enviromental Transformation and Reform of Manchester
and Chicago. Chicago: University of Chicago Press.
2 Ibid.
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okamžik u původu tohoto neobvyklého názvu. Chicago se postupem času stalo
světovým

centrem

masozpracovatelského

průmyslu,

který

díky

vlastní

koncentraci a velikosti značně ovlivňoval tvář města. Zde použitým pramenem je
výzkum C. J. Bushnella Some Social Aspects of the Chicago Stock Yards I-IV,1
který byl vybrán, protože se zabýval tímto odvětvím v době největšího růstu
Chicaga, a také proto, že čtvrtěmi okolo jatek se zabývali ještě další autoři.
Bushnellův výzkum byl nejprve vydán ve čtyřech dílech v AJS a jednalo se o verzi
jeho disertační práce (The Social Problem at the Chicago Stock Yards), obhájené
na chicagské katedře sociologie roku 1901.2 Práce je rozdělena podle
dominantních témat: popis místního masozpracovatelského průmyslu, popis
místní komunity, vztahy komunity se zbytkem města, návrhy na řešení problémů.
Bushnell navštívil 7-8 největších firem ve Stock Yards průměrně 17krát. 3 Z jeho
líčení průběhu výzkumu vyplynulo, že většina firem nespolupracovala podle
představ a řadu materiálů zatajily nebo neuvolnily.
Chicago bylo na přelomu století místem největšího obchodu s obilím, dřevem a
galanterií, avšak objem obchodu ve Stock Yards byl větší než kombinace tří
zmíněných dohromady. Bushnell odhaduje, že asi čtvrt milionu obyvatel Chicaga
bylo přímo zaměstnáno ve Stock Yards a další čtvrtina našla zaměstnání
v souvisejícím průmyslu a službách.4 Stock Yards se rozkládala na čtvereční míli
v oblasti, která původně ležela v bažinách mimo Chicago. Postupně se vyvinula
v obří moderní strukturu: „V jatkách je na 250 mil vleček, 13 000 otevřených
posad, 8 500 uzavřených nebo dvoupatrových posad propojených 25 000 branami.
Vodní, odpadní a osvětlovací systémy jsou podobně enormní. Za posledních 25 let
1 Bushnell, C. J. (1901–1902). Some Social Aspects of the Chicago Stock Yards. Chapter I.
Industry at the Chicago Stock Yards. AJS, Vol. 7, No. 2; Chapter II. The Stock Yard Community at
Chicago. Vol. 7, No. 3; Chapter III. The Relation of the Chicago Stock Yards to the Local
Community. Vol. 7, No. 4; Chapter IV. Constructive Suggestions for the Promotion of Democracy
in Industrial Communities as Represented at the Chicago Stock Yards. Vol. 7, No. 5. Dále jako
Stock Yards I–IV.
2 Na výzkum upozorňuje také např. J. Balon. Bohužel si články blíže neprostudoval, protože místo
o chicagských jatkách píše o chicagských docích, což je záměna za hranicí prostého „přehlédnutí
se“. Na stejném místě odkazuje k výzkumu Royal L. Melendy The Saloon in Chicago I-II, který
prezentuje jako výzkum chicagského salónu, což je v tomto případě, doufejme, pouze
překladatelská extravagance. Jednalo se totiž o klasický reformistický výzkum míst, kde se
podával alkohol, pro což se v češtině slova salón běžně nepoužívá, nýbrž restaurace, hospoda,
nálevna atp. Balon, J. (2011), Sociologie v USA – historické kontextualizace. Praha: SLON, s. 38.
3 Stock Yards III, s. 456.
4 Stockyards I, s. 146. Růst Chicaga byl na rozvoji jatek závislý, s trochou nadsázky by se dalo
říci, že cesta Chicaga ke světovému velkoměstu vedla přes vynález chladícího železničního
vagónu (1871) a rozšíření průmyslových konzervačních technologií, které umožnily transport
masa po USA a po celém světě.

135

sem bylo dopraveno 400 miliónů kusů dobytka.“1
V podstatě celá první část výzkumu je věnována popisu výrobního areálu,
dominují zde technologické popisy zpracování – od zabití po výrobu klobás či
lepidla, lakování plechovek se zavařeným masem a produkci fosforu. Autor
nezapře fascinaci efektivitou celého procesu, v době výzkumu byla technologie
natolik pokročilá, že místní průmysl zpracoval ze zvířat vše.2 Pokud si
představíme, že denní kapacita vepřových jatek mohla dosáhnout až 40 000 prasat
(nepočítaje skot, ovce aj.),3 celkové zpracování tohoto enormního množství ve
všech provozech muselo mít nesnesitelné enviromentální dopady.

Obr. 5. Panoramatický pohled na Stock Yards.
Foto dle Stock Yards I, s. 146.

Bushnell podal zprávu o jatkách jako o technologicko-organizační maximě své
doby, jako o „v současnosti nejkomplexnějším a nejorganizovanějším komerčním
pokroku“.4 Celek jatek přirovnává k „průmyslové armádě“, která svou činností
přispívá k blahu celého lidstva: „Redukuje se cena potravin (cena potravin ve
světě se sbližuje), přináší potravu, ošacení, lepidlo, mýdla (...), nevyužité části
zvířete se vrátí na farmu jako hnojivo k pěstování více obilí, aby se nakrmilo více
dobytka, aby se cyklus uzavřel“.5 Úvodní popisná část je bohatě doprovázena
fotografiemi, zaujmou zejména záznamy interiérů s jednotlivými fázemi výroby,
v kombinaci se zmíněnými oslavnými popisy a panoramatickými fotografiemi se
tvoří obraz moderní urbánní a industriální utopie. Víra v pokrok, v efektivitu a
organizaci je zde jednostranná, negativní dopady na zaměstnance i okolí jatek
vůbec nebere v úvahu.
Přes tento hold pokroku Bushnell ale dále dospěl k závěru, že poměr práce,
kvality prostředí a odměny je jednoduše „nehumánní“. Jestliže v první části autor
1 Stock Yards I, s. 149.
2 Stock Yards I, s. 154–61.
3 Ibid., s.156.
4 Ibid., s.165.
5 Ibid., s. 64.
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opěvoval ekonomicko-průmyslovou organizaci jatek jako výkladní skříň
modernosti, dále byl již rezervovaný, především vzhledem ke kvalitě života a
budoucím perspektivám dělníků. Kritizoval také deficit svobody individua a
demokratického uspořádání oproti nárůstu kontroly individua a nedemokratických
politických mechanismů formou vlastnictví výrobních prostředků a akumulace
kapitálu. Autor tuto základní nerovnoměrnost ilustroval např. na neadekvátním
rozdělení profitů celého podniku: „(...) je evidentní, že v našem průmyslovém
systému je něco radikálně špatně, pokud 30 000 zaměstnanců dodá masné
výrobky pro 30 miliónů, a sami neobdrží dostatek, aby si udrželi slušné
živobytí.“1
Ve třetí části výzkumu předkládá rozbor šesti pro něj nejdůležitějších sociálních
aspektů jatek – zdraví, sociabilita, prosperita, vzdělání, vzhled, morálka. Tímto
postupným výčtem a rozpracováním témat práce zapadá do kontextu survey, jeden
aspekt po druhém jsou představovány, jsou předkládána negativa i pozitiva a vždy
také návrhy na zlepšení stavu a na reformy. Např. jako hlavní zdroje ohrožení
zdraví byly označeny nehygienické poměry v provozech – nedostatek světla,
větrání a topení, nevhodné materiály, nedostatečné příslušenství. Jatka masivně
znečišťovala jižní rameno Chicago River, podobnou místní ekologickou hrozbou
byla dvě obří smetiště a hnojiště, kam směřovala většina odpadu z jatek a také
z okolních čtvrtí. Návrhy na zlepšení stavu byly skutečně lapidární – více světla,
topení, lepší materiály a vybavení na pracovišti, zavedení kantýn apod. V tomto
smyslu by tento výzkum neměl větší než dokumentární význam.
Pokud ovšem pokročíme dále, narazíme na komparativní popis komunit, na
srovnávání dvou sousedících čtvrtí vedle jatek – Stock Yards a Hyde Park.
Bushnell věnoval podrobnou pozornost zmapování obou čtvrtí, do série map
zanesl postupně kriminalitu (dětí i dospělých), výskyt cizinců, distribuci veřejných
institucí, rodiny v nouzi, výši příjmů rodin atd. Bushnellovo sociologické vidění
pokročilo od původních perspektiv spojování chudoby s kriminalitou do obrazu
morálního odsudku, jak jsme viděli např. v Londýně. Okolí Stock Yards mělo sice
mnohem větší kriminalitu (měřeno počty zatčení), chudobu, úmrtnost dětí, ale
autor v duchu pozdější chicagské kriminologie poznamenal: „(…) pochybné
praktiky mimo přímý dosah práva, jež se vyskytují ve všech druzích finančních
1 Stock Yards III, s. 459.
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transakcí – praktiky, které mohou ve skutečnosti být větší hrozbou komunitě než
výtržnictví (má na mysli typické „zločiny“ v okolí Stock Yards) – obvykle nejsou
předmětem zatýkání“.1 Jinak řečeno, kriminální statistika zde byla pouze jednou
z možných aplikací jazyka, kterým se může vyjadřovat sociální nebezpečnost.
Není to ale kritika působení průmyslu na místní komunity, co je u Bushnella
viditelným zárodkem CHS, nýbrž jeho mapy. Nikoliv mapy Hull-Housu,2 ale
právě Bushnellovy plány můžeme označit za přímé předchůdce chicagské sociální
kartografie. Na počátku tohoto mapování nalezneme celou mapu Chicaga
s vyznačenými hlavními centry průmyslu a také vyšrafované oblasti s nejvyšším
výskytem chudoby, cizinců, dětské úmrtnosti, kriminality, přelidnění. Hranice
oněch dvou srovnávaných čtvrtí je vyznačena tučně vytaženým obdélníkem.
Podrobné mapy, které následují, jsou pak jakousi lupou s různými filtry, které
čtvrtě přibližují ze všech zmíněných aspektů. Podobnou „lupu“ nalezneme později
např. u C. Shawa, kdy pomocí map poukazuje na vztah mezi konkrétním celkem
města, „přirozenými oblastmí“ a jednotlivcem (např. Jack Roller). V tomto
vztahu, který je u Bushnella teprve zhruba načrtnut, bude spočívat jedno z center
chicagských urbánních studíí.
Stock Yards byly moderní dystopií dovedenou do extrémů, do popředí vystupují
jatka jako obří mechanismus, který je obsluhován podstatnou částí města. Do jatek
vstupovaly denně tisíce kusů dobytka, ale vycházely z nich pouze produkty.
Všudypřítomný zápach ze zpracování tkání, kouř, absolutní nepřítomnost zeleně
v celé čtvrti ve spojení s ideou maximální efektivity a dělby práce a s nulovým
zájmem o člověka jako o individum musely dohromady tvořit kombinaci zcela
neživotnou, ba dokonce život popírající, otupující a dehumanizující, přesto (či
právě proto) právě sem směřovala podstatná část imigrantů jako do místa prvního
zaměstnání. Právě tyto aspekty nalezneme popsány i jinde.

1 Stock Yards II, s. 324.
2 V o dekádu mladším článku autorek Hull-Housu z již zmíněné série článků zaměřených na
kvalitu bydlení nalezneme sice jednu mapu, nijak ale ony Bushnellovy nepřevyšuje. K již
diskutovaným otázkám citování poznamenejme, že autorky Bushnellův výzkum nezmiňují.
Breckinridge, S. P. a Abbott, E. (1911). Housing Conditions in Chicago, III: Back of the Yards.
AJS, Vol 16, No. 4.
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Obr. 6. Srovnávací mapa distribuce chudoby a charity ve Stock Yards.
Kompilovány dle Stock Yards II, s. 306–308.

S Bushnellovým výzkumem se pojí zajímavá souvislost ze světa literatury.
Odehrává se zde jedno z klasických děl amerického sociálního realismu –
The Jungle od Uptona Sinclaira. Sinclair údajně sbíral materiál dva měsíce
v přestrojení za obyčejného dělníka, aby si doplnil pouze částečný obraz, jenž byl
návštěvníkovi představen v organizovaných a tendenčních prohlídkách jatek,
podobně jako Bushnell úzce spolupracoval s University Settlement, kde
konzultoval vlastní zkušenost s místními znalci problému. 1 Sinclair tedy sbíral pro
svůj román „proto-etnografická“ data, např. popis jatek a prvních kroků
zpracování masa na počátku románu jako by vypadl z Bushnellovy práce.
Jestliže Sinclair nazval Stock Yards jako „baštu útlaku“, poněkud jižněji, těsně za
tehdejšími hranicemi Chicaga by bylo možné najít ještě absurdnější a ve svých
důsledcích dystopičtější projekt – Pullman City. Ačkoliv se z hlediska dějin idejí a
urbanismu jedná o důsledné provedení základních moderně-průmyslových
1 Smith, C. S. (1984). Chicago and the American Literary Imagination 1880-1920. Chicago:
University of Chicago Press, s. 164. Také manželé Weberovi při návštěvě Chicaga roku 1903
zavítali do Stock Yards a Hull Housu a setkali se s J. Addamsovou. Weberovy popisy jsou skutečně
barvité: „Když horký suchý vítr ze skládek fouká ulicemi a když zapadá tmavě žluté slunce, město
vypadá fantasticky. I za denního světla je vidět pouze na tři bloky dopředu (...). Všechno je
zmlžené a zapařené. (…) je to nekonečná lidská poušť. (…) S výjimkou lepších čtvrtí je celé
ohromné město – větší než Londýn! – jako lidská bytost stažená z kůže, jejíž fungující orgány je
možné pozorovat.“ Scaff, L. A. (2011). Max Weber in America. Princeton: Princeton University
Press, s. 41–42.
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maxim, tedy vytvořit město, kde je možná absolutní kontrola zaměstnanců jinými
prostředky než hrubým násilím, budeme se mu věnovat pouze krátce, protože ho
žádný z chicagských sociologů podrobně nezkoumal. Nicméně R. T. Ely, již
zmíněný vydavatel HMP, napsal o Pullman city podrobné pojednání.1 Tento
průmyslově-urbanistický experiment ztělesňuje principy růstu na zelené louce –
v roce 1881 měl čtyři obyvatele, v roce 1884 již 8203 obyvatel, vyrostl doslova
před očima a vše bylo od samého počátku plánováno. 2 Město založil strojírenský
velkoprůmyslník a dopravní vizionář G. E. Pullman a vyprojektoval ho architekt
S. S. Beman. Město mělo být protipólem sešlých a upadajících průmyslových
center velkoměst – dělníkům byl nabídnut standard bydlení v uniformních
bytovkách odstupňovaných podle jejich pozice, město jim mělo poskytovat
veškerý tehdy dostupný komfort – knihovnu, divadlo, banku, klub, nákupní
arkády, tržnici, restaurace, školy, vše v elegantním novoviktoriánském stylu a
obklopené zelení. Důvodem naplánování a provedení Pullman City byla známá
nechuť jeho tvůrce vůči ošklivým a špinavým industriálním centrům, zároveň také
zájem na zdravém, efektivním a lépe kontrolovatelném zaměstnanci. Tím, že
v jeho městě nebyly veřejné domy ani hospody, ale naopak vzdělávací a kulturní
instituce, zeleň a hřiště, v podstatě vyhověl nárokům tehdejší kritiky urbánního
industrialismu. Ačkoliv Pullman hovořil o nutnosti držet dělníky „na úrovni“ a
pozvednout jejich charakter,3 jeho důvody byly naprosto zištné. Tyto ve své době
pro dělníky luxusní výdobytky s sebou nesly nevídanou kontrolu – pod kontrolou
bylo vše.4 Obchody byly povoleny pouze v centru města, ve městě byl pouze
jeden bar v místním hotelu – ovšem sousední město Kensington jich měl na
hranicích s Pullmanem hned 30. Nebylo žádné veřejné instituce, která by ve městě
existovala bez Pullmanova povolení, tzn. tvůrce a dohlížitel, který byl soukromou
korporací, byl zároveň i municipalitou, Pullman vlastnil vše. 5 Pullman zamýšlel
1 Ely, R. T. (1885). Pullman – A Social Study. Harpers Monthly, LXX.
2 Během prvních deseti let bylo postaveno na 1800 bytových jednotek. Lillinbridge, R. M. (1953).
Pullman: Town Development in the Era of Eclecticism. Journal of The Society of Architectural
Historians, Vol. 12, No. 3, s. 18.
3 Buder, S. (1967). Pullman – An Experiment in Industrial Order and Community Planning 18801930. New York: Oxford University Press, s. 36.
4 „Korporace je všechno a všude. Korporace stříhá váš trávník a stará se o vaše stromy, korporace
zametá ulice a pošle svého člověka, aby sebral i nedopalek, každý kousek papíru, každé stéblo
slámy. Korporace ti dá dvě popelnice do dvora, jednu na popel, druhou na odpadky z kuchyně,
korporace je vyveze. Když se popelnice opotřebují, korporace dodá nové. (…) Korporace očekává,
že se ti to bude líbit a že budeš držet jazyk za zuby.“ Carwardine, W. H. (1894). The Pullman
Strike. Chicago: C. H. Kerr and Co, s. 24.
5 Ely, R. T. (1885), s. 460.
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mít soběstačné město pro vlastní zaměstnance, v místě se produkovaly cihly
z místního jílu, z nichž se stavěly domy, odpad byl využit k hnojení přilehlých
polích, na nichž se pěstovaly plodiny pro obyvatele, podobně soběstačná měla být
i jeho průmyslová výroba – provozy měly vlastní slévárny, ale i truhlárny, které
produkovaly pro stavební i pro strojírenskou produkci (interiéry vagónů).

Obr. 7. Pohled z arkád na továrnu Pullman.
Foto dle Lillinbridge, R. M. (1953), s. 19.

Nosným principem byla estetika pořádku a čistoty, tedy protiklad k abjektivním
jatkám. Pullman měl v úmyslu vytvořit absolutní výrobní město, které bude
zároveň pokrývat vlastní náklady, tedy jakási ambicióznější panoptikální forma. Je
třeba konstatovat, že Pullmanův industriálně-feudální experiment sice byl
zrealizován a po jistou dobu fungoval, zatímco snaha o absolutní kontrolu
individua, byť s některými výhodami, v sousedství relativně svobodných obcí
neuspěla. Pullmanova strategie nabídnout vyšší standard, ale zároveň tento
v rámci nájemného a dalších služeb srazit z příjmů zaměstnanců, kteří byli nuceni
i nakupovat v místních obchodech za řízené ceny (neexistovala konkurence),
neuspěla ze dvou důvodů. Chicago město Pullman postupně, i přes silný odpor
jeho tvůrce, pohltilo a tím redukovalo centrální moc nad jeho obyvateli, a také
zaměstnanci/obyvatelé odmítli útlak, nesvobodu a kontrolu dlouhodobě snášet.
Zaměstnanci Pullmanových továren byli nuceni k nájemnímu bydlení v jeho
městě, a tedy i k masivním srážkám z platu, což se obvykle považuje za jeden z
hlavních důvodů známé stávky v místních továrnách v roce 1894. 1 V důsledku
trvajících tenzí se Pullman svého projektu vzdal v roce 1907, tedy necelých třicet
let od zahájení výstavby, a podstatná část města přešla do jiných soukromých
vlastnictví; „Již ve třicátých letech se oblast počítala k silně zanedbaným
1 Nájmy zde byly o čtvrtinu vyšší než ve srovnatelných nemovitostech mimo Pullman. Buder, S.
(1967), s. 161. Podrobně také Carwardine, W. H. (1894), s. 93–100.

141

sousedstvím. V roce 1880 Georg Pullman postavil modelové město, aby unikl
slumům a poskytl dělníkům to nejlepší ve své době. O půl století později byla
jeho modelová komunita součástí města a vykazovala rychle rostoucí znaky
slumu.“1
Část kritiky CHS se opírá o údajný nedostatek reflexe průmyslového kapitalismu
Chicaga. S výjimkou Bushnellovy práce, již ale za součást CHS v úzkém smyslu
považovat nelze, např. mezi chicagskými disertacemi srovnatelný výzkum
nenalezneme. Jednu zásadní publikaci věnovanou průmyslu z produkce CHS
přesto v The University of Chicago Sociological Series objevíme – The Strike od
E. T. Hillera.2 Nešlo o práci zkoumající jednu konkrétní továrnu a její okolí či
konkrétní výrobní sektor a jeho dopady na místní komunitu, nýbrž o zkoumání
stávky jako sociálního fenoménu. Zkoumat stávku na konci dvacátých let a zůstat
programově nestranný je pravděpodobně výsledkem Parkova přesvědčení o
nutnosti zakotvit výzkum mimo reformní étos, což zde ale neznamená, že by
reformy v této perspektivě měly být něčím negativním, stejně tak to neznamená
posvěcení nekalých praktik velkoprůmyslového kapitálu.
V Hillerově monografii se nezkoumá, zda je v právu majitel továrny, nebo
stávkující zaměstnanci, ale „charakteristické chování stávkující skupiny a
techniky užívané k její kontrole a řízení“. 3 Stávka je pak zkoumána jako
kolektivní chování reagující na konkrétní popsatelné podněty, které podle Hillera
patří do širší skupiny sociálních fenoménů pod hlavičku „obecné stávky“ (generic
strike), kam patří také bojkoty, občanská neposlušnost a organizované
demonstrace.
Znakem přítomnosti CHS v Hillerově pojetí stávky je pojmenování stádií jejího
cyklu: „mobilizace a organizace pro společnou akci; počátek společné
organizované akce; udržování skupinové morálky; kontrola stávkokazů a
neutralizace obranných akcí zaměstnavatele, manipulace veřejným míněním;
dezintegrace či demobilizace skupiny a konec stávky“.4 Pro „chicagské cykly“ je
typická jistá dávka fatalismu, zobecněné skupinové procesy jako by fungovaly
1 Buder, S. (1967), s. 226.
2 Hiller, E. T. (1928). The Strike – A Study of Collective Action. Chicago: The University of
Chicago Press.
3 Ibid., s. 3.
4 Ibid., s. 4, 10.
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téměř

mimo

sféru svobodné

vůle:

„Vývoj

událostí

(stávky),

ačkoliv

kontrolovatelný, má v sobě element nevyhnutelnosti, jakmile série událostí
začne.“1 Dalším typickým znakem chicagské sociologie je zde např. hledání
„spouštěčů“ stávky. Podobně jako Park v případě „rasových nepokojů“, Hiller
vysvětluje spouštěče stávky jako nepodstatný či jednoduchý incident, jehož
uskutečnění se fixuje jako symbol nakumulovaných křivd a energetizuje sentiment
a organizaci budoucích stávkujících. Hiller každopádně činí rozdíl mezi
spouštěčem a hlubšími důvody stávky.
Hiller usiloval o nalezení typických rysů skupinové dynamiky během stávky.
Zaměřoval se např. na problematiku vymezování hranic stávkující skupiny a
utvoření organizace,2 ale také na sociálně psychologické aspekty těsně předcházející
participaci na stávkce.3
Hillerova práce je přínosná orientací na dynamiku skupin stávkujících, do detailu
rozebíral různé způsoby vynucování konformity, potlačování individuálních
projevů a podporu loajality. 4 Z hlediska skupinových projevů zaujme sledování
způsobů udržování distinktivních skupinových atributů např. v sebepotvrzující
participaci na společných aktivitách (shromáždění, diskuse, protesty, pochody).
Hiller pojmenoval vnitroskupinovou tvorbu pobídek k pokračování stávky
(podpora konfliktních nálad, propojování již existujících nálad se stávkou),
umenšování podpory k návratu do práce a obstarávání hmotných statků pro
stávkující. Výrazné místo v těchto procesech měla kontrola stávkujících, 5 jež měla
zajistit stávce efektivitu, tzn. pokud možno absolutně zastavit práci, což bylo
možné, pouze pokud byli dostatečně eliminováni „stávkokazové“. Používaly se
různorodé techniky nátlaku, vydírání a násilí. Hillerova práce je o to přínosnější,
protože přináší vhled do nevybíravých metod stávkujících vůči kolegům. Např. při
„picketingu“ (davové uzavření vstupu do továrny) se okolí vstupu do továrny
často stalo dějištěm násilných scén, kdy stávkující útočili na jiné zaměstnance.
Stávkující

měli

vlastní

milice,

a

pokud

jiní

zaměstnanci

dostatečně

nespolupracovali, mohli očekávat buď přímo násilnou reakci, nebo různé formy
1 Ibid., s. 59.
2 Ibid., s. 25. Vynikající analýzu vymezování a udržování kulturních hranic v době ohrožení
koheze skupiny předložil na historickém materiálu např. Kai T. Erikson. Erikson, K. T. (1966).
Wayward Puritans – A Study in the Sociology of Deviance. New York: John Wiley and Sons.
3 Např. otázky po překonávání obav ze strachu o práci, aktivní vzpomínky na stávky, které selhaly,
způsoby odbourání strachu a motivace stávkujících. Ibid. s. 8.
4 Ibid., s. 80.
5 Ibid., s. 83.

143

exkomunikace a ostrakizace. Mezi ně patřily stávkové pranýře a pranýřovací
průvody, jejich specifickým typem byly tzv. „serenády“, kdy ženy stávkujících
křikem systematicky obtěžovaly stávkokazy i v místě jejich bydliště.1
Stávkující se pokoušeli intenzivně zapojovat veřejnost. Pořádali veřejné sbírky na
financování potravin během blokády, užívali tvrzení o „veřejnosti na své straně“,
veřejně prezentovali dlouhodobé utrpení, ekonomické vydírání, jemuž byli
vystaveni, a očerňovali druhou stranu.2 Jak manipulativní vtažení veřejnosti do
konfliktu, tak zapojení organizovaného nátlaku a násilí charakterizuje i stranu
zaměstnavatelů. Hiller podrobně popsal techniky zaměstnavatelů, některé z nich
„měkké“, působící především ekonomickými nástroji, jiné násilné, obvykle
obstarané najatými „detektivními“ agenturami, které nejprve šířily zmatky a
zastrašovaly.
Klasickou hrozbou užívanou zaměstnavateli byla diskriminace při hypotetickém
znovuzaměstnávání po ukončení stávky. Měkčí „kompromisní“ strategií
zaměstnavatelů bylo opatrné manévrování k vlivným a pro produkci rozhodujícím
skupinám, např. směrem k požadavkům „školené pracovní síly“. Pokud ta se
vrátila do práce, osamocení nekvalifikovaní dělnící již neměli mnoho nátlakových
prostředků. Náhrada (stávkokazové a nezaměstnaní dělníci) za neškolenou
pracovní sílu se obvyke našla.
Obě strany, každá podle svých možností, manipulovaly veřejným míněním,
užívaly organizovaného násilí a vydírání, ale také vedly evidenci o spojencích a
zrádcích. Obě strany byly spojeny společným jmenovatelem, jímž byla otázka
ekonomické výdrže – stávka byla oběma především jejím testem.
Je evidentní, že sociální výzkum pod Parkovým vedením opouštěl výchozí pozice
sčítání vodovodních kohoutků a toalet v okolí továren, měření velikosti oken a
cirkulace vzduchu v dělnických bytech, či otázky vlivu podnájemníků na morálku
nájemníků (namátkou typické kvantifikační orientace např. HH).3 Sociálněhygienické reformní přístupy sice veřejnosti odhalily mnohé hrůzy moderní
urbanizace a dokázaly se také úspěšně podílet na jejich zmírnění, což ale
1 Ibid., s. 104.
2 Ibid., s. 166.
3 Ve dvou článcích o průmyslových oblastech ze zmíněné série o výzkumu chicagských podmínek
bydlení nalezneme především přehledy tohoto typu. Breckinridge, S. P. a Abbott, E. (1911).
Housing Conditions in Chicago, III: Back of the Yards. AJS, Vol. 16, No. 4. Breckinridge, S. P. a
Abbott, E. (1911). Chicago Housing Conditions, V: South Chicago at the Gates of the Steel Mills.
AJS, Vol. 17, No. 2.
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nemuselo k objasnění povahy zkoumaných fenoménů přispět, protože
nepřekročily zaměření na sběr deskriptivních dat. Prozkoumání dynamiky
stávkující skupiny a jejích vztahů se zaměstnavatelem a pojmenování
probíhajících procesů sice nevysvětlilo problémy industrálního kapitalismu,
protože se nazaměřovalo na vysvětlení stávky hledáním jejích ekonomickopolitických příčin, nýbrž ji pojednávalo jako fenomén skupinové interakce
v konfliktní situaci, který je svým nehodnotícím pojmenováváním více formálně
sociologický, než ty přístupy, které se opírají o uzavřená ideologická východiska
(stávka jako vyjádření nerovnosti ve vlastnických vztazích). 1 Otázky po lidské
důstojnosti a spravedlnosti společenského uspořádání, etice výrobních vztahů jsou
nepochybně legitimní součástí humanitních a sociálních věd, stejně tak ale i
nehodnotící tázání po zákonitostech skupinových procesů, jež následovala CHS,
tedy pojetí, které ji provázelo v programatických textech i v terénních výzkumech.
Hiller zaznamenal zajímavou skutečnost v souvislosti s načasováním stávky.
Pokud ke stávce došlo ze zoufalství, pod tlakem okolností především v době krize,
měla pouze malou šanci na úspěch. Pokud ale byla provedena v období
hospodářského vzestupu, byla její úspěšnost pravděpodobnější a výskyt stávek
byl vyšší.2 Podobnou tezi najdeme i v příbuzné monografii z této klasické série, Natural
History of Revolution od L. Edwardse,3 o níž Park prohlásil (úvod napsal
k oběma), že Edwardsův rozbor revolucí Hillerovu monografii o stávkách
předchází. Edwards upozorňoval na zvýšený výskyt revolucí v období
podstatného zmenšení intenzity represí a tvrdil, že „emoce, jež jsou hnací silou
revolucí, se nezakládají na zoufalství, nýbrž na naději“. Před začátkem revoluce
lidé pociťují závažné omezování legitimních aspirací a myšlenek, 4 což situace
intezivní represe obvykle neumožňuje, neboť komparace legitimit různých
aspirací a projekce individuálních trajektorií je omezena. Přeneseno na
problematiku stávky, v období krize se neotevírá reálná možnost pro uspokojení
frustrovaných očekávání, neboť možnosti i očekávání jsou redukovány.
Také Edwarsova práce se opírá o hledání pravidelností – „Pokud není revoluce
nadpřirozená, musíme ji alespoň teoreticky považovat za vysvětlitelnou,
1 Stávky se vyskytovaly i v „socialistických“ systémech.
2 Ibid., s. 126–127.
3 Edwards, L. P. (1927). The Natural History of Revolution. Chicago: The University of Chicago
Press.
4 Edwards, L. P. (1927), s. 35, 30.
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měřitelnou a předpověditelnou.“ – a o „etiologie“ popisovaných fenoménů, také
navazuje na chicagské pojetí cyklů („jisté sekvence, v nichž se objevují symptomy
revoluce“1; symptomy revoluce, propuknutí revoluce, nástup radikálů, vláda
teroru, normalizace, formování další revoluce). Edwards zapojuje i „Thomasova
přání“2 a jejich frustraci jako jeden z předpokladů revoluce. Objevují se i jiné
Thomasovy koncepty, jako např. dezorganizace: „Revoluce je mnohem více než
dezintegrace společnosti. Je ve stejné době i reintegrací společnosti podle
odlišných a efektivnějšícjh linií.“3 Hiller i Edwards prokázali použitelnost
chicagských koncepcí v komparativní historii, jež byla prováděna s cílem
ohraničení obecných nehodnotících typologií, pravděpodobně jako součást
realizace Parkova životního projektu hledání porozumění interakcí mezi velkými
skupinami a institucemi.
Tyto dvě práce dokazují existujíci reflexi velkoprůmyslové a kapitalistické
modernity v prostředí CHS, nedá se o nich tvrdit, že by nějakým způsobem
posluhovaly „velkému kapitálu“, jak se o nich někdy píše. Běžné chápání CHS
obvykle trpí deficitem zaměření na tyto, ve srovnání s ostatními klasickými
monografiemi, relativně neznámé práce. Toto ohlédnutí a jejich srovnání
s hodnotícími pracemi z Chicaga té doby ukazuje na zřetelnou změnu směru
sociologického výzkumu a také umožňuje rozšíření kontextu působnosti CHS i do
tématických oblastí jí obvykle odepíraných. Jakým způsobem se méně hodnotící a
reformistický výzkum urbánní modernity v Chicagu formoval a jakým způsobem
byl artikulován, etablován a reprodukován, na to mají odpovědět následující
kapitoly o programu a základních koncepcích CHS a kapitoly věnované jeho
praktickým výzkumným realizacím.

1 Ibid., s. 211.
2 O Thomasových přáních více v kapitole o Taxi-Dance Hall.
3 Ibid., s. 109.
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Část 3. – teoretický kontext

IV. Programová východiska CHS
IV.i The City
V úvodní kapitole byla diskutována otázka podmínek, za jakých je možné
konkrétní soubor výsledků akademické produkce považovat za školu. Jednou
z těchto podmínek je existence nějakého jasně formulovaného a zapsaného
programu a jeho prokazatelné naplňování dohledatelnými akademickými výstupy.
V akademické, ale i umělecké produkci 1 bychom nalezli řadu typů programových
textů. Pro nynější úkol (stanovení počátku školy) je ale důležité stanovit, do jaké
míry šlo o vědomou snahu (záměr ustavit školu), 2 nebo naopak o vedlejší produkt
výzkumné činnosti. Vedle deklarované programovosti je pro porozumění ustavení
školy podstatné zmínit časové hledisko. U konceptu škol, jejichž založení vychází
z jednoho konkrétního bodu, jemuž dává místní zakotvení, časovost i expanzivní
sílu vědomá a rekonstruovatelná snaha konkrétních aktérů v konkrétních
institucích a také nepřerušená kontinuita naplňování a předávání jejich programu,
nalézáme vývoj školy jako danost, která jako by nekomplikovaně směřuje
k realizaci sebevědomé vůle aktérů. Při takto chápané škole by se jednalo o místně
a časově specifickou kvalitu, u níž se očekává prosazení se téměř automaticky.
Pokud by se ovšem vycházelo ze skutečnosti sociální konstrukce škol (zde
zastávaný pohled), existence těchto entit by byla podmíněna složitými sociálními
vztahy vědění mezi akademickou obcí a celkem společnosti, existence školy by
byla uskutečňována pohledem do již uplynulého, byla by tedy (re)konstruována
zpětně.
M. Foucault při výkladu o diskursu předložil podnětné vymezení oboru jako „(...)
principu kontroly produkce diskursu. Obor, disciplína, určuje projevu jeho meze
1 Např. Williams R. (1981). Culture. Glasgow: Fontana Publishers, s. 57–86.
2 Snad je možné konstatovat, že takové pojetí školy je ideálním cílem každého akademika – tj. ve
vlastní oblasti bádání dojít k originálním tezím a k jejich potvrzení a dále je předávat
pokračovatelům, žákům. Nakolik je tato domněnka pouze ideálním cílem, ukazuje omezený objem
entit, o nichž je možné mluvit jako o etablovaných „školách“. Z tohoto nepoměru by vzešla teze o
„školách“ jako o anomálích a výjimkách a dále by nás vedla k otázce, co je skutečným cílem a
realizací akademického provozu v „normálové situaci“, pokud ne ustavení vědění do entit „škol“.
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hrou jisté totožnosti, jež má podobu permanentního znovuuplatňování pravidel.“ 1
Podobný výrok by platil i pro „školu“ zejména v případech, jako je CHS, kdy se
„škola“ do podstatné míry překrývá s velkou částí disciplíny (tehdejší americká
sociologie). Hovoříme-li zde o „škole“, máme na mysli nejen program, ale i
soubor pravidel a prostředků kontroly její produkce. V případě CHS tyto
prostředky identifikujeme v množství konceptů, modelů a přístupů, které jsou
v základní sumě monografií téměř všudypřítomné. Při hledání vhodné
terminologie pro vymezení fundamentu nějaké „školy“ můžeme použít další
Foucaultův pojem – „zakladatelé diskursivity“:2 „Tito autoři jsou zvláštní tím, že
jsou nejen autory svých děl, svých knih. Vyprodukovali ještě něco navíc: možnost
a pravidlo pro formování jiných textů. (…) nejen že jednoduše umožnili jistý
počet analogií, ale umožnili (a ve stejné míře) také jistý počet rozdílů. Otevřeli
dveře pro něco jiného než jen pro sebe, pro něco, co však náleži k tomu, co
založili.“3 Schopnost trvalého příslovečného otevírání dveří či nějakého problému
i pro další příchozí je hlavní kvalitou a důvodem, proč může nějaké učení
organizované do „školy“ podstatně přežít svůj zánik – programové texty CHS a
jejich hlavní monografické výstupy, jimž se dále věnujeme, tuto kvalitu mají. To
platí především pro texty a pedagogické působení nejkreativnějších autorů (např.
R. E. Park a W. I. Thomas, ale i jejich inspirátor G. Simmel). V jejich produkci
nalezneme pouze v omezené míře nějaké definitivní „zákony“ či komplexní
teoretický systém, spíše se setkáme s formulacemi problémů, které nás i dnes
provokují k diskusi, intelektuální aktivitě či výzkumu.
Autor zabývající se vývojem idejí, pokud se zabývá konkrétní „školou“ (existuje
rekonstruovatelný

materiál),

se

zaměří

na

hledání

a

vyhodnocování

v následujících oblastech: I) artikulované programy; II) semiprogramy, tj. obsahy,
které se objevují v pozdějších textech představitelů školy jako klíčové výchozí
ideje a pojmy; jedná se o texty, které se stanou programovými až systematickým
užitím dalších autorů (žáků, pokračovatelů); III) výzkumné realizace těchto
původních programů a semiprogramů (zakladatelé i žáci); IV) texty zabývající se
shromažďovaním a vyhodnocováním výše zmíněných (dobové i současné kritiky,
analýzy a interpretace konkrétní „školy“).
1 Foucault, M. (1994). Diskurs, autor, genealogie. Praha: Nakladatelstvá Svoboda.
2 Ibid., s. 56.
3 Ibid., s. 56–57.
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Výsledkem tohoto shromažďování a vyhodnocování jsou rekonstrukce a
interpretace jedinečné a specifické např. kombinací následujících akcentů:
a) vymezení trvání školy – otázka založení, ukončení a generací; b) vymezení
lokality školy – jednojaderná, vícejaderná, geografická propojení atd.;
c) různorodost zacílení vymezení školy: 1) ideje, koncepce, teorie a jejich původ;
2) osobnosti, vztahy, biografie; 3) výzkumné realizace a aplikace; d) způsob
výkladu o „škole“ – historický, kritický, interpretativní atd. Protože výše uvedené
akcenty v jednom textu není možné zcela vyčerpat v důsledku jejich
nekompaktibility, autor zabývající se „školou“ tedy ve své rekonstrukci bude
postaven před nutnost výběru a vytyčení hranic (redukce). V následujících
odstavcích bude předložen přehled a diskuse k programovým textům CHS, který
je založen na výběru odvozeném především ze zkušenosti s bodem 3, tj.
obeznámenosti s texty, které jsou realizacemi programů a základních koncepcí.
V případě CHS se za primární programový text obvykle považuje Parkův The
City a další texty, které vyšly ve stejnojmenném sborníku. Park původní verzi
textu napsal krátce po začátku svého chicagského působení, vyšla časopisecky
v AJS.1 V té době by bylo předčasné hovořit o ambiciózním programu vědomě
plánované či zamýšlené školy, Parkova akademická pozice nenabízela možnosti
naplňovat takový program, i proto se domníváme, že text původně nebyl
zamýšleným programovým položením základního kamene školy, ale individuální
reflexí tehdejšího stavu sociologie města nebo výzkumu města vůbec. Ovšem jeho
lehce přepracovaná reedice o dekádu později již zastihla Parka v pozici
akademického mentora řady studentů, kteří jím byli prokazatelně vedeni podle
linií naznačených v The City. Artikulovaný program tedy nemusí být nutně
nejprve hlasitým pamfletem, může se jednat o texty shrnující či hodnotící nějaký
okruh problémů, které se stanou rozeznanými programy až po jmenování jejich
autorů do rozhodujících akademických pozic. Snad je možné tvrdit, že existuje
více pamfletů, které volají po založení „něčeho nového“, jež zůstanou bez odezvy
a realizace ve zřetelné nice školy.
Každopádně autor svůj text za programový považoval, byť nijak hlasitě a
sebestředně: „Následující pozorování mají posloužit k definování perspektivy a
naznačit program studia urbánního života: jeho fyzickou organizaci, jeho
1 Park, R. E. (1915). The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City
Environment. AJS, Vol. 20, No. 5.
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povolání a jeho kulturu.“1 Typickým zpětným odkazem k The City jako
k programu je vyjádření E. C. Hughese, jednoho z pořadatelů Parkových
sebraných spisů a představitele druhé či třetí generace CHS: „Návrhy v The City
se staly výzkumným programem Parka samého, jeho studentů a mnoha kolegů
v jiných oblastech a v sociologii. (…) Návrhy nebyly vyčerpány ani 35 lety
aktivní práce stále rostoucí armády výzkumníků měst a městského života.“ 2
Lindner shrnul Parkovy výzkumné body pod základní oblasti, s nimiž by
korespondoval moderní sociologický empirický výzkum: 3 1) město v něm
vystupuje jako konstelace prostorově uspořádaných sociálních světů; 2) město
jako skutečnost nových specificky velkoměstských profesí, mentalit a způsobů
chování; 3) změna institucí a na ni navazující problémy se sociální kontrolou.
Tuto Lindnerovu expozici je možné dále zredukovat na tři esenciální oblasti
výzkumu CHS: 1) prostorové aspekty urbanismu; 2) kulturní formy urbanismu;
3) urbanismus a dynamika změny a její procesy.
Při rozpětí a kondenzovanosti textu The City se otevírá řada možností jeho čtení.
Zmiňme propracovanou interpretaci Lannoyovu,4 která se zaměřuje na vývoj
textu, jak na obsahové porovnání oněch dvou vydání, tak na otázky motivace
autora, jak ke změnám mezi vydáními a k napsání textu vůbec došlo. Lannoyovy
hypotézy se opírají o kombinací historických a biografických faktů z Parkova
života a o z nich odvozené spekulace.
Biografiím autorů CHS je v předkládané práci pozornost věnována pouze
okrajově, protože je nepovažujeme za nutné ke splnění jejího účelu. Tato práce má
za cíl pracovat s texty původních monografií, nikoliv je klást do hlubokých
biografických souvislostí jejich autorů. Ve faktech ukotvená biografie samozřejmě
může přispět k osvětlení kontextu, především při odkrývání jejich původního
účelu či úmyslu. Podobné zaměření by zde ale znamenalo buď vypracovat
biografie konkrétních autorů, nebo přejímat a tlumočit poznatky z již zhotovených
1 Park, R. E. (1967, orig. 1925). The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in
the Urban Environment. In Park, R. E. & Burgess, E. W. & McKenzie, R. D. & Janowitz, M.
(Eds.), The City. Chicago: University
of Chicago Press, s. 3. Dále jako THC.
2 Hughes, E. C. (1952). Preface. In Hughes, E. C. (Ed.), Human Communities – The City and
Human Ecology, The Collected Papers of Robert Ezra Park, Volume II. Glencoe, IL: The Free
Press, s. 7.
3 Lindner, R. (2007), s. 108.
4 Lannoy, P. (2004). When Robert E. Park Was (Re)Writing The City – Biography, the Social
Survey, and the Science of Sociology. American Sociologist, Vol. 35, No. 1.
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biografií. První případ je vyloučen vlivem na rozsah práce a danou nutností
dlouhodobě pracovat v archivech Regenstein Library v Chicagu. Druhý se
vylučuje svou nulovou přínosností – opírat podobnou práci o extenzivní
zapracovávání převzatých biografií by byla zbytečná duplikace. Pokud jsou dále
detaily z biografií uvedeny, potom za účelem orientace v základních souřadnicích
školy. Zejména v našem případě, tedy u autorů, kteří již delší dobu nežijí, je
bigrafický záměr pro osvětlení díla ohrožen selektivitou a spekulativností, a bude
také narážet na omezenou dostupnost archivních záznamů a na obtížnou
ověřitelnost z nich odvozených tvrzení.
V této souvislosti zmiňme Foucaulta a jeho diskusi o otázkách autorství. Podle
něj se v moderní literární kritice (dodejme také v dějinách vědy) autor objevuje
jako ten, „jenž umožňuje vysvětlit přítomnost jistých událostí v díle stejně dobře
jako jejich transformace, deformace, různé modifikace (a to autorovým
životopisem, zjištěním jeho individuální perspektivy, analýzou jeho sociální
příslušnosti nebo třídním stanoviskem, odhalením jeho základního projektu)“. 1
Mezi jinými otázkami Foucault nastoluje otazník nad intelektuálními aktivitami
spojujícími výklad „díla“ již nežijícího autora s kvalitami a okolnostmi, jež se
autorovi přisuzují. Problematizuje se podloženost konstrukce očekávající jasné
hranice mezi dílem a autorem v autorovi samém a možnost či nemožnost tuto
hranici přeložit do „díla“. O možných vztazích a souvislostech mezi např.
životními zkušenostmi autora a jeho dílem můžeme pouze spekulovat, pokud
nevíme, zda byl autor plně schopen jejich vliv reflektovat a vědomě, důsledně a
jednoznačně kódované je přeložit do „díla.“ Přes tuto základní komplikaci se
jedná o jeden z nejobvyklejších způsobů, jak se nějakého „díla“ zmocňovat, a ve
většině analýz věnovaných CHS najdeme v různých podobách přítomný modus
typu „co se zdálo W. I. Thomasovi, když psal o polských imigrantech“. V dějinách
a kritikách nějaké „školy“ se setkáme mnohdy více s autory než s jejich texty:
„(...) požaduje se, aby autor složil účet z celistvosti textu, který nese jeho jméno:
chce se po něm, aby odhalil nebo přinejmenším dal najevo skrytý smysl, který
jeho texty proniká, je žádán, aby je skloubil se svým osobním životem a svými
zážitky, se skutečnou historií, v níž se zrodily.“ 2 Jak již bylo řečeno, tomuto
směřování se v předkládané práci snažíme vyhnout, ačkoliv nikoli za každou
1 Foucault, M. (1994). Diskurs, autor, genealogie. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. 53.
2 Ibid., s. 16.
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cenu. Zcela v tradici konvenčního psaní o „školách“ je uvedena řada
kontextuálních ilustrací a momentek.
Lannoyova interpretace kombinující biografické aspekty s konkrétními texty (The
City) je příkladem směsice selektivnosti a spekulativnosti s otevřeností a
kreativností. Otázky jím položené jsou sice relevantní, ale zůstávají uzavřené
v rétorické rovině a nezodpovězené. Lannoy zastupuje širší trend „lokalizace
textů“ při psaní „historií“: „Stejně jako každá jiná sociální aktivita je i
sociologická produkce aktivitou lokalizovanou, vykonanou a ztělesněnou
jednotlivci zasazenými v aktuálních sociálních vztazích. (…) Ve skutečnosti může
Parkův text být nahlížen jako napsaný záznam jeho biografické a sociální
trajektorie v akademické formě tehdejšího sociologického psaní.“1 Jakkoliv slibně
může podobná proklamace znít – lidské jednání je většinou sociální a je
okamžikem trajektorie sociálních vztahů, a proto je třeba být ostražitý před
„truismem“ –, pro kontextualizovanou rekonstrukci podobné trajektorie by byl
potřeba úplný diagram těchto vztahů a zároveň význam, jejž jim aktér (Park)
připisoval, což ale Lannoy pouze zkratkovitě naznačil.
Původní verze The City měla v Lannoyově interpretaci být přípravou na jeden
z prvních Parkových kurzů, měla být v podstatě sylabem kurzu o survey, který
začal učit v roce 1915. Skutečnost, že se v textu slovo survey neobjevuje, podle
Lannoye potvrzuje i jinými autory sdílené přesvědčení, že Park byl na počátku své
akademické dráhy v Chicagu s představiteli hnutí „survey“ v přímém
konkurenčním vztahu (Jane Addamsová), dříve s nimi nespolupravoval a měl o
nich nízké mínění nebo je neznal, a proto je v tomto textu úmyslně nezmiňuje.
Lannoy dále dospěl k závěru, že The City je více přehledem tehdejší Parkovy
erudice, která ale údajně neměla být zaměřena na teorii města jako takovou.
Parkovy dlouhodobé zájmy o problematiku mas, médií a migrace Lannoy řadí do
„sociologické teorie moderní společnosti“. Zde se nebudou otevírat spekulativní
otázky typu, zda R. E. Park byl, nebo nebyl teoretikem města před rokem 1914.
Autor se domnívá, že Parkův zájem o město byl dlouhodobý a že se s tehdejším
stavem urbánního výzkumu seznámil již během opakovaných pobytů v Evropě.
Každopádně se jedná spíše o rétorické finesy. Podobně je možné se tázat, zda
vůbec Park byl sociologem města, ačkoliv za něj často bývá považován, nebo proč
1 Ibid., s. 52–53.
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je důležité se ptát, zda jím byl, či nebyl. Také se můžeme tázat, zda není možné
zájem o moderní společnost jako takovou dávat do neoddělitelné souvislosti
s urbanizací, podle vzoru – kdo ze sociologů intenzivně se zabývajících moderní
společností není zároveň i sociologem města? Kromě podobných otázek ale
Lannoy přináší i několik konstatování, která je třeba zdůraznit. Např. jeho teze o
The City jako útoku na reformistickou sociologii 1 či pokusu o reformu
reformistické sociologie2 je přesná a otevírá jednu možnost, jak odpovědět na
otázku po pozdější programovosti textu – logika organizace textu a jeho naladění
(včetně selektivnosti pojmů a citací) jsou natolik vymezujícími, ale i nosnými, že
byly později jako program využitelné.
Kromě zmíněné interpretace biografické můžeme text The City z hlediska obsahu
číst ve dvou základních rovinách. První vymezuje problematiku urbánní sféry jako
specifického dějinného jevu, jehož je třeba se zmocnit novými kombinovanými
výzkumnými strategiemi, např. studiem urbánní kultury. Rovina druhá je
definatorická a programová. Ohraničuje a definuje základní pojmy a problémy a
jejich celky, ke každé oblasti předkládá skupinu základních otázek, kolem jejichž
zodpovídání se má utvořit jádro výzkumu. Ve zkratce v této rovině stanovuje, jaké
aspekty velkoměstkého života je třeba studovat a jakým způsobem.
K první rovině se nejlépe dostaneme, zastavíme-li se u změn učiněných při
druhém vydání The City. Na revizi původního textu poukazuje několik autorů 3 a
převážně se shodnou na malém rozsahu změn, který ale znamenal podstatné
zpřesnění rétoriky textu a především zapojení kulturní antropologie jako vhodné
perspektivy ke zkoumání města (kulturní oblast), jež je obýváno specifickým
kulturním typem civilizovaného člověka. V úvodu disertace bylo na tento jasný
příklon Parka a jeho spolupracovníků ke kulturní antropologii a interdisciplinaritě
poukázáno. Ale i v první verzi bylo město představeno jako instituce vyložená
podle Sumnera jako koncept a struktura, tedy jako „ideje, pojmy, nauky a zájmy“,
a na druhé straně „rámce, aparát a funkcionáři“,4 což je silně kulturalistické pojetí,
jímž předjímal vlastní později a zřetelněji formulované vymezení velkoměsta jako
sféry civilizace vyrůstající z dualismu kultury a technologické struktury.
1 Lannoy, P. (2004), s. 48.
2 Lannoy, P. (2004), s. 53.
3 Lindner, R. (2007), Lannoy, P. (2004).
4 Park, R. E. (1915), s. 577.
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Z podtitulu článku zmizelo „in the City Environment“ a bylo nahrazeno „in the
Urban Environment“, což svědčí o přechodu k obecnějšímu pohledu
(„urbanismus“). Doplněna byla také ona tolik citovaná úvodní pasáž o městu jako
stavu mysli, bez jejíhož citování se po dlouhou dobu neobešel žádný studijní text
k urbánní problematice: „Město je více než shluk individuí a sociálních výdobytků
(…) a také více než konstelace institucí a administrativních nástrojů (…). Město je
spíše stavem mysli, souhrnem zvyků a tradic, organizovaných postojů a názorů
z těchto zvyků vyplývajících a předávaných v tradici.“1
V úvodní kapitole disertace byla řeč o mozaice a specifickém vztahu makro- a
mikroperspektiv CHS. Počáteční kroky tohoto maximálního rozpětí sociálního
výzkumu mezi teorií „velkého urbanismu“ a výzkumem jednotlivých individuální
biografií obyvatel Chicaga nalezneme i v této frázi o stavu mysli – jedná se zde
jak o individuum (individuální konstelace stavu mysli, případně odvozený typ),
tak o jejich shlukování a reprodukování do typických oblastí (předávání v tradici).
Jedna konkrétní biografie v Parkově vidění znamenala zdokumentování jednoho
konkrétního celku „subjektivního výkladu kultury“ (osobnost) a také pátrání po
procesech, které se na výsledné konstelaci podílely, popsání „přirozených oblastí“
zase znamenalo vysvětlení charakteristik společenství, které se na formování
jednotlivců podílely, a nakonec obraz města se vztahy mezi jednotlivými
komunitami; to vše zároveň byl komplex makro- mikropohledů na město,
zaměřený především na jeho dynamiku, na procesy komunikace, předávání a
změny. Hlavním cílem tohoto výzkumného pohledu bylo vysvětlení urbanity
v jejích kulturních

(kulturní změna, přenos, inter- a akulturace atd.) a

ekologických procesech (ekologický komplex).
Park zde poukazuje na skutečnost, že město není pouhým konglomerátem,
slepencem fyzických elementů, infrastruktury, lidí, institucí a zvyklostí, ale že se
jedná o distinktivní sféru života člověka jako druhu, která má jako celek smysl,
pouze pokud jí rozumíme jako sféře kultury; „město je součástí vitálních procesů
lidí, z nichž se skládá; je výtvorem přírody, především lidské přírody“. Nejen že
touto široce rozkročenou a humanistickou perspektivou nabízel urbánní materii
jako předmět výzkumu, který je samozřejmý, nevyhnutelný a nutný pro reflexi
1 THC, s. 1. Tato formulace se v podstatě nezměněná opakuje v několika Parkových textech, z
čehož se zde vyvozuje, že ji autor považoval pro vlastní rozumění městu za klíčovou. Např. Park,
R. E. (1952). The City as a Natural Phenomenon. CPP II, s. 118.
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moderního civilizovaného, ergo urbanizovaného člověka, ale odhaloval také
zároveň svůj skutečný studijní záměr – přistoupit k městu a životu jeho populace
podobně jako k přirozenému prostředí přírodních národů. Tento pohled ilustroval
Spenglerovou citací vymezující město (urbánní kulturu) jako „zakořeněné ve
zvycích a obyčejích lidí, jež ho obývají.“ 1 Město vystupuje jako prostředí, kde
zvyky a obyčeje mají ve srovnání s jinými kulturními prostředími vlastní
specifika, a tak vytvářejí „specifickou kulturní oblast charakteristickou svým
kulturním typem.“2 Za účelem jeho zkoumání by proto měly být zvoleny
odpovídající nástroje. Pro oblast kultury v té době zaštiťovala odpovídající
metodologický rámec antropologie, resp. kulturní antropologie a historie.
Urbanita je sice v Parkově koncepci středobodem kulturního vývoje, jejž shrnuje
v pojmu civilizace, ale poznamenává, že „civilizovaný člověk se objevil teprve
nedávno“, což zde také znamená, že doba, po kterou člověk města obývá, nebyla
dostatečná k tomu, aby se vypořádal se všemi překážkami a výzvami, které mu
město předložilo: „V překotných změnách, které vyvstaly s vývojem města a
občanského života, nebylo možné, aby se člověk (myšleno jako druh) svému
novému prostředí adaptoval ve svém základu i biologicky“. 3 Právě tuto mezeru
Parkův program usiluje překlenout voláním po zdokumentování a interpretaci
nových kulturních adaptacích v rapidně se měnícím městském prostředí.
Parkova vize urbanismu překračuje tehdy obvyklé sbírání faktů o městě a jeho
populacích. Když píše o městě jako o „organickém propojení lidí, místa, techniky
a administrativy, jako psychofyzickém mechanismu, jehož prostřednictvím
naleznou osobní i politické zájmy společné vyjádření“, 4 urbanismus se vyjeví jako
vlastní historická sféra kultury/civilizace, jako historická kreativní síla, která –
jakkoliv pokroková a přínosná – není zcela v rukou civilizovaného člověka a
může tedy být stejně příslibem jako prokletím. Jeden z Parkových pozdějších
textů (The City as a Social Laboratory) tyto aspekty THC potvrzuje. Park město
sice líčí jako prostředí, které člověk nejkonzistentněji přetvořil podle svých tužeb,
ale také jako danost, před níž nelze uniknout: „Jestliže je město svět stvořený
člověkem, je to svět, v němž je napříště odsouzen žít.“ 5 Tato téměř fatalistická
1 THC, s. 1.
2 Ibid., s. 2.
3 Park, R. E. (1952, orig. 1929). The City as a Social Laboratory. CPP II.
4 THC, s. 2.
5 Park, R. E. (1952, orig. 1929), s. 73.
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vrženost do urbanizovaného světa je umocněna Parkovým pohledem na urbánní
civilizaci jako na sféru vytrženou člověkem přírodě: „Městům a civilizaci
můžeme rozumět jako neuváženému pokusu vylepšit přírodu a stvořit svět podle
svého. Co nazýváme civilizací, je měřeno a odhadováno nikoliv konformitou vůči
přírodě, ale triumfem nad ní (…).“ 1 Park tedy chápe ustavení moderní urbanity
jako zásadní přetvoření člověka a také jako nástup éry, jež změní tradiční svět –
modernita již bude znamenat globální urbanitu: „(...) každá metropole je nyní
lokálním centrem světové ekonomiky a civilizace, v níž lokální a kmenové
kultury v nynějším procesu fůze postupně zmizí.“2
Parkovy teze o civilizaci a urbanismu, které nalezneme v The City pouze
komprimované a zakódované, jsou později opakovány a rozvedeny v dalších jeho
textech, výroky v nich obsažené anticipují jednu ze základních idejí současného
pohledu na tzv. globální města. Park chápe metropole jako uzlové body sítě
utkané spojnicemi mezinárodního trhu a kulturními propojeními, jež obepínají
celou planetu. Tyto metropole, jakkoliv odlišné, mají více podobností než
rozdílností, je v nich zřetelná konvergence celkového výrazu forem společenského
života, jež bude později nazvána „globální urbanizovanou kulturou“, což Park na
počátku 30. let popsal následovně: „Všude nalezneme evropské banky a hotely.
Všude jezdí lidé v automobilech, používají telefon, následují stejné módy,
navštěvují stejná kina a čtou v různých jazycích stejné zprávy. (…) všude
nalezneme důkazy o integraci a pronikání lidí a kultur (později nazváno mnoha
termíny, vyberme např. kulturní mutace, kreolizace).“ 3 Možné banální vyznění
této formulace se dostane do jiného světla, pokud si uvědomíme, že studium
globální pop-kultury, módy a spotřební kultury v posledních třech dekádách
zajišťovalo a stále zajišťuje podstatnou část agendy kulturních studií, estetiky, ale
i sociologie a kulturní antropologie. I pokud se vyjadřuje o ekonomických
aspektech mezinárodní urbanizace, jeho postřehy neztrácejí na aktuálnosti: „Je
evidentní, že síly dnes spojující svět jsou spíše ekonomické než politické. Jedná se
zejména o obchod a komunikaci, banky a noviny, peníze a zprávy.“ 4 Tedy jasné
izolování dvou z hlavních elementů, kolem nichž ze ustavil diskurs současných
definic a výzkumu globálních měst (výzkum bankovního sektoru a komunikace),
1 Park, R. E. (1952, orig. 1936). The City and Civilization. CPP II, s. 135.
2 Park, R. E. (1952, orig. 1929), s. 74.
3 Park, R. E. (1952, orig. 1936), s. 135.
4 Ibid.
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povšimněme si absence moderního velkoprodukčního průmyslu. Tímto směrem je
možné s Parkem pokračovat dále a anticipovat zdůvodnění přetrvávající existence
CBDs v dnešních globálních městech (a zároveň periferizace průmyslu), jenž
spočívá především na výhodnosti koncentrace služeb a informace: „Je patrný
konstantní centrifugální pohyb průmyslu a populace, ale ve stejnou dobu
koncentrace profesionálních a speciálních služeb, kancelářských budov a všeho,
co zahrnuje kontrolu centra.“ Na příkladu Londýna (tolik zkoumaného globálního
města) uvádí důvody jeho globální dostředivosti a úspěšnosti: „Pokud bude nadále
světovým finančním centrem, tak nikoliv kvůli největšímu objemu zahraničních
investic, ale protože bude mít nejvíce informací, bude lépe schopen vyhodnotit
zprávy a zareagovat správně na události.“1 V podobném aktualizačním modu
s prodlužujícím se výčtem témat by bylo možné pokračovat, avšak toto
prošetřování THC zde bude ukončeno shrnujícím výrokem, že tento text a jeho
další rozpracování podnítily a anticipovaly agendu moderního urbánního
výzkumu jako „sféry globální urbánní kultury“.
Druhou, definatorickou a programovou rovinu čtení THC je možné představit
shrnutím Parkova rozdělení výzkumu urbánní sféry do čtyř základních oblastí a
těchto oblastí potom do konkrétních výzkumných polí či podoblastí, kdy každá
z nich byla vybavena trsem vymezujících a animačních otázek. Aby se ozřejmilo
programové působení THC, jsou tyto oblasti znázorněny v následující tabulce,
k nim jsou přiřazeny vybrané monografie CHS, rozpracovávající dané tématické
okruhy.

1 Ibid., s. 137.
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Základní oblasti Konkrétní pole výzkumu

I. „Mapa města“
a místní
uspořádání

The Gold Coast and the Slum
a) „Mapa“ města
(1929), The Ghetto (1928),
b) Sousedství
The Suicide (1926)
c) Kolonie a
segregované oblasti

II. Průmyslová
organizace a
„morální řád“

a) Typy a třídy
povolání
b) Zprávy a mobilita
sociální skupiny
c) Burza a dav

The Hobo (1923), The
Saleslady (1922), The
Natural History of Revolution
(1927), The Strike (1928),
The Crowd and The Public
(1904)

a) Církev, škola a
rodina
b) Krize a soudy
c) Organizovaný zločin
d) Politické strany a
publicita
e) Zprávy a sociální
kontrola

Organized Crime in Chicago
(1929), Machine Politics –
Chicago Model (1937), Vice
in Chicago (1933), The
Immigrant Press and Its
Control (1922), Family
Disorganization (1924), The
Taxi-Dance Hall (1929)

a) Mobilizace
jednotlivce
b) Morální region
c) Povaha a sociální
úpadek

The Jack Roller (1930), The
Polish Peasant (1918-20),
Street Corner Society (1944),
The Gang (1927), The
Professional Thief (1937),
The Sociology of Hotel Life
(1923)

III Sekundární
.
vztahy a
sociální
kontrola

.

Příklady výzkumných
realizací

IV Prostředí města
a povaha

Tab. 6. The City jako oblasti výzkumu a jejich výzkumné aplikace.
Zdroj: THC a T. P.

Mapa města
a) Město má v Parkově optice dvě základní kvality – fyzickou strukturu a morální
řád (kulturu) –, které se vzájemně ovlivňují. Město je tedy zakořeněno „ve
zvycích vlastních obyvatel“ – „každá sekce a část města na sebe postupně vezme
část charakteru a kvalit svých obyvatel“, což zde znamená naplnění chladného
geografického pojmu částí města specifickou historií a tradicemi dané populace.
b) Nejmenší základní jednotkou městské struktury je ze sociálního i politického
hlediska sousedství, ovšem sousedství existuje i bez formální organizace.
Sousedství je v moderním městě vystaveno dvěma typům působení, jednak silám,
jež působí proti stabilitě a intaktnosti sousedství, a jednak silám, které sousedství
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konzervují a segregují.
c) Park si kladl otázku, podle jakých zákonitostí se rozmisťuje populace ve městě.
Struktura osídlení města a její proměny se jeví mimo dosah možného plánování.
Na základě působení procesů, jako jsou především segregace a kompetice, se
populace roztřiďuje do různých částí města s různým charakterem (např. přirozené
oblasti): „Osobní vkus a vhodnost, zájmy týkající se zaměstnání či ekonomiky
směřují neomylně k segregaci, a tak k roztřídění populace velkých měst“. 1 Není to
pouze zájem individua, co ovlivňuje jeho umístění ve městě, Park uvádí jako další
působící hlediska geografická specifika, přirozené výhody a nevýhody včetně
dopravních prostředků, které některé obyvatele zvýhodňují v procesech kompetice
živené růstem města. Vedle sebe stojí zájmy a sympatie jako motivy sdružování a
konkurence působící odpudivě. Jinou působící veličinou je přisouzená hodnota
půdy, která se vzrůstajícími nájmy má tendenci koncentrovat kapitál a vylučovat
nemajetné.2 Park dále předpokládá, že takto roztříděné obyvatelstvo bude dávat
specifický charakter těm částem města, jež obývá, nejprve holá geografická fakta
se pak stávají lokalitou s vlastním kulturním charakterem: „Každá část města na
sebe časem bere část z kvalit a charakteru vlastních obyvatel. Každá dílčí část
města je nevyhnutelně poznamenána smýšlením své populace“.3 Park očekává, že
tyto oblasti budou pokračovat v jakémsi samopohybu vyplývajícím z místního
charakteru.
Pokud Parkovu optiku zaostříme, jako nejmenší objekt pro zkoumání „mozaiky
města“ se objeví sousedství. Sousedství je mu výchozí v elementárnosti formy
sdružování, v níž má převažovat spontánnost organizace oproti formálnosti. Ve
městě nacházíme jak sousedství si podobná, tak jedinečná co do jejich povahy, ta
se mají stát předmětem výzkumu. Mají být izolovány a popsány síly, které
sousedství dávají distinktivní formu. K podrobnějšímu vymezení tohoto problému
se vyjadřujeme v kapitole „Přirozená oblast“, věnované aplikaci zmíněných
Parkových ideí do praxe výzkumu.
Každé město má vlastní jedinečnou fyzickou strukturu. Tu je, pokud jí chceme
porozumět, potřeba přeložit do jazyka jeho obyvatel. Park zdůrazňoval, že
radikální proměny města v důsledku průmyslového uspořádání, stejně jako
1 THC, s. 5.
2 Později se ukáže, že pravidlo neplatí absolutně. Nejchudší obyvatelstvo často trpí pod výší
nájmů, která neodpovídá běžné hodnotě obývaných nemosvitostí.
3 THC, s. 6.
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technický pokrok v prostředcích dopravy a komunikace, se zásadním způsobem
podílejí na proměně půdorysu společenského života ve městech. Změny
zapříčiněné přesuny obyvatelstva a změnou organizace výroby vyvolávají přímo
„změny i ve zvycích, názorech a charakteru obyvatel“.1
Průmyslová organizace a „morální řád“
a) Studium povolání v městském prostředí souviselo se studiem jevů, jež se běžně
nazývají jako „subkulturní“. Park nahlížel na město jako na prostředí, v němž
dochází k intenzivní specializaci a racionalizaci a kde jednotlivé aktivity – „i ta
žebrákova“ – nabývají rázu profese. Z jím navrhovaného výčtu profesí a povolání
je zřetelný příklon ke „zvláštnímu“: „Mezi typy zajímavé ke studiu by patřily:
učnice, policista, podomní obchodník, drožkář, noční hlídač, jasnovidec,
kabaretista, mastičkář, barman, šéf okrsku, stávkokaz, reformní agitátor, učitel,
reportér, makléř, zastavárník.“2 Výše jmenovaní mají patřit do města jako jeho
typické produkty, a tedy nabídnout i specifický vhled a zkušenost do procesů, jež
město a jeho dělbu práce formují.
b) Narůstající dělbou práce, specializací a abstraktním a neosobním typem vztahů
vymezeným financemi je jedinec ve velkoměstě závislejší na svém okolí a častěji
nucen k migraci (mezi městy i v rámci města), což se umocňuje intenzivní
konkurencí jednotlivců a skupin, které jako organizace tvoří nestabilní
ekvilibrium a je třeba je trvale vyvažovat. V souvislosti s migrací je zajímavý
poznatek, že „mobilita individua nebo populace je kromě změny lokace měřitelná
i množstvím a růzností stimulů, na něž jedinec a populace reagují. 3 Zde má Park
na mysli souvislost mobility s komunikací, peněžní ekonomií a vzděláním.
c) V souvislosti s ekonomikou a davovým chováním vidí město jako prostředí
s „endemickým výskytem stávek a revolučních hnutí“, jako prostředí notoricky
nestabilní, vystavené mobilitě, doktrínám a agitacím všeho druhu, tedy jako
prostředí s „chronicky ohroženou komunitou“.4 Typickým příkladem situace trvalé
krize v urbanizovaném prostředí je Parkovi burza, nadčasově zmiňuje
psychologické aspekty působící v burzovním prostředí a možnosti průběh
transakcí ovlivňovat a dokonce manipulovat. Kladl otázky typu: „jak vypadá
1 Ibid., s. 23.
2 Ibid., s. 14.
3 Ibid., s. 17.
4 Ibid., s. 22.

160

cyklus událostí při vývoji politické či ekonomické krize? Do jaké míry jsou
davové násilí, stávky a radikální politická hnutí výsledky stejných obecných
podmínek, jež vyvolávají finanční paniku, boom v nemovitostech a masová hnutí
v populaci? Jaký je vliv propagandy a pomluvy

v případech, v nichž jsou

spolehlivé informace nedostupné?1

Sekundární vztahy a sociální kontrola
Ve třetí části Park narýsoval vztah mezi radikálním technickým vývojem a
kulturní změnou. Zapracoval téma tehdejších technologických novinek, zejména
v komunikaci (rádio, telefon, elektrická železnice, masivní produkce automobilů)
a stavitelství (železobetonové konstrukce a výtah), které změnily celkovou povahu
fungování velkoměsta – na jednu stranu zvýšení koncentrace v CBD a na stranu
druhou rozšiřování suburbií.
Hlavním důsledkem technologických inovací a imigrace měly ale být proměny
společenské s podstatnými dopady na jednotlivce samého. Název sekce
Secondary relations and social control tedy odkazuje k proměnám sociálních
vztahů v bouřlivě se vyvíjejících moderních velkoměstech. S usazením
průmyslové modernity se má ve městě objevit nový dominantní princip sociálního
vztahu. Namísto vztahů, které byly často pozitivně hodnotícím způsobem
přisuzovány maloměstu a menším sídelním formám, jež měly být místy výskytu
ideálních komunit a představovat tak formy jakési primordiální humanity hodné
následování, se v moderním velkoměstě objevují vztahy, které jsou s těmito vzory
v přímém rozporu.2
Ustřední otázka této sekce a jedna z hlavních os CHS je tedy otázka souvislosti
velkoměsta a sekundárních vztahů. Na otázku, k jakým proměnám na kontinuu
mezi primárními a sekundárními vztahy dochází, si Park odpověděl pěti menšími
sekcemi. V první nabádá k výzkumu dezintegrace základních institucí tradiční
společnosti, jako byly např. církev, škola a rodina. Zde upozorňuje na zmenšující
se vliv církve na „morální řád“ komunit a naopak na rostoucí vliv školy, jež
přebírá řadu funkcí dříve zastávaných rodinou (dezintegrace rodiny jako tradiční
instituce – Burgess, Mowrer, Cavan). Mezi základní orientace CHS patřilo
1 Ibid., s. 22.
2 Tuto problematiku, která se často nazývá jako rurál-urbánní kontinuum, sledujeme dále na jiném
místě. Také viz oddíl týkající L. Wirtha a R. Redfielda.
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zkoumání dynamiky kulturní a sociální změny v důsledku migrace, jež bylo (mezi
jinými zdroji) odvozeno z pojetí dezorganizace primárních vztahů a skupin,
pocházejího od C. H. Cooleyho. 1 Otázka po dynamice proměn primárních
skupin/vztahů byla pro The City zásadní, protože poskytla odpověď formou
hypotézy o „sekundárních vztazích“. Ačkoliv se jedná o jeden z nejklasičtějších a
nejopakovanějších konceptů sociologie, vraťme se krátce k jeho původnímu
vymezení.
Cooley definoval primární skupiny jako „ty, které se vyznačují intimním face-toface sdružováním a spoluprací“.2 Primární skupinu můžeme chápat jako
„univerzální sdružování“, které jde napříč životním cyklem a také je univerzální
ve smyslu sdílené životní zkušenosti (západní) kultury (např. sdružování skupiny
dospívajících chlapců). Primární skupiny údajně poskytují nejranější a
nejkompletnější zkušenosti ve smyslu zažívání sociální jednoty, jejich
nejdůležitější sféry jsou rodina, dětská herní skupina a sousedství nebo komunita
starších.
V Cooleyho pojetí se dezorganizace odvozuje od obtíží jednotlivce identifikovat
se s celkem společnosti, jež plynou z oslabení role primární skupiny. Představa o
„my“ je proto stále komplikovanější. Domníval se, že podmínky detailní dělby
práce vedou ke ztrátě ponětí o širších důsledcích vlastní činnosti: „Svět se stal
natolik komplikovaným, že nevíme, co děláme. (…) Ačkoliv je jednotlivec
v mechanickém smyslu více součástí širšího celku než kdy dříve, často ztrácí to
vědomé členství v celku, na němž lidská komplexita závisí“.3 Postrádá morálku a
disciplínu odvozenou od „pozvolna rostlých tradic“ pospolitosti, které jsou
postupně nahrazovány jednáním vedeným momentálními pohnutkami.
Jako nebezpečný pak zaznamenává např. fakt klesající natality (1909!).
Vysvětluje ho jako sociálně-psychologický jev navazující na narůstající „ambice a
1 C. H. Cooley (1864–1929) byl jedním z průkopníků sociologie na University of Michigan (a
americké sociologie vůbec), kde od roku 1892 do své smrti působil. Možné osobní spojení mezi
CHS a Cooleym spočívá ve skutečnosti, že Park na Ann Arbor studoval, v té době tam působil mj.
G. H. Mead a je pravděpodobné, že u něj vzbudil zájem o sociální psychologii a pragmatismus.
Vycházeje ze širšího kontextu Parkovy erudice můžeme předpokládat, že předobrazem plnícím roli
základního rastru, podle něhož se bude kontinuum mezi původním „plným“ a současným
„vyprázdněným“ (vlastní bytnost hledajícím) tvarovat, bylo Tönniesovo učení o sociální změně
vyjádřené v Gemeinschaft und Gesellschaft a Mainova teorie kontraktu. Jako k hlavnímu
artikulovanému zdroji se Park podrobněji obrací k tehdy vlivné teorii primárních skupin
C. H. Cooleyho, jež plní roli ústřední reference pro třetí oddíl The City.
2 Cooley, C. H. (1909). Social Organization. New York: Charles Scribner's Sons, s. 23.
3 Ibid., s. 385.
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potřebu luxusu“, které pak kolidují s představou o tradičně fungující rodině a
promítají se do změn v reprodukčních vzorcích: „Ve směru osobní realizace
(realizace 'self') člověk dnes vyžaduje od života více než v minulosti a zabere
delší dobu a více energie, aby jí dosáhl, čehož důsledkem je odkládání manželství
a úmyslné omezení porodnosti v manželství.“1
Dezorganizace rodiny se váže také na prostředí a podmínky života ve městě:
„Přeplněné činžáky a obecné ekonomické a společenské zmatení v našich městech
těžce ranily rodinu a sousedství (...) ve svědomí naší doby není nic důležitějšího,
než tyto neduhy vyléčit.“2 Je evidentní, že dezorganizace rodiny se měla krýt
s dezorganizací primárních skupin a ve svých důsledcích měla znamenat ztrátu
opory pro bezproblémový vývoj „self“. Namísto přehledné a uzavřené socializace
v pospolitých vztazích primárních skupin se klade důraz na vyhraněné a často
izolované individuum: „Intimita sousedství byla rozbita růstem komplikované sítě
širších kontaktů, díky nimž jsme cizinci i vůči lidem obývajícím stejný dům“. 3
Ztrátu vlivu ekonomického a duchovního pospolitosti Cooley zaznamenává i na
venkově, jeho kritika ale změnu nechápe jako zcela cizí společenskému vývoji,
proto nechává otázku po hodnocení, na niž se odpovídalo a stále odpovídá i ve
velmi negativním duchu, otevřenou: „do jaké míry je tato změna zdravým
vývojem a do jaké míry neduhem, je stále nejasné.“
Recepce aktuální razance růstu moderních amerických měst jako zásadního
společenského jevu se v amerických sociálních vědách také pod vlivem Cooleyho
konceptu dezorganizace primárních skupin stala prezentací svůdného obrazu
celkového úpadku lidství, město se svými zároveň přitažlivými a rozkladnými
silami bylo často vykládáno jako úhlavní nepřítel hřejivé blízkosti intimních
vztahů primárních skupin, resp. idealizovaných komunitních vztahů. Urbánní
socialita pak pro některé výzkumníky získala trvalý přívlastek dezorganizovaného
v silně negativně hodnotícím smyslu.
Park s použitím Cooleyho konceptu vymezil primární vztahy jako vlastní
primárním skupinám, kde se představa o „self“ pojí na přímý „face to face“
kontakt a spolupráci, jednotlivec zde jakoby splývá se společným celkem,
dominuje zde identifikace s „my“, pocit intimity. Sekundární skupiny a vztahy4
1 Ibid., s. 358.
2 Ibid., s. 27.
3 Ibid., s. 26.
4 Cooley sice vypracoval koncepci primárních skupin, sekundární slupiny a vztahy již ale nejsou
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naopak charakterizuje jejich přechodností a nepřímostí. V primárních skupinách,
které se jako typ vztahují ke komunitnímu způsobu společenského uspořádání,
dominuje přirozená sociální kontrola s tradičním zvykovým právem, zatímco
v sekundárních tuto roli plní přímo za tím účelem ustavené instituce pohybující se
v prostoru „platného práva“ (positive law), které se ve svém působení již nevážou
na osobní a spontánní. V primárních skupinách je hlavním strukturujícím prvkem
rodina v širokém slova smyslu. Zatímco společenství rodin vystupující jako
pospolitost či komunita zaručuje redistribuci hodnot a morálních imperativů,
městskému životu Park připisuje oslabení těchto rolí rodiny, předávání tradičních
hodnot zaštiťujících stabilní morální řád se zásadně komplikuje.
a) Podnícení k jedné z klasických domén CHS – výzkum kriminality – nalezneme
v oddíle „krize a soudy“. Mělo to být ono oslabení primárních vztahů a
dezintegrace jimi produkovaného „morálního řádu“, co přispělo k růstu
velkoměstské zločinnosti. Zde se objevuje další klasicky chicagská otázka: „(...)
v této souvislosti by bylo zajímavé prozkoumat, do jaké míry nárůst kriminality
souvisí s nárůstem mobility populace (…).“1 Kromě kriminality navrhuje ve
vztahu s mobilitou sledovat i rozvodovost a záškoláctví. Dodejme, že například
statistické mapy chicagských kriminologických studií přesně tyto otázky
zodpovídají (Shaw, McKay, Faris, Dunham, Thomas).
b) Park chápal studium ustavení nových forem jako proces, proto např. při studiu
imigrace vyzývá

k návratu k formám původním. 2 Radikální změna způsobu

společenského bytí idealizovaného přistěhovalce, ať z Evropy či z jiných částí
Ameriky, bude obvykle ležet na půdorysu pohybu mezi tradicí přehlédnutelných a
srozumitelných vztahů vesnice či maloměsta a situací moderní megapole, kde se
základní předpoklady oné tradice mimo uzavřenou komunitu přistěhovalců
nevyskytují, a

tyto předpoklady budu v důsledku nevyhnutelného kontaktu

s okolní společností vystaveny vzájemnému působení. Nastalé krize kulturních
významů povedou k jejich reformulaci, případně k ztrátě legitimity a zániku.
V těchto procesech vyvstávají novotvary, jejichž působení není vždy zcela
srozumitelné, proto Park nabádal k jejich zaznamenání. Jedno konkrétní stadium
přímo jeho tezí. Do sociologického pojmosloví je pravděpodobně zavedl Park.
1 THC, s. 25.
2 Viz oddíl o „marginálním člověku“.

164

těchto procesů ale mělo prioritu – otázka druhé generace, otázka krize a
dezintegrace – tedy téma, které také prostřednictvím Thomasovým založilo
moderní tradici interetnických studií v urbánním prostředí (marginal man, rasový
cyklus). Typický příklad vysledků podobných krizí není jen „dezorientace“, ale
např. také přechod od zvykového k racionálnímu, přechod od původních zvyklostí
k racionalizovaným procedurám, např. v soudnictví a místní správě.
c) Velkoměsto bylo vymezeno jako místo dezintegrace ale i reformulace,
reinterpretace a rekonstrukce tradice, také jako místo, v němž jsou negativní
důsledky urbanizace vnímány a jsou podnikány všemožné reformní pokusy
k jejich odstranění. V této souvislosti Park nabádá např. ke studiu prostituce a
kriminality související s ilegální produkcí alkoholu (Landesco, Reckless):
„Sociální kontrola v městském prostředí může být patrně nejlépe studována ve
svých pokusech vymýtit prostituci a pašování alkoholu.“1
d) Otázka fungování velkoměsta jako politického systému založeného na
nejmenších jednotkách – volebních okrscích a místních politických organizacích –
je dalším ústředním tématem. Zaměření na místní politické „bossy“ a „politickou
mašinerii“ zde mělo poukázat na sociální aspekty formální a ideální politické
organizace. Z hlediska problematiky studia primárních vazeb mělo studium těchto
specifických institucí přinést vhled do konfliktu mezi na jedné straně formálním
demokratickým uspořádáním a na straně druhé feudálním uspořádáním
„politických mašinerií“, jejich specifické vazby loajalit mezi vůdci a jejich klany,
tedy vhled do konfliktu mezi formální administrativou (sekundární vazby) a
politickou realitou jednotlivých okrsků založené na vazbách primárních. U těchto
„we group“ vazeb Park nalézá souvislost s tribalismem preliterárních společností.
Jde o jeden z klasických příkladů chicagského dialektického pohledu, moderní
individualizovaná společnost sekundárních vazeb je protkaná relikty vitálních
klanových organizací, které mají přímý dopad na politický život města.
e) Posledním zaměřením této sekce byla otázka zpráv, v dnešním jazyce „médií“.
V souvislosti se skutečností narůstajícího významu „veřejného mínění“ se zde
navrhuje zkoumat „jeho vztah k sociální kontrole a primárně ty zprostředkovatele
a technické prostředky, jichž se prakticky využívá k jeho kontrole, osvětě a
vytěžování“.2 Park, sám bývalý reportér, navrhuje zkoumání např. tisku.
1 Ibid., s. 31.
2 Ibid., s. 38.
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Prostředí města a povaha
a) Pod hlavičkou „mobilizace individua“ nalezneme několik zásadních vymezení
pro sociální psychologii urbanizovaného individua. Jejich nadčasovost je zřejmá
z následujícího: „Přeprava a komunikace způsobily mnoho dalekosáhlých změn
(…). Zmnožily příležitosti jednotlivce ke kontaktu a spolčování se spolubližními,
ale zároveň učinily tyto kontakty a spolčování přechodnějšími a méně
stabilními.“1 Zde se objevuje pro CHS typické přirovnání urbánního k „velkému
hotelu“, kde se lidé potkávají, ale neznají se. Obyvatel velkoměsta má v těchto
podmínkách komunikovat především silně konvencionalizovanými a zároveň
proměnlivými vnějškovými znaky (např. móda). „(...) umění žít je redukováno na
bruslení po tenkých površích a na pečlivé studium stylu a způsobů.“ 2 Protože je
město rozděleno na množství do „mozaiky“ uspořádaných segregovaných oblastí,
mezi nimiž existují „morální“ odstupy a které spolu často prostorově sousedí –
„dotýkají se, ale nepronikají“ –, sociálně psychologická výbava individua je
přizpůsobena těmto prudkým přechodům a změnám milieu, v němž obyvatel
velkoměsta běžně podstupuje „(...) fascinující, ale nebezpečný experiment žití
v několika různých sousedících, ale jinak oddělených světech.“3 V takové mozaice
údajně každý postupně nalezne pro sebe nejvhodnější prostředí, niku.
b) Morální region patří ke klíčovým pojmům. Park zde zdůrazňuje, že segregace
jednotlivých částí „mozaiky“ neprobíhá pouze podle ekonomických podmínek a
profesních zájmů, ale také podle vkusu a povahy obyvatel, jinak řečeno, segregace
není pouze přísně ekonomicky racionálním a utilitárním procesem, ovlivňují ji
hlediska pouze nepřímo kapitalizovatelná, tj. např. hlediska kulturní a estetická.
Park zde měl na mysli i přirozené prostorové kanalizace tabuizovaných životních
stylů.
c) Teze o morálních regionech je dále rozváděna do nehodnotící perspektivy
připomínající Durkheimovu anomii: „Tyto morální regiony a jejich více nebo
méně excentrické obyvatele

musíme respektovat jako přirozenou, možná i

normální součást života města. Netřeba rozumět výrazu 'morální region' jako
místu nebo společnosti, jež jsou nutně nenormální nebo kriminální. Zde je
zamýšleno jej aplikovat na oblasti, v nichž převažují odchylující se morální
1 Ibid., s. 40.
2 Ibid., s. 40.
3 Ibid., s. 41.
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kódy.“1
Pokud by se psalo o The City pouze jako o základu chicagské teorie města a jako
o programu výzkumu CHS, odhlédme-li také od specifické kvality Parkova textu,
který postrádá normální „psaní“ – spíše než plynoucím textem je výčtem bodů a
tezí –, pak by tento oddíl byl u konce. The City ale plní i roli úvodu stejnojmenné
publikace, v níž se nalézají další pro CHS klíčové texty. Asi nejznámějšímu
z nich, „Burgessovu modelu“, věnujeme jednu z následujících podkapitol.
Programovost celé publikace podtrhuje proslulá Wirthova bibliografie textů
k výzkumu města, těžko lépe uzavřít

zveřejnění programu než seznamem

doporučené literatury na 67 stranách. Nejen v Parkově úvodním textu, ale i
v celku publikace jsou nastíněny základní osy dalšího výzkumu (Burgess – růst
města, mobilita a sociální kartografie; McKenzie – základní teze human ecology;
Park – text o novinách, tj. otázka komunikace a příspěvek o delikvenci a
dezorganizaci). F. H. Matthews, Parkův životopisec a znalec CHS, připomněl
osobní rovinu programu: „Parkův teoretický rámec byl v podstatě přítomen (…)
v The City; většina jeho pozdější práce byla vylepšeními, vysvětleními a
specifickými aplikacemi ideí zde publikovaných“.2

The City opustíme s

posledními větami stejnojmenného článku (programu) o Chicagu jako laboratoři.
Tato otázka byla diskutována již v úvodu, ale v nynějším kontextu má odlišné
vyznění – sborník měl být akademickým bedekrem chicagské teorie i města
samotného. Chicago bylo monstrem, ideálně-typickým tělem moderní urbanity, na
němž se měly provádět příslušné experimenty. Další kapitoly této práce, jež se
budou zabývat vybranými chicagskými monografiemi, část výsledků těchto
experimentů ukážou. The City je skutečnou laboratorní příručkou CHS: „Město
odhaluje v přemíře klady i zápory lidské přirozenosti. Snad je to právě tato
skutečnost, jež opodstatňuje pohled na město jako na laboratoř nebo kliniku, v níž
mohou být lidská povaha a sociální procesy vhodně a přínosně studovány.“3

1 Ibid., s. 45.
2 Matthews, F. H. (1977). Robert E. Park and the Chicago School. Montreal: McGill University
Press, s. 131.
3 THC, s. 46.
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IV.ii Introduction to the Science of Sociology
Dalším programovým pilířem CHS od autorů Parka a Burgesse je Introduction to
the Science of Sociology.1 K ISS se obvykle odkazuje správně jako k učebnímu
textu, jednalo se ale o vysokoškolskou učebnici, jež získala výsadní postavení a
splnila svoje poslání při vymezení pole disciplíny pro alespoň jednu generaci
studentů. Toto příslovečné „vykolíkování“ sociologie, jejích základních
tématických okruhů, koncepcí a pojmů přišlo v době, kdy již sice mnohé učebnice
sociologie existovaly, při pokusu o pevné a široce akceptované zakotvení ale
neuspěly natolik trvale.2 Z Parkových a Burgessových vyzmezení např. interakce,
komunikace, stádií ekologického cyklu, kolektivního chování, sociální kontroly,
sociální změny atd. se vycházelo ještě dlouho po údajném zániku chicagské školy.
Parkův postoj k programové roli ISS osvětluje následující komentář: „(...)
v sociologii jsme dosud měli mnoho teorie, ale žádné fungující nástroje. Neviděl
jsem, jak bychom mohli mít jakýkoliv fungující vědecký výzkum, dokud jsme
nestanovili systém klasifikace a referenční rámec, v nichž bychom mohli
v obecných pojmech uspořádávat a popisovat jevy, jež zamýšlíme zkoumat.“ 3
Byly to právě The City a ISS, které tyto rámce a klasifikace měly nabídnout, a jak
se domníváme, tohoto cíle dosáhly. Braude ve svém ohlédnutí poznamenal, že
Park a Burgess nesestavili celek zcela nových koncepcí, nýbrž že poskytli
„čerstvou a novátorskou rekonceptualizaci existujících materiálů“, podle Farise
jejich hlavní přínos spočíval ve shromáždění a organizaci materiálu,“ 4 Levine ISS
nazval v nejlepším slova smyslu velmi eklektickým dílem s koherentní
teoreretickou orientací v centrálních kapitolách.5
1 Park, R. E. & Burgess, E. W. (1921). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: The
University of Chicago Press. Dále jako ISS.
2 Celkové pojetí knihy se inspirovalo u údajně prvního americkéhu „readeru“ z pera W. I.
Thomase, tuto skutečnost autoři v úvodu přiznávají. Thomasův reader je podobně jako ISS pestrým
výběrem tehdejších hlavních kapacit, v tomto případě zejména z antropolgie. Thomas, W. I. (1909)
Source Book for the Social Origins – Ethnological Materials, Psychological Standpoint, Classified
and Annotated Bibliographies for the Interpretation of Savage Society. Chicago: The University of
Chicago Press. V prvních dvou dekádách 20. století se objevila řada publikací s podobným
jménem a záměrem, autoři byli tehdy respektovaní sociologové, např. Blackmarova a Gillinova
Outlines of Sociology (1905), Hayesova Introduction to the Study of Sociology (1915), Wardova
A Textbook of Sociology (1916), Bogardusova Introduction to Sociology (1917).
3 Braude, L. (1970). „Park and Burgess“ – An Appreciation. AJS, Vol. 76, No. 1, s. 1, 7.
4 Faris, R. E. L. (1967). Chicago Sociology 1920–32. Chicago: The University of Chicago Press,
s. 39.
5 Levine, D. N. a kol. (1976). Simmels Influence on American Sociology I. AJS, Vol. 81, No. 4,
s. 824.
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ISS je zřetelně zamýšleným pilířem programu, ovšem nikoliv výhradně
výzkumného. Ve srovnáním s The City zde není natolik explicitně artikulováno
„co a jak zkoumat“, nýbrž dopodrobna je rozpracován velkoryse pojatý studijní
program, tedy „co je sociologie a jak ji studovat“. ISS je široce rozkročený a do
jisté míry otevřený program, což potvrzuje formulace z úvodu, v níž čteme, že
jsou předkládány „reflexe života z mnoha různých úhlů pohledu“, tedy nikoliv
nějaká uzavřená a výlučná koncepce již zformované „školy“. Autoři si kladli za
cíl systematické uspořádání předmětu, jež mělo přesáhnout pouhé nashromáždění
a okomentování jednotlivých příspěvků. 1 Text sice oplývá množstvím definic a
koncepcí, jak již bylo řečeno, organizuje pole, markantní je ale nepřítomnost
systematického pojednání o výzkumných technikách, na což poukazuje např.
M. Bulmer.2 Tuto mezeru zacelí později až příručka Vivien Palmerové, 3 která měla
pravděpodobně plnit roli fundamentálního pedagogického nástroje k výuce
výzkumných metod, jež hlavní představitelé CHS považovali za vhodné pro
naplňování jejich výzkumného a studijního programu (ISS a THC). Toto propojení
vyplývá i ze slov autorky samotné: „Napříč výzkumy se vyskytuje snaha propojit
komunitní studie se sociologickou teorií. To je odlišuje od starších 'social surveys'.
Obrysy této příručky byly původně vztaženy k Parkovu a Burgessovu ISS“.4 Jasné
stanovení výzkumných metod je jistě nevyhnutelné pro smysluplné naplňování
jakéhokoliv výzkumného programu, proto je udivující, že je práce Palmerové
v souvislosti s ISS, jehož je absolutně nutným dovětkem, zmiňována pouze zřídka.
V kontextu rétoriky Parka a Burgesse píše Palmerová při osvětlování vzniku
příručky o městě jako „laboratoři“ a o svém textu jako o laboratorním manuálu,
který vznikl během čtyř let shromažďování materiálu při výzkumu přirozených
oblastí Chicaga a během výuky kurzů metod k těmto výzkumům jako nutnost,
protože jiná odpovídající učebnice nebyla k dispozici: „Zatímco přínosnost
terénních výzkumů byla široce sdílena, nedostatek textů, které by formulovaly
problémy a techniky, byl vážným handicapem.“5 Jestliže ISS plnilo zadání
prezentovat vědecky testovatelné koncepty, Field Studies měly splnit zadání
1 ISS, s. v.
2 Bulmer, M. (1984). The Chicago School of Sociology. Chicago: The University of Chicago
Press, s. 95.
3 Palmer, V. (1928). Field Studies in Sociology – A Student's Manual. Chicago: The University of
Chicago Press.
4 Ibid., s. xvii.
5 Ibid., s. xv.
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metodologického rámce, v němž se budou ony koncepty testovat.
Učebnice Palmerové je rozdělena do čtyř částí. Podobně jako v ISS je první oddíl
věnován teorii, v tomto případě pojednání o sociologických metodách. Druhá část
představuje tři typické možnosti zkoumat sociální skupiny jako skupiny
teritoriální, zájmové a akomodační, což je pojetí vycházející doslova z úvodní
kapitoly ISS. Navazující část představuje typické metody pro tyto výzkumy. Text
uzavírají materiálově bohaté a ilustrativní přílohy. Pro CHS typické způsoby
výzkumu jsou zde jasně představeny a jsou doprovázeny množstvím terénních
úkolů, v rozsáhlých přílohách jsou jednotlivé typy studií prezentovány na
případových studiích jednotlivých aspektů jedné menší chicagské komunity, které
prováděli chicagští studenti sociologie. V těchto přílohách nalezneme v podstatě
vše, co se v podobě výzkumného či formálního kánonu (jakkoliv třeba později
zpětně

vyprodukovaného)

typicky

objevuje

ve

slavných

chicagských

monografiích. Setkáme se s použitím sociálně-kartografických postupů, se sběrem
dat k základním faktům komunity, přirozené oblasti (historie, populace), sběr a
použití dokumentů, „life stories“, výzkum dynamiky malých skupin a subkultur
(gang), dopady imigrace jsou samozřejmými a očekávanými směry výzkumu.
Příručku Palmerové je třeba připomenout ze dvou důvodů. Prvním je již zmíněná
nutnost existence artikulovaných metod (vedle studijního a výzkumného
programu a zřetelného teoretického rámce) jako předpokladu existence školy,
druhým je elementární důkazní materiál v přílohách učebnice, jehož
prostřednictvím je možné ukázat výskyt metod a jejich aplikací jak ve studijních
materiálech, tak ve výzkumných monografiích.
Cílovou skupinou Field Studies i ISS byli studenti. Záměrem bylo naučit
studenty, vedle sociologie samotné, kritickému a reflexivnímu pohledu na
sociologická zkoumání. V procesu postupného vybudování aktivního postoje
studentů ke studiu sociální skutečnosti měla ISS plnit roli jakéhosi moderátora
široké diskuse a zároveň být modelem pro organizaci sociologického vidění:
„První věcí, kterou se má student sociologie naučit, je pozorovat a zaznamenat
vlastní pozorování (…) organizovat a používat vlastní zkušenost. Celá organizace
tohoto svazku může být vzata jako příklad metody, zároveň experimentální i
předběžné, pro sběr, klasifikaci a interpretaci materiálů, a měla by být užívána
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studenty od počátku při jejich veškeré četbě i studiu.“1
Jestliže The City bylo prezentací aktuálního stavu bádání představitelů chicagské
katedry, ISS stálo na dobově, místně a ideově rozličných autorech a textech.
Rozdíl mezi ISS a THC by bylo možné shrnout jako rozdíl mezi základní
intelektuální a praktickou orientací, ačkoliv jsou obě orientace zastoupeny v obou
publikacích. Tyto dva hlavní aspekty je možné vyjádřit i jako pohyb od studenta
novice ke studentovi výzkumníkovi, je třeba na ně pohlížet jako na dva různé,
vzájemně se ale doplňující programové pilíře.
K tomuto páru publikací je třeba přičíst významný, leč pozapomenutý Burgessem
editovaný sborník The Urban Community.2 V tomto případě šlo o jakýsi
mezistupeň, jestliže THC bylo ohlášením výzkumu budoucí školy ve stylu
„Chicago sobě“, pak The Urban Community mělo chicagské premisy začlenit do
dobového kontextu americké sociologie. Sborník sestával z příspěvků členů
American Sociological Association z jejich zasedání v roce 1925 a články
chicagských sociologů zde měly centrální pozici.3 Burgessův výrok ukazuje
institucionální (otázkou je, do jaké míry vynucenou) připravenost k dialogu,
podobně jako v ISS: „(…) zde se pokoušíme prezentovat nikoliv jednu
fundamentální perspektivu, ale pohled výzkumníků na město z různých úhlů.“ 4 Ve
sborníku je méně než polovinu přispěvatelů možné považovat za autory z CHS,
publikovala zde řada sociologů z jiných univerzit, které tématicky i stylově do
kontextu CHS zařadit nelze. Nicméně tyto články na rozdíl od chicagských
netvoří žádný propracovaný celek. Prezentace CHS je naopak sevřená do známého
tvaru, objevují se koncepce, jež jsou pro CHS typické, např. tendence chápat
město jako organický celek, v němž se propojují ekonomické a kulturní síly
zkoumané v přirozených oblastech, human ecology, osobnost a urbanita,
dezorganizace atd. Podstatnou skutečností je zde zapojení studentů a střední
generace (McKenzie, Reckless, Sutherland, Zorbaugh, Wirth) vedle jejich
mentorů (Burgess, Farris, Park, Thomas). Publikaci uvádí výrok, že „tato
publikace je více než přehledem současného výzkumu, je také úvodem do studia
urbánní sociologie“.5 Při absenci jakékoliv sevřené opozice působí chicagská
1 ISS, s. vi.
2 Burgess, E. W. (Ed.) (1926): The Urban Community – Selected Papers from the Proceedings of
the American Sociological Society 1925. Chicago: The University of Chicago Press.
3 V tomto roce byl prezidentem R. E. Park a sekretářem E. W. Burgess.
4 Burgess, E. W. (1926), s. viii.
5 Burgess, E. W. (1926), s. ix.
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prezentace zcela dominantně. V situaci takto jasného průniku do celku
akademické veřejnosti lze již těžko hovořit o něčem jiném než o škole. Jedna
z možností jak definovat školu je tedy schopnost dominantním způsobem
proniknout na půdu akademické veřejnosti (národní profesní organizace)
s prezentací praktického plnění výzkumného programu, již v sevřeném tvaru
přínášejí učitelé i jejich studenti.
ISS je mohutný celek čítající přes tisíc stránek, je rozdělena do čtrnácti kapitol.
Každá kapitola (s výjimkou úvodní) má identickou výstavbu ze čtyř oddílů.
V prvním se vždy uvádí základní definice pojmů, koncentrované uvedení do
problému. Druhý a nejobsáhlejší se skládá z výběru textů, které Park a Burgess
považovali za reprezentativní a nějakým závažným způsobem komentující danou
problematiku. Třetí oddíl je vždy teoretické shrnutí problému a návrhy na jeho
zkoumání, doplněné o náměty k reflexi a o diskusní otázky. Úloha čtvrtého oddílu
spočívala v sestavení základních bibliografií. Tato výstavba textu umožnila jeho
vícevrstevné fungování. Sami autoři v úvodu rozdělení komentují jako dvouvrstvé
– první dva oddíly mají plnit funkci otevírání předmětu podněcováním otázek.
Druhé dva mají na tyto otázky reagovat návrhy praktických řešení, např. formou
vymezení výzkumných problémů a odpovídající bibliografie.1 Při srovnání
s ambiciózními učebními texty současnosti obstojí ISS svou plastičností. Současné
texty jsou obvykle zaměřeny buď na výklad pojmů, teorií a problému, případně
doplněné o základní diskusní otázky, bibliografii a biografické medailony, nebo se
jedná o komentované sborníky textů, tedy čítanky s návodem k použití. Takto
vyrovnané obě kvality se vyskytují zřídka, nemluvě o tom, že způsob sjednocení a
prezentace textů v ISS evidentně tkví v konkrétním a sebevědomém pojetí
sociologie jako vědní disciplíny. Toto základní vymezení i ve vztahu k ostatním
vědám bylo vyloženo v uvodní kapitole ISS (viz dále). Kvalita ISS je dobře
doložena její plnou reedicí v roce 1967, tedy více než čtyři dekády po jejím
prvním vydání, což je u učebnice, zejména v takto relativně mladé a tehdy ještě
rychle rostoucí disciplíně, neobvyklé, neboť cyklus zastarávání „obecně
sdíleného“ v sociologickém „curriculu“ byl a je mnohem kratší. Faris neváhá psát
o sociologii před a po ISS: „směr a obsah americké sociologie po roce 1921 byl

1 ISS, s. vi.
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nastaven Parkovým a Burgessovým textem.“1 Braude zmiňuje určitý paradox
působení ISS jako silného strandardizačního zdroje, jehož dosah měl za následek
jisté omezení prudkého rozvoje jednotlivých sociologických škol, protože se po
jistou dobu v podstatě všichni k ISS odkazovali jako k základní sociologické
sumě, bez ohledu na jejich sociologickou konfesi (připomeňme, že ISS je
v americké sociologii známá jako „zelená bible“, nikoliv pouze pro jasně zelenou
plátěnou vazbu, ale i pro zpočátku téměř evangelizující dopad této publikace).
Ještě na počátku sedmdesátých let Braude píše, že „titul nejlépe typizuje celek
známý jako 'chicagská škola' a také, co je (či by mohlo býti) programem současné
sociologie“.2
Čítankové části obsahují dohromady 177 příspěvků v obvyklé délce 2–5 stran. Při
jejich přehlédnutí se setkáme s autory zapomenutými či dnes již irelevantními,
s průkopníky i klasiky. Pokud se zmiňuje přítomnost sociologických klasiků, není
bez zajímavosti, že není použit ani jeden text M. Webera, v jiných chicagských
titulech běžně citovaný F. Tönnies je se svou dialektikou přítomen pouze ve
zkratce, K. Marx je zmiňován sporadicky. Ze „zakladatelů“ 3 je jako jediný
systematicky zapracován E. Durkheim, jeho pojem kolektivních reprezentací jako
výsledku interakce Park využil k vyložení oprávněnosti reálné sociologie,
kolektivní reprezentace Parka dále evidentně zaujaly jako koncept umožňující
uchopení vztahu kultury a interakce. Za zmínku stojí skutečnost, že nejčastěji
zmiňovaným neamerickým autorem je G. Simmel. Jeho místo mezi autory
vybraných příspěvků je klíčové nejen pro ISS, ale pravděpodobně i pro jeho
pozdější americkou recepci. Tyto aspekty Parkova a Burgessova textu přehledně
popsal Levine s kolegy ve dvou podrobných článcích, v nichž např. zaznělo že:
„(...) difúzi Simmelových textů dodal Park energii jejich výběrem pro publikování
(…) v ISS. Výběr obsahoval 10 Simmelových textů – některé z nich v novém
Parkově překladu – což bylo podstatně více než od ostatních autorů. (…) ISS hrálo
hlavní roli při představení Simmelových textů generacím amerických sociologů.“ 4
Je třeba zdůraznit patrnou snahu editorů zahrnout i autory mimo úzké
sociologické vymezení. Narazíme na autory biologické evoluční teorie a
1 Faris, R. E. L. (1967), s. 37.
2 Braude, L. (1970), s. 1.
3 Zakladatelé jako Commte a Spencer jsou silně zastoupeni.
4 Levine, D. N. a kol. (1976), s. 817.

173

průkopníky ekologie, kulturní antropology, psychology a historiky.1
Interdisciplinární nárok – akcentující práci studentů s nesociologickými texty a
teoriemi a také jejich zapracování do sociologického vidění – je zásluhou o
možnou otevřenost a interdisciplinaritu zkoumání, již není možné dostatečně
docenit. Při zmínce o zamýšleném vzdělávání k reflexivitě a vychovávání
studentů k vykračování z hranic disciplín se zde hlásíme k jedné z definic
„akademického intelektuála“, jak ji nastínil A. Abbott.2 Intelektuál je v jeho
perspektivě „jedinec milující ideje (…) a tato láska je charakterologická a
všeprostupující”. V jeho pojetí nejde o způsob myšlení, nýbrž o způsob bytí,
v němž je reflexivita, kritičnost a otevřenost základním východiskem.
U profesionálních akademických intelektuálů se k těmto schopnostem přidává
ještě produktivita a řemeslnost. Život pravého intelektuála provází různě vypjatá,
ale vždy přítomná komunikace mezi vlastní prací a komunitou, vlastními
”akademickými vrtochy” a kritickými očekáváními. Intelektuál v takovém pojetí
vystupuje jako jedinec milující ideje a jejich komunikování, tedy rozhovor.
V kontextu ISS se tento nárok intelektuálnosti vyjevuje jako připravenost, ochota
a zvědavost komunikovat s jinými disciplínami a s okolním světem vůbec, protože
pouze tak bude „sociolog“ schopný společnosti porozumět. Je známo, že dvě
dominantní figury CHS – Thomas a Park – byli takovými k rozhovoru
připravenými intelektuály a ISS je v tomto smyslu nejen produktem této
individuální charakteristiky, ale především fundamentem pro výchovu studentů
podobným směrem.
Celá úvodní kapitola ISS byla věnována vymezení pole sociologie a jejího úkolu
a místa mezi jinými vědami. Při hledání původu sociologie autoři vycházeli ze
souvislostí sociologie a historie. Nalezení jasných rozdílů mezi těmito
disciplínami se považovalo za jeden z hlavní cílů při úsilí o osamostnění
sociologie jako moderní experimentální vědy. Rozdíly byly shrnuty následujícím
způsobem: „(...) historie usiluje o osvětlení toho, co se událo a jak k tomu došlo.
Na druhou stranu sociologie chce na základě výzkumu jiných instancí zkoumat
1 Následující namátková ilustrace ukazuje rozmanitost výběru, která je skutečně interdisciplinární:
filosofové (J. Dewey, G. Santayana, H. Bergson, A. Schopenhauer, W. James, F. Bacon,
J. J. Rousseau, G. Le Bon), psychologové (T. Ribot, A. Binet, W. McDougall, J. B. Watson,
H. Münsterberg), biologové (W. Wheeler, E. Warming, C. Darwin, F. E. Clements), další
disciplíny (F. Ratzel, W. Sombart, F. M. Müller, A. Smith, C. L. Morgan, W. H. R. Rivers). Sestavit
podobně široce pojatou učebnici je dnes v podstatě nemožné nejen z důvodu profesní nevraživosti.
2 Abbott, A. (2004). Academic Intellectuals. In Joas, H. & Camic, C. (Eds.), The Dialectical Turn.
New York: Rowman and Littlefield Publishers, s. 115–141.
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působící procesy.“1 Na jiném místě se zmiňuje blízkost mezi oběma disciplínami a
případně nezřetelnost jejich hranic – z historie se stává sociologie ve chvíli, kdy se
ze zkoumání období mění ve výzkum institucí, tedy začne probíhat komparace,
klasifikace a ustavování konceptů a zákonitostí.2 Autoři přiznávají také vývojovou
příbuznost disciplín a předložili model sociálních věd, v nichž sociologie a
historie hrají klíčovou roli, nicméně centrálním budoucím úhelným kamenem
sociálních zkoumání má být prvně zmíněná: „Sociologie má svůj původ v historii.
Historie byla a je velkou matkou všech sociálních věd. (…) Antropologie,
etnologie, folkloristika a archeologie se ustavily za účelem zodpovězení otázek,
které byly poprvé položeny v historickém zkoumání. V historii a příbuzných
vědách nalézáme konkrétní záznamy lidské přirozenosti a zkušenosti, jež
sociologie usiluje vysvětlit. Ve stejném smyslu, jako je historie konkrétní, je
sociologie asbstraktní vědou o lidské zkušenosti a přirozenosti.“ 3 Na spodní straně
diagramu jsou umístěny aplikované sociální vědy – sociální práce, ekonomie,
pedagogika a politologie, které využívají principů, s nimiž pracuje sociologie a
psychologie. Podle tohoto schématu je sociologie zastřešením historických věd,
jež dodává pracovní koncepce vědám aplikovaným.

Obr. 8. Parkovo rozlišení sociálních věd ve vztahu k historii a sociologii.
ISS, s. 43.

1 Následující citace pocházejí z identicky přetištěné úvodní kapitoly ISS. Park, R. E. (1954):
Sociology and Social Sciences. CPP III, s. 197.
2 Ibid., s. 202.
3 Ibid., s. 227–8.
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Autoři byli skeptičtí vůči úsilí učinit z historického zkoumání exaktní vědu a
namítali, že ať již budou historická data jakkoliv odborně sesbírána a uspořádána
do obřích katalogů podobně jako data jiných výzkumů, historici na nich nebudou
moci provádět skutečně vědecké procedury, protože shluky událostí jsou jejich
metodami obtížné testovatelné, především pokud se historie staví s odporem
k abstrakci, zobecňování a vzorcům, tedy základním nástrojům vědy.
Již v ISS je naznačeno jedno z Parkových základních východisek, které
nalezneme také jako jeden z charakteristických rysů i v monografiích CHS, a to
specifický dualismus jedince a skupiny/společnosti (kolektivní a individuální).
Individuální perspektiva pak bude stát např. za produkcí biografií a „differential
association“, tato dialektika, ovšem s důrazem na bytí jednotlivce ve skupině,
bude také znamenat základní oporu pro symbolický interakcionismus. Park a
Burgess vzájemné působení mezi individuem a societou převedli také na původně
filosofický spor nominalismu s realismem: „Nominalismus reprezentovaný
sociální psychologií klade důraz na nezávislost individuálního. Realismus
představuje kolektivní psychologie, klade důraz na kontrolu celku nad částí.“ 1
Nebo také: „Kdo považoval koncept pouze za klasifikační označení přiřazené ke
skupině objektů na základě jejich společné podobnosti, byli nominalisté. Kdo
považoval koncept za reálný (…), byl realista. Tarde a Giddings a autoři uvažující
o společnosti jako o skutečně či potenciálně stejně smýšlejících mohou být
nazýváni nominalisty, zatímco jiní autoři jako Simmel, Ratzenhoffer a Small, kteří
uvažují o společnosti v pojmech interakce a sociálních procesů, mohou být
nazývání realisty. (…) členové společnosti jsou zde chápáni jako navzájem
propojení systémem vzájemných vztahů (…) popisovaných jako procesy.“2
Realisticko-nominalistická rozmíška je v ISS pouze přípravným manévrem pro
otevření problematiky komunikace jako ústředního sociologického tématu,
k jehož uvedení posloužilo Deweyho dictum, že společnost neexistuje díky
přenosu a komunikaci, ale také v přenosu a komunikaci. Tvorba individuální
zkušenosti a její sdílení je zde chápáno jako základní participace individua na
společném bytí a hledání průsečíků vlastní zkušenosti se zkušenostmi ostatních,
autoři dále dovozují, že tato komunikace stojí za ustavením a reprodukcí kultury.
Realismus je podle nich podložený, pokud existují sociální procesy a pokud
1 Ibid., s. 226.
2 Ibid., s. 221.
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produkty procesů (tradice a názory) mají relativně objektivní charakter a pokud se
jim individuum učí v mechanismech sociální kontroly.
Po naznačení historických kořenů sociologie se v teoretické části ISS setkáme
s řadou vymezení sociologie, v podstatě všechna v sobě nesou ono „realistické“
komunikačně-procesuální

a

případně

kooperativně-konsensuální

naladění:

„Sociologie se zabývá společnou aktivitou, aktivitou vědomě či nevědomě
směřující za společným cílem.“1 Nebo: Sociologie je vědoa o kolektivním
chování. Každá společnost a sociální skupina schopná konzistentní akce je
organizací přání svých členů. Či přímo sociologické zadání v tomto duchu
z úvodu: „Nejdůležitější skutečnosti, jimiž se mají zabývat sociologové, jsou
postoje (attitudes and sentiments), dokud se ale studenti nenaučí zabývat se jimi
jako biologové organismy, pitvat je a redukovat na jejich skladebné složky, popsat
je a definovat situaci (prostředí), na niž jsou reakcemi, nemůžeme očekávat
zásadní pokrok v sociologické vědě.“2 Pokud se otázka „možnosti existence
společného“ nahlíží přes problematiku města, vyjeví se další centrální Parkovo
téma – otázka konsensu, otázka spolupráce při nějaké míře

souhlasu a

porozumění v prostředí, které je tak roztříštěné a nesourodé jako moderní
velkoměsto.
Aby sociologie mohla fungovat jako výzkumná disciplína, potřebovala něco více
než pouze souhrn několika definic. Pole sociologického výzkumu bylo Parkem a
Burgessem dále strukturováno do pěti základních oblastí (sociální problémy,
typologie sociálních skupin, organizace a struktura sociálních skupin, sociální
proces, individuum a osoba).
Každá společnost má mít tří základní aspekty společného soužití – nějakým
způsobem definuje svůj explicitní cíl a postupy a také nástroje, jimiž cílů
dosahuje, každá skupina má také svoji kulturu. Park a Burgess tedy navrhují, aby
se sociologie zabývala tzv. sociálními problémy, jež lze klasifikovat jako:
1) organizaci a administraci; 2) politické zřízení a nástroje (legislativa); 3) lidskou
přirozenost (kulturu).
Dalším krokem k upřesnění sociologického pole je typologie sociálních skupin
(rodina; jazykové skupiny; teritoriální skupiny – sousedství, rurální a urbánní
1 Ibid., s. 227.
2 ISS, s. vi.
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komunity; konfliktní skupiny – národnosti, politické strany, sekty, odbory, gangy
etc.; akomodační skupiny – třídy, kasty, profese). Pokračuje se tázáním po
struktuře a organizaci, a tedy i po metodách, jimiž je možné jednotlivé skupiny
zkoumat. Hlavními oblastmi zájmu výzkumníků měly být: statistika (kvantity,
lokální distribuce, mobilita, mortalita a natalita, nemoci a kriminalita); instituce
(jejich lokální distribuce, klasifikace: průmyslové, náboženské, politické,
vzdělávací, pomocné a komunální); dědictví (zvyklosti a tradice přenášené
skupinou, myslí se kultura v širokém pojetí); organizace veřejného mínění (strany,
sekty, kliky a tisk).
Protože skupina je skupinou, pokud má historii, dalším základním sociologickým
východiskem je výzkum změny, a tedy především orientace na procesy –
historické, kulturní, politické a ekonomické. Zatímco historický proces utváří
fundus společné paměti skupiny a její předávání, je v zásadě retentivní, proces
kulturní je činný v tvarování a definování sociálních forem a vzorů, které se
ukládají dalším generacím. S historickými a kulturními procesy a jejich
návaznostmi na změny přímo souvisí i s dalším klíčovým tématem –
dezorganizačním cyklem. Mimořádný zájem byl o dezorganizaci, sledování jejích
doprovodných

charakteristik

(akcelerované

mobility,

neklidu,

nemoci

a

kriminality) a navazujících reorganizačních hnutí (davová hnutí; kulturní,
náboženská a jazyková obrození; módy; reformy; revoluce).
Každá skupina se skládá z jednotlivců, sociologické zkoumání se zde zaměřuje na
individuum a osobu, pozornost je věnována statusu jako pozici ve společnosti a
self jako individuální interpretaci vlastní společenské role, základu identit/y. Do
této položky je zahrnuta i jiná fundamentální otázka CHS – primární a sekundární
skupiny/vztahy.
V uplynulých odstavcích jsou předloženy zhuštěné výpisky ze základní kapitoly
ISS, jež se pokládá za programovou. Důvodem pro takovou zdlouhavou prezentaci
je prokázat tématickou strukturu jedné části tohoto neformálního programu CHS,
aby bylo při studiu chicagských monografií zřejmé, že jejich výstavba nebyla
náhodilá a že výše uvedená témata výzkumu byla konsekventně naplňována.
Parkův pokus o vyvedení sociologie ze stínu historie byl opřen o pohled na
vědecké zkoumání pocházející od W. Windelbanda, jenž měl jako vedoucí
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Parkovy disertační práce Die Masse und Publikum ve Štrasburku a Heidelbergu1
výrazný vliv na Parkova pozdější schemata. Vědy nomothetické formulují obecné
zákony, testují teorie, hledají bezčasí, pro něž jsou neopakovatelné události
irelevantní. Historie je naopak naukou o událostech, o jednotlivém a konkrétním.
Nicméně Windelband byl dalek zatracování historie, naopak její přínos ve
zkoumání jednotlivého, které se při formulaci obecných vědeckých zákonů ztrácí,
považoval za zásadní pro vyvážené porozumění lidské existenci. Když člověka
nazýval „zvířem majícím historii“, měl tím na mysli člověka majícího kulturu,
která se může přenášet intergeneračně, pouze pokud existuje společná
reflektovaná historie, „kdokoliv se chce podílet na kulturním procesu, musí mít
porozumění vlastní historii“.2 Zachování obou perspektiv – formulování obecných
zákonitostí a hledání ověřitelných konceptů na jedné straně, ale také otevřenost a
připravenost pracovat s jednotlivostí a individualitou (jakkoliv v zájmu hledání
pravidelností) na straně druhé – dalo CHS specifickou mnohoznačnost a elasticitu.
Tento tzv. „Methodenstreit“ neopustil akademické diskuse ani po více než století,
např. C. P. Snowovu úvahu o dvou vyhraněných kulturách můžeme využít pro
možné hledání významu CHS při tázání se po možném vykročení z pevných
schránek jednotlivých vědeckých kultur a subkultur. Jak ukázal krátký exkurs o
hledání tehdy nové sociologické vědeckosti, vymaňování se z dosahu historických
věd může v případě CHS nabýt paradoxních tvarů, jedno z nových zakotvení
tehdejší vědecké sociologie bude používat veskrze historickou metodu, dopis,
biografii, osobní dokument, historii čtvrtě, migrace atd. Když I. Wallerstein 3
navrhoval možný budoucí program „historických sociálních věd“, jako by psal o
CHS: „(...) vychází se z epistemologického předpokladu, že všechny přínosné
popisy sociální reality jsou nutně 'historické' (kromě měnící se situace se zabývají
i změnou studované struktury) a „sociálně vědecké“ (strukturální explanace
longue durée). Proces by byl v centru metodologie. (…) představitelé historické
sociální vědy mají napětí mezi obecným a partikulárním zapracovat do centra své
práce (...)“. Wallerstein věří, že propasti mezi kulturami disciplín je v budoucnosti
možné překlenout, otázkou zůstává, proč jazyk CHS, tedy také zkoumání procesů
1 Park, R. E. (1972). The Crowd and the Public and Other Essays. Chicago: University of Chicago
Press, s. 3–4.
2 Park, R. E. (1954), s. 195.
3 Wallerstein, I. (2004). The Uncertanities of Knowledge. Philadelphia: Temple University Press,
s. 164.
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pohledem na specifické jednotlivostí a odchylky a zároveň pohledem na větší
obecné celky, nenašel jasné pokračování, které by přineslo zmodernizování a
projasnění jejich teoretických formulací, metodologie a výzkumné agendy.
K těmto otázkám se dlouhodobě vyjadřuje také C. Tilly, když uvažuje o relevanci
propojení historického a sociologického zkoumání do „sociální historie“, jejíž
úlohou je „spojovat každodenní zkušenosti s velkými strukturami historické
analýzy a významnými změnami minulosti. (…) sociální historie by měla
objasňovat složitou souhru mezi velkými strukturálními změnami v povaze
dynamiky populací a sociálních hierarchií a běžným sociálním životem“. 1 Tento
nárok na spojování lokalizovaných rutin každodennosti s velkými společenskými
procesy je jedním z nejvýznamnějších rysů CHS – vhled do konkrétního života
subkultur a jednotlivců a zároveň hledání obecných zákonitostí (např. kulturní
změny) nás provází jak v klasických monografiích, tak jako nárok
v programových textech. Sice byly snahy chicagských autorů o hledání
pravidelnosti procesů v různých „cyklech“ mnohdy strnulé a byla v nich patrná
tendence k neměnnosti, přesto se v kombinaci s osobitou etnografií pokoušeli
pracovat s procesy jako takovými a zároveň nahlédnout pod jejich závoj.
Rozhodně se nejednalo o sociologii bez historie, jak ji komentuje Tilly:
„Sociologie bez historie připomíná ateliér v Hollywoodu – výjimečné scény,
někdy brilantně vyvedené, ale s nikým a s ničím za nimi.“ 2 Inspirace historií pro
sociologii podle Tillyho znamená možnost jak potírat přílišný monadismus 3 a
přijmout zásadní důležitost časo-prostorových specifik a také sledovat propojení
mezi kauzálními mechanismy, kontingencí a idiosynkrezí. Zkoumání propojení
mezi kauzálními mechanismy, kontingencí a idiosynkrezí nezaručuje, že se
„historie opakuje“ (opak je pravdou), ale že sociální procesy mají silné
pravidelnosti, čímž se v podstatném shodne s v úvodu diskutovaným pokusem
A. Abbotta vrátit CHS relevanci na půdorysu programového uznání „historicity“
jako nutného východiska pro relevantní společenskovědní bádání.
Se sklonkem absolutní dominance chicagské sociologie a s nástupem dominance
1 Tilly, C. (1992). K čemu je dobrá historie města. Sociologický časopis, XXVIII, 4.
2 Tilly, C. (2008). Explaining Social Processes. Boulder: Paradigm Publishers, s. 120.
3 Tillym kritizovaný monadismus má tři hlavní složky: elementární jednotky sociálního života
jsou svébytné, samostatné monády (jedinci i agregáty, i.e. „společnost“); pravidelnosti sociálního
světa se skládají ze struktur, sekvencí a řídících procesů těchto monád, jejich reprodukce
v dějinách je v podstatě identická; hlavní úkol sociálních věd je vytvořit neměnné modely, jeden
pro strukturu, sekvenci a řídící proces, poměřit je s maximálním množstvím případů a podle
potřeby je adaptovat. Ibid.
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funkcionalismu a „paradigmatu proměnných“ po druhé světové válce se změnil
pohled na předmět a formu sociologického zkoumání. Jednalo se ale také o
poměrně komplikované akademicko-politické soutěžení. Z něj vyšel vítězně např.
Harvard a Columbia, osobnosti jako Parsons,1 Lazarsfeld, Stouffer aj. formovali
sociologii na dlouhá desetiletí. CHS z tohoto konkurenčního boje vyšla s nálepkou
ateoretické (či nedostatečně teoretické) a příliš kvalitativní či reformně
orientované sociologie. Této nálepky se již nezbavila, naopak s objevivším se
marxismem ještě přibylo obviňování z reakcionářství či posluhování „velkému
kapitálu“. Výtek se objevila celá řada a mnoho z nich oprávněně, každopádně do
80. let, s výjimkou vlastních následovníků, CHS nefiguruje jako entita, k níž by se
šířeji etablovaný akademický provoz podrobně a systematicky odkazoval.
Pravděpodobným důvodem dysfunkčnosti CHS jako možné součásti klasického
kánonu vědění je již zmíněná trvalá víceznačnost. CHS sice našla pokračovatele
v obou hlavních „kanonických“

směřováních – kvalitativním a sociálně-

ekologickém – ovšem právě toto obvyklé selektivní použití odkazu, kdy
akceptovat obojí bylo na akademické půdě nezajímavé, nepopulární, či
neakceptovatelné, je patrně hlavní příčinou. Pro většinu poválečného výzkumu
platilo v podstatě buď jedno, nebo druhé. Chicagský odkaz je příliš protichůdný a
plný nejednoznačností a snad i konfliktů, než aby byl zapracovatelný do jasně
ohraničených disciplín. A Park s Burgessem, podle toho jak program zkoumání
představili v základních spisech, nebyli ochotni opustit důraz na partikulární ani
na velké procesy, od studentů se sice očekávala práce se základními vědeckými
postupy (science), ale i neotřelé přístupy přípomínající umění (arts). V CHS
funguje vedle sebe makro i mikro, obecné i konkrétní, teoretické i empirické,
přírodní i kulturní, proces ve své dynamice i jeho fáze, v sumě prací chicagských
sociologů a v jejich dikci nalezneme příliš mnoho poloh, jež jsou (dnes i tehdy)
zároveň zastávány protichůdnými tábory, než aby se jejich odkaz mohl stát
nějakým jednoznačně ohraničeným a reprodukovaným kánonem.

1 Např. Parsons přednášel v Chicagu celý letní semestr v roce 1937. Shils, E. (1981). Some
Academics, Mainly in Chicago. American Scholar, Vol. 50, No. 2, s. 191.
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IV.iii Zonální model
Burgessův model, jemuž jsou věnovány následující strany, je pravděpodobně
nejznámějším produktem CHS a bývá také považován za její výhradní přínos
dějinám vědy, s nadsázkou by bylo možné říci, že model je posmrtnou maskou
CHS. Předkládaný text má ukázat na jasnou kontinuitu s dobovým děním.
Burgessova inovace má být zasazena do tehdejšího ideového kontextu, čímž se
má vyjevit její původní smysl a také její funkce jako součásti programového usilí.
Pohlížíme-li na pozici Burgessova modelu mezi výše zmíněnými programovými
texty, zkoumaný příspěvek má zásadní integrující funkci. Model integroval
urbanizační procesy (expanze a růst) a výslednou prostorovou organizaci, zároveň
byl mapou migrace a sociální změny. Model plnil roli grafického rozhraní
chicagské sociální teorie urbanismu a poskytl rastr v makro měřítku, skrze nějž
bylo možné Chicago nahlížet. Z hlediska programovosti je Burgessův model
mapou výzkumného pole, v němž jsou vyznačeny jednotlivé oblasti a procesy ke
zkoumání.1 Tato „mapa“ byla průkazně použita v řadě chicagských monografií a
oblast po oblasti v detailu prozkoumávána.
Na počátku Burgessovy výzkumné kariéry stál podrobný výzkum města
Lawrence, který provedl jako student kansaské univerzity pod vedením profesora
F. W. Blackmara v roce 1915, 2 tedy rok před působením na chicagské univerzitě.
Můžeme zaregistrovat Burgessovo silné reformistické naladění,3 které tehdy
nebylo neobvyklé. Tento výzkum bývá řazen do tzv. survey movement, jež bylo i
v Chicagu zpočátku chápáno jako hlavní poslání postupně se ustavující sociologie
(viz kapitola o „survey“). Burgess prvoplánové reformní orientace později jako
blízký Parkův spolupracovník do jisté míry omezil, nicméně se přesvědčivě hlásil
k tradici Boothových výzkumů a ke studiím produkovaným Hull-Housem.4 Do
1 V tomto ohledu se patří připomenout, že podtitul Burgessova článku byl „úvod k výzkumnému
projektu“, tedy typické pojmenování úvodního programového textu.
2 Shaw, C. R. a McKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago:
University of Chicago Press, s. 12–13.
3 Výzkum má být podle něj organizován tak, aby zapojil aktivně co možná nejšířeji lokální
instituce a obyvatele. Skrze jejich aktivní podíl měl dosáhnout odhalení a reformování místních
problémů. Role sociologa potom připomíná expertního manažera „sociální rekonstrukce“, který
nemá končit prezentací potřeb komunity. Má „dynamicky participovat na sociálním dění (ve
smyslu hnutí) komunity.“ Burgess, E. W. (1916). The Social Survey – a Field for Constructive
Service by Departments of Sociology. AJS, Vol. 21, No. 4, s. 495. Komunita má ve své podstatě
být vedena k tomu, aby „zkoumala sama sebe“ a pak se i reformovala. Z dnešního pohledu zaujme
akcent na aktivní a sebevědomou komunitu jako na základ zdravého demokratického vývoje.
4 Ibid., s. 493.
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své perspektivy již ale zahrnuje celek města, nejen jeho části, jak tomu bylo u
výše zmíněných. Výzkum stál na pojednání jedenácti trsů problémů, v jejichž
uspořádání můžeme vidět obrysy jak pozdějších, autorem vedených chicagských
výzkumů, tak doznívající rezonanci survey.1
Než přistoupíme přímo k zonálnímu modelu, přikročme k prvnímu zásadnímu
výzkumu zakladatele sociální ekologie R. D. McKenzieho. Ten svou obsáhlou
studií města Columbusu v Ohiu2 pokračoval v započatém směřování urbánního
výzkumu a doplnil jej o Parkova, Cooleyho, Thomasova východiska. Je možné se
domnívat, že McKenzieovy precizní formulace přispěly k ranému vyhloubení
sociálně-ekologického a geografického fundamentu chicagské teorie (např.
Burgessovu modelu),3 zejména v ohledu stanovení a potvrzení předpokladů rodící
se „human ecology“. Této studii věnujeme pozornost také proto, že byla
McKenzieovou disertací a že zůstala na pokraji akademického zájmu, přestože
snese srovnání s později vydanými a věhlasnějšími „etnograficky orientovanými“
pracemi chicagské provenience.
McKenzie v úvodní části studie předložil vlastní výchozí vymezení města.
Vzhledem ke hledání kontextu pro Burgessův model stojí za zmínku autorovo
vymezení tendencí tvarování města: „Většina našich měst je buď kruhová, nebo
hvězdicovitá, pokud nejsou modifikována geografickými zvláštnostmi.4 Této
struktury nabývají na základě vlastní podstaty městského vývoje, pokud nejsou
pod kontrolou vědomého plánování.“5 McKenzie se opíral se o Hurdovy6 principy
1 Topografie a populace; komunitní plánování; městská administrace; obchod, průmysl a právo;
veřejné zdraví; bydlení; závislost na humanitárních organizacích; delikvence; volný čas; vzdělání;
náboženství a církev. Ibid., s. 496.
2 McKenzie, R. D. (1921–22). The Neighborhood: a Study of Local Life in the City of Columbus,
Ohio. AJS, Vol. 27, No. 2–6. Krátce po časopiseckém vydání došlo k publikaci knihy: McKenzie,
R. D. (1923). The Neighborhood: a Study of Local Life in the City of Columbus, Ohio. Chicago:
University of Chicago Press.
3 Významná kritička chicagské školy M. Alihanová vyslovila důležitou domněnku: „Ačkoliv byl
zonální model poprvé jasně formulován Burgessem, založil své ideje na McKenziově studii
Columbusu. Alihan, M. A. (1936). Social Ecology – a Critical Analysis. New York: Columbia
University, s. 208.
4 Hledisko tzv. geografických překážek se objevuje jako jeden ze základních Burgessových
argumentů.
5 McKenzie, R. D. (1921). The Neighborhood: a Study of Local Life in the City of Columbus,
Ohio. AJS, Vol. 27, No. 2, s. 147.
6 Hurd, R. M. (1903). Principles of City Land Values. New York: The Record and Guide. Hurd
zdůrazňoval, že axiální a centrální růst se obvykle doplňuje, ale i soupeří. Nadčasovost tohoto
pojetí je zřejmá, současná zkušenost s na jednu stranu bezbřehou suburbanizací a na druhou stranu
vytrvalou rezistencí centrální koncentrace ji opakovaně i po 110 letech potvrzuje: „Centrální růst
se zakládá v nakupení služeb kolem jakéhokoliv přitažlivého bodu založeného na proximitě,
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„land values“, v nichž se stanovuje, „že všechna města rostou z místa svého
vzniku buď ze svého centra, či axiálně do všech stran, nebo podle vodních toků,
železnic a cest podléhajících mýtu”.1 Autor zdůrazňoval, že rozmístění populace,
průmyslu i obchodu je přímo závislé na ekonomických silách, které „mají
produkovat jisté strukturální podobnosti vzhledem ke všem velkoměstům“ 2.
Předpokládal rozmístění městské populace do oblastí s relativně homogenním
statusem také ve vztahu k nájmům a hodnotě nemovitostí, zmiňoval se přímo o
„segregačním vlivu rodinného příjmu.“3
Očekávalo se, že město lze zhruba rozdělit do částí (termín „zóna“ ještě
nepoužíval) podle převládající obchodní, průmyslové či rezidenční orientace.
Jakým způsobem tak činil, nás stále více přibližuje k pozdějším Burgessovým
definicím zón. Obchodní centrum města (CBD) se má přibližně krýt
s geografickým středem města. Při rozlišení rezidenčních oblastí do tří skupin –
vybraná (elitní), obecná, činžovní – se odkazuje na E. H. Bennetta: „První se
skládá z těch sekcí, které disponují největším množstvím příjemných a
přirozených výhod. Druhá leží podél dálnic a dopravních tepen, jež jsou nejlépe
uzpůsobeny dopravě (…). Třetí třídu obyčejně najdeme v blízkosti průmyslua v
kapsách či oblastech mezi železnicemi v blízkosti centra.“4 Z této citace
vyvozujeme dva závěry. Ideu kombinace „přirozené výhody“, která se také
objevuje v McKenzieově pojetí „komunikace“, nalézáme i v Burgessově modelu
např. při

lokalizaci luxusního bydlení a ve formulaci sociálně ekologických

principů vůbec. Vymezení „činžovní“ oblasti, přirovnané ke kapsám blízko centra,
zase připomíná pozdější koncepci „přirozených oblastí“ a vliv železnice
(především vysuté železnice opakovaně zdůrazňované Burgessem) jako jejich
fatální ohraničení bránící volnému pohybu populace.

zatímco axiální růst je výsledkem přepravních zařízení a přístupnosti. Existuje trvalé soupeření
mezi axiálním růstem vycházejícím z centra podél směrů přepravy a růstem centrálním, jenž
osovou decentraci destruuje. Normálním výsledkem společného působení osového a centrálního
růstu je město v hvězdicovém tvaru, růst rozšiřující se do cípů podle hlavních dálnic směrujících
z centra je později následován vyplněním vzniklých meziprostorů.“ Ibid., s. 59.
1 McKenzie, R. D. (1921). Na následující Hurdově ilustraci růstu Paříže jsou jasně zřetelné
kruhové prstence. Srovnání s Burgessovým modelem naznačuje podobnosti.
2 Ibid.
3 V těchto i dalších pasážích je téměř k nerozeznání, že nejde o „původní“ text Burgessova
modelu, ale o McKenzieovu polozapomenutou studii, která ho ideově i časově předchází.
4 Ibid., s. 149.
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Obr. 9. Hurdův model růstu Paříže a jeho „koncentrické zóny”
Hurd, R. M. (1903), s. 68.

McKenzieovo pojmosloví nezapře obeznámenost s Parkovým The City, např.
když vymezuje budoucí „zónu přechodu“ jako „víceméně dezintegrovanou oblast,
zahrnující velkoobchody, levné ubytovny a hotely, second handy a místa s levnou
zábavou“.1 Situuje sem dělníky, migranty, „pobudy“ a kriminálníky. Při popisu
podmínek v Columbusu, když si všímá, že východní část slumu byla kdysi
domovem těch nejbohatších obyvatel,2 kteří ji opustili, aby se vydali dále z centra
města, můžeme rozpoznat jeho budoucí formulace o sukcesi městské populace,
později zřetelné také v Burgessově modelu. Neopomíná další hledisko
přirozených oblastí, „rasové a jazykové kolonie“: „Columbus jich má několik,
každou více či méně s jejím vlastním životem.“3
V ekologické organizaci města, stejně jako v Burgessově modelu a celé CHS,
stojí v centru pojmy proces a změna. McKenzie považoval mobilitu za měřítko
intenzity a rozsahu změny. Mobilitu zastupují změna v lokalizaci služeb,
zaměstnání a změna bydliště. Poslední se vztahuje buď na přesun z „komunity do
komunity“, nebo mezi sousedstvími v jedné komunitě, nebo na mobilitu bez

1 Ibid. Také ve formulaci problematiky oblastí přiléhajících k centru města většinu současníků
předbíhá.
2 Podobně registruje postupné vytlačení Italů Afroameričany, lokalizuje „Fly Town“ – místní
„hobohemii“, německou a židovskou čtvrť.
3 Ibid., s. 155. V souvislosti s tímto výrokem přímo cituje z Parkova vymezení v The City.
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změny bydliště.1 Při vymezení této poslední mobility opět vychází z The City,
když zdůrazňuje Parkovo komunikativní hledisko: „Měří se schopností
jednotlivce vzhledem k moderním metodám komunikace, jak je díky nim
zužitkováno širší sociální okolí komunity.“ 2 K postižení mobility při nezměněné
ekologické pozici zavedl pomocný pojem fluidita.3 U fluidity se při zvýšeném
pohybu věcí i lidí (můžeme ji chápat jako prostor, v němž jedinec směřuje
k uspokojení svých každodenních potřeb) očekávala tendence k růstu. Nemusela
být vždy adekvátně doprovázena mobilitou, proto McKenzie slumy považoval
sice za nejvíce mobilní oblasti, ovšem s nejmenší fluiditou, která měla naopak mít
největší hodnoty v oblastech disponujících vyšším společenským statusem.
Fluidita se měla měřit tzv. ekologickou vzdáleností. 4 Ta není prostou vzdáleností
měřitelnou v jednotkách délky, nýbrž konceptem začleňujícím vzdálenost, čas,
případně náklady.
Kromě mobility se ve sledované studii objevil další stěžejní pojem CHS –
sousedství. Sousedství bylo vymezeno jako fyzická blízkost spojená s intimitou.
Při hledání použitelného vymezení „sousedství“ pro zkoumání města narazíme na
W. G. Sumnera a jeho pojetí „primitivní společnosti“ jako „malých roztroušených
skupin“. K podložení teze, že „koncept sousedství se k nám dostal ze vzdálené
minulosti, proto má konotace, které se jen stěží hodí aplikaci

na moderní

velkoměsta“,5 využil také Kropotkina, Westermarcka či Thomase. Jeho teze
implikuje, že (fyzická i sociální) blízkost vyplývající ze sousedství, jež jako pojem
označuje původní, antropologicky konstantní potřebu, není nutné zavrhnout jako o
sobě neplatný či přežitý, nýbrž ho postavit do srovnání s formováním „sousedství“
podle jiných principů v rostoucím velkoměstě. 6 Znovu, podobně jak jsme již
viděli výše např. v diskusi o The City, se objevuje nejen obeznámenost
1 Ibid., s. 157.
2 Ibid., s. 167.
3 Používá angl. slovo fluidity. Ponecháváme pouze počeštěné, o překladu, hledání vhodného
ekvivalentu je možné diskutovat. Vzpomeňme např. na Baumanovu „tekutost.“
4 McKenzie, R. D. (1926). Scope of Human Ecology. THC, s. 170.
5 McKenzie, R. D. (1921). The Neighborhood: a Study of Local Life in the City of Columbus,
Ohio. AJS, Vol. 27, No. 3, s. 346.
6 V souvislosti s výzkumem v Columbusu stojí za zmínku, že autor, aby získal povědomí o tom,
jak obyvatelé vybraných částí města vlastní pojem sousedství vztažený k jejich životnímu
prostoru chápali, jako součást dotazování vložil úkol, kde měli respondenti splnit následující:
„Namalujte mapu části města, kterou považujete za vaše sousedství. Lokalizujte na mapě vlastní
bydliště a dobu, po jakou zde žijete. Uveďte vaše důvody pro vaše vazby se sousedstvím.“
Uvedené ve spojitosti s Thomasovou ideou o prostorové extenzi „self“ jako by ustavilo základ pro
mnohem pozdější Lynchovy výzkumy kognitivních map města a sousedství. Lynch, D. (2004).
Obraz města. Praha: Polygon.
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s „antropologicky“ smýšlejícími autoritami, ale i ochota je vpustit do vlastní
teoretické, na sociologické půdě pěstované konstrukce.
McKenzie počítal s tím, že ve městech lze izolovat dva základní typy
„sousedství“ na základě směru mobility v závislosti na měnícím se (či
setrvávajícím) rodinném statusu. První typ sousedství lokalizuje v chudých
oblastech jako výsledek nemilosrdného ekonomického tlaku. V oblastech
vymezených akceptací podřízení se jisté výši nájmu nachází tím méně možností k
rekonstrukci pospolitosti, čím jsou nájmy nižší. U druhého typu, ustavujícího se
kolem preference oblastí s vyššími nájmy, založeného na dostatku prostředků k
volném výběru lokality, očekává větší pravděpodobnost lokální organizace jako
protiklad vůči prvnímu, v němž je mobilita příliš velká, než aby se nějaké
komunitní vztahy navázaly: „V regionu, kde se populace neustále proměňuje, je
malá šance pro rozvoj sousedského sentimentu, proto se jako výsledek dostavuje
ponechání lokálních záležitostí jim samotným.“1 Zde je patrná formulace jednoho
z pilířů pozdějších chicagských urbánních studií, tedy jasného vztahu mezi
vysokou úrovní mobility v oblastech s nízkými nájmy a vyplývající ochablostí
života komunity. Vycházeje z Cooleyho idejí o „atrofii morálního“ v důsledku
částečné či plné izolace a absence fungujících primárních vztahů, McKenzie
přenáší problém letargické nezúčastněnosti na věcech veřejných do širšího
kontextu a stanovuje tezi o přímé závislosti mobility a celkové dezintegrace, jež
má vést např. ke kriminálnímu chování a strnulosti.2
Když přehlédneme jednotlivé zkoumané položky, vyjeví se zcela zřejmá
souvislost s body a oblastmi výzkumu, jak jsou navrženy v The City. 3
McKenzieho studii tak můžeme oprávněně pokládat za rané zasazení Parkových
kritérií do systematického výzkumu konkrétního města. Autor

se dokázal

vyrovnat se široce vymezeným nárokem – na jednu stranu byl schopen zaostřit
1 McKenzie, R. D. (1921). The Neighborhood: a Study of Local Life in the City of Columbus,
Ohio. AJS, Vol. 27, no. 2, s. 159.
2 Při vyhodnocování dat z Columbusu se ukázala korelace mezi nízkým statusem, vysokou
mobilitou, juvenilní delikvencí a závislostí na sociálních dávkách. K podobným závěrům došlo
množství pozdějších výzkumů CHS v oblasti dezorganizace.
3 Oblasti se převážně shodují s The City, některé rozhodující jsou ale novum (zejm. mobilita).
Struktura města; mobilita – typologie; sousedství – specifikace pojmu; sousedství a jeho
organizace – spontánní asociace a spolky; podrobná analýza vybraného sousedství; mobilita
sousedství; ekonomický status a struktura povolání; domov a domácí život; náboženství a církev;
nálada a postoje sousedství; volnočasové aktivity; sousedství jako součást politické a sociální
reformy.
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malé měřítko při popisu vybrané komunity, části města, na straně druhé udržel
celek města pohromadě, aby mohl pojmenovat procesy, které v něm probíhají, a
poskytl tak materiál k teoretizování o městě jako sociálním a sociálněekologickém jevu. Nebylo to pouze sledování ideje mobility, ale systematické
mapování celého města i sousedství, co můžeme pokládat za základ pro
Burgessův model.
Další příspěvek ze sborníku The City s trvalým vlivem na diskusi o studiu města
byla stať E. W. Burgesse The Growth of The City.1 Burgess vnímal aktuální růst
velkoměst v Americe a Evropě jako problém nového typu, kdy rozměry města
dostávaly nová politicko-geografická měřítka a počínaly tvořit tzv. metropolitní
oblasti. Stál před elementární otázkou urbánní problematiky – jak probíhá růst
města a jak je možné jej znázornit? Neodpovídá na tu část, kterou bychom mohli
nazvat jako ekonomicko-historickou, na základě jakých vnitřních podnětů,
společenských uspořádání, struktur či historických sil se rozpoutává dramatický
růst moderních velkoměst, nýbrž se zabývá samotnými procesy a důsledky růstu,
tedy hledisky mobility a „metabolismu“ růstu, spojenými s expanzí. Jeho práce
nespočívala ve vyvinutí nějaké nové metody sběru dat, 2 ale ve využití existujících
dat pro zformování teorie růstu města.
Burgess převedl základní premisy sociálně-ekologických procesů na idealizovaný
půdorys Chicaga. Vypracoval tzv. zonální model růstu města, který měl jako
ideálně typické zobrazení – po přiložení k půdorysu města (resp. metropolitní
oblasti) – naznačit důsledky podle něj nevyhnutelných procesů, především je
lokalizovat přeložené do „společensko-prostorových forem“ a poukázat na jejich
proměnu a pohyb. Model se skládá z pěti základních koncentrických zón
s „plovoucími“ hranicemi. S expanzí zón dochází k invazi a následné sukcesi do
zóny sousední a také ke změně jejich relativního ohraničení. Souběžně mají
probíhat koncentrace a decentrace.3 V důsledku těchto procesů se ve městě
přesunují relativně homogenní skupiny populace, ovlivňují se a přetvářejí
navzájem, když spolu nutně vejdou v kontakt, a tvoří tak v jednotlivých zónách
1 Burgess, E. W. (1967, orig. 1925). Growth of The City. THC.
2 Data, s nimiž zacházel, byla dostupná (viz např. A. F. Weber) a svým způsobem čekala na
inovativní generalizaci.
3 Radiální expanze (generická), její subprocesy: a) extenze – rozšiřování „technical service“; b)
koncentrace (ekvivalent k McKenzieově centralizaci); c) decentralizace – proces opačný nebo
komplementární vzhledem ke koncentraci, týká se nárůstu nových subcenter ve městě; d) sukcese.
Burgess, E. W. (1967), s. 52.
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tzv. přirozené oblasti,1 jejichž rozmístění můžeme do jisté míry předpokládat,
podle typu zóny, celkové ekonomické situace (především ve vztahu k ceně
pozemků a nájmů) a kulturních charakteristik skupin. V zónách se diferencuje
populace města do „přirozených ekonomických a kulturních seskupení, která mu
dávají ráz“.2
1. Města rostou ze svého středu3 (loop), z oblasti hlavních ekonomických aktivit,
jíž můžeme rozumět jako výslednici centralizujících sil. Koncentruje se zde
doprava, služby i volnočasové aktivity, kulturní, politický a ekonomický život
města.
2. Na tuto jadernou oblast navazuje zóna trvalého přechodu (zone in transition).
Její konfigurace se neustále přizpůsobuje aktuálním podmínkám výroby a
zaměstnání (soustřeďuje se zde obchod a lehký průmysl) a populace (je v ní
vysoká míra migrace, často se stává místem invaze). Někdy se nazývá také
oblastí úpadku, nalezneme zde různé druhy slumů (viz přirozená oblast), které
se překrývají s oblastmi tzv. prvního osídlení imigrantů, noclehárnami
migrujících dělníků nebo kriminálními oblastmi, sevřenými mezi pásem
továren a samotným centrem. V monografiích Parkových a Burgessových
studentů je častým tématem.
3. Třetí oblast (zone of workingsmens homes) je obývána buď průmyslovými
dělníky s vyšším statusem, nebo imigranty, kterým se podařilo opustit zónu
přechodu, resp. přesunout se do oblasti druhého osídlení.
4. Ve čtvrté zóně (residential zone) je soustředěno obyvatelstvo s vyššími příjmy
buď v luxusních nájemních domech a hotelích, nebo v jednotlivých rodinných
domech v uzavřených oblastech („restricted districts“ – zde měl patrně na
mysli rodící se fenomén, nyní běžně rozšířený a známý pod pojmem „gated
communities“).
5. Rezidenční oblast přechází volně do zóny dojíždějících (commuters zone).
Burgess

hovořil

o

„suburbánních

oblastech

a

satelitních

městech“

dosažitelných do hodiny od první zóny. Registroval jejich specifickou
dostředivost

v

suburbánních

centrech,

„centralizovaná decentrace“.
1 Viz oddíl přirozená oblast.
2 Ibid., s. 56.
3 Typologie zón viz Burgess, E. W. (1967), s. 50–56.
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odpovídající

procesy

nazývá

Obr. 10: Burgessův zonální model
Dle THC, s. 55.

Podobně jako texty jeho spolupracovníků, které se tázaly po vlivu života ve
městě na společnost a jednotlivce, ptal se i Burgess: Jaké změny ve společenské
organizaci způsobí radikální růst města? V duchu Thomasova latentního
funkcionalismu užíval posloupnosti organizace – dezorganizace – reorganizace
k vysvětlení dezorganizace institucí, společenského života a narušení konzistence
kulturních identit, jež mělo nutně navazovat na růst a změnu a postupně nabýt
přirozeně neutrálního hodnocení „normality“ (např. jak ji známe z Durkheimova
pojetí “deviace“ jako součásti „národního zdraví“), ovšem pouze za podmínek,
kdy reorganizace dezorganizaci trvale vyvažuje: „Dezorganizací, jež předchází
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reorganizaci postojů a jednání, je téměř vždy množství nově příchozích do města,
postupné odložení zažitého a toho, co považovali za morální, nezřídka
doprovázeno vyhroceným mentálním konfliktem a pocitem osobní ztráty.“1

Obr. 11. Příklad radiální expanze etnických skupin v Chicagu
Dle Burgess, E. W. (1974), s. 121.

Na základě posloupnosti kompetice, konfliktu, akomodace a asimilace,
předpokladu zformulovaného již v ISS, Burgess podobně jako Park očekával, že
se v oblastech prvního osídlení nově příchozí a rychle dezorganizované skupiny a
jednotlivci v soupeřící a konfliktní pozici postupně akomodují a asimilují v pásu
druhého osídlení a dále budou směřovat ke stále výhodnější pozici, až eventuálně
skončí v suburbiích.Fyzický růst města a proměny jeho součástí pak usiluje dát do
souvislosti s vývojem skupinového života (komunity, kultury, subkultury), v jeho
hodnocení nicméně zůstává, přes uvedená očekávání, opatrný: „(...) přiměřená
míra dezorganizace může usnadnit společenskou organizaci, (…) stejně tak je
1 Burgess, E. W. (1967), s. 54. Viz podrobněji v oddílu věnovaném „marginálnímu člověku“.
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rapidní urbánní expanze doprovázena excesivním nárůstem nemocí, kriminality,
nepokojů, nectností, šílenství a sebevražd“.1
Idea mobility působící změnu jako protiklad k stacionaritě konzervující tradici se
opakovaně objevovala jako jeden z dominantních zdrojů, kolem nichž je možné
uspořádat celek koncepcí chicagské školy. V dalších oddílech se budeme věnovat
těm pohledům, které sociální změnu, spojenou také s urbanizací, převáděly na
rekonfiguraci bazálních institucí (např. „rural-urban kontinuum“). Burgess se ale
pokusil – do jaké míry úspěšně, si ukážeme v následující diskusi – do zmíněného
modelu sjednotit dosud buď pouze sociální rovinu (dezorganizace), nebo pouze
geografické či ekonomické hledisko růstu města. Ten poskytl společnému úsilí
chicagských sociologů nástroj, který byl jasně srozumitelný i jednoduše
použitelný. Základní premisy modelu najdeme později jako součást ideových
zdrojů většiny studií, které byly v Chicagu i jinde provedeny. Model se stal, na
rozdíl od množství hypotéz a koncepcí převzatých do běžného jazyka sociálních
věd bez empirického prověřování, hojně prozkoušenou hypotézou. Tato
„prověřování“ nám zakonzervovalo data, jež mají dnes již významnou historickou
a kulturní hodnotu a jinak by v takové šíři patrně získána nebyla, bez ohledu na to,
do jaké míry byl celek dat poznamenán selektivitou vidění při jejich sběru a předvěděním při jejich interpretaci.
Ačkoliv byl Burgessův model podroben ostré kritice z mnoha důvodů, jedna
z nejčastějších, jež zakládá kritiku na přehnaných očekáváních obecné platnosti a
přenositelnosti na jiná města, nemá bezvýhradné oprávnění.
„Netřeba dodávat, že Chicago ani jiné město nepasují perfektně do toho ideálního
schématu. Komplikace přináší břeh jezera, řeka, železniční tratě, historické
faktory v umístění průmyslu, relativní stupeň rezistence komunit vůči invazi atd.“ 2
U Burgesse samotného se setkáme s „alternativním pojetím“ vůči kruhovým
zónám. Města (americká) měla růst ze svého středu podél komunikací
s nejvýhodnějším poměrem rychlosti přepravy a ceny. V součinnosti s působením
šachovnicového rozvržení bylo možné expanzi znázornit do tzv. hvězdicového
schématu,3 některé výzkumy vymezily zóny jako ještě nepravidelnější.
Následující výřez z Burgessovy mapy interní chicagské migrace může posloužit
1 Ibid., s. 57.
2 Burgess, E. W. (1967), s. 51–52.
3 Jinde Burgess přirovnal růst některých měst také k maltézskému kříži.
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jako základ pro pochopení modelu.

Obr. 12. Aplikace Burgessova modelu na příkladu gradientů delikventů.
Dle série map in Shaw, C. R. (1929).

Převedeme-li podobné expanze podél hlavních komunikací na gradienty, které
byly hlavní kvantitativní logikou modelu, bude evidentní, že Burgess byl při
koncipování modelu velmi dobře informován o hvězdicovém růstu i o faktech,
jejž dala základ pozdějšímu sektorovému modelu. Je třeba zopakovat, že model
byl sice ideálním typem, ale konzultovaným s empirickými skutečnostmi. Model
byl pouze jakýmsi obalem, jenž je nutné vidět zároveň s doplňujícími mapami.
Prověřováním Burgessova modelu a souvisejících hypotéz se zabývala řada
výzkumů.1 Longmoorová a Young provedli na počátku třicátých let klasicky
„chicagské“ ekologické srovnání delikvence.2 závislosti na sociálních dávkách a
populační mobility v Long Beach podobně, jak jsme již viděli u McKenzieovy
studie Columbusu. Vypracovali také sérii map, více méně po Burgessově vzoru, a
ačkoliv výsledky modelu plně neodpovídaly, připouštěli ho jako přijatelné
východisko: „Základní koncept růstu města rozvinutý E. W. Burgessem je
1 V ČR prováděl „sociálně-ekologické“ analýzy městských podmínek z hlediska hygieny J. Musil
na konci padesátých let v Praze, Brně a Olomouci. Blíže v úvodní kapitole.
2 Ve sledování urbánních patologií, především těch juvenilních, se nejvýznamnějším ověřením
Burgessovy hypotézy jeví Shawovy a McKayovy studie. Viz Shaw, C. R. (1929). Delinquency
Areas. Chicago: University of Chicago Press. Shaw, C. R. a McKay, H. D. (1942). Juvenile
Delinquency and Urban Areas. Chicago: University of Chicago Press.
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aplikovatelný na město Long Beach, přestože jím prezentovaná forma radikální
expanze koncentrickými kruhy směrem z centra je poněkud zkreslená (…). 1
Longmoorová a Young potvrdili skutečnosti, které ukázaly výzkumy v jiných
městech; např. sledovaná tři hlediska měla tendenci se seskupovat ve dvou
přibližně stejně lokalizovaných oblastech, přičemž jedna zcela odpovídala
Burgesově ideji „zóny přechodu“.
Vůči východiskům a závěrům hlavních osobností CHS a human ecology kriticky
vystoupil W. Firey. Burgessův model označil za „ideální deskriptivní schéma“
ekologické teorie. V představě města jako seberegulujícího mechanismu, který
„neomylně roztřiďuje populaci do předurčených míst“, postrádá „definitivní
pojmenování modu operandi, jímž jsou lidé a skupiny poháněni do určených nik
v prostoru.“2 Firey, podobně jako mnohem později Castells, Burgesse viní
přílišného determinismu, protože popírá podstatný vliv sociálních hodnot, ideálů a
cílů na užití půdy (land use). Také si všímá převahy deskriptivnosti nad teorií –
totiž že vysvětlující teorie, která stojí za modelem, je nedostatečná, a proto se dá
těžko kritizovat v teoretické rovině.

U Fireyho přetrvává otazník nad jeho

záměry, neboť jeho práce byla sepsána a vydána v „protichicagském táboře“ na
Harvardu.
Harris a Lewis3 shrnuli nedostatky modelu v historicko-geografické perspektivě.
Kritiku zaměřili na nedostatečnou sociálně-geografickou reprezentativnost. Model
měl údajně místo reflexe rovnoměrně rozložené rozmanitosti (geografie) ve
struktuře amerických velkoměst, zejména v otázce pásu suburbií, které hrály
v lineárním pojetí CHS roli kontrastu vůči zóně přechodu, simplifikovat.
Harris zpochybnil zdánlivě neproblematický přechod od dezorganizace slumu
k ideálně uspořádanému rodinnému životu a sousedství v suburbiích tím, že
popírá homogenitu suburbánního pásu.4 Burgess sice v Growth of the City
výslovně nepíše, že by suburbia oplývala bohatstvím, ale nikde suburbia
morfologicky nerozebírá. Na jednom místě sice heterogenitu dvou vnějších zón
přiznává: „komunity v těchto zónách jsou pravděpodobně nejvíce segregovány
1 Young, E. F. a Longmoor E. S. (1936). Ecological Interrelationship of Juvenile Delinquency,
Dependency and Population Mobility, Long Beach, California. AJS, Vol. 41, No. 5, s. 602.
2 Firey, W. (1947). Land Use in Central Boston. Massachusetts: Harvard University Press, s. 7.
3 Harris, R. a Lewis, R. (1998). Constructing a Faulty Zone: Misrepresentations of American
Cities and Suburbs. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 88, No. 4.
4 Suburbanizace konce třicátých let již dosahovala značné intetzity. Suburbanizace měst na
severovýchodě USA dosahovala běžně přes 60 procent, Chicago spadalo do kategorie čtvrtinové
až třetinové. Harris, C. D. (1943). Suburbs. AJS, Vol. 49, No. 1, s. 3.
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z celé metropolitní oblasti, ve svém dosahu zahrnují celou škálu pohlcených
obcí, které se vyznačují kriminalitou, jako např. Burnham, nebo Lake Forrest s
jeho bohatstvím, kulturou a espritem“, 1 celkový postoj k modelu ale
nepřehodnocuje. Stejně tak nepřevedl do podoby mapy (což bylo jinak jeho
zvykem) vůči modelu protikladná data z cenzu Chicaga z roku 1931, na němž se
autorsky podílel. Podle Harrise také opomenul několik podstatných faktů sociální
a ekonomické geografie samotného Chicaga, např. pásy zpracovatelského
průmyslu a rezidenční oblasti bohatých přiléhající k centru. 2 Z tohoto hlediska na
následujícím zobrazení zaujme jihovýchodní část, kde nedochází vzhledem k
výchozí formulaci modelu ke koncentraci ideálních suburbánních aktivit a
obyvatel.3 Naopak se zde ukazuje tendence k vlastní dostředivosti těžkého
průmyslu okolo Lake Calumet, vyplývající komplikace a nepravidelnost narušují
jednoduchou monocentričnost modelu.
H. Douglas vypracoval v polovině dvacátých let podrobnou analýzu suburbií a
dospěl k závěru, že se podstatně liší na základě svých produkčních a rezidenčních
funkcí, i ve způsobu spotřeby a zahálky. Tyto typy vykazovaly ale odlišnosti i
samy o sobě – stejně jako byla některá průmyslová suburbia velmi chudá, i ta
rezidenční se mnohdy ani neblížila ke standardní úrovni bydlení. Bez ohledu na
funkce poukázal na možnost dělení také podle národností a předložil, vzhledem
k zdůrazňované roli imigrace pro centrální oblasti města ze strany CHS,
překvapivá fakta: „V USA nalezneme největší koncetraci v cizině narozených
nikoliv v centrech, ale v suburbiích.“4 Předpoklad postupného růstu statusu (také
indexů vzdělání, příjmu a pracovní pozice) na linii střed města („slum“) –
suburbia („rodinný dům“) se na základě informací, které indikovaly, že převládá
heterogenita co do funkcí i statusu, nenaplnil.

1 Harris, R. a Lewis, R. (1998), s. 627. „(…) Burgess a jeho současníci věděli velmi dobře, že
mnohá nízkopříjmová suburbia nebyla dostatečně napojena na město a postrádala základní servis
po mnoho let i dekád“. Ibid., s. 634.
2 Té se výslovně věnuje Zorbaugh (viz popis Gold Coast), jehož studie měla dílčím způsobem
zadání v prověření, resp. potvrzení modelu.
3 Mapu vypracoval podle Burgessových dat Harris, vyvedení ploch v barvách pro větší názornost
je dodané. Dle Harris a Lewis (1998), s. 633.
4 Cit. dle Harris a Lewis (1998), s. 627.
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Obr. 13. Dostředivost průmyslových oblasti Chicaga.
Kompilováno dle Harris, R. a Lewis, R. (1998), s. 633.

Také S. Riemer si povšiml, že Burgess nedbal o zahrnutí vnějšího prstence
chudinských čtvrtí, tzv. sekundárního slumu: „Nalézáme zde mnohá nehezká 'land
uses'. Jsou zde vrakoviště, ale také obydlí nejchudších tříd, bydlících v nedbale
stlučených příbytcích, provizorních chatrčích z kartónů a vlnitého plechu.“ 1
Vycházíme ze skutečnosti, že se jedno hledisko moderní urbanizace završuje
v momentě, kdy na okrajích měst vzniká hybrid venkovského a městského, tedy
že moderní se začíná uzavírat tam, kde se hranice mezi urbánním a neměstským,
venkovským, rurálním počínají rozostřovat – např. zemědělská půda a její tradiční
využití se dostává do ohrožení novou exploatací. Slumy se zde tvoří, protože
v procesu decentrace dochází k podobným spekulacím a nechuti investovat do
rekonstrukce jako v upadajících centrech. Burgess tuto morflogickou hybridizaci
z hlediska systematického pojmenování vzniklých předměstských mutací
opomíjel, asi aby se vyhnul dalším mnohoznačnostem. Jiné, ještě méně
pochopitelné opomenutí se vztahuje na flagrantní nezanesení tzv. „Gold Coast“ do
1 Riemer, S. (1971). The Nucleated City. The British Journal of Sociology, Vol. 22, No. 3, s. 232.
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původního plánu.
I přestože Burgessův model dané skutečnosti patřičně nezohlednil, není třeba ho
zcela odmítnout. Zastáváme pozici, že model pro konkrétní případ (mapování
konkrétního města) se liší od modelu vyvedeného za účelem dát prostorový
rozměr teorii: „Každý popis je nekompletní, každý model je abstrakcí. Jejich účel
spočívá v tom, že se zaměříme na to, co autor považoval za důležité.“ 1 Přísněji je
třeba pohlížet na přejímání modelu bez konfrontace se souběžnými a následnými
prameny, které mu dávají širší zakotvení, přejímání, které vytržením modelu ze
zmíněného rámce, když začal fungovat jako samostatně stojící autoritativní
klasický pramen, vyústilo ve zploštělý obraz města jako centrifugy zvyšujícího se
statusu.
Model v přílišném zobecnění zjednodušil (opomněl) komplexitu struktury
Chicaga. Později byl dále dezinterpretován a vytrháván z původních souvislostí,
aby byl použit k potvrzení polopravd o vztahu suburbánních zón a centra, aby se
z něj postupně stala politicky akceptovatelná akademická pomůcka. K hlavnímu
„překroucení“ – Harris hovoří o redukci neokázalé komplexity na jednoduchou
polaritu – modelu došlo po druhé světové válce a později v šedesátých letech.
Důvodem, proč byl nadále přejímán i v šedesátých letech, se jeví jeho snadná
použitelnost pro politická vysvětlení „urbánní krize“. Její osvětlení stálo také na
protikladu (případně postupného růstu protikladů) centra a okraje, které
vystupovaly jako reprezentace možností jejich obyvatel. V zájmu vysvětlení příčin
a fixace prostorově vyjádřených společenských nerovností, snah o zodpovězení
obecnějších otázek společenské struktury a fungování města, došlo k zobecněním,
která se v některých faktických ohledech lišila (heterogenita suburbánních pásů)
od urbánní skutečnosti (historie), která tak podstoupila nedobrovolné historické
falšování. Situace, v níž se chudé rodiny tísnily v drahých centrálních lokalitách,
zatímco bohatí si užívali „suburbánní“ hojnosti, přestože byla pravidelně
pojednávána v aktivistickém žurnalismu i empiricky orientovaných studiích již od
konce devatenáctého století, se zdála více než kdy dříve ohrožovat jádro ideálů
americké demokracie. Okraj města se stal společným jmenovatelem pro
potencialitu prostorové mobility, zde svázané s mobilitou společenskou (s její
myslitelností). Naproti tomu centra měst působila jako koncentrace strnulosti. Ve
1 Cit. dle Harris a Lewis (1998), s. 624.
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veřejné diskusi přispěla k dichotomickému obrazu města jako „čokoládového
koláče s bílou šlehačkou okolo“ politizace některých napjatých témat 1 (např.
etnická rovnoprávnost, přístup k základním službám, vzdělání, „útěk ctnostných“
občanů před kriminalitou apod.), v odborné diskusi podobně posloužilo
ignorování výše zmíněných předválečných výzkumů a jejich „nahrazení“ studiemi
suburbií „střední třídy“, jako např. Whyteův Organizational Man,2 který (z jeho
strany nezaviněně) pomohl dotvořit „suburbánní mytologii“, když se vyhnul
popisu suburbánních patologií. Na začátku šedesátých let se objevuje Bergerova
studie o dělnických suburbiích a akademická obec (např. L. Schnore) se zdála být
přesvědčená, že se fenomén „dělnických suburbií“ objevil teprve v té době, že se
s narůstající poválečnou prosperitou, rozšířením dopravní infrastruktury a
automobilismu mobilizují i dříve znehybněné části populace.
Přestože Burgess, ať již úmyslně či nikoliv, opominul některé zásadní
morfologické detaily, prvky zřetelně strukturující růst města, četné výzkumy
prokázaly jistou oprávněnost jeho generalizací. Dodejme, že zanesení
opomenutých skutečností by sice poněkud narušilo lineární kontinuitu růstu města
a situace by se zkomplikovala, ale pouze ku prospěchu věci – urbánní
mechanismy by byly dříve nahlíženy jako nejednoznačné a složitěji provázané.
Burgessův model také můžeme chápat jako intelektuální, ideální a abstraktní
konstrukci typickou pro myšlení laboratoře. 3 Modely již nejsou tou skutečností,
kterou usilují reprezentovat, model ve své povaze rezignuje na to být přesným
odrazem reality, namísto čistých idejí „konstruuje ideály, jimž se ideje musí
přizpůsobit”.4 Jakou skutečnost tedy Burgess sledoval při konstrukci modelu?
Princip práce v laboratoři vychází z kontroly podmínek, v nichž jsou objekty
zkoumány, na základě výsledků pak ustavujeme teorie a modely, jejichž platnost
pak potvrzujeme nebo vyvracíme. V tomto smyslu ale ve městě zůstává předmět
zájmu výzkumu mimo vědcem ovlivnitelné podmínky. Ve snaze, aby se základní
součásti smysluplné a konzistentní hypotézy či teorie nezkomplikovaly s každou
nepravidelností metropolitního života a nenabyly tak, namísto jednoznačné
1 Politicky vyjádřená veřejná citlivost na skutečnosti prostorově vyjádřených nerovností byla
jednostranná v tom smyslu, že opomíjela uvedená fakta, že suburbánní oblasti neměly jednoznačné
třídně, společensky, sídelně homogenní znaky.
2 Whyte, W. H. (1965). The Organization Man. London: Penguin Books, s. 246–361.
3 Park, R. E. (1952, orig. 1929). The City as a Social Laboratory. CPP II.
4 Ortega y Gasset, J. (1969). Úkol naší doby. Praha: Mladá fronta, s. 119.
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hladkosti modelové miniatury, formy do všech stran trčícího zmatku stále
tázajícího se po dovysvětlení, může výzkumník podlehnout sklonu modelem
zachytitelné, ale pro nekomplikované zobrazení skutečnosti rušivé „jednotlivosti“
buď zamlčet, nebo přizpůsobit.
Moderní expanze měst je často spjata s průmyslem, který se zároveň rychle stal
překážkou1 jejich bezproblémové vnitřní strukturace. Průmysl a jeho rozsáhlá
infrastruktura tvořily hranice, skrze které se (relativně) rovnoměrná kvalita života
nedokázala prosadit. Průmysl jako počáteční motiv vzniku té urbánní formy
Chicaga, která se zkoumala, a tedy i v pojmech CHS „přirozená a normální“ (když
může být slum přirozený, může být i průmysl) součást města a jeho ekologické
struktury, nepovažujeme za vhodné označovat jako překážku, jako jakýsi cizí,
rušivý, z vnějšku implementovaný jev. Že průmysl skutečně ve smyslu zadržování
průniku „pokroku“ do některých částí „překážel“, neznamená, že musí být
překážkou pro intelektuální aktivitu. Dokud si je výzkumník jistý, že průmysl
setrvá tam, kde je „geograficko-společenskou“ překážkou, má usilovat o jeho
začlenění do vlastní koncepce města, a nikoliv ho jako překážku vpašovat i do
teorie samé. Zahrnutí průmyslu mezi „rušivé faktory“, které narušují ideální zóny
města, znamená, že Burgessův model v tomto ohledu omezil svoji platnost na
města s jedním dominantním jádrem. Pokud se kromě CBD v loop vyskytovala i
významná lokace těžkého průmyslu, monocentrická dostředivost pozbývá na
logické výlučnosti.
Snad se jednalo o zjednodušení a přílišnou idealizaci procesů, které ve městě
probíhají, podle pravidla specificky „vědeckého“ vidění skutečnosti, kdy fakta
zapadající do vlastních teoretických předpokladů vítáme, a vůči těm, jež by mohly
vratkou rovnováhu rodícího se modelu narušit, jsme hluší – „vidíme, co chceme
vidět“.
Přes oprávněnou kritiku se přikláníme k tezi, že Burgess přisuzoval modelu roli
možnosti myšlení a nutně neúplné reprezentace skutečnosti, a tedy ho
nepovažoval za úplný obraz faktické situace. Třeba dodat, že když Burgess plán
1 Burgess vymezil čtyři hlavní oblasti topografických překážek, které vedou k narušení jednolitosti
a jednoznačnosti jeho modelu, přičemž zásadní vztah k průmyslu a také formování přirozených
oblastí má čtvrtá skupina: I. vyvýšeniny, které přitahují k bydlení bohatší část populace;
II. v případě Chicaga břeh, který činí z kruhových zón půlkruhy a přitahuje obyvatele s vyšším
příjmem; III. jiné přirozené bariéry (řeky), které brání volnému pohybu populace; IV. umělé
bariéry omezující pohyb populace a volné šíření obchodu a průmyslu v radiálním způsobem, které
pak izolují některé komunity od přirozené decentrické radiální extenze. Dle Alihan, M. A. (1936).
Social Ecology – a Critical Analysis. New York: Columbia University, s. 210–211.
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zhotovil, očekávalo se, že razantní rozvoj dopravy a „technické infrastruktury“
významně přispěje k změnám uspořádání lidského spolužití v aglomeracích.1
Velké naděje se také dlouhodobě upínaly na ideje zahradních měst (např.
E. Howard), které měly osvobodit metropole od nechtěných odérů (doprava a
přílišná koncentrace) a mnoho sfér sociálního života od dezorganizace a směřovat
k všudypřítomné vůni zahrad a lesoparků na městských okrajích.
Z hlediska vývoje urbanizace zároveň jako důsledku a podněcovatele
kapitalistického výrobního způsobu můžeme ono kontinuum centrum (loop) –
suburbs2 spojit s industrialismem 19. a počátku 20. století, který vyžaduje i
podněcuje rozsáhlou migraci, s rurál-urbánním kontinuem. Jestliže pohyb do
centra má vést ke krizi komunity a dezorganizaci, přirozený pohyb z center
v prvním má být jakýmsi řešením, návratem k naději poklidného komunitarismu.
Znovuobjevení ideje komunitarismu se neobešlo bez řádného povyku ze všech
stran – architekti, urbanisté, sociologové doufali a po desítky let agitovali ve
prospěch různých ideologií, že se únikem z kouřové clony města docílí jakéhosi
posturbánního ráje, tedy komunitárního, pospolitého naplnění v obklopení
kultivovanou přírodou a zároveň se všemi výdobytky urbánního luxusu. Naděje
nedošly naplnění, z očekávaných oáz rodinného štěstí se staly postupně
degenerující (minimálně ve smyslu inspirativnosti pro další život člověka) „urban
sprawls“, tu a tam narušeny výmluvnou jednolitostí a imperativem „gated
communities“.
Diskuse o relevanci koncentrického modelu s jedním centrem a pásovou expanzí
(jakkoliv byla Burgessovi známa i hvězdicová expanze) vedla k dalšímu vývoji.
Ekonom H. Hoyt zohlednil roli komunikací jako základních os růstu, jednotlivé
komunikace kolem sebe osově kumulovaly podobné typy „land use“ a
expandovaly směrem od centra, což Burgess sice činil také, nemělo to ale výrazný
vliv na model jako takový. Výsledkem vizualizace této reflexe byl tzv. sektorový
model. Hoytův model setrvával v monocentrických vztazích, jeho hlavní
modifikací bylo přidání grafických vyjádření již známých principů, město ale již
1 Možnosti automobilismu se skutečně jevily jako spásonosné, jako překonání raně moderního
pohybového ochrnutí. Možná pod tímto vlivem byla upostraněna jednoduchá pravidelnost, že totiž
každá „změna k lepšímu“ se musí koncentrovat do reformy těch společenských vztahů, které stojí
za konkrétním neduhem – zde by se např. jednalo o zamezení spekulace s pozemky v centrálních
oblastech.
2 Riemer ironicky přirovnává očekávaný přechod mezi zónami k „žabím poskokům“, kdy
obyvatelé center v překotné snaze dospět k na horizontu situovanému panství komunity a přírody,
padají jeden přes druhého a poztrácejí se po cestě (měl na mysli celé komunity).
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ztratilo jednoduchou přehlednost a jednolitost, model upouští od ideální
jednoznačnosti. Zásadním průlomem v grafické reprezentaci města byl Harrisův a
Ullmanův model,1 jenž opustil představu monocentrického města a přešel
k polycentrickému pojetí. Za tímto obratem urbánní imaginace nebylo objevení
zásadní chyby u předchozích dvou modelů, ale reakce na prohloubení nové
dynamiky růstu amerických měst. Zatímco Burgess a Hoyt zachycovali dynamiku
moderního růstu měst pokračujícího z 19. století, Harris a Ullman zapracovali
masivní suburbanizaci a zejména rozdílné typy a funkce center, každé se svým
typem centrality.2 Moderní velkoměsta v jejich pojetí mají šest specifických
dostředivých oblastí: CBD, velkoobchod a lehký průmysl, těžký průmysl, obytné
části, menší jádra, suburbia a satelity. 3 Jestliže Hoytův model ve své podstatě
pouze rozkrájel Burgessův model na pásy podél hlavních komunikací, Harrisův a
Ullmanův učinil v grafické percepci z města tapetu s různě velkými a funkčně
odlišnými skvrnami. Odbočíme-li k jednomu z nejznámějších současných
grafických znázornění města, postmodernímu modelu M. Deara, nalezneme v něm
příbuznost právě v Harrisových a Ullmanových skvrnách či ploškách. Tento
model jako by otvíral formální změnu v percepci urbánních procesů, především
v uznání semiautonomních center, suburbanismu a rozvolnění hranic, což
anticipuje současnou realitu konurbací, rozsáhlých urbanizovaných zón i
množství „urban sprawls“. Jakkoliv je jedna z dominantních idejí „los angeleské
školy“, tedy inverze vztahů a dominance mezi okrajem centrem, pravdivá pouze
částečně, zde znamená symbolické uzavření kariéry jednoho modelu. Přes
zastaralost Burgessova modelu je ale nepopiratelný jeho přetrvávající přínos ve
1 Harris, C. H. a Ullman E. L. (1945). The Nature of Cities. Annals of the American Academy of
Political and Social Science, No. 242. Burgessův, Hoytův a Harrisův model se objevily v dalších
kombinacích, např. v Mannově modelu britského města. Hall, T. (2006). Urban Geography. New
York: Routledge, s. 10. Protože zde jde o kapitolu věnovanou CHS a Burgessovu modelu, detaily
množství dalších modelů ponecháme stranou. Toto pole je důkladně diskutované především
urbánními a sociálními geografy a tyto modely patří k jejich běžné základní agendě. Dodejme, že
Hoytův i Harrisův model nesou jistý rukopis chicagského vlivu. Harris ohhájil disertaci na
chicagské univerzitě v roce 1940 a po roce 1943 tam byl činný. Hoyt v úvodu svého magnum opus
píše: „Při formulování této studie jsem byl velmi stimulován ekologickými výzkumy chicagské a
michicanské univerzity a rád bych vyslovil díky za plodné návrhy z prací R. E. Parka, R. D.
McKenzieho, E. W. Burgesse a L. Wirtha (…).“ Hoyt, H. (1933). One Hundred Years of Land
Values in Chicago – The Relationship of the Growth Of Chicago to the Rise in its Land Values,
1830–1933. Chicago: The University of Chicago Press, s. x.
2 Důvody k diferencované koncentraci byly např. nepohodlí, odpor a nekompatibilita, rozdíly ve
schopnosti uhradit vysoké urovně nájmu, výhodnost blízkosti příbuzných služeb, různost
specializace a nároků na funkčnost.
3 Ibid., s. 15–16.
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dvou ohledech. Jeho nárok na grafické zachycení sociálních procesů

změny

(migrace a její důsledky) ve městě je stejně obtížně proveditelný jako tehdy
(nezapomeňme, že pozdější obměny modelu byly založené více geograficky a
ekonomicky a sociální aspekt hrál druhotnou roli). Druhým důvodem k ohlédnutí
za Burgessem je jeho kontextuální role, bez něj je jen těžko myslitelné rozumět
logice současných modelových reprezentací velkoměst (los angeleská škola).
Pokud se pozastavíme nad výsledky bádání o pohybu skupin ve městě
(v metropolitní oblasti) v souvislosti s cenami pozemků a kulturní změnou na
úrovni skupin, je zřejmé, že Burgessův model představuje moderní jádro dané
problematiky. Můžeme střízlivě, s vědomím zřejmých nedokonalostí konstatovat,
že mezi odbornou veřejností obstaral, buď přímo nebo odvozeně, velkou část
agendy širšího celku „urbánních studií“ do šedesátých let, a jistý vliv přetrval až
doposud. Model se stal emblematickým i mimo hranice sociologie města a
doslova tak opustil pole CHS.

IV.iv Východiska Wirthova urbanismu
Trio textů postupně tvořících programovou osu CHS zakončí jeden
z nejproslulejších článků předválečné sociologie – The Urbanism as a Way of Life1
od Luise Wirtha. Článek nenabídl přehledy otázek a podrobné návody k výzkumu,
ani nehledal místo sociologie mezi jinými vědami, jak tomu bylo v Parkově a
Burgessově případě, autor předložil návrh na vymezení města jako objektu
sociologického výzkumu a učinil to tak, že uspořádal již známé pohledy svých
chicagských kolegů. V časově úzkém pojetí školy se Wirthův text pokládá za
pomyslný konec CHS, za konec tzv. „zlatého věku“ chicagské sociologie. Zde
zastávaná perspektiva ho neřadí na závěr trvání „školy“, nýbrž ho chápe jako
ukončení její aktivní programové fáze. Domníváme se, že po tomto článku již
k sepsání zásadních programových textů přímo navazujících na prvotní pokusy
Parka a Burgesse a vztažených k městu nedošlo. Kromě základních
sociologických definic města spočívá jeho přínos pro formování celkového
1 Wirth, L. (1933). Urbanism as a Way of Life. AJS, Vol. 44, No. 1. Zde se vychází z verze vydané
ve Wirthových sebraných spisech. Wirth, L. (1964, orig. 1933). Urbanism as a Way of Life. In
Reiss, A. J. (Ed.), Louis Wirth – On Cities and Social Life. Chicago: University of Chicago Press.
Dále jako USWL.
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charakteru CHS v zasazení města do širšího společensko-prostorového kontextu,
jenž dal vzniknout výzkumnému konceptu rural-urban kontinua, jehož důležitou
část rozpracoval R. Redfield a bude představena na závěr.
Podobně jako Park, i Wirth hledal jedno z teoretických zakotvení města
v souvislostech s kulturou a civilizací. Již názvu článku můžeme rozumět jako
kladení rovnítka mezi město a distinktivní životní styl, tj. kulturu. Autor pokračuje
v Parkem vytyčeném směru, když město chápe jako sféru vytrženou přírodě:
„Nikde nebylo lidstvo více vzdáleno organické přírodě než v podmínkách
charakteristických pro moderní města.“1 Město je Wirthovi také prostorem
konstituce modernity a případně globalizace. Z výroku o „urbanizovaném kosmu
poskládaném z heterogenit“ je zřetelný důraz na urbanizaci jako na proces
propojování clusterů lokálních center kolem center koncentrujících se do
gigantických agregací, z nichž proudí ideje a habitus civilizace: „(...) město již
není modernímu člověku jen místem k bydlení a práci, ale také iniciačním a
kontrolním centrem ekonomického, politického a kulturního života, které přitáhlo
i ty nejvzdálenější komunity světa na svůj orbit a utkalo z rozdílných oblastí, lidí a
aktivit jeden kosmos“.2 „Městskost“ zde poměrně jasně vystupuje mimo fyzické
hranice města. Když se myslí urbanismus jako specifický způsob života,
problematizuje se pevný a neměnný vztah nějaké hypotetické prostorové formy a
specifického společensko-kulturního uspořádání, město již není pouze nádobou,
v níž se udržuje a rozmnožuje urbánní kultura a civilizace. Životní způsob
původně výlučně charakterizující město již bylo běžně možné najít i
v prostorových uspořádáních, která se za město ani prostorově ani administrativně
nepovažovala. Anticipaci vykračování městského životního spůsobu z jeho
fyzických hranic a nástup plně urbanizovaného „globálního informačního modu“
nalezneme v závěru textu: „(...) nastupující trendy v komunikačním systému,
produkce a distribuce technologie jsou symptomy moderní civilizace, jež musíme
nahlížet jako symptomy (…) urbanismu. Pokračující změny v urbanismu
nepovedou pouze ke změnám města, ale celého světa.“ 3 Pojetí urbanismu jako
světodějného procesu, založeného v podstatné míře na intenzifikaci informačních
1 USWL, s. 60.
2 Ibid., s. 60-61.
3 Ibid., s. 83.
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propojení, umožňuje urbanizaci vypojit z uzavřených prostorových formací a
dovoluje klást si otázky po „hledání města mimo město“. Tato linie myšlení je u
Wirtha pouze naznačena, nicméně vývoj završující se v posledních desetiletích
dává této anticipaci značnou váhu, především z důvodu rozmývání kontur
klasických formálních znaků města, především jeho kulturních a geografických
hranic.
S problémy formálního vymezení města se potýkal i Wirth, 1 jeho nejzákladnějším
úkolem bylo sociologicky definovat město jako místo specifických mezilidských
vztahů. Urbanismus, jenž tyto znaky konceptuálně zastřešuje, je distinktivním
modem skupinového života. Město vystupuje do popředí jako dominantní
dostředivá forma, v níž se koncentrují průmyslové, obchodní, finanční,
administrativní a také kulturní aktivity. Wirth si byl vědom, že „sociologická
definice města musí být dostatečně inkluzivní, aby byla schopna pojmout
jakékoliv základní charakteristiky těchto odlišných typů měst (...).“ 2 Město sice
má být chápáno v kontextu, v němž vzniká, ale kulturní charakteristiky prostředí
mají být nejprve upozaděny. Každopádně varuje před směšováním urbanismu a
moderní industriální společnosti, protože i před její existencí se vyskytovala města
splňující podmínky jeho definice.3 Wirthova základní definice zněla: „Pro
sociologické účely můžeme město definovat jako relativně velké, husté a
permanentní osídlení se sociálně různorodými individui.“ 4 V takovém relativně
permanentním, kompaktním osídlení s velkým počtem různorodých obyvatel leží
sociologova úloha v odkrývání forem sociálního jednání a organizace. Wirth
očekával, že ideální typ urbanismu, tj. urbánního způsobu života, bude tím
1 Před Wirthem se sociologickou definicí města zabývali různorodí autoři. Jako příklad zde
uveďme R. Mauniera, jehož článek z AJS z roku 1910 nese znaky podobnosti s Wirthovými
vymezeními, zaznívají zde dva ze tří znaků jeho urbanismu (velikost a hustota, místo heterogenity
je zde uvedena komplexita): „Město je komplexní komunitou, jejíž geografická lokalizace je
omezena na rozlohu města (velikost), je komunitou, jejíž teritorium je relativně malé ve vztahu k
množství obyvatel.“ Maunier, R. (1910). The Definition of the City. AJS, Vol. 15, No. 4, s. 545.
Diferenciace a heterogenita se ale objeví v dalším vymezení: „Město je záležitostí diferenciace.
Stejně jako je komplexní komunitou, stejně tak má nutně heterogenní a diferencovanou strukturu.“
Ibid., s. 47. Dále se setkáme s problematikou sekundárních skupin: „Město (…) je komplexním
celkem skládajícím se z částí, je to sociální skupina skládající se ze sekundárních skupin.“ Ibid., s.
548. Maunierův článek se v podstatě nezabývá urbanismem, jeho terminologie je ale natolik
podobná Wirthovým formulacím, že možnou inspiraci nelze vyloučit. Zejména pokud připustíme,
že Wirth článek četl, neboť je uveden v jeho známé bibliografii. Wirth. L. (1967, orig. 1925). A
Bibliography of the Urban Community. THC, s. 169.
2 Ibid., s. 65.
3 K otázce směšování „masové“ a „moderní“ společnosti s urbanismem se věnujeme dále v diskusi
o Castellsově kritice.
4 USWL, s. 66.
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intenzivnější a zřetelnější, čím více budou zastoupeny jeho základní znaky:
1) velikost; 2) hustota; 3) různorodost.
Velikost populace má působit podle premisy „čím více lidí participuje v interakci,
tím více narůstá diferenciační potenciál“. Osobnostní rysy, povolání a kulturní
identity tak budou tvořit širší škály. Od diferenciace přechází k představě, že se
různé konstelace charakteristik budou seskupovat a segregovat. Příbuzenské
vazby, sousedství a smýšlení podle lidové tradice – v CHS typické projevy
obvykle přisuzované „pospolitosti“ – jsou oslabeny, namísto tradičních
kontrolních mechanismů a solidarit vystupuje do popředí kompetici regulující
mechanismus formální kontroly a organické solidarity. Autor spolu se Simmelem
tvrdil, že se s nárůstem počtu obyvatel snižuje vzájemná obeznámenost (neznáme
je cele jako osobnosti), a tedy se mění i povaha jejich vzájemného sociálního
vztahu, což může mít hluboký dopad na kvalitu zažívání vlastního sociálního
okolí a vlastní existence vůbec: „Zmnožování interagujících osob za podmínek,
které činí jejich kontakt jako celkových osobností nemožným, produkuje
segmentaci lidských vztahů, která byla odborníky na duševní život měst čas od
času uchopována jako vysvětlení pro 'schizoidní' charakter městské osobnosti.“ 1
Wirth neměl na mysli, že by obyvatel velkoměsta musel mít méně sociálních
kontaktů než na venkově, jednalo se mu o vyjádření rozdílnosti celkovosti či
plnosti 'obeznámenosti', s jakou individua svoje sociální aktivity praktikují.
Redukci a formalizaci, v jaké vstupuje „self“ do komunikace v urbánním
prostředí, se v kontextu Wirthova (Simmelova) pohledu rozumí jako
sebezáchovné adaptaci (také vzhledem k emočním a kognitivním nárokům).
Očekávalo se, že k artikulaci výše zmíněné segmentace dochází v „segmentaci
rolí“ – když se ve velkoměstě s někým setkáváme, známe obvykle jedince pouze
jako představitele určité společenské role, a ne jako kompletního člověka,
podstatná část jeho identity nám zůstává skryta a splňuje tak podmínky tzv.
sekundárních vztahů, jak je nazýval Park: „Kontakty ve městě mohou být jistě
'face to face', nicméně jsou ale neosobní, povrchní, přechodné a segmetární.
Odstup, indiference a blazeovanost, které obyvatelé města vyjadřují ve svých
vztazích, mohou být považovány za nástroje, jež je imunizují proti osobním

1 Ibid., s. 71.
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nárokům a očekáváním druhých.“1
Důsledem takto nastaveného sociálního kontaktu mělo docházet k adaptaci
charakteru na velkoměstský sociální život. Základními rysy urbánního charakteru
měla být (podobně jako u Simmela) povrchnost, anonymita, přechodnost vztahů,
které měly mít vliv na prohloubení sofistikovanosti a racionality. Eroze
disciplinujícího působení primárních vztahů rozšířila rejstřík veřejně žitých voleb
a svobod, na druhou stranu pravděpodobně omezila pocit sounáležitosti a ztížila
nacházení místa ve společnosti mimo statusové rejstříky. Komunikace v takovém
prostředí na sebe bere podobu vysoce formalizovaných reprezentací a tenduje
k vysoké míře zprostředkovanosti.
Při nárůstu hustoty populace (s narůstajícím množstvím při zachování
prostorového vymezení) se očekává nárůst diferenciace a specializace – jedině
zvýšenou specializací je možné zachovat fungování dané society. Počítá se pak se
zvyšováním komplexity a komplikováním sociální struktury.
Důležitým důsledkem zvýšené hustoty je zvýšení proximity, která není
dobrovolná: „Blízkost společného života a práce jednotlivců, kteří nemají žádné
sentimentální či emocionální vazby, podporuje ducha soupeření, vzmachu a
vzájemné exploatace.“2 Podobně jako u nárůstu množství, má údajně narůstat
rezervovanost a formalizace: „Naše fyzické kontakty jsou obvykle blízké, ale
sociální kontaky vzdálené. Urbánní svět klade důraz na vizuální rozpoznání.“ 3
V souvislosti s redukcí osobního prostoru začne hrát prostor jako kapitál a
vyjádření statusu zvýšenou roli, ať již jako reakce na znečištění, otázky zdraví a
nechtěného sociálního kontaku, osobní komfort či estetická hlediska. Protichůdné
zájmy a možnosti obyvatel města při nárokování a vymezování prostoru budou
podporovat fungování segregačních mechanismů. S narůstající hustotou se tedy
předpokládá nárůst segregace a formování typicky chicagské „mozaiky“: „Odlišné
části města získávají specializovnaé funkce, důsledkem čehož město přípomíná
mozaiku sociálních světů s náhlým přechodem.“4 Kontrasty a rozdíly mezi
jednotlivými oblastmi se zvyšují, město je možné chápat také jako komplexní
prostorové vyjádření různých dichotomií – chudí vs. bohatí, úspěšní vs. neúspěšní,
řád vs. chaos, etnicity místní vs. cizí atd. Individuum může, zcela v Simmelově
1 Ibid.
2 Ibid., s. 74.
3 Ibid., s. 75.
4 Ibid., s. 74.
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duchu, podléhat přetížení. Tenze, nervozita a frustrace mají být vedle relativismu a
specifické tolerance dominantními rysy obyvatel moderních velkoměst.
Heterogenita městské populace podle Wirtha komplikuje její sociální strukturu a
otupuje rigiditu hranic kastovního typu, narušuje zvyklosti jednoduché
hierarchičnosti, vede k akceptaci vysoké mobility, nestability, ztráty jistot a
formuje specifickou osobnost sofistikovaného a kosmopolitního individua.
Na základě nutnosti i svých rozmanitých zájmů je obyvatel velkoměsta členem
různorodých skupin – avšak nikdy cele, vztahují se obvykle pouze k jednomu či
několika aspektům jeho osobnosti a pokrývají pouze zlomek jeho sociálnch
kontaktů. S nárůstem různorodosti a komplexity oslabuje schopnost individua
získat celkovou představu o městu jako celku. Udržet individuální konzistenci, ale
také kohezi společenskou se za podmínek totální různorodosti zájmů, místa práce
a bydlení, příjmů a zájmů jeví mimořádně obtížné. „Přirozenou“ reakcí je opět
segregace, která nároky intenzivní diferenciace koriguje soustředěním se na
několik základních faktorů, tedy výběrem. Heterogenita, neočekávatelnost a
fluktuace mají za důsledek rozsáhlou redukci, typizaci a kategorizaci. Očekává se,
že instituce působí na jakéhosi „průměrného občana“, mediální obsahy i spotřební
produkty a služby jsou přizpůsobovány průměru z typu zákazníků a cílových
skupin. Nárůst rozmanitosti pak v moderním velkoměstě působí na jednu stranu
na zvýšení různorodosti nabídky a na straně druhé na redukci individuality
v institucinálních vztazích.
Heterogenita stojí za jednou ze základních sociálně-ekologických premis CHS.
Priorita užitečnosti a funkčnosti stojí proti hypotetické jednotě smýšlení: město
„nejen tolerovalo, ale dokonce odměňovalo individuální rozdíly. Svedlo
dohromady lidi ze všech konců světa spíš proto, že jsou odlišní a tak si navzájem
užiteční, než proto, že jsou homogenní a podobně smýšlející.“1
Poté co Wirth předložil dopady růstu v jednotlivých kategoriích (proměnných)
urbanismu, navrhl urbanismus jako distinktivní způsob života zkoumat ve třech
různých ideálních a vzájemně propojených řádech, čímž také jasně navazuje na
Parka: 1) ekologický řád; 2) sociální organizace; 3) urbánní osobnost a kolektivní
chování.
1 Ibid., s. 69.
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Pokud urbanismus nahlížíme „ekologickou“ perspektivou, kromě fyzické,
technické a geografické struktury a jejich nejrůznějších hledisek (např. hranice
města a okrsků, užití půdy, hodnoty půdy, aspekty nájmů, vlastnictví bydlení,
doprava, veřejné služby a instituce atd.) se zde jedná o empiricky jasně
podchytitelné procesy týkající se zejména populační ekologie – věk, etnicity,
natalita/mortalita, migrace, hustota a heterogenita. Skladba a proměna městské
populace je úhelným kamenem zde sledovaných procesů: „Nikdy dříve se tak
velké množství lidí s odlišnými znaky nedostalo do tak blízkého fyzického
kontaktu, jako je tomu ve velkých městech Ameriky.“1
Urbanismus nahlížený jako forma sociální organizace odpovídá Parkovu „řádu
konsenzu“, namísto ekologických kategorií se zde pracuje s charakteristickými
institucemi a typickými vzorci sociálních vztahů. Wirth se opět vrací
k problematice primárních a sekundárních vztahů, tedy k otázce důsledků
hypotetického oslabení role příbuzenských vztahů, oslabení role rodiny, úpadku
sousedství, podkopání tradičních základů solidarity atd. Velkoměstská sociální
organizace ve svých masivních změnách údajně implikuje „zrušení rigidní linie
kast preindustriální společnosti, vyostření a diferenciace příjmových a statusových
skupin”.2 Paradox urbánní sociální organizace s

sebou na jednu stranu nese

„oslabování tradičních vazeb lidského sdružování, ale urbánní existence na
druhou stranu zahrnuje mnohem větší interdependenci člověka na člověku a
komplikovanější, křehčí, nestálejší formy vzájemných vztahů, nad kterými může
jedinec jako takový v mnoha fázích pouze stěží uplatnit kontrolu”. 3 Jestliže
v preliterárních společnostech či v rurálních oblastech je celkově vzato možné
předpovídat na základě několika málo faktorů, kdo k čemu, ke komu a kam patří,
„ve městě můžeme pouze projektovat obecný vzor skupinového uspořádání a
příslušnosti a tento vzor bude vykazovat mnoho protikladů a nesouladu.“4
Z tohoto úhlu pohledu je sledovaným problémem soubor typických postojů a
idejí a konstelace osobností podílející se na typických formách kolektivního
chování v urbanizovaném prostředí. Individuum zde vyjadřuje a získává osobnost
a status prostřednictvím volných skupin (voluntary) namísto prostorově vázaných
1 Ibid., s. 79.
2 Ibid., s. 80.
3 Ibid., s. 81.
4 Ibid., s. 82.
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příbuzenských struktur. Sociální kontrola probíhá pod dohledem silně
formalizovaných a organizovaných neosobních institucí a jedinec je vystaven
vlivu konkurenčních zájmových skupin. Mimo to se při základním pohybu
nepřehlednou rozmanitostí sociálních významů spoléhá na zprostředkované
výklady: „Masy obyvatel města jsou manipulovány symboly a stereotypy, jež jsou
z povzdálí či v pozadí řízeny jednotlivci s kontrolou nad komunikačními
prostředky.“1 Wirth očekává, že „za těchto okolností budou osobní dezorganizace,
duševní kolapsy, sebevraždy, delikvence, kriminalita, korupce a výtržnictví ve
městě ve srovnání s venkovskými oblastmi převažovat“.2
Zdroje Wirthova uvažování o městě je možné identifikovat především
v Parkových textech, jeho napojení na Simmela a Großstädte und das
Geistesleben je také zřejmé. Nicméně hlavním inspirátorem je zde podobné
kontinuum Tönniseovo. Park základní pojmy tohoto klasika ideálních typů
moderní společenské změny do svých konceptů zapracoval, u Wirtha se ale
poprvé setkáme s jasným odkazem na Webera a jeho Die Stadt,3 což je proti
Parkovi zřetelný posun. Ačkoliv byl poslední zmiňovaný častým překladatelem
Simmelovým a německou intelektuální scénu z vlastní zkušenosti dobře znal,
Wirth byl proslulý jako znalec německé sociologie, 4 což dokládá např. jeho
spolupořádání Manheimovy Ideology and Utopy. Další zásadní napojení na
Webera spočívá ve vědomém uživání konceptu ideálního typu, 5 jak v případě
hlavních znaků urbanismu, tak v případě rural-urban kontinua.
Na počátku a v jádru Wirthova článku byla snaha o vymezení urbanismu vůči
životním stylům a popsání procesů, jež působí, a změn, k nimž dochází během
přechodu od jednoho stylu k druhému, neboli jaké dopady má urbanizace a jak se
liší urbanizované prostředí (a život) od venkovského. Urbanizace a industrializace
sice během jedné generace změnily „téměř každý aspekt sociálního života“, avšak
město „kompletně nevymazává dříve dominantní mody lidského sdružování“,
„folk society“ je v podobě různých reziduí a reliktů přítomno i ve městě.
Kontinuum mělo za cíl řešit jeden z hlavních úkolů stanovených výzkumníky
1 Ibid.
2 Ibid.
3 Weber, M. (2000). Wirtschaft und Gesellschaft, Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen
Ordnungen und Mächte, Teilband 5 – Die Stadt. Tubingen: J. C. B. Mohr.
4 Shils, E. (1981). Some Academics, Mainly in Chicago. The American Scholar, Vol. 50, No. 2.
5 USWL, s. 62.
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CHS – pochopit fungování moderního amerického velkoměsta a migraci, která do
něj směřuje a stojí za jeho růstem a jeho dynamickou sociální změnou. Aby
sociolog kořeny změny pochopil a vysvětlil, měl studovat venkov i město, obě
strany kontinua nejprve jako ideální typy, nicméně autor později navrhl
dichotomii nahradit „trichotomií“, která by lépe vystihovala původní záměry a
zahrnovala urbánní, rurální zemědělské a rurální nezemědělské oblasti a životní
styly. Elementární idea, že moderní město je v otázce reprodukce populace,
podobně jako v otázce potravy, odkázáno na venkov, anticipuje řadu otázek
spojených se současnými urbánními problémy, kdy se směr směr dynamiky
kontinua může otočit, či z dvoupólového kontinua vybočit (Schrumpfende Städte,
Rust Belt, urban sprawl).1 I suburbanizace hrála již ve 30. letech podstatnou roli a
prorůstání urbánního osídlení s venkovem je tématem i nadále. Thomasovy a
Znanieckého výzkumy prvních fází migrace v Polsku a pozdější propojení mezi
Polskem a USA jsou typickými příklady tohoto kontinua. Současné výzkumné
perspektivy (např. transnacionalismus) tyto historické vrstvy vědění bohužel
dostatečně nepropojují. Rozdíly mezi těmito dvěma ideálními póly měly být
poměřovány ve všech třech ideálních sférách (komunita, skupina, jednotlivec).
Wirthovu koncepci kontinua lze shrnout následovně: „Neměli bychom očekávat
náhlou diskontinuitu mezi urbánními a rurálními typy osobnosti. Město a venkov
mohou být považovány za dva póly, vůči nimž všechna lidská osídlení nalézají
vlastní pozici. Pokud nahlížíme urbánně-industriální a 'folk' společnosti jako
ideální typy komunit, získáme perspektivu pro analýzu základních modelů
lidského sdružování vyskytujících se v současné civilizaci“.2
USWL měl zřetelný přesah i mimo hranice urbánních studií, ve svých výzkumech
„psychologického typu“ obyvatel města na něj navazoval např. psycholog Stanley
Milgram. Kromě proslulých výzkumů autority se Milgram zabýval specifickými
psychickými projevy zkušenosti jedince v urbanizovaném prostředí.3 Při
základním vymezení výzkumného pole typických psychologických aspektů života
1 „Neschopnost urbánní populace se reprodukovat se zdá být biologickým důsledkem kombinace
faktorů celku městského života a úbytek porodnosti může být obecně považován za nejdůležitější
znak urbanizace západního světa.“ USWL, s. 79.
2 Ibid., s. 62.
3 Milgram, S. (1992). The Individual in a Social World – Essays and Experiments. New York:
McGraw-Hill, s. 1–125. Český překlad vybraných textů např. Milgram, S. (1973). Psychologické
aspekty života ve velkoměstech. Informační zprávy Výzkumného ústavu výstavby a architekturykabinet sociologie, č. 8, s. 1–35.
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ve městě výslovně vycházel z Wirthových základních charakteristik města –
množství, hustota, různorodost. Jeho východisko se zakládalo na specifičnosti
urbánní zkušenosti vyznačující se přetížením (overload), kdy jedinec není
schopen adekvátně zpracovávat všechny vstupy z vnějšího prostředí – buď
z důvodu jejich přílišného objemu a množství, nebo protože následují příliš rychle
po sobě. Jako přirozený důsledek potom očekává selektivní zpracování
smyslových dat. Selektivita při zpracování a vyhodnocování je samozřejmě
člověku vlastní i mimo prostředí velkoměsta, nicméně Milgram měl na mysli
specifickou adaptaci, při níž jde o zásadně zvýšenou selektivitu. Tato zvýšená
selektivita má mít vliv na vývoj sociálních norem i plnění rolí. Jako přímý
důsledek neschopnosti zpracovávat vstupy uvádí „omezený morální a společenský
zájem o jednotlivce“ a přezírání. Protože je vstupům věnováno méně času, méně
podstatné vstupy jsou ignorovány. Obyvatel velkoměsta tedy za méně důležité
považuje ty vstupy, které nemají přímý dopad pro uspokojení osobních potřeb.
V praxi sociálního jednání se tato přezíravost a omezenost podle Milgrama
projevuje např. odmítnutím poskytnutí pomoci,1 opomenutím základní zdvořilosti
a odmítnutím drobných úsluh.
Podobně jako autoři CHS si Milgram kladl otázku, jakou roli zde hraje anonymita
městského prostředí. Několika jednoduchými experimenty dospěl k závěru, že
neosobnost městského prostředí usnadňuje život v malých komunitách jinak
bezprecedentně stigmatizovaných jedinců, tzn. že se „individualita a excentricita“
snadněji uplatňuje či integruje do životního stylu. Dále anonymita podporuje růst
např. vandalismu a obecnou strategii „nevměšování se do cizích záležitostí“.
Milgram sice provedl množství experimentů, dodává ale, že množství
„objektivních dokladů“ o rozdílech mezi městem a neměstem je nedostatečné.
Proto v této věci volal po intenzivnějších a extenzivnějších výzkumech, pro něž
hledal jednotnou teoretickou koncepci. Za tímto účelem zformuloval následující
předpoklady: 1) K jednotlivci se v urbánním prostředí přistupuje jako
k představiteli určité role – lidé ve městech mají tendenci k jednání s druhým jako
s „představitelem specifické funkce“. 2) Lidé ve městech přijímají jako normu
1 Mezi typické experimenty, které jsou opakovaně potvrzovány fakty každodeního života ve
velkoměstě, patří simulace situace, v níž jedinec na exponovaném místě evidentně potřebuje
pomoc od spolubližních. Časté odmítnutí poskytnutí pomoci v evidentní situaci potom poukazuje
na dezintegraci základních morálních koordinát primárních vztahů, jejichž je pomoc základním
pilířem, a tedy, jakkoliv nevědecky, naznačuje platnost pohledů CHS na specifické kvality
velkoměstké společnosti a její proměny doprovázené dezintegrací.
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„nevměšování se a neosobní, odměřené chování“. 3) V kognitivních procesech je
patrná výrazná „selektivita“ . Vyskytuje se větší tolerance a netečnost k deviaci a
bizarnosti. 4. „Soupeření při získávání nedostupných služeb“ se projevuje
v bezohlednosti.
Shrneme-li tato východiska, tak do jisté míry opakují Wirthovy premisy o
dopadech hustoty, množství a heterogenity na velkoměstskou společenskou
existenci, a tedy na formování specificky velkoměstského typu. Ještě než
přikročíme ke kritikám USWL, připomeňme, že základním problémem práce
s fenoménem urbanismu je, že předpokládá existenci nějakého obecného
„typického“ města a jeho obecného obyvatele a je krokem nutným k formulování
základních typů a hypotéz, bez nichž je praktický výzkum nemyslitelný. 1 USWL je
programovým textem, jenž usiluje o vykolíkování výzkumného pole a volá po
konkrétních výsledcích výzkumů, které by daly závazným způsobem do
souvislosti vzorec osídlení a povahu či původ sociálního řádu s jeho dopady na
individum a jeho osobnost, což jsou základní úkoly sociologie města, jak je viděl
např. C. S. Fischer.2 Tyto kritické otázky týkající se USWL a kontinua jsou do jisté
míry zodpovězeny v autorově pozdějším ohlédnutí za rozdíly mezi rurálním a
urbánním:

„Nastavit

ideálně-typický

koncept

na

základě

polarity (…)

neprokazuje, že se město a venkov nutně a fundamentálně odlišují. Nijak to
neospravedlňuje zaměňování hypotetických charakteristik připsaných městkému a
rurálnímu způsobu života (…). Spíše to doporučuje testování hypotéz neúnavně
shromažďovaným empirickým materiálem.“3
Při probírání recepce Wirthova urbanismu se kromě všeobecného uznání jeho
zakladatelského počinu setkáme s pronikavou kritikou, článek provokoval k různě
založené kritice i několik dekád po svém vydání. Jedním z příkladů je rovněž již
klasický Gansův článek Urbanism and Suburbanism as Way of Life.4 Gans se
podobně jako jiní autoři domníval, že Wirthův urbanismus je zaměnitelný s teorií
„masové společnosti“ nebo „průmyslové společnosti“, a zdůraznil také základní
obtíž aplikace Wirthova typu na poválečnou urbanizaci, totiž prohloubení
1 Např. výzkum manželů Lyndových Middletown, který měl enormní vliv na „komunitní studia“,
je studií jednoho „typického“ města, jež mělo mluvit za všechny.
2 Fischer, C. S. (1975). The Study of Urban Community and Personality. Annual Review of
Sociology, Vol. 1.
3 Wirth, L. (1964). Rural-Urban Differences. In Reiss, A. J. (Ed.), Louis Wirth – On Cities and
Social Life. Chicago: The University of Chicago Press, s. 223.
4 Gans, H. (1972). People and Plans – Essays on Urban Problems and Solutions. London: Penguin
Books.
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suburbanizace, decentralizace průmyslu a v prohlubujících se rozdílech etnických
a ekonomických znaků obyvatel center a okrajů velkoměst. Zatímco
„suburbanismus“ se podle Ganse projevuje specifickými „pseudoprimárními
vztahy“, jistým typem homogenity, typem domácnosti a podobných aspirací, a
neodpovídá tak základním premisám USWL, Wirthova východiska je možné
aplikovat na obyvatele center měst a přilehlých oblastí s největší hustotou a
výměnou populace: „Wirthův popis urbanismu se nejlépe hodí na centrální města
typické přechodností. Takové oblasti mají obvykle hetereogenní populaci (…).
(…) Jejich sociální vztahy tedy vykazují anonymitu, neosobnost a povrchnost.
Tyto sociální znaky urbanismu jsou potom spíše výsledkem rezidenční nestability
než množství, hustoty a různorodosti.“1 Vážným kritickým argumentem je také
typologie obyvatel městských center, kdy některé populace jsou oněmi
příslovečnými „městskými vesničany“ a druzí kosmopolitními bohémy bez
místních primárních vazeb. Další vážná výtka vůči USWL se zakládala na
argumentu, že šlo v jádru o ekologický koncept popisující možné procesy ve
velkoměstě a identifikující různé typy lokalizovaných reakcí, podle Ganse ale
nelze prokázat jejich přímé souvislosti a působení na způsob života.
Prominentním kritikem urbanismu byl na počátku své kariéry M. Castells.
Wirthův urbanismus přiřadil k termínu „masová společnost“, doslova se vyjádřil,
že „urbanismus je kulturním systémem korespondujícím s masovou společností“. 2
Zmíněné rural-urban kontinuum interpretuje jako Wirthovo pojetí celkové evoluce
lidstva, v níž je urbanizace nevyhnutelným důsledkem. Schéma podle něj
implikuje rozumění urbanizaci jako synonymu pro modernizaci a moderní
liberální kapitalistickou společnost. Wirthova teorie urbanismu má údajně stát na
výchozích

tezích:

1)

moderní

(kapitalistické

a

průmyslové)

disponuje

distinktivním kulturním systémem a tento systém je „konečnou vývojovou fází
procesu vývoje lidského druhu“; 2) tento systém je produktem jisté sociálněekologické formy, zejména města.3 Jeho komentář k tomuto problému je vskutku
zdrcující: „(...) idea, že forma sociální organizace (urbanismus) může být
vytvářena ekologickými změnami, představuje příliš chabou vizi sociologické
1 Ibid., s. 44.
2 Castells, M. (1976). Theory and Ideology in Urban Sociology. In Pickvance, C. D. (Ed.), Urban
Sociology – Critical Essays. London: Tavistock, s. 65.
3 Ibid., s. 67.
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teorie, než aby byla vážně bráněna. Wirthův pokus demonstrovat specifické
spojení mezi velikostí, hustotou, různorodostí na jedné straně a urbanismem na
straně druhé, je přes jeho intelektuální schopnost souborem hypotéz podle
selského rozumu, které postrádají vnitřní teoretickou koherenci.“1 Z jeho kritiky je
zřetelně cítit reformismus (inspirovaný marxismem) konce šedesátých let, v němž
se vycházelo z možného narovnání sociální nerovnováhy změnou uspořádání
systému

(technicko-společenské

základny).

Castells

odmítá

dějinnou

nevyhnutelnost nastolení urbanismu a pevné souvislosti mezi ekologickým a
kulturním uspořádáním urbánního života. Jeho kritiku Wirtha nejlépe shrnuje
následující: „Urbanismus není koncept. Je to mýtus, jenž ideologicky vykládá
historii lidstva. Urbánní sociologie založená na urbanismu je ideologií modernity,
která se etnocentricky identifikuje s krystalizováním forem liberálního
kapitalismu.“2 Přes nesmlouvavý tón Castells později CHS akceptoval jako v
podstatě pozitivní historický základ moderního zkoumání města.
K obhajobě Wirthových tezí je možné zmínit i Gutermanův článek, 3 v němž se
poukazuje na základní nedorozumění a nepochopení na straně kritiků, kteří se
zaměřovali na kvantitu urbánních sociálních vztahů namísto kvality, Guterman
vyčítal také časté zaměření pouze na část sítě vztahů namísto celku sociálních
kontaktů individua (preference prímárních vůči sekundárním skupinám).
Zajímavým rysem kritiky USWL je argument o neprokazatelnosti sociálních a
psychologických dopadů velkoměsta, ovšem kritizující autoři sami obvykle
nepředkládají alternativní definice ani neprokazují opak. Velkoměsto jako sociokulturní fenomén má zvláštní kvalitu vzpírat se příliš obecným definicím, což ale
neznamená, že by velkoměsta a nějaké prokazatelné typické sociální formy
neexistovaly.
Objevuje se také výtka vyčítající absenci kulturního, lokálního a historického
kontextu, protože život v jednom konkrétním městě, či městech v jedné epoše,
regionu, kulturní oblasti má nezaměnitelná specifika. Otázkou zůstává, do jaké
míry by se kritika změnila, pokud by se uznalo, že Wirth USWL napsal o
americkém velkoměstě konce třicátých let, zejména pokud sám později přiznal, že
„poslední změny v technologiích (…) učinily pojmy označující rozdíly a
1 Ibid., s. 68.
2 Ibid., s. 69.
3 Guterman, S. S. (1969). In Defence of Wirth's „Urbanism as a Way of Life“. AJS, Vol. 74, No. 5.
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podobnosti rurálního a urbánního zbytečnými. Město se přelilo do venkova.“ (…)
Nastal čas k obnovenému prozkoumání významu konceptu urbánna a rurálna.“ 1
Wirth se tedy sám přiznal historickou a místní specifičnost svého konceptu.
Komparativní historický výzkum urbánní kultury, založený na zkoumání
ekologických, ekonomických a sociálních hledisek, jaký prováděl například
Gideon Sjoeberg,2 podpořil uznání historické specifičnosti různých urbanismů,
přesto považujeme za legitimní klást otázku po obecných kvalitách a důsledcích
urbanismu na člověka v širokém antropologickém smyslu. Uzavřeme zde
s C. S. Fischerem: „Přes všechen urbánní výzkum posledních čtyřiceti let nebylo
množství kritického testování teorie dostatečné k pevnému závěru pro nebo proti.
(…) Ačkoliv byl USWL široce kritizován, nerozvinula se žádná jiná teorie
urbanismu, která by byla tak zásadní, přesvědčivá a ve shodě se západním
myšlením a klasickou sociologií.“3

IV.v Folk society
V prezentovaných převážně sociologických textech Parka, Burgesse a Wirtha
bylo možné nalézt základní východiska CHS, nicméně by bylo chybou opustit je
bez odbočení k významnému příspěvku chicagské antropologie, jež je zde
zastoupena dílem Roberta Redfielda. Jeho práce byla přímo a pevně napojena na
chicagskou sociologii v rovině teorie i terénního výzkumu. 4 Teprve rozšíření pole
CHS o oblast kulturní antropologie otevírá možnost plnější kontextualizace
chicagského programu jako praktikované interdisciplinarity a také umožňuje lépe
rozumět

Redfieldovi a usnadňuje vhled např. do Parkových širších záměrů.

Parkovy dlouhodobé zájmy o kulturní roli města a o procesy kulturní změny a
akulturace

v

moderních

společnostech

byly

zřetelným

předobrazem

Redfieldových studií, i s výše uvedeným Wirthovým USWL je možné nalézt
množství paralel.
1 Wirth, L. (1964), Rural-Urban Differences, s. 221.
2 Sjoberg, G. (1955). The Preindustrial City. AJS, Vol. 60, No. 5.
3 Fischer, C. S. (1975), s. 72.
4 Připomeňme skutečnost, že jeho hlavním antropologickým mentorem v Chicagu byl významný
teoretik kultury E. Sapir, jenž měl silný vliv i na Parkova kulturně-teoretická vymezení.
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Každopádně to byl Park, kdo původně vystudovaného právníka Redfielda
doslova naverboval ke studiu antropologie a sociologie v Chicagu (1924–28) poté,
co se stal jeho zetěm. Příslovečnou se stala svatební cesta do Mexika, kterou Park
zaplatil a zároveň novomanžele požádal o sběr etnografického materiálu a o
studium tamější postrevoluční reorganizace.1 Z této iniciační cesty a postupného
studia antropologie se postupně vyvinula Redfieldova disertace, veřejnosti dodnes
známá pod knižním titulem Tepoztlán – A Mexican Village: A Study of Folk Life,
tedy jedna z klasických publikací moderní americké antropologie, jež podnítila
řadu výzkumů akulturace v Mexiku a Střední Americe. Diskusi o těchto titulech,
která byla po několik generací poměrně intenzivní, přenecháme odborníkům na
teoretické otázky kulturní antropologie a budeme se zde soustředit na několik
Redfieldových textů věnovaných teorii urbánní kultury a civilizace a folk-urban
kontinuu. Jestliže je USWL považováno za jeden ze základních pilířů tohoto
kontinua – vychází z urbánního hlediska –, druhým pólem a piliřem by byla
Redfieldova koncepce „folk society“.2

Redfield bývá spojován s dichotomickým vnímáním města a venkova a také
s romantizací neměstského obyvatelstva jako nositele specifických sociálních
forem, které pro něj měly být charakteristické. Tyto kulturní formy byly částí
euro-amerických intelektuálních elit v průběhu dvacátého století idealizovány do
podoby světa morálně nadřazeného velkoměstu. Do jaké míry se Redfield na
spoluvytváření takové hodnotově obsazené dichotomie vědomě podílel, není zcela
zřejmé, nicméně část jeho práce trpí zařazováním do ideového sousedství např.
s Gemeinschaft und Gesellschaft, jehož recepce je sama o sobě plná
nedorozumění.3 Jestli Redfield sám byl aktivistickým romantikem světa malých a
1 Wilcox, C. (2006). Robert Redfield and the Development of American Anthropology. Maryland:
Lexington Books, s. 11-15.
2 Tuto skutečnost Wirth později komentoval: „V USWL jsem se pokusil město popsat jako dílčí
formu lidského sdružování. Předpokládalo se, že na druhém pólu stál venkov.“ Wirth, L. (1964),
Rural-Urban Differences, s. 222.
3 Obvyklé nedorozumění v souvislosti s recepcí Tönniesova díla spočívá v jeho dekontextualizaci.
Podstatné je Tönniesovo dělení sociologie na: 1) čistou a teoretickou (reine, theoretische);
2) aplikovanou (angewandte); 3) empirickou (empirische). Čistá sociologie by odpovídala
sociologii obecné, kdy problémy vystupují v podobě víceméně statických normativních nebo
ideálních typů sestavených do logických konceptů. Užití těchto konceptů se má odehrávat na poli
sociologie aplikované, jejímž úkolem je zkoumat vývoj „historických společností“ (kultur) a
procesy sociální evoluce, jež se měly částečně odrážet v procesech vývoje od Gemeinschaft ke
Gesellschaft. Tönnies měl v úmyslu postihnout obecně vývoj moderní společnosti, čímž odkazoval
sociologii k filosofii dějin (dynamika). V této aplikované (historizující) oblasti používal také
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ušlechtilých komunit, nebo se jím teprve stal v textech pozdějších autorů, zde
nebudeme zkoumat. Jím navržené základní charakteristiky obyvatel neměstských
oblastí a jejich uspořádání do ideálních typů jsou ale záležitost, již můžeme
předložit bez spekulací o předsudcích a jiných profesních neduzích autora. Město
je Redfieldovi alespoň zpočátku tématicky druhotné a plní roli nutného protipólu
na konci posloupnosti. Jeho koncepce dvou, resp. tří ideálně typických „řádů“ –
peasant, folk/tribe, city – měla podpořit a usnadnit komparativní výzkum
v antropologii, srovnávací výzkum jednotlivých kultur a společností a
akulturačních procesů.
V přednášce „Tribe, Peasant and City“1 vyložil svou představu o třech typech
společensko- kulturního uspořádání. Městským typem se zabýváme níže. Typ
„rolník“ (peasant) je podobně jako obyvatel města charaketrizován „typickými“
sociálními vztahy, jež se zakládají na typickém souboru hodnot a morálních
norem a projevují se specifickými osobnostními vzorci. I zde se mu jednalo o
ideální typ. Cílem jeho pojetí nebylo za každou cenu nalézt pro každý případ
přesnou kategorii, nýbrž hledat ideální typ vypracovaný na základě komparativní
metody, hovořil tedy např. o „ideji typického rolníka“. Tato idea rolníka je
vklíněna do posloupnosti mezi morálním a technickým řádem (viz dále) jako
jakýsi mezistupeň mezi městským a kmenovým typem 2 ve dvou ohledech:
a) z hlediska sociologického jako obecná kvalita lidského sdružování a osobnosti;
b) z hlediska vývoje lidského druhu.3 Ve své ideální podobě vzniká typ rolníka
empirických dat z oblasti třetí. Pracoval tedy jak s ideálně typickými schématy, tak i aktuálním
empirickým materiálem. Empirická sociologie se potom měla zabývat aktuální společenskou
situací, k níž shromažďovala dostupná empirická data, která by měla být dále utříděna podle
principů sociologie obecné. Ačkoliv bývají oba pojmy Gemeinschaft a Gesellschaft (dále jako GG)
stavěny proti sobě, je velmi nepravděpodobné, že by Tönnies jejich vztah někdy myslel jako
striktně antitetický. Zapomíná se, že koncepce GG patří v jeho vlastní klasifikaci sociologie do
kategorie druhé, nikoliv třetí (empirické, induktivně orientované). GG tedy nemá odkazovat na
empirické sociální skutečnosti, fakta přímo. Tönnies v tomto případě neusiloval o čistou
empirickou analýzu a její zobecnění do nějakého dichotomického principu, GG vystupují jako
ideální typy. Je k zamyšlení, zda kritika USWL, také rural-urban kontinua a folk society nenese
základní prvky tohoto nedorozumění. Podrobněji k rozboru GG např. Heberle, R. (1937). The
Sociology of Ferdinand Tönnies. AJS, Vol. 2, No. 1, s. 9–25. Tönnies, F. (1957). Community and
Society. New York: Harper Torchbooks.
1 Redfield, R. (1962). Tribe, Peasant and City. In Park Redfield, M. (Ed.), Human Nature and the
Study of Society, Collected Papers of R. Redfiled, Vol. I. Chicago: University of Chicago Press,
s. 284.
2 Kmenové společnosti podle Redfielda nejsou ve faktickém vztahu k městskému nebo
rolnickému typu, organizují se do politických kmenových seskupení, nebo jsou seskupeními rodin.
Městský typ vymezuje pouze tak, že se jedná o „obyvatelstvo nalézající se přímo ve městech nebo
pod jejich vlivem“. Spokojí se s formulací, že obyvatelé města jsou odlišní od rolnické populace.
Kmenovému typu se věnujeme dále při vymezení folk society. Ibid., s. 286.
3 Ibid.

217

historicky až jako poslední. Nejprve procházel fází formování na „primitivním
základě“, aby se posléze zformoval pod působením města, tedy v procesu, který
Redfield jinde nazývá jako primární urbanizaci. I když má mnoho podobností
s typem kmenovým – vyvinutý smysl pro hodnotu a identitu vlastní komunity,
činnosti a ideje tvoří integrovaný celek, způsob života je tradiční a samozřejmý,
sociální vztahy jsou založeny zejména na příbuzenství –, v některých podstatných
rysech se odlišují. Zatímco kmenový typ je víceméně soběstačný v tom smyslu, že
produkuje to, co sám spotřebuje, a je do sebe uzavřený (má skutečně vlastní
kulturu), typ rolníka je obchodní výměnou (produkce se prodává na městském
trhu) a institucionálně vázán k městu. Je s městem svázán zejména v ohledech
ekonomických a politických,1 je součástí širšího trhu, zná daně a odvody, ze
správního hlediska se městu částečně, ale nikoliv plně podřizuje.
I v ohraničení pojmu „folk society“2 zůstává Redfield věrný svému ideálnětypickému a universalistickému přístupu. Mezi jeho zdroje patří řada klasických
děl, nejen antropologických – odkazoval k Mainovi, k Sumnerovi a jeho
„folkways“, neopomněl Tönniese s Wesenwille a Kürwille a Durkheima
s organickou a mechanickou solidaritou. Celek postulátů nalézá výslednici
v koncepci „folk society“, ta je izolovaná, s vnějším světem komunikuje velmi
omezeně. O co méně je komunikace orientována směrem mimo dané společenství,
o to je komunikace uvnitř skupiny intimnější a bezprostřednější (klasická
identifikace s „my“ a vnímání cizího jako „oni“), skupina vykazuje znaky značné
soudržnosti. Dalším distinktivním rysem je absence psaného, převažuje zde orální
tradice. Vzhledem k absenci trvale fixovaných znalostí je platnost znalostí a
legitimit založena na důvěře. V takové společnosti výše věku implikuje znalosti,
zkušenost a autoritu. Vlastní dějiny a systém věr nejsou podrobovány historickým
a teologickým zkoumáním, vysvětlení dění mimo aktuálně se odehrávající situace
má vždy nádech „narace a legendistiky“. V ideálním případě panuje shoda
znalostí a věr jednotlivce s obdobným hlediskem celé komunity (jedinec jako
ideální vzorek). Technologie a nástroje jsou sice z našeho pohledu jednoduché,
obvykle ale přesně a vhodně slouží svému účelu, „nástroje druhého a třetího řádu“
se vyskytují méně. Dělba práce není příliš rozvinuta, většinu práce a činností je
schopen vykonávat každý, s výjimkou dělení na práce mužské a ženské a práce
1 Vázanost na město se týká té fáze, kdy již proběhla urbanizace.
2 Redfield, R. (1947). The Folk Society. AJS, Vol. 52, No. 4, s. 293–308.
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vyhrazené specialistům. Folk society je víceméně soběstačná: „Produkují, co
zkonzumují, a konzumují, co vyprodukují.“1 Jedná se o „svět o sobě“, kde se
problémy a život sám řeší opakovaně stejným způsobem, činnosti jako by
„vyplývaly z přirozenosti věcí samých“. Jednání je založeno na konvenci spíše
než na abstraktní zákonné normě, převažuje konzistence a konformita.
Jak již bylo řečeno, koncept folk- nebo také rural-urban kontinua se na urbánní
straně opíralo o USWL a na straně rurální o Redfieldův typ folk society. V kritice
folk-urban kontinua zaznívaly podobné argumenty jako při kritice USWL, ale
vyskytli se i autoři, kteří bylo schopni jít za hranice ideologické konfrontace. 2
Kontinuum bylo opakovaně kritizováno za přílišné zjednodušení a zploštění
komplexních vztahů. Je třeba dodat – a podle zde zastávaného hlediska jde o
stejný problém jako u USWL –, že kontinuum jako počáteční schéma sice
potřebovalo další propracování, což ale pouze potvrzovalo oprávněnost ustavení
konceptu, protože věda založená na testování hypotéz a na empirických datech
není myslitelná bez kladení obecných otázek a narýsování konceptů, jakkoliv
provizorních.3 Bez programových konceptů, jakými byly i USWL a folk-urban
kontinuum, by bylo porozumění souvisejícím jevům podstatně omezeno. Jeden
z přínosů kontinua je rozeznání obecných tendencí při kulturní změně, kdy je
možné sledovat, jak se formální kulturní charakteristiky mění společně.4
V souvislosti s kritikou Redfielda stojí za zmínku O. Lewisovo zkoumání Chan
Kom o dvě dekády později. Klasické problémy re-studií stejného terénu, jako
např. absence stejných východisek, podle nichž by bylo možné jasně vysvětlit
rozdíly v předkládaných výsledcích, o ideologických, kariérních či osobních
důvodech a předsudcích nemluvě, se objevily i v tomto případě. Připomeňme, že
pozdější Lewisův koncept kultury chudoby byl a je kritizován z podobných pozic
jako koncept folk society.
Redfieldův pozdní text The Cultural Role of Cities5 je specifický možnou
souvislostí s relativně současnou diskusí o globálních či světových městech a o
typech kulturní změny, již s sebou nesou. Přínosný je zdůrazněním temporálního
1 Ibid., s. 298.
2 Miner, H. (1952). The Folk-Urban Continuum. ASR. Vol. 17, No. 5.
3 Miner, H. (1952), s. 534.
4 Miner, H. (1952), s. 537.
5 Redfield, R. a Singer, M. (1962). The Cultural Role of Cities. In Park Redfield, M. (Ed.), Human
Nature and the Study of Society, Collected Papers of R. Redfiled, Vol. I. Chicago: University of
Chicago Press, s. 326–350.
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hlediska při zkoumání role města v procesech kulturní změny. Města lze podle něj
zkoumat ve třech základních časových dimenzích: a) dlouhodobé; b) střednědobé;
c) krátkodobé. Dlouhodobá zkoumání se mají zabývat historií lidského druhu jako
takovou, což z hlediska výzkumu znamená hledání obecných souvislostí vzniku
měst s vývojem kultur a civilizací v rámci jednoho procesu. Krátkodobá zkoumání
se zaměřují na nějakou konkrétní oblast, kdy se prozkoumává vzájemná souvislost
a působení mezi městem a jeho okolím v perspektivě několika let (maximálně
desítek). Redfiledem upřednostňovaný střednědobý pohled nahlížel na město a
jeho celkové působení vždy v rámci nějaké ohraničené kulturně-civilizační
periody. Interval, v němž se zkoumané procesy odehrávají, ohraničují stovky až
tisíce let. Výhoda takového přístupu spočívá v možnosti zasadit problematiku
města do širších kulturně-civilizačních souvislostí dané oblasti. Při výzkumu
města se potom zaměřujeme na to, „jakou roli hrají ve formování, udržování,
rozšiřování, úpadku a transformaci civilizace“.1
Redfield se podobně jako Wirth tázal po vymezení města z hlediska kultury.
Běžné typologie podle převažující funkce vymezují města jako centrum
náboženských, vzdělávacích a uměleckých aktivit stojících proti jiným
dominantním funkcím, např. administrativním, vojenským nebo ekonomickým.
Protože jsou v urbanizačních procesech tyto funkce měst obvykle koncentrovány
do různorodých shluků a působí více či méně společně, usiloval Redfield o
odkrytí vzoru, do něhož se kulturní funkce konkrétního města podle své aktuální
situace seskupují. Redfield provedl vlastní typologii měst ve dvou historických
obdobích: a) preindustriální; b) postindustriální (nebo také období před expanzí
Západu a po ní).
Preindustriální
Městké typy

1. Administrativně-kulturní,
města původní byrokracie

Postindustriální
3. Metropole podnikání a řízení
s celosvětovým dosahem

2. Města jako centra místního
4. Města moderní administrace a
obchodu
nové byrokracie
Tab. 7. Redfieldova typologie urbánních center.
Dle Redfield, R. a Singer, M. (1962). The Cultural Role of Cities.

S výjimkou prvního typu, do něhož zahrnuje města s integrovanými základními
funkcemi a ta, která se postupně rozvinula z původní pospolitosti k civilizaci,
1 Ibid., s. 328.
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zbylá tři vymezení nemají nikdy natolik celostní charakter a vždy splňují alespoň
jednu ze dvou následujících podmínek: a) vždy v nich převažuje buď tzv.
„technický“, nebo „morální řád“; b) podstatnou část obyvatelstva tvoří jedinci
„různých kulturních původů, kteří jsou vzdáleni místu své původní kultury“.1 Při
použití této klíčové dichotomie se odkazuje na Cooleyho a Parka a jejich pojem
morálního řádu. Pro ohraničení takového řádu se studují vazby (i jejich varianty)
jednotlivce k ostatním příslušníkům dané society, podle převažujících vztahů se
určuje typ, podle výskytu

typu v místě se ohraničuje „morální region“.

Redfieldovo východisko, že „morální řád“ vzniká pouze tam, kde je společnost
založena v blízkých vztazích jedinců,2 neodpovídá smyslu Parkova nehodnotícího
vymezení, které počítá s tím, že regiony s nějakým morálním řádem vznikají za
všech okolností. Jako protipól Cooleyho a Parkova morálního řádu stanovuje „řád
technický“ (technical order), z hlediska každodennosti typický pro obyvatele
města (cestující v metru, nakupující v obchodě), ovšem i ve městě jsou oblasti,
kde dominuje „morální řád“ (některé náboženské a etnické komunity).
Nakonec jsou v každé společnosti přítomny řády oba a jeden nebo druhý
převažuje.
Při pátrání po povaze kulturní změny si Redfield kladl otázku, jakou roli v ní
hraje město a jak působí na neměstské oblasti. Města jsou základním ohniskem,
jádrem kulturních změn, místem, kde „nové myšlenky vznikají a nabývají na
důležitosti“.3 Ze čtyř zmíněných městských typů se dominantní pozice v ohledu
kulturní změny týká tří posledních. Jestliže v prvním z kulturotvorného hlediska
dominuje populace tzv. „gramotných“ (v celkovém počtu obyvatel v různých
dobách v různých poměrech), v dalších typech se jedná o vrstvu „inteligence“
(intelligentsia). Redfield tyto typy dále rozlišuje na města s „orthogenetickou“
nebo „heterogenetickou“ kulturní změnou.
Při studiu kulturní změny Redfield rozlišil primární a sekundární urbanizaci. Obě
formy by měly být odrazem technologické vyspělosti a četnosti kontaktů s jinými
společnostmi a kulturami. Primární urbanizaci můžeme rozumět jako procesu,
v němž se z obyvatelstva v předcivlizačním stadiu stává (v důsledku působení

1 Ibid., s. 332.
2 Ibid., s. 290.
3 Ibid., s. 332.
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urbanizace) „rolnická společnost“ (peasant society)1 odpovídající typu města, do
jehož koncentrického působení se dostalo.
Typ města podle povahy kulturní změny
Orthogenetický –
Heterogenetický –
převažujícím kulturotvorným převažujícím typem je
typem je „literati“.
„intelligentsia“.
Kulturní změna zde nachází svou
Povaha a zdroje Gramotní náboženští, filosofičtí a
literární specialisté vytvářejí nové v povahu v různých tradicích, herezi,
kulturní změny

Výsledné
uspořádání
města

souladu s uznávanou tradicí.

heterodoxii, narušení tradice,
vykořeněnosti a anomii.

Převládá „morální řád“ (moral
order). Kulturní rozvoj je
kombinován s politickou silou a
administrativní kontrolou, které
legitimitu odvozují z tradice, tj.
lokálních náboženských a morálních
normativů.

Převládá „technický řád“
(technological order). Lokální
kulturní jádro je zde oslabeno.2
Dezintegrace je souběžná s procesy
další transformace. Město je založeno
v racionální organizaci a produkci;
převažuje účelný vztah nakupujícího
a prodávajícího.

Tab. 8. Redfieldova typologie urbánních center.
Dle Redfield, R. a Singer, M. (1962). The Cultural Role of Cities.

V prvotní fázi je působení města na pospolitost mírné, nedochází zde
k radikálnímu narušení místní kultury. Ta je rozvíjena v rámci orthogenetického
principu. Obě urbanizační fáze mají zřejmé kulturní důsledky. Nastávající proces
kulturní přeměny je zjevný v přerodu „malé tradice“ primitivní pospolitosti do
„velké tradice“ již rozvinuté kultury. Velká tradice je, jak píše Redfield,
„zakotvena ve svatých nebo klasických knihách, opřená o kult, který je dále
vyjádřen pomníky, sochami, malbami a architekturou“.3 Významy spojené se zde
uvedenými formami pak tvoří „kulturní jádro“, z něhož se trvale odvozuje
legitimita pro kulturní normativy (morální, právní, estetické). Pokud se zde
objevují nějaké nové kulturní objekty, je to v souvislosti s dalším prohlubováním
znalostí tradice (jako příklad může posloužit exegeze posvátných textů v rámci
teologie, kdy je kladen důraz na pohyb v rámci původního).
Sekundární urbanizace se projevuje nejen narůstající tenzí mezi městem a
1 Ibid., s. 335.
2 Redfield poznamenává, že v každém městě je svým způsobem přítomna „folk society“, což
dokládá tolik v CHS opakovanou skutečností koncentrace jednotlivých etnik, kultur, subkultur
v jednotlivých částech města. Takové oblasti mají mít některé podobné rysy jako „folk society“.
Od „folk society“ se ovšem odlišují co do trvalosti a odolnosti, „osobnostní struktura“ se bude více
podobat typickému obyvateli města.
3 Ibid., s. 339.
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venkovem, ale i zvýšeným výskytem nových sociálních a kulturních forem
v místě jejího působení (např. kosmopolita a marginál, enklávy, menšiny,
kvazilidové formy).1 Jestliže v procesech primární urbanizace je patrná kontinuita
tradičního, pro sekundární je naopak typické oslabování takových orientací ve
prospěch vlivů, jež jsou s původní lokální kulturou v rozporu. Příznačný je potom
nikoliv převládající „morální řád“, ale konsenzus založený v „řádu technickém“. 2
Pro kulturu

v technickém řádu již náboženství nebývá všeprostupujícím

principem. Normy se odvozují z věcí a pro věci samy, osobní sociální kontrola je
vystřídána neosobní sankcí. Kultura se pluralizuje, náboženství ekumenizuje.
Obyvatelstvo jeví známky značné různorodosti, ve městě je více různorodých
skupin, které se integrují na základě „několika málo silných společných zájmů a
názorů, namísto strukturovaného systému statusů charakteristických pro lokální
kulturu“.3 Setrvalost a stabilitu obrazů světa založených v tradici střídá utopismus,
chiliasmus a hereze, tyranida, agitace, sofismus, nacionalismus a populismus,
misionářství a importovaná učení.
Redfield nevynechává popis „typické osobnosti“ obyvatele města a jeho étos.
Stejně jako v oblasti kulturní změny ponechává jako určující distinkci primární a
sekundární urbanizaci. K sekundární přiřazuje vlastnosti obvykle spojované
s moderním městem: „(…) městská osobnost je personalizovaná, individualizovaná, emocionálně mělká a atomizovaná, nestabilní, sekularizovaná,
blazeovaná, racionalistická, kosmopolitní, vysoce rozlišující, kritická, vnějškově
řízená, časově koordinovaná, je pod vlivem náhlých změn v náladě a módě aj.“4
Redfield neprovedl vlastní originální úvahu na téma „sociální psychologie
města“, základní teze jsou přejaté od autorů, jejichž ideje měly zásadní přínos pro
sociální psychologii urbanismu (např. Simmel, Wirth, Riesman). Přes Redfieldovo
přiznání, že výše zmíněná tvrzení o povaze městského obyvatelstva „nelze
uspokojivě dokázat“, se na tato tvrzení spoléhal a zdůvodňoval to existencí
1 Ibid., s. 336.
2 Paralelu mezi primární a sekundární urbanizací, primární a sekundární skupinou lze pokládat za
materiál svědčící o typickém projevu školy.
3 Redfield (1962), s. 340.
4 Ibid., s. 341. Do jaké míry vycházel Redfield z Tönniesova modelu, je možné sledovat
v následujícím přehledu protikladů Gemeinschaft a Gesellschaft (rozdílné projevy společenského
vztahu): obecná vůle (Wesenwille) – individuální vůle (Kürwille); omezená individualita –
prohloubená individualita; převaha obecných zájmů – převaha zájmů osobních; víra – doktrina;
náboženství – veřejné mínění; mravy a zvyky – móda a libůstky; přirozená solidarita – s mluvní
solidarita, obchod a výměna; obecný majetek – soukromý majetek. Sorokin, P. (1936).
Sociologické nauky přítomnosti. Praha: Jan Leichter, s. 394-396.
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„konsenzu v těchto vymezeních a jejich obecnou akceptací sociálními vědci“,
kteří se souvislostmi mezi lidskou psychikou a životem ve městě zabývali. Taková
situace je typickým projevem příslušnosti ke „škole“, kdy se vychází ze sdíleného
vědění, jež není potřeba potvrzovat složitým dokazováním, nýbrž se potvrzuje
opakováním. I proto se zde podporuje pohled na Redfielda jako na pevného člena
celku CHS.
V kontextu pohledu na urbanizaci skrze rastr ideálních typů, jak ji nahlížel
Redfield a jak ji nastínil i Wirth, považujeme za potřebné zmínit – D. Riesmana,
autora bestselleru Osamělý dav1– dalšího známého, byť o generaci straršího a také
částečně chicagského badatele (profesorem sociálních věd v Chicagu 1946–48).
Tři základní kategorie, kolem nichž je jeho argumentace postavena, jsou
charakterové ideální typy (nebo také „způsoby konformity“) – tradičně, vnitřně a
vnějškově řízený typ. Stejně jako výše zmínění autoři se hlásí k abstrahovaným
typům, „(...) které nemají reálnou existenci, jsou to konstrukce vybudované na
základě výběru určitých historických problémů k prozkoumání“. 2 Riesman typy
vkládal na křivku růstu populace – vysoký růstový potenciál, přechodný růst,
počáteční pokles –, jež má přímou souvislost s urbanizací a podobá se tak
Redfieldovým typům. Snad je možné konstatovat, že Riesmanovy typy jsou jejich
sice nepřímým, ale dílčím způsobem důkladným propracováním a také
prohloubením psychologických aspektů rural-urban kontinua.3 Tedy pohyb od
tradičně řízeného typu s jednolitou kulturou a jasným kulturním jádrem a
schematy jednání, přes niterně řízený typ, kdy je kultura reprezentována a
vštěpována především primární skupinou a očekává se autonomie individua při
naplňování jejích hodnot, po typ vnějškově řízený, v němž jsou kulturní jádro i
primární skupina jako nositelé kultury druhotní, vnějškový charakter se vyznačuje
kosmopolitností, nezakotveností a rozptýleností a nejvíce tak připomíná
Simmelova měšťáka, respektive velkoměstský typ opakovaně předkládaný
představiteli CHS. Zmínka o Riesmanově práci má na tomto místě zřejmý cíl –
1 Riesman, D. (1968). Osamělý dav – studie o změnách amerického charakteru. Praha: Mladá
fronta.
2 Riesman, D. (1968), s. 36.
3 „Podmínky, o nichž se domnívám, že vyvolávají v život vnějškové řízení, zasahují rostoucí počet
lidí ve velkoměstských centrech vyspělých průmyslových zemí. Můj rozbor vnějškově řízeného
člověka je tedy zároveň rozborem Američana i současného člověka vůbec.“ Riesman, D. (1968),
s. 26.
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poukázat na souvislost mezi jeho pojmy a CHS. Riesman byl skutečně
interdisciplinární, např. jeho inspirace psychoanalytickou antropologií z Chicaga
nevycházela (H. A. Murray, C. Cluckhohn, A. Kardiner, M. Mead, E. Fromm),
nicméně chicagský důraz na hledání povahy urbánní společnosti (typologie),
důraz na studium kultury (resp. vztahu individua a kultury) a také
interakcionistická tradice jsou v Osamělém davu zřetelné a měly by být v tomto
kontextu vykládány.
Redfieldovi nešlo pouze o postižení rozdílů mezi městy nebo o typologii kulturní
změny v rámci urbanizace. Urbanizace nebyla vyhrazena působení již
urbanizovaných oblastí na neurbanizované. V rámci primární urbanizace vznikala
první města, proces pozvolného vývoje kultury a postupné inovace vedly nejprve
ke vzniku komunit, které již neměly vysloveně kmenovou povahu. Města podle
Redfielda vznikala teprve sérií inovací v tomto sociálním prostředí. Proto by bylo
poněkud ukvapené tvrdit, že proud inovací je mechanický směrem z měst na
venkov, tzn. ze své povahy jednostranný. V procesu inovací jsou „města jednak
tvůrci, jednak jsou i tvořena“ každou další migrací a difúzí. Téma zpětného
působení expanzivních migrací a difúzí na jejich původní centrum načal již
Redfieldův mentor Park.
Redfieldova článku i recepce tohoto obousměrného působení se o půl století
později chopil Ulf Hannerz a připravil tak možnou agendu pro napojování
Redfielda a CHS na současná témata. Dnešním globálním světovým městům
odpovídala města heterogenické kulturní změny a Hannerz navrhl Redfieldovu a
Singerovu typologii jako základ pro vlastní kategorie transnacionálního
urbanismu.1
Redfield i Hannerz chápali města heterogenetické kulturní změny jako uzly
kulturně

informačního

proudění,

jako

gravitační

centra

nových

či

transformovaných kulturních obsahů a zároveň jako jejich centrifugy, taková
velkoměsta jsou základními formacemi pro pochopení civilizace a také jevů, které
ji v dnešní planetární urbanizované formě doprovázejí. Jednou ze základních
kategorií pro pochopení těchto jevů je od devadesátých let „transnacionální
urbanismus“, který implikuje prohloubení specifických kulturních rolí velkoměst
1 Hannerz, U. (1996). Transnational Connections – Culture, People, Places. London: Routledge,
s. 128.
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(„světových měst“, „globálních měst“). Hannerz tyto role dělí do čtyř oblastí –
světová města jsou centra pro transnacionální obchod, populace z třetích zemí,
kulturní průmysl a turismus. Na ose mezi světovými městy samotnými a mezi
světovými městy a jejich periferiemi probíhá právě v těchto čtyřech oblastech
nejintenzivnější „kulturní mutace“.
Transnacionalismus i ve spojení s problematikou urbanismu již tvoří poměrně
pevnou součást pojmosloví sociálních věd, Hannerzovo připomenutí Redfielda
jako průkopníka pátrání po způsobu organizace globálních kulturních změn
v důsledku urbanizace a ustavení sítě světových urbánních center je ale výjimkou,
jejíž zmínění má napomoci přiznání průkopnické role CHS v těchto otázkách.
Výzva k pátrání po kulturní roli a mechanismech kulturních změn v důsledku
urbanizace, které se v současnosti nazývají transnacionalismem, světovými městy
a globalizací etc., je ve skutečnosti dávnou výzvou CHS, která stále čeká na své
naplnění.

IV.vi Human ecology
Poslední oblastí týkající se CHS a jejího zde rekonstruovaného programu je celek
hypotéz, teorie a výzkumných realizací, který se původně nazýval human ecology1
a který byl pro tehdejší americkou sociologii, jakkoliv mylně, považován za
synonymum chicagské sociologie.2 Diskuse o sociálně-ekologických aspektech
lidské existence probíhala intenzivně minimálně další polovinu století. Její
důkladné zmapování je mimo nynější záměr, zde se budeme zabývat těmi texty,
které mají zakládající a programový charakter na počátku HE. Na rozdíl od jiných
programových textů CHS, které je možné spojovat s vývojem již existujících
disciplín (sociologie, kulturní antropologie), vymezení HE je pokusem o ustavení
nikoliv pouze nové výzkumné perspektivy, ale nové subdisciplíny. Do jaké míry
zůstalo u nadějného pokusu a do jaké míry došlo k jeho pevnému zakotvení, je
1 Dále jako HE.
2 Ve třicátých letech, v době největšího rozmachu HE, se tato perspektiva stala emblémem
chicagské sociologie a mezi odbornou veřejností na ni byla redukována, pokud byl sociolog
z Chicaga, nesl si tehdy „ekologickou“ nálepku. Shils, E. (1996). The Sociology of Robert E. Park.
The American Sociologist, Vol. 27, No. 4.
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otázkou, výchozí agenda této tehdy nově etablované perspektivy má ale co říci i
v současnosti, neboť problematika vztahu člověka k vlastnímu prostředí a
ostatním lidem je tématem aktuálním a pro zkoumání člověka a kultury
základním. Důvod, proč se na tomto místě HE zabývat, je dvojí. Institucionálněprocesuální hledisko na HE nahlíží jako na organizovanou akademickou aktivitu,
chápe ji jako závažnou činnost ustavení nového podoboru. Hledisko obsahové či
teoretické zdůrazňuje její jedinečnost a zásadní důležitost pro pochopení celku
CHS. V dosud předložených materiálech byl kladen důraz na kulturu a urbánní
kulturu. Tyto jsou ale pouze částí celkové chicagské perspektivy – ta měla pod
Parkovým vedením v podstatě již od počátku, počínaje vydáním ISS, i perspektivu
„ekologickou“.
Podobně jako u jiných atributů, jimiž CHS vešla do širšího povědomí, i v tomto
případě existovala HE v různých formách i před kodifikací Parkem a jeho kolegy.
Pojem „ekologie“ měl původ na poli biologie (zoologie a botaniky) a částečně
ekonomie (etymologicky), k jeho pozdějšímu rozšíření mimo původní výzkumné
pole došlo v geografických a sociologických diskursech. Průkopnící HE z období
před CHS také pocházeli z Chicaga. Dataci a lokaci založení HE v detailním
článku rozebral M. Gross.1 Na rozdíl od řady současných kritik CHS se soustředil
pouze na otázky, které vyplývají z textů samotných a nespekuluje o možných
biografických determinantách. Gross upozorňuje na skutečnost, že v Chicagu byla
roku 1903 ustavena první samostatná katedra geografie v USA, kde mezi
vedoucími osobnostmi katedry dominoval J. P. Goode, jenž měl údajně sepsat
první výlučný program studia geografie v USA. Goode ji navrhl jako hybridní
disciplínu zkoumající fyzické i sociální prostředí a také jako obecnou geografii
(„ontografii“) zkoumající vztahy mezi organismy na nejobecnější rovině. 2 Goode
kontaktoval původně chicagského sociologa E. C. Hayese, s nímž spolupracoval
na interdisciplinárním (geografie a sociologie) pojetí ekologie. 3 Pojem „human
ecology“ se měl údajně objevit poprvé roku 1908 v AJS.4 Hayesova a Goodova
1 Gross, M. (2004). Human Geography and Ecological Sociology – The Unfolding of a Human
Ecology 1890-1930 and Beyond. Social Science History, Vol. 28, No. 4.
2 Ibid., s. 581–2.
3 Ibid., s. 583. Po předchůdcích HE se ale pátralo i v hlubších vrstvách. Poukazovalo se např. na
francouzkého úředníka M. De Guerry de Champneuf, který prováděl „sociálně-ekologické“
přehledy doprovázené rozsáhlými tabulkami a „ekologickými mapami“ výskytu různých
sociálních jevů (kriminalita) ve Francii 30. let 19. století. Elmer, M. C. (1933). Century-Old
Ecological Studies in France. AJS, Vol. 39, No. 1.
4 W. R. Catton jinde poukazuje na existenci pojmu kolem roku 1914 v prostředí britských ekologů.

227

spolupráce otevřela možnost propojení geografie a sociologie při „studiu
geografických podmínek lidské kultury“, v němž nemělo docházet k přílišné
redukci přírodního na sociální a sociálního na přírodní, nýbrž se měly zkoumat
jejich vzájemné vztahy.1 Hayes se zmiňoval o dalších základních pojmech HE – o
preferenci studia procesů a také o „přirozené historii“. M. Gross pojmenoval
možné zdroje HE, která se během 30. let formovala pod Parkovým vedením, a
znovu se vyjevilo, že pro porozumění CHS je zvláště přínosné studium pramenů,
které předcházejí ty známé a exponované. Také se ukázalo, že

propojení

výzkumných polí (catchment area) geografie, sociologie a biologie přispělo ke
vzájemné komunikaci a otevřelo prostor, který byl později využit CHS.
Po zmíněných objevitelích možného přeshraničního výzkumného pole mezi
geografií, biologií a sociologií již na scénu nastoupila generace vedená Parkem.
Autoři zakládajících textů HE (R. E. Park, R. D. McKenzie, L. Wirth,
E. W. Burgess) se ale kromě druhého jmenovaného nepovažují za vyhraněné
„ekology“. McKenzie jím ovšem byl a jeho student A. Hawley stál u důkladného
zakotvení HE ve čtyřicátých letech.2 V literatuře se často odkazuje na několik
biologů, entomologů a botaniků, kteří měli tuto druhou vlnu chicagské ekologie
inspirovat, jednalo se především o E. Warminga, F. E. Clementse a W. M.
Wheelera. Tito autoři jsou opakovaně citováni Parkem, Wirthem a části jejich
textů jsou reprodukovány v ISS.3 Konvenční pohled – zásadní práce jednoho
oboru inspirují několik reprezentantů jiného oboru svými koncepcemi,
hypotézami či sériemi empirických dat a dojde tak k rozšíření oborové
perspektivy a zapracování nových teoretických a výzkumných přistupů do
vlastních paradigmat – zásadním způsobem zproblematizoval Emanuel Gaziano,4
když tvrdil, že chicagští sociologové ve skutečnosti nepoužili a nezačlenili
Catton, W. R. (1994). Foundations of Human Ecology. Sociological Perspectives, Vol. 37, No. 1,
s. 77.
1 Gross, M. (2004), s. 584–6.
2 Hawley, A. (1950). Human Ecology – A Theory of Community Structure. New York: The Ronald
Press Company.
3 Tito autoři, dva botanici a jeden entomolog, formulovali teze o organismickém fungování či o
sukcesi komunit. Zejména Park jimi byl inspirován: „Clements detailně popsal 'vývoj' několika
rostlinných společenství. Jeho analýza sukcese rostlinných společenství v jedné geografické oblasti
a analýza soutěživé spolupráce různých species těchto společenství mohou dobře posloužit jako
model pro podobné studie v HE.“ ISS, s. 554. „Zda Park četl Warmingovu knihu náhodou, či
protože ho téma již tehdy zajímalo, není známo. Je ale známo, že Parka značně ovlivnila.“ Shils,
E. (1996), s. 99.
4 Gaziano, E. (1996). Ecological Metaphors as Scientific Boundary Work: Innovation and
Authority in Interwar Sociology and Biology. AJS, Vol. 101, No. 4.
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biologická východiska do sociologických, že neměli skutečně hluboký zájem o
biologické aspekty ekologie, ale že část biologických východisek použili jako
rétorický nástroj, jako metaforu pro vykolíkování vlastního sociologického
diskursu. Gaziano tezi o metaforickém užití biologické rétoriky prokázal
prakticky nulovou implementací děl a výzkumů chicagských biologů a ekologů ze
30. let do „ekologických“ monografií CHS. K systematickému rétorickému užití
ekologických pojmů došlo údajně za účelem zmodernizování a definování
vlastního sociologického pojetí. Metaforické připojení k biologii mělo
sociologické koncepci zajistit vědeckost a odlišit ji od reformistických urbánních
výzkumů v sociologii a sociální práci. HE je příkladem využití již
předpřipraveného výzkumného pole, kdy několik úzce spolupracujících
výzkumníků základními texty vytvořilo jádro pro nové směřování disciplíny či
oboru. Podle Gaziana Park skutečně naplnil vlastní pojem universe of discourse –
celek výrazů, gramatiky a jazyka formující obvyklou řeč v dané oblasti – nejen
programovými texty, ale i institucionálními formami prosazení. V polovině 20. let
byl Park již akademikem se značným vlivem – jeho pozice na katedře sociologie,
v ASS, v Local Community Research Committee, v Society for Social Research mu
umožňovala značnou kontrolu nad publikováním, a tedy i implementací a
prosazováním HE a jiných klíčových koncepcí v The University of Chicago Press
i v AJS. Dalším významným mechanismem bylo vedení diplomových a
disertačních prací, mezi roky 1915-1937 Park vedl třetinu z 88 disertačních prací. 1
I zběžný pohled na tyto práce prozradí evidentní přítomnost základních
východisek HE.
Park a jeho spolupracovníci, nyní vybaveni neotřelou rétorikou a jasnou vizí, jak
má vypadat modernizované sociologické zkoumání, a s přístupem k základním
komunikačním kanálům, byli schopni v krátké době prosadit HE jako legitimní
součást sociologického a hlavně urbánního výzkumu. V již na jiném místě
diskutovaném sborníku k zasedání ASS (The Human Commutity) nalezneme dva
základní články HE – Parkův The Urban Community as a Spatial Pattern and a
Moral Order a McKenziův The Scope of Human Ecology. Připomeňme, že tento
sborník a The City vyšly během jednoho roku (1925-26). Gaziano tvrdí, že na
tomto kongresu, který byl doslova věnován The City, a Park byl předsedou ASS,
1 Ibid., s. 896–7.
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došlo k formálnímu uvedení koncepce HE před sociologickou veřejností. Pro
doložení této souvislosti využil Parkův dopis andresovaný jeho ženě: „Zdá se, že
jsme uspěli při popularizaci ekologie. Jsme skoro zakladatelé nové vědy,
McKenzie a já.“1 Jakkoliv přesvědčivě podobné biografické momentky znějí,
např. W. R. Catton2 se domnívá, že v Parkově pojetí HE nikdy neměla být
samostatnou disciplínou, ani skutečnou specializací či metodou, nýbrž
perspektivou, díky níž bylo možné pohlížet např. na „přirozené oblasti“ jinak než
běžnou sociologickou optikou.
Když pomineme McKenzieovy články, jimiž se budeme zabývat později, centrem
chicagské koncepce HE, jež shrnuje základní pojmy, je Parkův článek Human
Ecology.3 V něm jsou stanovena základní východiska, např. otázka vztahů mezi
člověkem a jinými organismy. Zatímco rostlinné a živočišné systémy jsou
absolutně závislé na prostředí, v němž se nacházejí, lidská společenství se díky
mobilitě, vzájemné výměně, směně zboží a služeb, a také díky technologické
adaptaci a institucím (kultuře) z těchto podmínek vyvazují a přetvářejí je. Jakkoliv
lidská společenství či komunity mohou připomínat (Park píše o možných
analogiích) komunity jiných organismů, společnost podle Parka začíná za situace,
kdy na určitém teritoriu končí pouze soupeřivé vztahy a jsou vystřídány vyššími a
sublimovanými formami, tedy když je regulována volnost soupeření, a to
institucionalizovanými

zvyky,

zákony

a

konvencemi,

člověk

vystupuje

z biotického řádu institucemi a konsensem.4
Centrem Parkova pojetí je dvojdimenzionální model sociologie, v textu zabere
sice pouhých pár odstavců, domníváme se ale, že se jedná o základ pro pochopení
organizace teorie CHS, např. R. H. Turner ho nazval jako „příspěvek sociologii
zároveň zakládající školu“.5 Než přistoupíme k obsáhlejší citaci, Parkovu pozici
by bylo možné shrnout do tvrzení, že zkoumání člověka a společnosti má dva
fundamentální úhly pohledu. V jedné rovině (ekologické) se člověka chápeme
jako biologického organismu a jako součásti vztahů mezi jinými organismy a
prostředím. Druhou sférou je potom člověk jako součást kulturní společnosti:
1 Ibid., s. 874.
2 Catton, W. R. (1994). Foundations of Human Ecology. Sociological Perspectives, Vol. 37, No. 1.
3 Park, R. E. (1952, orig. 1936). Human Ecology. In: CPP II.
4 Ibid., s. 155–6.
5 Turner, R. H. (1967). Introduction. In Turner, R. H. (Ed.), On Social Control and Collective
Behavior – Selected Papers / R. E. Park. Chicago: The University of Chicago Press, s. 25.

230

„Lidská společnost, na rozdíl od společnosti rostlin a živočichů, je organizována
na dvou úrovních, biotické a kulturní. Symbiotická společnost je založena na
kompetici a kulturní společnost na komunikaci a konsensu. Ve skutečnosti jsou
tyto dvě společnosti odlišnými aspekty jedné společnosti, které (…) jsou v jisté
vzájemné závislosti. Kulturní superstrukutra spočívá na základech ze symbiotické
substruktury“.1 Toto pojetí otevírá několik zásadních možností. Připouští
zkoumání člověka jako živočišného druhu a hledání obecných „protokulturních“
mechanismů adaptace, hledání procesů, které nalezneme ve všech kulturních
variantách. Taková perspektiva má skutečné makroměřítko, svou obecností je
v sociálním a urbánním výzkumu spíše výjimkou. Druhý pohled na člověka jako
na společenskou a kulturní bytost zakotvenou v komunikovaných významech,
procesech vyjednávání a konsensu nezachycuje pouze socio-kulturní dynamiku,
ale přechází i k jednotlivci a nabízí naprosté mikroměřítko. Zásadní je zde
možnost pohlížet na problémy z obou perspektiv, tedy jako na součást
komplexního programu, jakkoliv je dále hierarchicky organizován: „Propojení
lidských bytostí jsou rozmanitější a komplikovanější, než naznačuje tato
dichotomie symbiotického2 a kulturního. Zralá lidská společnost má několik řádů
– ekologický, ekonomický, politický a morální –, jež mají být zkoumány humánní
geografií a ekologií, ekonomií, politologií a kulturní antropologií. Tyto řády jsou
pak hierarchicky organizovány do formy pyramidy, v níž je morální řád
vrcholem.“3
Park v sérii článků věnovaných HE definoval „biotické a sociální“, ale také
základní pojmy jako komunita, dominance, sukcese a symbióza. Skutečnost, že
většina z těchto článků nese v názvech jména jednotlivých pojmů, poukazuje na
zřejmý záměr vymezit výzkumné pole a vybavit ho základními definicemi. Při
čtení Parkových článků je patrné pro programovost typické opakování definic a
tezí, které ze sebe navzájem vycházejí a doplňují se. V následujících odstavcích
1 Ibid., s. 157. Totožnou definici nalezneme v jiném Parkově článku. Succession – an Ecological
Concept. Podobná definice z jiného článku: „Společnost zahrnuje vždy něco víc než soutěživou
spolupráci a výslednou vzájemnou ekonomickou závislost. Existence společnosti předpokládá jisté
množství solidarity, konsensu a společného směřování.“ Park, R. E. (1952, orig. 1929). Sociology,
Community and Society. CPP II, s. 181.
2 „Z pohledu teritoriální a komunální organizace může být společnost nahlížena jako forma
symbiózy.“ Park, R. E. (1952, orig. 1934). Dominance – The Concepts, Its Origin and Natural
History. CPP II, s. 161. „Symbióza se týká nevědomého soupeření a kooperace a také výměny
služeb a zboží.“ Park, R. E. (1952, orig. 1939). Symbiosis and Socialization – A Frame of
Reference for the Study of Society. CPP II, s. 242.
3 Ibid.
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budou tato vymezení přiblížena, aby bylo zřejmé, s jakými pojmy se zacházelo.
Jedna z typických kritik CHS spočívala na údajné ateoretičnosti a dominující
deskriptivnosti,1 dílčí představení HE má splnit úlohu upřesnění kontextu
programu CHS, který pokrýval i kulturní i ekologické dimenze lidského
společenství. Jako hlavní překážku celistvého porozumění chicagskému programu
identifikujeme hranice disciplín, které, pokud se následují rigidně, vedou
k selektivnímu čtení „kulturních textů“ antropologicky orientovanými autory a ke
čtení „ekologických“ textů kvantitativně orientovanými výzkumníky. Výše
obšírně citovaná Parkova integrující poloha se objevuje zřídka, snad není
přehnaná domněnka, že jeden ze základů nepochopení Parkova projektu leží právě
v přehlížení tohoto celostního pohledu.
Ve všech Parkových článcích o HE je diskutována otázka komunity jako
konceptuálního

protipólu

společnosti.

Komunita

je

chápána

jako

„superorganismus“ a je založena na vztazích kompetice, jíž se reguluje velikost a
udržuje rovnováha mezi soupeřícími druhy (analogie z biologie), z nichž se
skládá.2 Komunita je teritoriálně organizovanou populací začleněnou do „spleti
života“ a zakořeněnou v konkrétní lokalitě, jednotlivé součásti komunity žijí ve
vzahu vzájemné závislosti, která je více symbiotická než sociální.Definice
komunity je pevně zasazena do výše zmíněného vymezení HE: „(…) každá
komunita, pokud se týká lidí, je do jisté míry i societa, ale nikoliv každá societa je
komunitou. Komunita je podhoubím (základní ekonomickou strukturou), z něhož
společnosti vyrůstají.3
Komunita má v širším slova smyslu prostorové a geografické konotace. (…) je
lokalizována a skládá se z jedinců, kteří v ní mají zaměstnání (lokální ekonomika)
a kteří obývají prostor, jejž komunita zabírá. 4 McKenzieova definice komunity je
více zaměřena na specificky „ekologickou“ terminologii: Komunita je
ekologickou distribucí lidí a služeb, v níž je prostorová lokace každého z nich
ovlivněna vztahem ke všem ostatním jednotkám. Ekologické distribuci můžeme
rozumět jako prostorovému rozdělení lidských bytostí a jejich aktivit, které je
ovlivněno silami, jež způsobují více či méně uvědomovaný dynamický vztah mezi
1 Do jaké míry se jednalo o sdílený narativ či o mýtus sdílený v odborné komunitě, řeší Harvey
spolu s diskusí o ostatních chicagských mýtech L. Harvey. Harvey, L. (1987). Myths of the
Chicago School of Sociology. Aldershot: Avebury, s. 109–110.
2 Park, R. E. (1952, orig. 1936), Human Ecology, s. 148.
3 Park, R. E. (1952, orig. 1929), Sociology, Community and Society, s. 182.
4 Ibid., s. 181.
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jednotkami agregace.1

HE jako součást širšího pohledu CHS na společnost
Prostředí

Geogr.
podmínky,
klima,
topografie
přírodní
zdroje

Měřítko

Řády

Modus2

Jednotlivec

Obory

Společnost

Morální řád
Kultura:
Technologická
(artefakty)
Nemateriální
(zvyky a víry)

Konsensus a
komunikace,
kolektivní
jednání, vědomá
soc. kontrola

Osoba
disponující
statusem

Sociální
psychol.

Symbiotický řád
Populace, fyzická
struktura,
potrava, dělba
práce

Kompetice a
ekologické
procesy
Prostorové a
temporální
dimenze

Individuum

Human
ecology

Komunita

Kulturní
antrop.

Sociální
ekologie

Tab. 9. HE jako součást integrované CHS.
Zdroje: ISS a T. P.

V chicagských monografiích nalezneme množství příkladů hledání pravidelnosti
vývoje a dynamiky konkrétních společenských jevů, nazývaných někdy cykly
(cyklus kulturní změny, cyklus marginálního člověka, cyklus stávek, cyklus
revolucí, cyklus dezorganizace aj.). Tato výzkumná orientace se odvozovala od
sukcese. Park ji zhruba vymezil jako pojem, jenž se v sociologii aplikuje na
pohyby populací a doprovází sociální a kulturní změny. Ideální případy sukcese
jsou pro Parka „opakující se změny v časoprostorových sériích, zejména pokud
každý další přírůstek posiluje nebo dále přenáší důsledky předchozích změn“.3
Důležitá je zde opět otázka měřítka. Na sukcesi je možné nahlížet jako místně a
časově specifický vývoj (dynamika komunit v Chicagu a vývoj konkrétních
fenoménů, jako je např. stávka), ale také jako na dějiný vývoj v širokém slova
smyslu (měl na mysli např. vynálezy spojené se změnami mobility a
1 McKenzie, R. D. (1926). The Scope of Human Ecology. In Burgess, E. W. (Ed.), The Urban
Community – Selected Papers from the Proceedings of the American Sociological Society 1925.
Chicago: The University of Chicago Press, s. 169.
2 Základní sociální procesy podle CHS (kompetice, konflikt, akomodace, asimilace) je možné do
této tabulky také zahrnout, kompetice by patřila ke komunitě a zbývající ke společnosti.
Podrobněji např. v ISS, s. 511. R. H. Turner k této souvislosti poznamenal, že v ISS „(...) řády
ještě nejsou prezentovány odděleně, ale pozdější dualismus je zde již implikován samostatnými
kategoriemi kompetice a konfliktu.“ Turner, R. H. (1967), s. 26.
3 Park, R. E. (1952, orig. 1936). Succession – an Ecological Concept. CPP II, s. 229
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komunikace): „Studium sukcese zahrnuje nejen životní cykly individuálních typů
a společnosti, ale i studium procesů, z nichž vycházejí nové typy a řády
společnosti (…).“1
V každé komunitě nalezneme jistý stupeň rovnováhy (stabilizace, udržování, růst
a replikace řádu a odvozených struktur), která je vyjádřena také v pojmu
dominance, jež nabývá různých podob podle vzoru zmíněných „řádů“ (možných
perspektiv pohledu na společnost): „Existuje biotická a ekologická, ekonomická,
politická a kulturní dominance. Každá představuje vlastní formy organizace, jež
rostou, expandují a upadají relativně nezávisle na sobě, jsou ale součástí jednoho
společenského komplexu.“2 HE se má ale zabývat zejména prostorovými,
lokálními a teritoriálními aspekty dominance, mezi ně patří předpokládané
centrum či ohnisko, z něhož kontrola a směr vycházejí, a oblast, v níž jsou
kontrola a směr uplatňovány. Tato oblast se neustále proměňuje, smršťuje se a
expanduje na základě působení sil uvnitř a vně oblasti.3
Parkova série článků nese evidentní znaky „založení“. Byly to ale články
R. D. McKenzieho, kde byly pojmy HE podrobněji rozpracovány, zejména
ekologické procesy, „tendence ke specifickým prostorovým a obživným
seskupením z jednotek zahrnujících ekologickou distribuci“, dostaly pevnější
vymezení: 1) koncentrace; 2) centralizace; 3) segregace; 4) invaze; 5) sukcese.4
Kromě této série základních ekologických procesů – podstoupíme-li jistou
simplifikaci, bylo by možné je nazvat jako základní rámec pro popis vztahů
probíhajících na úrovni komunity – existuje ještě obecnější série procesů, která
dala CHS nejzákladnější zakotvení. Jsou jimi procesy kompetice, konfliktu,
akomodace a asimilace. Ekologické procesy jsou jejich součástí, týkají se zejména
prvního (kompetice).5 Propojení obou systémů je obtížné v textech doložit a jeho
nejasnost se stala jedním z hlavních zdrojů kritiky.
Ekologické procesy týkající se komunity6, viděny v posloupném celku, byly v
1 Ibid., s. 230.
2 Park, R. E. (1952, orig. 1934). Dominance – The Concepts, Its Origin and Natural History,
s. 163.
3 Ibid., s. 163.
4 Následující přehled základních pojmů je výtahem z McKenzieova výkladu. McKenzie,
R. D. (1926). The Scope of Human Ecology, s. 167–182.
5 Kolem těchto základních procesů je vystavěn celý ISS, dále se jim věnujeme v kapitole o
výzkumu etnicit.
6 McKenzie vymezil čtyři základní typy komunit: 1) primární servisní komunita (centrum
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podstatě stádii cyklu, jehož trvání ukončuje výměna původní populace. Cyklus
otevírá regionální koncentrace, narůstající tendence osídlování určité oblasti
(hustota), doprovází ji regionální specializace, která produkuje ekonomickou
provázanost regionů a komunit a také stojí za specifickou skladbou populace.
Disperze je protějškem koncentrace, pokud je intenzivní koncentrace v jedné
oblasti, v dalších dochází k rozptýlení populace. Proti koncetraci jako regionální
agregaci je centralizace výsledkem lidské potřeby uspokojování společných
potřeb (práce, volný čas, obchod, vzdělání – obchodní centrum, kostel, škola,
divadlo). Je dočasnou formou koncentrace, jež působí rozhodujícím způsobem při
tvorbě komunity a také civilizace. Má jádro a obvod, v němž působí, míra
koncentrace je měřítkem přitažlivých sil daných kulturních a ekonomických
podmínek. Centralizace je funkcí komunikace a přepravy, typické narušení
ustáleného vzorce centralizace vychází ze změny způsobu komunikace a dopravy.
S narůstající centralizací jde ruku v ruce specializace – ve městě se zvyšuje počet
center různého druhu, přitahujících různé věkové, kulturní a ekonomické skupiny
v různých částech města v různou denní dobu. Subprocesy centralizace jsou
decentralizace a recentralizace, označují trvalou proměnu důležitosti jednotlivých
center. Segregace se vztahuje na koncentraci jednotlivých populačních typů uvnitř
centralizované komunity, hlavní roli hraje ekonomická segregace, McKenzie
vychází z ekonomické konkurence a soupeření, jež ovlivňují jednotky ekologické
distribuce.
Invaze je procesem přesídlení skupiny, týká se vytlačení ekonomicky silnější
skupinou či naopak. V The Ecological Approach McKenzie píše o sériích
intraskupinových invazí, jež ustí buď do změněného užívání půdy, nebo do změny
typu obyvatel. K invazím dochází z různých důvodů 1 a mají různá stádia: počátek,
stadium rozvoje a klimax. V prvním stádiu vstupuje populace do prostoru
populace jiné, zpravidla v místě s největší mobilitou a nejmenším odporem.
Místní populace reaguje buď obranou, nebo pobídkou, v závislosti na typu
příchozí populace a místní solidarity. V počátečním stádiu narůstá mobilita, mění
produkce primárních sutrovin); 2) sekundární distributivní komunita (shromažďuje a distribuuje
produkty primární komunity); 3) industriální město; 4) komunita bez jasné ekonomické základny
(vzdělávací centra, rekreační oblastí). McKenzie, R. D. (1967, orig. 1925). The Ecological
Approach to the Study of Human Community. THC, s. 66.
1 Změny v dopravě, zastarání kvůli úpadku nebo změně užívání, výstavba významných objektů,
zavedení nového průmyslu nebo reforma původního, změna ekonomické základny ústící
v migraci.
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se užití půdy, což může vést k dezorganizaci. Oblast, ve které k prvnímu stadiu
invaze dochází, se nazývá jako „přechodná“ (též odvozeno z ekologie rostlin).
Stadium druhé charakterizují přemisťování a výběr, jež jsou ovlivněny
vlastnostmi území a invazivní populací. Vyznačuje se narůstající „kompeticí“
(konkurencí), která ústí v centralizaci a segregaci, v geografické diferenciaci
služeb a obyvatelstva. Klimax znamená uklidnění předchozího dynamického
pohybu. Projevuje se dominancí dílčího typu ekologické organizace, který dokáže
odolávat paralelním invazím, např. ve městě jde o konkrétní typ zástavby, „land
use“ a ekonomických aktivit, intenzita konkurence se postupně oslabuje. Klimaxu
je možné rozumět jako dočasné rovnováze mezi populací a zdroji. Základním
vymezením sukcese, jež cyklus uzavírá, je kompletní výměna populace mezi
prvním a posledním stadiem, pokud se hovoří o velkoměstě, je kladen důraz na
postupnou výměnu populace a funkce prakticky všech oblastí. V těchto změnách
usilovali autoři CHS nalézt základní vzorce.
Na závěr přehledu pojmů přejděme k vymezení HE samotné. Podle Parka se měla
především zabývat problémy souvisejícími s populací (její velikost, pohyb, změny
v zaměstnání), měla zkoumat procesy, jimiž jsou biotická rovnováha a sociální
ekvilibrium udržovány, a také procesy, jimiž je rovnováha narušována a znovu
vyrovnávána, neboli procesy přechodu mezi dvěma stabilizovanými situacemi. 1
HE usiluje zkoumat společnost z hlediska její biotické substruktury a původy
sociální změny vysvětluje z růstu, migrace, mobility, z teritoriální a obživné
distribuce lidí.2 McKenzie se výslovněji zaměřoval na otázku lokalizace a
adaptace (hledisko obživných strategií): „Úlohou HE je sledovat procesy změny
v obživných a prostorových vztazích v důsledku působení komplexu kulturních a
enviromentálních sil za účelem osvětlení fungování a původu těchto sil.“ 3 Park i
jeho chicagští následovníci zdůrazňovali, že jsou to nakonec vztahy mezi lidmi,
jež mají v ekologických zkoumáních prioritu – HE je potom perspektivou
zkoumající změny vztahů mezi lidmi v komunitě a mezi komunitami v důsledku
přizpůsobování se prostředí.
Kromě otázky, „co má HE zkoumat“, bylo evidentním úkolem programových
1 Park, R. E. (1952, orig. 1936), Human Ecology, s. 158.
2 Park, R. E. (1952, orig. 1936), Succession – an Ecological Concept, s. 230–1.
3 McKenzie, R. D. (1926), The Scope of Human Ecology, s. 167.
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článků vymezit vztah vůči ostatním disciplínám a také vymezit základní tématické
okruhy a otázky. HE hledala vlastní pozice ve vztazích k zavedeným disciplínám
– geografie, ekonomie, sociologie a ekologie či biologie byly nejen inspirací, ale
také entitami, vůči nimž se nový útvar vymezoval, aby mohl lokalizovat
koordináty vlastního výzkumného pole. Textem nejlépe shrnujícím otázky poměru
HE k jiným disciplínám v této lokalizaci nového výzkumného pole je článek
James A. Quinna,1 v němž jsou rozdíly shrnuty do čtyř základních kategorií. HE
v nich figuruje jako: 1) inkluzivní syntéza; 2) humánní geografie; 3) odvětví
sociologie; 4) vlastní oblast bádání. V první poloze HE zahrnuje biologické i
sociální vědy (anatomie, embryologie, fyziologie, geografie, psychologie,
antropologie, sociologie). Hlavní komplikací je zde nalézání společného jazyka
pro tolik odlišné a zavedené disciplíny. Humánně geografická perspektiva se
zaměřovala prakticky výhradně na vztah člověk a prostředí. HE jako součást
sociologie – nebo lépe řečeno jako součást modernizovaného sociologického
zkoumání – je zhruba výchozí chicagskou polohou. Posledním základním
východiskem je HE jako marginální pole vyskytující se částečně ve většině již
zmíněných disciplín. Amos Hawley předložil nejsystematičtější kodifikaci HE
vůči již zmíněným disciplínám.2 Humánní geografie se v jeho pojetí vyznačuje
důrazem na viditelné aspekty lidské existence v místě, zabývá se distribucí a
především vývojem komunitní struktury, nikoliv vzájemnými vztahy. Např. na
zkoumání kultury Hawley nenahlíží jako na procesy enkulturace, ale jako na
adaptační funkci či soubor vztahů mezi adaptačními funkcemi. HE podle něj
vznikla na poli sociologie jako pokus o hledání odpovědí na otázky po vývoji a
organizaci komunit. Důležitá je ale skutečnost, že HE na rozdíl od sociologie
neusiluje o vyčerpání problému vztahů – má se zabývat pouze popisem vývoje
struktury

komunit

a

vztahů

jednotlivců

v

procesech

přizpůsobování

(pozorovatelnými znaky), nikoliv vysvětlením např. růzností mezilidských vztahů
(např. jejich významy) a jejich důsledky. V ranějším článku 3 Hawley chicagské
pojetí HE kritizoval jako příliš popisné (přílišné zaměření na distribuci sociálních
jevů), také upozorňoval na nedostatečné propojení mezi HE a obecnou bioekologií
1 Quinn, J. A. (1940). Human Ecology and Interactional Ecology. ASR, Vol. 5, No. 5, s. 85.
2 Hawley, A. (1950). Human Ecology – A Theory of Community Structure. New York: The Ronald
Press Company, s. 66–74.
3 Hawley, A. (1973, orig. 1944). Ecology and Human Ecology. In Wittman, J. S. (Ed.), Selected
Articles in Social Ecology. New York: MSS Corporation.
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(což měl na mysli Gaziano), silné zastoupení tématu kompetice při opomenutí
tématu „vzájemné pomoci“ považoval za disproporční. Hawley chápal HE víc
jako obecnou sociální disciplínu než jako sociologii.
Pro potvrzení zakládajících aktů (vymezení základních pojmů a místa
v akademickém diskursu) je potřeba podpory druhé generace, ta je v CHS
představována např. L. Wirthem, jenž otázku založení HE shrnul ve stejnojmeném
článku: „Parkovy návrhy (myslí se v The City, T.P.) stimulovaly série výzkumů,
jež během několika let vedly k nashromáždění bohatého celku objektivních dat,
ale také k ocenění důležitosti studia komunity jako fyzického faktu pro
porozumění komunitě jako sociálnímu fenoménu (…) a také k rozeznání role, již
HE může hrát při studiu sociálního života.“ 1 HE poskytuje nenahraditelný rámec
vědění o skutečnostech, na nichž stojí sociální a psychická existence člověka, a
také metody jak toto vědění získávat. HE ale není náhrada za jiné rámce a metody,
nýbrž jejich doplnění.2 Wirthovo shrnutí dvě dekády od prvních HE
programových textů CHS je věrné původním předlohám a spíše potvrzuje, že
původním záměrem bylo rozšíření palety sociologických nástrojů či perspektiv,
nikoliv založení samostané vědy, která by měla působnost mimo sociologii.
Chceme-li na HE pohlížet zpětně, podnětným příspěvkem je článek
D. A. Smithe,3 jenž navrhuje nové či obnovené čtení McKenzieových (a dalších)
textů a připomíná, že ekologické proměnné by měly zůstat v centru urbánní
sociologie (změny v technologiích, dopravě a průmyslu), protože stejně jako
tehdy mají podstatný vliv na rozmístění populace a zástavby. Smithův článek je
svým přívětivým tónem důležitý, protože HE vyňal z běžného řazení do teorie
modernizace, kde snadno dostává nálepku redukcionismu a „neoliberalismu“.
Když píše, že mnoho z McKenzieova názvosloví je blíže Wallersteinovi a
Sassenové než tehdejším urbánním sociologům, upomíná ke zde zastávané pozici,
že texty CHS s jejich viděním „modernity“ byly schopné anticipovat a opakovaně
načrtávat povahu urbanismu, na němž stojí i naše dnešní urbanizovaná skutečnost.
Celostní pochopení chicagského výzkumného programu, tedy i HE, snad může
vést k lépe zakotveným pohledům na současnost. Ať již budou dnešní výzkumníci
1 Wirth, L. (1964). Human Ecology. In: Reiss, A. J. (Ed.), Louis Wirth – On Cities and Social Life.
Chicago: University of Chicago Press, s. 180.
2 Ibid., s. 187–8.
3 Smith, D. A. (1995). The New Urban Sociology Meets The Old – Rereading Some Classical
Human Ecology. Urban Affairs Review, Vol. 30, No. 3.
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urbánní problematiky o chicagské HE smýšlet jakkoliv, její stopu nelze jednoduše
vymazat, např. již zmíněný Burgessův model je nejznámějším příkladem aplikace
jejích východisek. Také následující kapitola o „přirozených oblastech“ se do
značné míry opírá o východiska HE. Pro aplikaci HE nebyl důležitý pouze
koncentrický model, ale i mapa chicagských komunit. Wirth a Furez v roce 1930
představili transformaci původních přibližně 600 okrsků cenzu do 75 komunit –
Local Community Fact Book of Chicago.1 Tato mapa byla každým dalším cenzem
aktualizována a vývoj jednotlivých komunit (nikoliv volebních okrsků nebo
čtvrtí) bylo možné studovat dlouhodobě. Dále celá tradice chicagské kartografie je
založena na sledování změn lokace populací a s nimi spojených fenoménů.
Zavedení měnících se map komunit jako nástroje zkoumání velkoměsta
pravděpodobně uzavřelo programové období formování ekologických aspektů
CHS, jeho zavedení implikovalo praktickou výzkumnou agendu, jež se mohla dále
samostatně reprodukovat. Na závěr budiž zopakováno, že dále diskutované práce
CHS ekologický pohled vyvažují silnou kulturní orientací a také důrazem na
výsadní postavení subjektivní zkušenosti.
Kromě Hawleyho byla nejvážnější kritičkou HE Mila Alihanová, ve své
podrobné studii2 se soustředila především na definatorické inkonzistence
v centrálních pojmech HE, např. na nejasnosti distinkce mezi komunitou a
societou. Tento podrobný rozbor zde nebude reprodukován, část kritiky, již
Alihanová podložila bohatým materiálem a komparací textů CHS, je třeba
akceptovat, protože chicagské pojetí komunity je v některých bodech nejasné,
např. v otázce, kdy končí ekologická komunita a začíná komunita kulturní.
E. Shils se při kritice Parkova ekologického konceptu zaměřil na nedostatečnou
hloubku řešení vztahu či paralelní existence morální a biotické sféry: „Ekologický
i morální řád žily vlastním životem. V Parkových formulacích vztah mezi těmito
dvěma řády nebyl nikdy vyřešen.“ 3 Park nedokázal uspokojivě propojit prostor a
morální řád, Parkův eko-kulturní dualismus zůstal pouze inspirativním
konceptem, jenž ale postrádá důsledné teoretické propojení.
Část pojmů a vymezení HE byla mnohoznačná a nekonzistentní, nicméně tyto
obtíže je třeba zasadit do jejich tehdejšího kontextu. HE se etablovala doslova za
1 Faris, E. L. (1967). Chicago Sociology. 1920-1932. Chicago: University of Chicago Press, s. 55.
2 Alihan, M. (1939). Social Ecology. New York: Columbia University Press.
3 Shils, E. (1996), s. 99.
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pochodu, ještě než byly pojmy pevněji definovány a teoretická východiska
zformulována, již existovala řada prací, v nichž byly prakticky aplikovány. Byl to
právě důraz na aplikaci a výzkumnou praxi, v čem spočíval podstatný Parkův
přínos. Park byl jistě i imaginativní teoretik, ovšem teorie jako koncizní soubor
rozvíjejících se tezí u něj nenalezneme jako u většiny „klasických“ 1 autorů na
jasně vyznačených místech či v jasně označených titulech. Jeho základní teze jsou
jasně přitomny ve zmíněných programových článcích, jinak jsou ale doslova
roztroušené po úvodech k výzkumům vlastních žáků, v jiných článcích a
monografiích. Rozsah a hloubka Parkova teoretického přínosu začaly být jasněji
patrné až vydáním jeho sebraných spisů, které byly pečlivě editovány jeho kolegy
a znalci jeho díla. E. W. Burgess se sice k ekologickým tématům dílčím způsobem
vyjadřoval, ale jeho příspěvek k definicím HE je omezený, což lze konstatovat i o
první generaci žáků (např. L. Wirthovi a E. W. Zorbaughovi). Absence jasné
systematiky patrně způsobila, že se po Parkově odchodu z Chicaga HE nikdo jako
vysloveně sociologického tématu nechopil a dále ho neprohluboval. Jediným
skutečným „ekologem“ byl R. D. McKenzie, jehož příspěvek byl z hlediska
definic znatelný, ale pravděpodobně nedokončený v důsledku jeho předčasného
úmrtí. První konzistentní rozpracování systematické teorie HE představil
McKenzieův žák A. Hawley, působící na University of Michigan, který měl ale
omezené sociologické zájmy a Parkův dualismus kulturní a ekologické
perspektivy již dále nereprodukoval. Z tohoto krátkého ohlédnutí by mělo být
zřejmé, že chicagská HE sice byla od počátku poněkud podteoretizovaná, protože
začínala prakticky od nuly2 (jakkoliv měla výzkumné pole předpřipraveno jinými
disciplínami), nynější zájem by ale neměl být v její sofistikované likvidaci, nýbrž
v pochopení skutečného záměru zakladatelů, jenž byl dvojí. Na jednu stranu
usilovali o rozšíření působnosti sociologie i na půdu nikoliv výsostně
1 V této práci se Park za klasického autora považuje, ve většině přehledové literatury o dějinách
sociologického myšlení ale na přiznání tohoto statusu teprve čeká. Ale např. Shils Parka mezi
nejužší okruh „sociologických klasiků“ řadí. Shils, E. (1996), s. 104.
2 HE vyvolala na počátku velký zájem a v různých formách se alespoň po tři desetiletí stala
součástí společensko-vědní diskuse. S úpadkem dominance CHS a také spolu s odchodem Parka
z Chicaga přišla HE o svého zakladatele a on o svou arénu. Postupem času se ukázalo, že rychle
rostoucí korpus výzkumů nové disciplíny byl příliš objemný, než aby ho jeho mělké kořeny
unesly. Kromě zmíněných kritik se postupně zavedl úzus, že „velká očekávání nebyla naplněna.
(...) obtíž spočívá v absenci koherentního teoretického systému. (…) Tento nedostatek vedl
k fragmentaci a sterilitě HE.“ Gibbs, J. P. & Martin W. T. (1959). Toward a Theoretical System of
Human Ecology. In Wittman, J. S. (Ed.), Selected Articles in Social Ecology. New York: MSS
Corporation, s. 15.
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sociologickou, na stranu druhou zamýšleli dát pozorovatelným jevům a procesům
ve velkoměstském prostředí systém a vytvořit širší fundament pro jejich
empirická zkoumání.
D. Smith shrnul Parkův přínos jako absenci „parkismu“, což by u „zakladatele“
konkrétní školy mohlo působit neobvykle, protože u zakladatelů a jejich
následovníků se očekává možnost „skořápkového“ přebírání obsahů a praktik.
Park nebyl replikovatelný či napodobitelný mj. proto, že chyběla „integrovaná
sociologická teorie“, a také proto, že před uspořádanou teorií preferoval praxi a
kladení otázek: „(...) je klíčovou figurou vývoje americké sociologie nikoliv
z důvodu poskytnutí jasných odpovědí a explanací o vývoji americké společnosti,
ale protože stále kladl specifické a zkoumatelné otázky.“1

1 Smith, D. (1988). The Chicago School – A Liberal Critique of Capitalism. London: Macmillan,
s. 132.
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Část 4. – výzkumné aplikace
V. Přirozená oblast
Pojem „přirozená oblast“ ve zde zastávané perspektivě tvoří jednu z teoretických
a tématických os chicagských urbánních studií, jež musí být přiblížena, pokud
chceme proniknout do povahy chicagského urbánního výzkumu. Pojem přirozená
oblast1 zapadá do rámce ideálních představ o městě jako o celku skládajícím se
z jednotlivých relativně autonomních a integrovaných částí, mezi nimiž probíhají
procesy,2 z nichž se odvozuje cyklus posloupně se proměňujících vztahů uvnitř
částí i mezi nimi.3 Dělení města na části, pojmenování jejich pohybu a
přemisťování vychází ze základních premis „human ecology“, které se zakládají
na předpokladu, že město má vlastní přirozenou organizaci založenou na
přirozených procesech, které v něm – mezi přirozenými oblastmi v jednotlivých
zónách – probíhají. Město si pak můžeme představit jako organický celek
přirozených oblastí. Kromě aspektů HE je pro koncept PO zásadní pojem kulturní
oblasti a kulturní změny, kterým je přikládána stejná důležitost. PO jsou také
kulturními světy sui generis, jež je třeba zkoumat metodami kulturní antropologie.
Hlavním účelem konceptu bylo rozložit nepřehledný celek metropole na nejmenší
integrované jednotky a ty podrobit zkoumání prakticky ze všech tehdy
používaných perspektiv (HE, kulturní antropologie, demografie, ekonomie,
historie atd.).4
V této kapitole bude sledováno nejprve definatorické vymezení pojmu přirozená
oblast jako teoretického konceptu a dále jeho užití a rozpracování ve vybraných
terénních výzkumech. Přirozenou oblast je možné chápat jako typickou artikulaci
chicagského výzkumného programu, v níž jsou obsažena kulturní i „ekologická“
hlediska. Pokud by se k CHS a výzkumu města přistupovalo reduktivně, bylo by
možné přirozenou oblast uvést jako společný jmenovatel většiny urbánních
výzkumů CHS, takže jak z důvodu této emblematičnosti, tak z důvodu silného
vztahu mezi programatičností a aplikací je tato kapitola zařazena bezprostředně po
1 Přirozená oblast dále jako PO.
2 Viz oddíl „human ecology“ a procesy (4. kapitola).
3 Celek, resp. město se zde neproměňuje od základů, spíše připomíná dění na scéně vymezené
jasně danými a relativně neměnnými kulisami, pozadím.
4 K tématu kulturních a přirozených oblastí a mozaiky viz Úvod (1. kapitola).
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kanonických textech CHS.
Hlavní definatorický příspěvek pro konstrukci výzkumného konceptu pochází od
R. E. Parka, ve své podstatě konkretizuje jeho vlastní pojmy komunity a kulturní
oblasti: „Komunita má všude tendenci přizpůsobit se jistému vzorci“ (má na mysli
pluralitu vzorců) „a tento vzorec se stále uskutečňuje v konstelaci typických
městských oblastí, které mohou být geograficky lokalizovány a prostorově
definovány.“1 Město je podle Parka možné přirovnat k mozaice malých, od sebe
odlišných a zřetelně typizovatelných komunit. Typizované oblasti označuje jako
přirozené oblasti. Každá z takových oblastí má svou funkci v rámci celku města a
má vlastní charakteristické milieu.2 Jejich přirozenost spočívá dle Parka v tom, že
nebyly bezpodmínečně a záměrně vytvořeny pro funkci, jakou vykonávají, 3 a mají
vlastní přirozenou historii (natural history).
Přirozené oblasti jsou dílčím výsledkem růstu populace ve městě, 4 protože „každá
změna populace v jakékoliv části města bude nevyhnutelně reflektována a
pociťována v jiné části“.5 Spolu s přirozenými skupinami vznikají v procesech
segregace.6 Park vnímá procesy segregace s jejich důsledky (různé typy
přirozených oblastí, např. rasová či etnická ghetta) jako nevyhnutelné. Na základě
jejich působení se ustavuje struktura a lokalizace populace, institucí a zástavby do
předurčených míst.
Populace každé přirozené oblasti je uspořádána dle jistého typického vzorce,
který je odvozen ze vztahů, které mezi sebou mají jednotlivci (forma jejich celku),
proto Park hovoří po Durkheimově vzoru o jejich morfologickém významu.
Některé z městských komunit v přirozených oblastech vykazují morfologické
znaky, které v jiných komunitách (např. „pospolitých“) nenalezneme.7
Přirozená oblast má charakter „do jisté míry nezávislé kulturní jednotky, která má

1 Park, R. E. (1952, orig. 1925). The Urban Community as a Spatial Pattern and Moral Order.
CPP II, s. 172.
2 Což ale neznamená, že musí být nutně homogenní.
3 Týká se zde funkce, která je vykonávána i bez ohledu na to, jestli si to někdo přeje, či ne (např.
slum). Funkce domu nebo čtvrti je mimo jiné bydlení. Park zde má na mysli, jakým způsobem je
tato funkce konkrétně naplňována, tedy kdo tam bydlí a jakým způsobem.
4 Přirozené oblasti zůstanou patrně zachovány, i když populace růst nebude.
5 Park, R. E. (1952), Community as a Spatial Pattern and a Moral Order, s. 167. Dále viz sociální
ekologie – invaze, sukcese, segregace.
6 Park zmiňuje také „sociální selekci“.
7 Ibid., s. 166.
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vlastní standardy“.1 Jinde uvažuje o překryvu přirozené a kulturní oblasti: „Každá
přirozená oblast je, nebo má v přirozeném sledu událostí tendenci být kulturní
oblastí. (…) má vlastní tradice, zvyky konvence a standardy, a pokud ne vlastní
jazyk, tak alespoň způsob domluvy, v němž mají slova a jednání význam zjevně
odlišný pro každou lokální komunitu.“ 2 Na úrovni jednotlivce tedy vystupuje
specifická kulturní atmosféra přirozených oblastí jako podstatné hledisko
v procesu socializace/enkulturace. Jedinec není chápán staticky, pohybuje se
v odlišných oblastech, v nichž si osvojuje různé koncepce toho, co je „vhodné,
slušné a hodné respektu“, což implikuje možnost sestavení prostorově
zafixovaného očekávání jednání, a tedy i zmapování jeho různorodosti. Šíře
spektra odlišností kulturních konstelací a vyplývajícího jednání obyvatel stojí za
rozmanitostí typických projevů PO, existují takové, kde téměř nežijí děti, kde
bydlí převážně mladí studenti, oblasti, kde se téměř nevolí, kde je velká míra
dětské kriminality nebo kde je několikanásobně překročena úroveň běžné
rozvodovosti či sebevražednosti.3
Dílčím pojmem k přirozené oblasti je „morální region“. V Parkově rétorice se zdá
nevyhnutelné, aby lidé s podobným životním způsobem přirozeně tíhli k nějakým
formám seskupování. V prostoru města dochází k jisté segregaci „již nejen na
základě zájmu dané populace, ale i v souladu s vkusem a povahou“.4 V každém
městě by potom mělo být možné najít prostředí – v měřítku sousedství –
srozumitelně artikulující povahu svých obyvatel. Mohlo by se zdát, že se jedná o
další rozvinutí učení o dezorganizaci, zde se ale nehodnotí: „Výrazu morální
region není nutné rozumět jako místu nebo společnosti, která je nenormální nebo
kriminální. Zamýšlíme toto užívat spíše na oblasti, kde převládá odlišný morální
kód, protože je to oblast, ve které obyvatelé s tímto kódem dominují.“5
Podle Parka musíme přirozenou oblast zkoumat ze tří základních hledisek:
A) počet a rasové (etnické) složení obyvatelstva; B) podmínky, v nichž žijí;
C) zvyklosti a obyčeje, pozorovatelné chování. 6 První bod se týká především
demografických údajů, v dalších dvou se přechází postupně k materiálním a
1 Park, R. E. (1952, orig. 1929), The City as a Social Laboratory, s. 80.
2 Park, R. E. (1952, orig. 1929), Sociology, Community and Society, s. 201.
3 Srov. Park, R. E. (1952), Community as a Spatial Pattern and a Moral Order, s. 172. Dále se k
tomu vyjadřuje Zorbaugh v souvislosti mezi správní a přirozenou oblastí a jejich disparátností.
4 R. E. Park, (1967, orig. 1915), THC, s. 43. Dle Parka je nepodstatné, jestli se jedná o „koňské
dostihy či zálibu v opeře“.
5 Ibid., s. 45.
6 Tento výčet není nepodobný krokům směřujícím k nějaké formě antropologického výzkumu.
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individuálním aspektům kultury. Sběr statistických údajů a jejich analýza, včetně
zaznamenání do map, se tehdy staly běžnými nástroji. Park vyžadoval, aby
existence přirozené oblasti, vyplývající z kvantitativních dat, byla potvrzena a
prohloubena terénním výzkumem. Koncept přirozené oblasti usnadňoval typizaci
a zobecňování, mohl tak tvořit referenční rámec pro analýzu statistických dat. 1
Nárok ověřit tvrdá data v každodenním životě oblasti, který uplatňoval na své
studenty, dal, jak dále vyplyne, několika publikovaným výzkumům specifický
charakter, jejichž povaha podnítila, ať již podloženě či ne, jejich souhrnné
označení jako „chicagská etnografie“.2
Park předpokládal, že síly budou za srovnatelných podmínek působit podobně, že
se jedná o univerzální jev.3 Proto by mělo být možné najít analogie k Chicagu i
v jiných metropolích: „Každé velké město má tendenci mít vlastní Greenwich
Village stejně jako vlastní Wall Street.“ 4 Jakkoliv budou odvozená tvrzení, byť
právem, kritizována, jejich základ, založený na vpravdě „selském rozumu“, je
těžko zpochybnitelný. Park nebyl dogmatický v tom ohledu, že by očekával nebo
si vynucoval podobnosti, kde se nevyskytovaly, 5 uvědomoval si, že se města
mohou lišit i co do povahy sil, jež v nich působí: „Pokud se očekávání vzhledem
k Londýnu, založená na studiích New Yorku a Chicaga, nepotvrdí fakty,
minimálně vyvstane otázka, do jaké míry se síly v Londýně liší od těch v Chicagu.
(…) a to povede k důkladnější a věrnější analýze aktuálních sil v obou
případech.“6
1 Referenčním rámcem zde myslí nástroj pro kontrolu pozorování sociálních podmínek v jejich
vztazích k lidskému chování. Park, R. E. (1952), The City as a Social Laboratory, s. 81.
2 Park výslovně vyžadoval, aby kulturní oblasti, které podle něj odpovídaly oblastem přirozeným,
byly zkoumány metodami, jež užívá kulturní antropologie pro studium kultury. Podobnou roli
přisuzoval historii.
3 Uvědomuje si záludnost pojetí, které počítá s mírou homogentity v přirozených oblastech.
Důvodem proč vzniká osídlení typu přirozené oblasti, není vnitřní touha po stejnosti, ale také
funkčnost a vzájemná užitečnost. Pro tuto skutečnost Park zavádí pojem symbiotického vztahu,
který funguje paralelně k sociálnímu. Viz otázka dualismu v HE.
4 Park, R. E. (1952), Community as a Spatial Pattern and a Moral Order. Jinde nacházíme: „Každé
velkoměsto má svoje obchodní centrum (CBD); středobod urbánního komplexu. Každé
velkoměsto má vlastní exkluzivní rezidenční oblast nebo předměstí; také oblast lehkého a těžkého
průmyslu a satelitních měst (…) každé americké město má vlastní slumy; ghetta; kolonie
imigrantů; bohémské a hobo čtvrtě (...)“. Srov. Park, R. E. (1952, orig. 1929), Sociology,
Community and Society, s. 196.
5 Setkáme se s kritikou považující chicagskou urbánní sociologii za dogmatickou v tom smyslu, že
předpokládá (např. dle Burgessova modelu), že síly, odvozené procesy a jejich důsledky budou
univerzální pro všechna města. Je na delší debatu, co si pod tím můžeme představit. Zda obecný
referenční rámec, nebo do detailu shodující se schéma platné pro každé město. My rozumíme
chicagským modelům jako otevřeným možnostem, jak zkoumat moderní velkoměsta západu, byť
se výsledky mohou lišit (viz diskuse k Burgessovu modelu).
6 Viz Park, R. E. (1952, orig. 1929), Sociology, Community and Society, s. 198.
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Parkovo pojetí přirozené oblasti je prostoupeno zřetelnými odkazy k biologismu a
reduktivnímu mechanicismu. Figura velkoměsta jako entity, ne nepodobné
nějakému živlu nebo jiné přírodní síle, jež je nadřazená jednotlivci či společnosti,
ukazuje následující: „Metropole, jak se zdá, je velkým prosévacím a třídícím
mechanismem, který způsobem, jehož podstatu jsme ještě zcela neobjasnili,
neomylně vybírá z celku populace individua, která se nejlépe hodí pro život v tom
či onom dílčím regionu nebo milieu. (…) v selekci a segregaci populace každý
najde místo, kde může nebo musí žít.“ 1 Pro popis velkoměsta jako „slepého
segregačního mechanismu“ by Park uvítal řešení, které by umožnilo „redukovat
všechny sociální vztahy na vztahy prostorové“, a tak uvolnit pole exaktnosti
fyzikálních věd: „Sociální fenomén by byl redukován na elementární pohyby
individuí, stejně jako fyzikální fenomén, chemická reakce (…) jsou redukovány
na elementární pohyby atomů a molekul.“2 Park si byl vědom limitů, ba
nemožnosti aplikovat takový schématický přepis na sociální otázky. Protože každá
dvě individua vstupující do vztahu se stále proměňují, považoval za nemožné, aby
je matematická reprezentace učinila více srozumitelnými. Fyzické vzdálenosti pak
budou v otázkách sociálních vztahů dále vystupovat jako „sociální vzdálenost“
(viz měření sociální vzdálenosti). Namísto matematického modelu usiluje o
zapojení sociální psychologie – směřuje k subjektu. Nikoliv k subjektu
statickému, ale k jednání, k jeho zaměření a postoji, k interakci, protože sociální
změna se od nich odvíjí. Z orientace na interagujícího jednotlivce (obyvatele
přirozené oblasti) se pravděpodobně odvozovalo zapojení biografických zkoumání
a hledání

biografických typů, svými postoji a biografií odpovídajícími dané

přirozené oblasti.3 S vědomím, že kulturní formy lze odkrývat, pokud máme
k dispozici osobní zkušenosti jednotlivců, Park s Thomasovou dikcí zastával
kulturalistickou pozici, tedy že individuální jednání může být vysvětleno a
pochopeno pouze v kulturním a sociálním kontextu, v němž se objevilo.4 Tento
akcent, který můžeme vymezit jako tendenci k lokalizaci sociálního jednání do
relativně samostatných oblastí, otevírá prostor pro toleranci a porozumění městu
1 Park, R. E. (1952), The City as a Social Laboratory, s. 79. Tento slavný a často diskutovaný
Parkův výrok o „mechanickém roztřiďování populace“ nalezneme původně u A. Webera již v roce
1899: „Město je spektroskopem společnosti; analyzuje a prosévá (užívá stejného slovesa „to sift“)
populaci, oddělujíc a klasifikujíc rozličné elementy.“ Weber, A. F. (1967, orig. 1899). The Growth
of Cities in the Nineteenth Century. New York: Cornell University Press, s. 442.
2 Park, R. E. (1952), Community as a Spatial Pattern and a Moral Order, s. 173.
3 Kromě Thomase hojně užíval biografií (life stories) C. R. Shaw (viz Shaw).
4 Viz Park, R. E. (1952, orig. 1929), Sociology, Community and Society, s. 206.
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jako specifickému pluralismu subkultur, jež mají vlastní význam a hodnotu.
Jak jsme výše naznačili, Park viděl za fungováním a uspořádáním města skryté
mechanismy. Vrchol urbanizace – metropolis – se vymyká dosud známým
principům řízení. Je sice výsledkem tvořivé činnosti člověka a má člověku sloužit,
ale zároveň je, jako již jednou vzniklá „mohutná organizace“, vůči původním
účelům svým způsobem externalitou. Metropole zde vystupuje jako specifická
sociálně ekologická a kulturní forma v jistém smyslu již mimo kontrolu svých
tvůrců a ve svých důsledcích mimo jejich původní záměry. Pokud k představě o
městě jako mechanismu vztahů mezi přirozenými oblastmi, který není zcela pod
naší kontrolou, připojíme chicagský urbanismus moderního odcizení, výsledný
obraz, jakkoliv nebyl chicagskými sociology programově formulován, dostává
fatalistické kontury bezútěšné existence v moderním urbanizovaném světě.
S odkazem na problematiku přirozené oblasti jako na klíčové téma se setkáme i u
další veličiny chicagské sociologie, E. W. Burgesse. V shrnujícím eseji Research
in Urban Society označuje koncept přirozené oblasti za podstatný v tom smyslu,
že mohl dosavadní teoretické představy o životě ve městě zasadit do empirického
rámce. Jeho vymezení akcentuje funkci jednotlivého pro celkové: „Město se
skládá z přirozených oblastí, kdy každá z nich má dílčí funkci v celku ekonomie a
života města, každá má vlastní distinktivní instituce, skupiny a osobnosti.“1
Přirozenou oblast v Burgessově pojetí je možné zkoumat ze tří výchozích pozic,
které jsou odvozeny z jeho obecných předpokladů zkoumání městských komunit.
V druhém příspěvku do The City, ve stati Can Neighborhood Work Have a
Scientific Basis? se hlásí k Parkovu programu sociální vědy ve městě jako
zkoumání „sociálních sil“ na úrovni komunit. Burgess si byl vědom potřeby
zpřesnit pojem komunity jako konceptuálního nástroje, protože v sociálních
vědách nebyl zcela srozumitelný vzhledem k mnohoznačnému nebo libovolnému
vymezení: „Komunita označuje jednotlivce, rodiny, skupiny či instituce v určité
lokalitě a některé nebo všechny vztahy, které z tohoto společného usídlení
vyplývají. (…) Termín komunita se užívá pro vymezení sociálních skupin
z hlediska geografické distribuce jednotlivců a institucí, z nichž se skládá.“2
První hledisko je možné nazvat jako do jisté míry ekologické3 v tom smyslu, že
1 Burgess, E. W. (1964). Research in Urban Society – A Long View. In Burgess, E. W. a Bogue, D.
P. (Eds.), Urban Sociology. Chicago: University of Chicago Press, s. 7.
2 Burgess, E. W. (1967, orig. 1925). Can Neighborhood Have Scientific Basis? THC, s. 144.
3 Z dnešního pohledu by se jednalo spíše o polohu sociálně geografickou. CHS tento pojem ale v
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se chápe komunity skrze její lokalizaci a pohyb. 1 Při pojednávání pohybu jako
hlavního sledovaného hlediska se očekává analýza vytyčená v hranicích sociálně
ekologického pojetí procesů (viz procesy). Burgess se tázal, do jaké míry jsou
konkrétní specifika lokality (topografie, fyzické charakteristiky místa, cesty, trati,
parky aj.) determinující pro formování komunity samotné (např. distribuce a
pohyb obyvatel).2 Tedy zda a jak působí vnější prostředí jako selektivní
mechanismus vzhledem k prostorové strukturaci komunity a k etnické,
ekonomické a profesní diferenciaci? Do jaké míry vyjadřují geografické
vzdálenosti ty sociální (viz sociální vzdálenost)?
Komunita je v z tohoto pohledu výsledkem působení „ekologických sil“, což jsou
ty, které mají souvislosti s procesy kompetice (ekonomické) a segregace (podle
povolání a bydliště). Každé komunitě je třeba rozumět jako součásti širšího celku
města. Rámec pro takové rozumění tvoří např. Burgessův zonální model. Podobně
jako se město skládá z komunit, skládají se jednotlivé komunity ze sousedství.
Hranice komunit jsou na jedné straně vymezeny přirozenou topografií, na straně
druhé kompeticí. Stejně jako město i každá komunita má své přirozené centrum.
Obvykle je situováno na průsečíku obchodních tříd, kde jsou nejvyšší ceny
pozemků komunity: „Jsou charakteristické koncentrací maloobchodu, bank,
restaurací a vznosných zábavních paláců (palaces of amusement) s kinem a
veřejnou tančírnou.“3
Pohled na komunitu z hlediska kultury, resp. lokální kultury je zde druhým
hlediskem. Očekává se výskyt jistého unikátního kulturního vzorce, typického pro
danou lokalitu: „Lokální kultura zahrnuje lokálně charakteristické formy jednání,
ceremonií a sentimentu, které jsou v místě původní, nebo se s ním identifikují.“ 4
Navrhuje zde zkoumání především lokálních institucí (např. místní náboženské a
vzdělávací instituce). Jako ideální objekt nabízí čtvrtě imigrantů (viz dále v této
kapitole), kde je v průběhu kulturní změny možné sledovat vznik nových
kulturních forem.
podstatě nepoužívá. Pojem ekologické niky také používán nebyl, označované by vystihl asi
nejlépe.
1 Myslí se ekologické ve smyslu následujícím vymezení HE, může tedy připomínat sociálně
geografická zkoumání či zkoumání nik.
2 Ve výše zmíněném textu zmiňuje prostorové uspořádání. Zabývá se popisem fyzických elementů
– krajina a člověkem postavená infrastruktura a obydlí, místa práce a zábavy. Burgess, E. W.
(1964).
3 Burgess, E. W. (1967, orig. 1925), s. 149.
4 Ibid., s. 145.
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Třetím východiskem je sledování politické organizace komunity. Zde se má
usilovat o přiblížení vztahu mezi společným osídlením jistého území a schopností
společné akce založené na konsenzu. Výzkumník si má klást otázku, jak je v dané
lokalitě organizováno a vyjádřeno politické vědomí. Pro porozumění místním
politickým silám se musí výzkumník nebo sociální pracovník obeznámit se
zdejšími vlivnými osobnostmi. Mezi ně Burgess zařadil „šéfy gangů, majitele
kulečníkových heren, vedoucí sousedských organizací, význačné představitele
profesí – kněží, lékaři, právníci, pracovníci sociálních agentur v oblasti“.1
Burgess si byl dobře vědom, že zmíněná tři hlediska od sebe nelze zcela oddělit,
zároveň ale zdůrazňuje, že je nutné sledovat je relativně odděleně,2 protože jsou
„odlišnými aspekty skupinového života“, které ale nemusejí být vlastní každé
městské komunitě, čímž poukazuje na skutečnost, že některé komunity

nejsou

vymezitelné na základě všech tří hledisek.
Rovinou jistého sjednocení těchto hledisek bylo mapování městských komunit.
Již před Burgessem se objevují různé pokusy o kartografii dílčích jevů. Teprve
Burgess stojí u počátků „celostního mapování“ (viz např. Burgessův model).
Usilovalo se o sledování distribuce „fyzických struktur, institucí, skupin,
jednotlivců a všeho myslitelného, co bylo zmapovatelné v prostoru města“.3
Dělení města, které ignoruje zmíněné kulturně-ekologické hledisko, Burgess
podrobuje kritice. Vznáší oprávněnou námitku: „Jak dalece jsou nedostatky
politické akce vládních orgánů a sociální péče skrze sociální výbory výsledkem
neschopnosti založit administrativní oblasti na kulturních a ekologických
komunitách?“4 Na základě studia hranic přirozených oblastí Burgess spolu
s Parkem navrhují městskému úřadu, aby změnil strategii dělení města do
volebních okrsků (wards) a na místo nich se řídil jimi vymezenými (rozeznanými)
přirozenými oblastmi, resp. komunitami. Nejen že by se pravděpodobně zvýšila
akceschopnost úřadu a účinnost jeho opatření, došlo by také ke sjednocení dat na
přirozeném základě, což by zjednodušilo práci např. s výsledky cenzů (viz dále).
Osu následujícího textu tvoří dvě knihy. Ačkoliv jsou v jednotlivostech odlišné,
1 Ibid., s. 153.
2 Nejedná se o výklad reality jako takové, ale o návrh nástroje použitelného pro zkoumání
komunit ve městě.
3 Burgess, E. W. (1964).
4 Burgess, E. W. (1967, orig. 1925), s. 147.
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spojuje je několik skutečností. Obě se zabývají nejprve specifiky vzniku a
fungování městských komunit a přirozených oblastí. Vycházejí i z dalších
konceptů zakladatelů CHS (Thomase, Parka a Burgesse) a dále je rozpracovávají.
Výzkumy v nich popsané se všechny vztahují přímo k městu Chicagu. Knihy
vyšly ve stejném roce (1929) ve stejném nakladatelství (The University of
Chicago Press), které v tzv. „sociologické řadě“ (The University of Chicago
Sociological Series) plnilo roli ústředního zprostředkovatele dlouhodobých
výzkumů a zájmů hlavních osobností chicagské katedry sociologie. Přes všechny
nedostatky, o nichž se zmíníme, tyto dvě monografie tvoří jedinečný celek nikoliv
pouze z pohledu urbánních studií. Umožňují nahlédnout vážnost a zaujetí pro
úkol, který si autoři zvolili, což je patrné i z pohledu knižní kultury – jejich
pečlivé provedení ono zaujetí jen potvrzuje. Vyznačují se mezioborovostí, každá
je svým způsobem klasikou i mimo urbánní studia. Celek pokrývá celou škálu
metod sociálních věd té doby, některé z nich a zejména jejich kombinace jsou
inovatitvní. Jejich přiblížení by mělo být přínosem jak pro urbánní studia, na
město orientované sociology a antropology, tak pro dějiny a teorii vědy
(z hlediska popsání vývoje „školy“) a městské historiky.

V.i

The Gold Coast and The Slum

Klasickou studií k problematice „přirozené oblasti“, která Parkovo vymezení
definičně rozšiřuje a upřesňuje, je práce H. W. Zorbaugha (1896-1965) The Gold
Coast and The Slum.1 Studie výstižně zastupuje Parkovu snahu o přenesení teorie
urbánního výzkumu na studenty a skrze ně do terénu, kde měli aplikovat základní
teoretická a programová východiska, kombinovat etnografická pozorování
s empirickými daty, jejichž výsledkem měl být zřetelný obraz sociálně prostorové
dynamiky Chicaga.
Město se v perspektivě CHS v důsledku svého růstu dělí do množství
neplánovaných, tzv. přirozených oblastí. Zorbaugh je definuje následovně:
„Železnice, pásy průmyslu, parky a bulváry, řeky a terénní zlomy fungují jako
1 Zorbaugh, H. W. (1950, orig. 1929). The Gold Coast and The Slum. Chicago: University of
Chicago Press.
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bariéry bránící pohybu obyvatelstva a přispívají k upevnění hranic těchto
přirozených oblastí, jejichž centry jsou obvykle křižovatky několika obchodních
tříd.“1 Za ideální situace se má přirozená oblast vyznačovat specifickou výší
relativně stejnorodých nájmů a odpovídajícím využitím půdy: „Každá oblast
získává svého druhu individualitu blízkostí k průmyslu, obchodu, dopravě a
přirozeným výhodám, která je vyjádřena v hodnotách půdy a nájmech.“2
Podstatnou roli zde hrají kulturní faktory: „Z pohybující se a soupeřící masy
městské populace má každá přirozená oblast sklon přitahovat ty jedince, kteří jsou
k tomu předurčeni.“3 Na základě principu přitažlivosti podobného dostává jinak
surová segregace přirozené oblasti ráz oblasti kulturní: „(…) každá se svým
charakteristickým komplexem institucí, zvyků, věr, životních standardů, tradicí,
zájmů a postojů. Fyzická jedinečnost přirozené oblasti se znovu potvrzuje
v kulturní jedinečnosti populace, jež je v ní segregována. Přirozené oblasti a
kulturní skupiny se obvykle překrývají.“4 Tyto jednotlivé relativně jasně
prostorově a kulturně ohraničené oblasti, skupiny se pak formují do specifických
forem (či vzorců, viz výše Park), které mají vysokou míru pravidelnosti a
opakovatelnosti (jsou typizovatelné).
Protože vznikají v procesech kompetice a segregace, Zorbaugh je s ohledem na
terminologii HE nazývá jako komunity. Přirozené oblasti podle Zorbaugha
„skutečně existují“ (nikoliv pouze jako výzkumný koncept), jsou prostorově
kulturními jednotkami, základními seskupeními či jednotkami pro sledování
proměn města, které poslouží jako zdroj různorodých ukazatelů – od
kriminologické statistiky, přes kvalitu bydlení a parter služeb po politická hlediska
a kulturní konflikt. Úsilí o systematické sledování takových statistických údajů
mělo sloužit k popisu, případné predikci a reformě. 5 Zorbaugh také poukázal na
prokazatelně omezenou působnost městské správy v důsledku členění, jež
neodpovídá (alespoň přibližně) přirozeným oblastem. Proto i mnohé statistiky
vypovídají odlišně o stavu věcí, pokud je sledujeme rastrem obvodů a pokud je
interpretujeme podle přirozených oblastí.
1 Zorbaugh, H. W. (1925). The Natural Areas of The City. In Burgess, E. W. (Ed.), The Urban
Community – Selected Papers from the Proceedings of the American Sociological Society 1925.
Chicago: The University of Chicago Press, s. 222.
2 Ibid., s. 231. Patrná ekonomická determinace.
3 Ibid., s. 223. Srovnání s Parkem viz výše.
4 Ibid., s. 223.
5 Zorbaugh píše přímo o diagnóze. Přirozený proces a jeho výsledek v organismu „města“
potřebují diagnózu.
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Zorbaugh předpokládal, že život v lokálních oblastech má přirozenou organizaci,
navrhoval zkoumat podstatu fungování komunity, její původ a především změny,
jimiž prochází v rámci procesů industrializace velkoměsta. Základní referenční
rámec mu poskytoval Burgessův model. Rozuměl mu jako „ideálnímu schématu“,
které se vzhledem k odlišným dopravním a průmyslovým uspořádáním a
topografickým členěním měst nechová vždy stejně. Burgessovy zóny a v nich
rozprostřené přirozené oblasti jsou územím, kde se segreguje populace
v procesech kulturní a ekonomické kompetice. Výsledky kompetice nejsou
nahodilé, očekává se, že budou ve vztahu k užitečnosti a hodnotě půdy ovlivňovat
nájmy a užití půdy.1 V jejich důsledku „(...) se město stává mozaikou sousedství,
komunit a malých kulturních světů“.2 Tato mozaika sice svádí k představě
samostatných komunit, Zorbaugh ale namítá, že zde působí síly proti těm, které
oblastem propůjčují jejich charakter. Má se jednat zejména o růst města, jenž ve
svých důsledcích mozaiku stejnorodých komunit tříští.
Zorbaugh chápal komunitu také v kulturně-sociologickém významu: „Komunita
je lokální oblast, v níž lidé užívají stejného jazyka, podřizují se stejným zvykům,
jsou víceméně stejného smýšlení a jednají na základě stejných postojů.“ 3
Komunita takto pojímaná se zcela nekryje s pojmem přirozené oblasti vymezené
na základě „land values“. Příkladem zde má být pospolitost idealizované vesnice
– ve své očekávané homogenitě a tradicionalismu.
Proti pospolitosti, komunitě, v níž je určující kontinuita zaručena konsenzem, se
ve velkoměstě

sociální solidarita rozpouští a jednota jako předpoklad pro

konsenzus mizí spolu s tím, jak se obživa, spotřeba, odpočinek jedince
delokalizují (situovány mimo komunitu): „(...) bezprostřední kontakty a intimní
vztahy v lokálních oblastech byly vystřídány občasnými, přechodnými,
povrchními (”objektivními”) kontakty. Skutečnost nárůstu extrémní individuace
chování činila lokální oblasti velkoměsta podstatně odlišnými od vesnice či města
(town). Nevyskytovaly se zde tradice či společné zkušenosti, žádná jednota zájmu
1 Pravděpodobně jeden z úhelných paradoxů chicagské urbánní teorie je, že není zcela zřejmé,
v jakém vztahu jsou procesy a land use. Některé oblasti jsou ještě před osídlením z různých
důvodů atraktivnější než druhé, potud jsou jistým způsobem předurčeny k výlučnému užívání či
k speciálnímu opatření pro společné užívání. Jiná otázka je, zda oblasti nějakým způsobem
narušené jsou výsledkem lokální sociální krize, nebo souvisejí s menší lokální atraktivností a
vytěžitelností. Zřejmě se „land use“ váže na sociální aspekty více, než bylo jasně artikulováno.
2 Zorbaugh, H. W. (1950, orig. 1929), s. 234. Viz výše téměř identické vymezení Parkovo.
3 Ibid., s. 223. Je zřejmé, že pojem komunita užívá ve dvou různých významech – ekologickém a
kulturním. Někdy je obtížné odlišit, který má na mysli. Viz diskuse v kapitole o HE.
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nebo postojů, která by sloužila jako základ pro společnou akci (collective action).
Lokální skupiny nejednají. Nemohou jednat. Lokální život zaniká.“1
Zorbaugh se ve svém výzkumu zaměřil na tzv. Near North Side, severní část
Chicaga. V dobové terminologiii se jedná o typickou zónou přechodu (zone in
transition2): „Je to oblast světla i stínu, zřetelných kontrastů ne pouze mezi novým
a starým, mezi cizím a domácím, ale mezi chudobou a bohatstvím, neřestí a
úctyhodností, konvenčním a bohémským, luxusem a dřinou.“ 3 North Side nazývá
také jako „Lower North Community“ a dělí ji na šest přirozených oblastí, resp.
komunit4 – Gold Coast, World of Furnished Rooms, Towertown, Halfworld, Slum
a Little Hell, které v monografii vystupují jako samostatné oblasti výzkumu.5
Podobně jako jiní Parkovi žáci při jejich popisu kombinuje různé metody
zkoumání a způsoby psaní. Vyjadřuje se s pomocí barvitých popisů uličních scén
na rozhraní reportáže a zúčastněného pozorování, užívá osobní biografické
dokumenty, výtahy z rozhovorů s „informanty“, lokální statistiky přenesené do
typizovaných map aj.
Jednotlivé oblasti se snaží vykreslit jako odlišné světy, 6 usilovně hledá rozdíly,
kde by jiný mohl hledat společné rysy. Hannerz k tomu poznamenává, že pokud
by Zorbaugh věnoval více pozornosti dění na sociálních hranicích mezi
pomyslnými celky, přestaly by se jevit tak zřetelně samostatně. 7 Jak jsme se již
v úvodu zmínili, zadáním práce do značné míry bylo převést teorii a rétoriku
chicagských teoretiků do praxe, což znamenalo najít jasné odlišnosti a hranice
mezi komunitami a pojmenovat tak jejich vzájemné vztahy i za cenu – ať již
úmyslného či nikoliv – opomíjení možných kontradikcí.
The Gold Coast se táhlo podél pobřeží Michiganského jezera ve tvaru dva bloky
hlubokého a míli dlouhého pruhu. V oblasti byl nejvyšší nájem ve městě, po
několik generací se v ní soustřeďovala nejsvrchnější vrstva společenské hierarchie
1 Zorbaugh, H. W. (1950 orig. 1929), s. 251. „Velká část populace města žije podobně jako lidé ve
velkém hotelu, potkávají se, ale neznají jeden druhého“. Ve svém vyznění připomíná Wirthův
USWL.
2 Viz analýza Burgessova zonálního modelu.
3 Ibid., s. 4.
4 Zde se naskýtá otázka, o jaké komunity se jedná; ekologické snad, ale o pospolitosti nikoliv vždy
(Gold Coast, World of Furnished Rooms), spíše o oblasti s nějakým typickým morálním řádem.
5 Blíže se zde věnujeme pouze třem oblastem, které považujeme za zásadní pro další vývoj
problematiky.
6 Zorbaugh používá přirovnání, že městské ulice mohou být čteny jako geologické vrstvy ve skále.
7 Hannerz, U. (1980). Exploring the City, Inquiries Toward an Urban Anthropology. New York:
Columbia University Press, s. 49.
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Chicaga. Gold Coast nebylo obydleno v běžném slova smyslu (ve smyslu trvalé
komunity), počet obyvatel silně kolísal v sezónním cyklu, nejprestižnějším
bydlením byly luxusní hotely. Obyvatele Gold Coast nelze považovat za komunitu
ve smyslu idealizované pospolitosti, nicméně byli identifikovatelní participací na
sociálních rituálech, jimiž buď svoje členství potvrzovali, nebo o ně usilovali.
Aktivity s nimi spojené jsou sice různorodé, ale zřetelně institucionálně
formulované. Zorbaugh se zde zaměřil na kontinuitu a celistvost skupiny
obyvatel, udržovanou zvláštním chováním a rituály. Zřejmě inspirován
Veblenovými postřehy,1 pronikal do exkluzivních salónů, klubů a hotelů.
Přínosným se jeví, že se zájem „urbánního etnografa“ obracel i jinam než
k chudinským či imigrantským čtvrtím, kam byla dosud převážně orientována
pozornost městského výzkumu.
Elitní společnost2 Chicaga nebyla výjimkou z ostatního dění, i ona čelila změnám
v důsledku urbánního rozvoje. Dřívější bariéry sociální mobility, tedy i dědičnost
sociálního postavení spolu s výlučnou lokalizací, byly ve své platnosti
oslabovány, k dosažení či udržení pozice se stále více užívalo specifické rituální
interakce, v Zorbaughově terminologii „sociální hry“ (social game): „Sociální hra
je konstantním soupeřením o rozlišení a vysoký status mezi těmi, co jsou uvnitř, a
těmi vně, kteří se snaží o proniknutí.“ 3 Prubířským kamenem vertikální mobility
zde byl tzv. Social Register – tenká modrá knížka, již mohl legálně vlastnit pouze
ten, jehož jméno v ní bylo uvedeno na základě přísné přijímací procedury. Plnila
roli institucionálního třídícího mechanismu, který měl ustavující funkci vzhledem
k hranicím skupiny.
Popisované rituály sociální hry jsou celkem, jenž se ve svých rysech podobá
rituálům „zahálčivé třídy” (okázalá spotřeba) – řada vnějškových znaků, pravidel
a etikety, od pravidel pro sladění a exkluzivitu oblečení a doplňků přes zákazy
deštníku či jízdy taxíkem do opery až po celkové vyznění osobnosti a vyžadované
činnosti všedního dne,4 zmiňuje také ritualizaci napodobování – a má úkol, zjevný
či nikoliv, dodat rozlišovací znaky členům Social Register, zároveň i hranice a
1 Výslovně Veblena uvádí jako jeden ze zdrojů. Veblen na UC působil do roku 1906.
2 Myslí zde na společnost ve smyslu společných zkušeností, postojů, tradic a konvencí.
3 Zorbaugh, H. W. (1950 orig. 1929), The Gold Coast and The Slum, s. 49.
4 V dámské společnosti vystupuje do popředí důležitost plánování. Rituál má herní prvky ve
smyslu tvorby vlastních scénářů. Jak zkombinovat následující aktivity? Kadeřník (jednou nebo
dvakrát týdně); manikúra (1 nebo 2krát týdně); masáž (jednou týdně); krejčí; nakupování (každých
několik dní); baletní cvičení pro udržení figury (jednou týdně). Ibid., s. 55.
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identifikátora vetřelců usilujících o proniknutí a zachycení se ve vysněné elitní
společnosti. Tato úzká skupina si byla vědoma nutné péče o hranice své
výjimečnosti, i relativní snadnosti prostého napodobení. Proto vnějškové znaky,
relativně otevřené nápodobě, propojovala se skrytými významy interakce. Kdo
nebyl zasvěcen do vědění tohoto uzavřeného společenství, byl, přes všechnu
snahu jednat správně, odhalen jako přestrojený buran,1 přinejlepším cizí element.
The world of furnished rooms, nebo také rooming-house district, byl, jak název
napovídá, částí města, již charakterizovalo přechodné bydlení v podnájmu. Plnil
roli pomyslné centrální ubytovny pracujících jednotlivců. Zorbaugh přikládal
specifickým kvalitám oblasti velký význam, protože se vázaly k dominantnímu
tématu chicagských badatelů – k cizotě a indiferenci v sociálních vztazích jako
důsledku života ve velkoměstě. Panuje zde atmosféra „kompletní anonymity“
způsobená mobilitou nejvyšší intenzity – obyvatelé vydrží na jednom místě
nejvýše pár měsíců, v nájemních domech nikdo nikoho nezná, lidé stále přicházejí
a odcházejí, nevznikají tedy ani žádné skupiny, rodina se téměř nevyskytuje,
oblast je bezdětná. Sociální život, jak byl tradičně definován (život v rodině), se
zde rozpadá do individuálního. Zorbaugh shrnuje: „Je zřejmé, že zde nemůže být
žádná pospolitá tradice nebo společná definice situací, žádné veřejné mínění,
žádná neformální sociální kontrola. Výsledkem je politická indiference, laxnost
v konvencích a standardech a osobní a sociální dezorganizace.“ 2 Ideálním typem
obyvatele je pak svobodný muž v produktivním věku, 3 nepracuje manuálně,
pracuje na nějaké střední pozici jako úředník. Je mobilní a přizpůsobivý, práci a
relativnímu zabezpečení životního standardu obětuje sociální kontakty, nespolčuje
se a vůči věcem veřejným (obecním) je netečný.
„Slum“ se rozkládal na západním okraji a pokračoval podél řeky až k jejímu ústí
v jižní části North Side a odděloval tak průmysl od ostatních částí města. Slum
měl být oblast se zřetelnou dezorganizací a dezintegrací, ale také místo svobody,
individualismu, izolace a nedůvěry. Kromě kolonií cizinců zde měli přebývat
1 Zorbaugh osoby, které usilují o postup vzhůru a vysněné vytištění svého jména v seznamu,
nazývá jako „climbers“. Také si všímá, že i osoby nemající prostředky adekvátní k členství
v seznamu dokáží perfektním pohybem a znalostí pravidel přesvědčit o své plné kompetenci.
2 Ibid., s. 82.
3 V 1 139 zaregistrovaných „rooming and lodging houses“ přebývalo kolem 23 000 lidí.
Devadesát bloků pak bylo podrobně prozkoumáno. V nich tvořili svobodní muži asi 52 %,
svobodné ženy 10 %, páry 38 % většinou ve věku mezi 20 až 35 lety. Ibid., s. 70–71.
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„hobos“, prostitutky, kriminálníci, psanci a jinde nevítané etnické skupiny (Číňané
či Afroameričané). Oblast je možné rozdělit do dvou odlišných osídlení; jižní část
levných ubytoven a západní část činžovních domů, kde dominovali cizinci.
Podmínky především jižní části slumu byly do značné míry způsobeny
spekulacemi s cenou parcel a půdy, část domů se nechávala postupně zchátrat, aby
bylo možné prodat půdu, na níž stály, za jiným účelem. Nájmy v takových
domech, resp. levných ubytovnách byly nízké, podmínky ale nevyhovující.
Dominujícím rysem byla vše prostupující chudoba. K popisu situace Zorbaugh
užíval zprávy sociálních agentur o jednotlivých případech, 1 které se svým
vyzněním podobaly výše uvedeným (viz C. Booth, Hull-House aj.). Typický
vzorec tvořily různé varianty sociálního pádu, doprovázené alkoholem, dluhy a
izolací: „Slum je plný nepřizpůsobených, často psychotických osobností, které
jsou zde izolovány od dřívějších vztahů. Bariérou nejsou pouze nemoc, selhání
nebo nectnost. Vždy jsou doprovázeny souborem postojů, které osobu vydělují ze
světa mimo slum.“2 Obyvatelé se stávají jakýmisi „sociálními zombie“, zbaveni
základních rysů humanity, kteří se pohybují v „džungli lidských trosek”.3
Západní část slumu se stala cílem, kam směřovala velká část imigrace, plnila
funkci oblasti prvního osídlení různými národnostními či etnickými skupinami.
Pro ty, které se zde usazují v komunitách či koloniích, užívá termín ghetto
v širším významu, jak ho zavádí Wirth, tedy jako komunity cizinců s vlastními
tradicemi, zákony a institucemi.4 Relativní uzavřenost komunity, alespoň
zpočátku, přispívá k udržení prostředí vlastní kultury a slouží tak jako místo
bezpečí, srozumitelného statusu a role, zkušenosti, porozumění a podpory. Jak se
měnil podíl původních skupin v aktuální populaci v důsledku jejich pohybu,
docházelo k oslabování původních kulturních funkcí a kulturnímu křížení.5
Kulturní komunity měly zpočátku čitelné prostorové vyjádření v podobě
viditelných symbolů, které se vztahovaly ke společné tradici. S rychlými změnami
lokace komunity6 se tento „fyzický základ kontinuity“ vytrácel: „V tomto
kosmopolitním světě (…) tradiční sociální definice ztrácejí svůj smysl a tradiční
1 Každá rodina, která dostávala nějakou formu sociální podpory, byla evidována a byl o ní veden
záznam formou spisu či zprávy, v nichž se popisují jak aktuální stav, tak dlouhodobý vývoj a
příčiny chudoby.
2 Ibid., s. 134.
3 Ibid., s. 129.
4 Popisuje perskou, řeckou, švédskou, německou, afroamerickou a italskou komunitu.
5 Viz „marginal man“ a kulturní hybrid.
6 Etnicita komunit se v Near North Side obměňovala v intervalu často kratším než jedna generace.
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kontrola se hroutí. Skupiny ztrácejí svou identitu a sociální vzorce splývají
v hybrid, který není sicilský, perský ani polský, ale je to slum.“1
Místo pobytu jednotlivých komunit se měnilo s dalšími vlnami imigrantů a
Zorbaugh přijal rámec daný učením o principech sociálně-ekologických procesů.
Švédská komunita (Smoky Hollow), která zaujala místo po Irech (Kilgubbin), je
postupně vytlačena k severnímu okraji oblasti. Na jejich místě se nejprve ocitli
Italové (Little Sicily), později zde najdeme černošský Black Belt. K pohybu a
přesídlení nedochází bez zřetelné tenze a konfliktů (viz chicagské rasové
nepokoje).
Popisované komunity slumu podle Zorbaugha ztrácely vlastní kulturní identitu,
jejich život nebyl uspokojivě integrován kolem institucí, jako je škola, profesní
organizace, církev či lokální tisk, přesto je nějakým způsobem organizován – ať
už v klubu, gangu nebo spolku. Zorbaugh rozlišoval mezi dezorganizací jako
stavem rozkladu původních struktur (či procesem k němu směřujícím) a mezi
absencí organizace.2 Pohyb skupin, snad původně kulturních komunit, které se
vzhledem k původním kořenům postupně stávaly kulturně bezprizornými, použil
jako argument pro výše zmíněné pojetí komunity v rostoucím industriálním
velkoměstě.
Půl století po Zorbaughovi se do Near North Side vydal A. Hunter,3 aby provedl
„replikaci“ původního výzkumu. Uvědomoval si, že replikace bez kombinace
s metodami, které se v komunitním výzkumu etablovaly během uplynulého půl
století, by byla nesmyslným opakováním. Z původních metod použil zúčastněná
pozorování, klasické bodové mapy i osobní rozhovory, z metod současných
především ty, které se týkají zpracování dat a práce s relevantním vzorkem
populace. Hunter srovnal aktuální situaci chicagských komunit se Zorbaughovou
a sledoval procesy sociální změny ve městě, výzkum prohloubil také sledováním
změn na straně sociální a výzkumné teorie.
Hunter zaznamenal paradox, který provází velkou část chicagské urbánní teorie –
teoreticky obtížně překlenutelný vztah mezi setrvalostí a pohybem. V Burgessově
modelu, z nějž Zorbaugh vychází, se jedná o pohyb mezi funkčně odlišnými
1 Ibid., s. 152.
2 Toto rozlišení není zcela výslovné, vyplývá ale z logiky textu.
3 Hunter, A. (1997, orig. 1983). The Gold Coast and the Slum Revisited: Paradox in Replication
Research and the Study of Social Change. In Plummer, K. (Ed.), The Chicago School – Critical
Assessments Vol. IV. London: Routledge.
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částmi (funkcionálními nikami). Pohyb zde znamená výslednici po sobě
následujících kroků, vyplývajících ze sociálně ekologických procesů. V kontrastu
s tím stojí koncept přirozené oblasti jako „svého druhu komunity“, které ve své
obecné koncepci implikuje trvalost, jistou stacionaritu.
I po padesáti letech zůstává Near North Side jako „přirozeně“ ohraničené území
nezměněno, i dominantní aktivity dávající oblasti specifický charakter jsou v jádru
stejné: „Je to tak, jako by 'přirozené síly' (natural forces) raných představitelů HE
pokračovaly v původním segregačním vzorci. Rozložení podle věku, rodinného
životního cyklu a životního stylu a především sociální třídy zůstalo relativně
nezměněno.“1 Také prostorová blízkost mezi bohatstvím Gold Coast a chudobou
slumu je zachována. I když došlo k výrazným změnám ve fyzickém uspořádání –
celé bloky zmizely, velké části byly přestavěny –, jednotlivé oblasti zůstaly na
svých místech. Honosné domy a hotely Gold Coast vystřídaly mrakodrapy,
v oblasti „furnished rooms“ dnes stojí Carl Sandburg Village – moderní obytný
blok obývaný zase především svobodnými „white collars“. Ve „Small Italy“ byl
vybudován rozlehlý komplex „Cabrini Homes“, jehož většinovou populací jsou
dnes Afroameričané. V důsledku změn ve struktuře produkce města (postfordismus, post-industrialismus) se mění i prosperita a naděje jednotlivých
„komunit“ – obyvatelé slumu, kteří často přežívali díky blízkosti průmyslové
výroby, jsou v trvalém ohrožení chronickou nezaměstnaností, mladí „white
collars“ již nejsou intelektuální uprchlíci z maloměst či farem Středozápadu, ale
absolventi univerzit uvyklí svobodnému životu velkoměsta. Obyvatelé „zlaté
míle“ nejsou jen dědici starých peněz velkopodnikatelů počátku dvacátého století,
ale obvykle různorodí představitelé vyššího managementu nadnárodních gigantů,
usídlených v centru.
Hunter poukázal na paradox plynoucí ze vztahu mezi strukturálním
determinismem Zorbaugha a jeho kolegů – přirozené oblasti jsou výsledkem
procesů, jež těžko můžeme ovlivnit – a reformním úsilím, zvláště patrným
v závěrečné pasáži knihy, které mělo být zaměřeno na obyvatele a vyústit v nové
sociální politice, v jakémsi propojení soukromé filantropie a získávání dat pro
reformní účely. Nepovažujeme za paradox snahu o narovnání negativních
důsledků „nevyhnutelného”. Jestliže chicagští badatelé považovali negativní
1 Ibid., s. 110.
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důsledky za „přirozené“, je také přirozené hledat způsoby, jak tuto palčivost, ať
jakkoliv „nevyhnutelnou”, utlumit.
Sociolog Paul Hatt, který prověřoval použitelnost konceptu přirozené oblasti
v empirických studiích Seattlu, konfrontoval v sérii článků ekologické pojetí
přirozených oblastí. V článku The Concept of Natural Area srovnával dvě mapy
jedné části Seattlu, které sledovaly rozložení výše nájmů – jedna měla jako
měřítko podoblasti a druhá bloky. Dochází ke zjištění, že mapy, jež mají
reprezentovat skutečné rozložení nájmů, vykazují podstatné odlišnosti, pokud
změníme měřítko. První mapa nám ukazuje postupný gradient šesti poměrně jasně
ohraničených mikroregionů, resp. přirozených oblastí, postupujících

od

jihozápadního rohu (navazuje na zónu přechodu) k severovýchodnímu (k Lake
Washington a novému komfortnějšímu bydlení), což by přibližně odpovídalo
„ekologickým“ předpokladům.

Obr. 14. Hattova cenová mapa průměrných nájmů podle suboblastí.
Hatt, P. (1946), s. 424.

Pokud ale sledujeme mapu v podrobnější optice, v měřítku podle bloků, stále
vycházeje ze stejných dat, zbudou nám z reprezentativních prstenců pouze dvě
extrémní polohy (nejnižší a nejvyšší nájmy) v protilehlých rozích, což znamená,
že místo šesti přirozených oblastí se nám objeví pouze dvě malé a jedna velká
pokrývající většinu území, tzv. oblast „mezi oblastmi“, s různě promísenými
úrovněmi nájmů (nemají významnou stejnorodou charakterisitku; „interstitial“).
Autor se přiklání k využití podrobnějšího měřítka, aby se předešlo „násilnému
přenášení dat do vzorce, který odpovídá ekologické teorii“. (…) „Přirozené oblasti
odvozené z první mapy jsou homogenní fiktivně a posilují gradient a vzorec
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přirozených oblastí; a to do té míry, že téměř vytvářejí skutečnost, která
neexistuje.“1
Hatt považoval za rozhodující hledisko pro vymezování přirozených oblastí
stejnorodou výši nájmů. Jako doplňující hledisko, i vzhledem k pojetí přirozené
oblasti předpokládajícímu vytváření etnických clusterů, které mohou nabýt
podoby ghett, zohledňuje lokální etnickou dominanci.2 Kombinace těchto dvou
hledisek u mapy podle suboblastí nepřinese významnou souvislost stejnorodých
nájmů a převládajícího etnika,3 užití blokové mapy přinese stejný výsledek – dvě
přirozené oblasti: jedna severovýchodně, v níž nalezneme absolutní převahu
bělochů s vysokou kvalitou bydlení; druhá v jihozápadním rohu, etnicky
nejpestřejší a nejpromísenější s nejnižší kvalitou bydlení; zbytek opět v ploše
nezařaditelný.4

Obr. 15. Hattova cenová mapa průměrných nájmů podle bloků.
Hatt, P. (1946), s. 426.

Hatt tedy nalézá většinu ze sledovaných etnik rozptýlenou mezi převládajícími
bílými Američany, aniž by se tvořily nějaké pásy či jiná seskupení jakkoliv
připomínající etnické ghetto či cluster ve smyslu přirozené oblasti. V blokovém
měřítku užívá nadpoloviční množství obyvatel jednoho etnika za dostatečný
výskyt pro lokální dominanci. Výsledky ale překvapivě ukázaly, že bloky, v nichž
převládají etnické menšiny, spolu často nesousedí a netvoří tak ony clustery:
1 Hatt, P. (1946). The Concept of Natural Area. ASR, Vol. 11, No. 4, s. 425.
2 Hatt, P. (1945). The Relation of Ecological Location to Status Position and Housing of Ethnic
Minorities. ASR, Vol. 10, No. 4.
3 Hatt, P. (1945). Spatial Patterns in a Polyethnic Area. ASR, Vol. 10, No. 3.
4 Ve sledované části „širšího centra“ Seattlu se neobjevuje zřejmá diskriminace na nájemném:
„Rozdílné nájmy za stejné nemovitosti (srovnatelná velikost a stav) pro rozdílná etnika se zde
nevyskytují.“ Ibid., s. 483.
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„Mapy ukazují, že se různé menšiny překrývají a že několik důležitých
koncentrací různých menšin se vyskytuje v jedné obecné oblasti.“ 1 Ukázalo se, že
segregace v Seattlu sice probíhá, ale převážně v blocích, a netvoří jasně vyhraněné
oblasti. Segregace zde potom působí silně nepravidelně oproti očekávání třídění
do stejnorodých ghett. Hatt výsledky nepřeceňuje, protože Seattle má ve srovnání
se staršími a většími městy nesrovnatelně menší a mladší podíly menšin. Vděčíme
mu ale za upozornění na podrobné sledování segregace, resp. zda probíhá, jak
předpokládali představitelé CHS, více v oblasti jako celku, či po blocích.
Přirozené oblasti jako koncept pro empirické porozumění urbánní realitě Hatt sice
zcela nezpochybňuje, ale přichází s kritickými podněty jak vzhledem k jeho
podstatě, tak k jeho používání. I když se koncepce přirozené oblasti v jeho
výzkumech nepotvrdila, nabádal Hatt

k opatrnosti namísto nesnášenlivosti a

zavržení. Poukazuje na ten aspekt chicagské školy, který můžeme nazvat
kartografickou výmluvnosti, kdy hrozí prosté vybrání jednoho faktoru pro určení
hranice oblasti, i když se může překrývat s ostatními, resp. dovoluje nám
nahlédnout do skryté dílny, v níž se pracuje na pevném vztahu mezi koncepty a
jejich důkazním materiálem tak, že se zakreslují do map (a „nutně“ zkreslují). Za
zamyšlení stojí vztah mezi specifickou sugestivitou mapy či plánu, imaginací
čtenáře mapy, plánu a procesem, který probíhá od operacionalizace koncepce
přirozené oblasti přes sběr dat po jejich přenesení do plánu a odvození obecné
teorie.
Pro ustavení PO jako výzkumného rámce bylo zásadní vypracování fixní mapy
chicagských komunit, jež by odpovídala jejich „skutečné existenci“, a ne
arbitrárním okrskovým či jiným často ad hoc narýsovaným politicko-správním
hranicím. Základní komunitní mapy a jejich první aplikace vznikly spoluprací
jednoho z podvýborů Chicago Council of Social Agencies a Social Science
Research Committee (později Local Community Research Committee),2 jejž
financoval Laura Spelman Rockefeller Memorial. Vyhodnocování dat a kartografii
pak prováděla katedra sociologie. Ať již byla organizační struktura stojící za fixací
chicagských komunit jakákoliv, jejich existence je přímo odvozena od Parkova a
Burgessova pojetí PO: „(...) úkolem bylo definovat soubor oblastí města, kdy
každá z nich bude mít vlastní komunitní historii, jméno a povědomí o společných
1 Hatt, P. (1945). Spatial Patterns in a Polyethnic Area. ASR, Vol. 10, No. 3, s. 356.
2 K těmto výzkumným institucím blíže v úvodní kapitole.

261

zájmech na straně obyvatel, také soubor místního podnikání a organizací“.1
Chicago bylo v základní mapě rozděleno do 75 komunit, které obsahovaly 935
okrsků cenzu. Mapa komunit vytvořila základní rastr a rámec (do současnosti
v mapě přibyly pouze dvě oblasti) umožňující jasnou vizualizaci výskyty
jednotlivých jevů a také jejich vzájemnou komparaci jak z hlediska lokalizace
jednotlivých jevů, tak z hlediska jejich dlouhodobého vývoje (jako výzkumný
nástroj pracuje s prostorovým i časovým hlediskem). Toto byl skutečně jedinečný
výzkumný nástroj a ve své době ojedinělý výdobytek, který svou trvalostí
poskytuje unikátní možnosti srovnávání. Standardizované komunitní mapy
doprovázely místní cenzy od roku 1920 ve formě Local Community Fact Books,

Obr. 16. Mapa dezorganizovaných a suicidálních oblastí.
Cavan, R. S. (1965), s. 101.
1 Hunter, A. (1974). Symbolic Communities – The Persistence and Change of Chicago's Local
Communities. Chicago: University of Chicago Press, s. 25.
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které patrně byly prvními svého druhu v USA, 1 při reedici cenzů jako
institucionální zastřešení opět fungovalo místní univerzitní nakladatelství. Tyto
mapy jsou nejvýstižnějším zdrojem představy o CHS jako o výzkumu
velokoměstské „mozaiky“. Začneme-li se mapami zabývat blíže, bude evidentní,
že tato mozaika má více dimenzí, např. při srovnání jednoho jevu zaznamenaného
v mapách z cenzů 1920 a 1930 dojdeme jednoduše k evidenci jeho možné změny.
Pokud si přiblížíme celé série map z jednoho období, v nichž se sleduje řada
témat (v mono- nebo polytematických mapách), pokud by byly tyto jednotlivé
jevy

zaznamenány

různobarevně

na

fóliích

(sebe-vraždy,

tuberkulóza,

ekonomický status, prostituce, etnicita aj.), vyjevila by se mozaika stacionární.
Skutečnost, že PO byly jednou z os CHS, nedosvědčuje pouze jejich
programatické rozpracování a převedení do rastru komunitní mapy, nejsou to ani
dvě zmíněné monografie, jež koncept evidentně používají. Hlavní důkazem je
takřka univerzální přítomnost PO v dalších centrálních monografiích CHS, na
tento pojem narazíme prakticky vždy v klíčových souvislostech, v úvodních
kapitolách představujících jejich konceptuální rámec. PO jsou východiskem jak
pro chicagské kriminologické výzkumy,2 tak pro monografie věnované
specifickým subkulturám, které jsou rozebírány v další kapitole (The Hobo a The
Taxi-Dance Hall). Tento koncept je logicky také v centru chicagského výzkumu
etnicit (blíže v odpovídající kapitole). Zmíníme-li jiné známé monografie, např. E.
Mowrer psal o oblastech dezorganizace rodiny a R. Cavanová o „sebevražedném
pásu“ zahrnujícím několik PO.
Cavanová blíže zkoumala čtyři „komunity“ v centru Chicaga, kde byla nejvyšší
sebevražednost (viz mapa). Kromě typického vymezení komunity jako PO3
zdůraznila jejich přirozenou historii, kdy je chápala jako rezidua původně
samostatných komunit (sídel) postupně pohlcených velkoměstem. Její analýzy
neprokázaly souvislost mezi demografickou skladbou populací a sebevražedností
– jakkoliv se velký podíl imigrantů, převažující muži a dospělí považovali za
přispívající skutečnost –, proto se při pátrání po hlavních suicidálních faktorech
1 Jedna z těchto sérií byla zdigitalizována z přístupněna v digitálních sbírkách The University of
Chicago Library.
2 Prakticky všechny základní práce C. Shawa a H. D. McKaye a také F. M. Thrashera s konceptem
zcela artikulovaně pracují.
3 „Tyto komunity obvykle mají přirozené hranice jako bulváry, železnice, tramvajové koleje, řeky,
parky, jež fungují jako komunikační bariéry. (…) v těchto oblastech si lidé vytvářejí jistý typ
loajality a v integrovaných částech města komunitní vědomí a jednoznačné kontrolní instituce.“
Cavan, R. S. (1965, orig. 1928). Suicide. New York: Russell and Russell, s. 82.
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soustředila na aktivity či soubory jednání typické pro dané oblasti. Jako typické
indikátory sebevražednosti označila vysokou intenzitu obměny populace, absenci
či redukci rodinného života, vysokou rozvodovost, zastavárny, 1 vraždy, užívání
drog, prostituci atd. Cavanová ale zůstala pouze u indikátorů, a pokud psala o
faktorech, měla na mysli osobní a komunitní dezorganizaci, 2 jejíž typickými
projevy měly být zmíněné indikátory. Přiložená mapa, na níž je dobře patrných
oněch 75 komunit, je zajímavá lokalizací oblastí drog, prostituce, zastaváren a
přechodné populace, které se přesvědčivě překrývají s oblastmi vykazujícími
nejvyšší míru dokonaných suiciduí.
Z klasických kritik PO ještě připomeňme M. Alihanovou, jež používala podobné
argumenty jako v diskusi o komunitě, upozorňovala na nedostatečnou
konzistentnost a jednotnost logické klasifikace.3 Kritika se vztahovala na
komplikace překryvu a nedostatečné rozlišení kulturních a ekologických komunit
(např. otázka segregace). Domnívala se, že nedostatky teorie nelze napravit
kvalitními empirickými pracemi, byly to podle ní právě rozdíly mezi faktickou a
teoretickou stránkou HE, co obojí činilo neukotveným a nejasným. Přes kritický
tón Alihanová uznala kvality chicagských monografií: „Je překvapivé, že škola
navzdory nejasnosti konceptu vyprodukovala kvalitní studie přirozených oblastí
(The Gang, The Hobo, Suicide).“4
Jedny z nejčastěji zmiňovaných argumentů proti HE a PO jsou obsaženy ve studii
Land Use in Central Boston od Waltera Fireyho.5 Fireyho přínos byl dvojí.
V úvodu výzkumu prezentoval vlastní rozdělení a kritiku „ekologického“
uvažování o městě ve formě originálního teoretického eseje. Druhým přínosem
bylo testování jeho hypotéz praktickým výzkumem v Bostonu. Firey kritizoval
chicagské pojetí HE (zonálního modelu a PO) jako pojetí zásadním způsobem
redukující socio-kulturní aspekty „prostorovosti“ a svobodnou vůli aktérů při
volbě rezidence.
Fireyho monografie poukazovala na skutečnost, že konfigurace využívání půdy
1 Jakkoliv může podobný náznak vypadat úsměvně, Cavanová lokalizovala „44 z 54 zastaváren
v telefonním seznamu v oblastech s nejvyšší sebevražedností“. Ibid., s. 95.
2 Jako argument k specifikaci „dezintegrace“ jako komunitního problému použila data, jež
ukazují, že 41 z chicagských komunit bylo pod venkovským suicidálním průměrem a 52 bylo pod
průměrem sekundárních měst, což zásadně popírá opakovaná, leč nepodložená tvrzení o CHS jako
paušálně urbanismus odsuzující. Ibid., s. 105.
3 Výše bylo patrné, že hlavní chicagské definice NA nebyly identické.
4Alihan, M. (1939). Social Ecology. New York: Columbia University Press, s. 240–41.
5 Firey, W. (1947). Land Use in Central Boston. Cambridge: Harvard University Press.
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v metropolitní oblasti byly příliš proměnlivé, než aby se daly vtěsnat do
koncentrického nebo sektorového modelu. Podle Fireyho bylo zásadní chybou HE
vyřazení kulturních komponent z uvažování o prostoru. 1 Pokud by se četly pouze
Fireyho argumenty, byla by jeho kritika bez námitek přijata, ovšem v kontextu
předešlých kapitol a Parkovy duální socio-kulturní/ekologické perspektivy, jejíž
komplexnost kritik opomenul (na kulturu orientovanou část chicagského
uvažování o prostoru se nezaměřil), musí být akceptována opatrněji. Firey se
bohužel koncentroval pouze na „ekologické“ argumenty chicaganů, které otázku
kulturních aspektů lokace rezidence primárně neřešily, a tato jednostrannost a
selektivita pak platnost Fireyho kritiky oslabuje.
Přes tento nedostatek je jeho rozpracování problému hodnotné jednak jako
programové zakotvení prostoru v rovině kultury a také pro položení možného
fundamentu opodstatnění ochrany památek. Firey píše, že ekologické teorie
městského prostoru hledají důvody konfigurací lokalizace v

ekonomických

nákladech a v usilí vyhnout se překážkám zvyšujícím náklady. Fireyho hlavní
argument spočíval v rozeznání vlivu symbolů a kulturních hodnot na lokalizaci,
jeho hlavním cílem bylo zodpovězení otázky, jak je možné, že určité části města,
či lépe řečeno „prostorové vzorce“, nepodléhají přímočarým ekonomickým
zákonitostem trhu s nemovitostmi (Firey zkoumal bostonské komunity, jež
odolávaly základním tržním mechanismům). Ať již to byla specifická rezistence
aristokratických obyvatel čtvrti Beacon Hill, nebo posvátné a symbolické
v případě obecního pohřebiště, jednalo se v prostém slova smyslu o mechanismy
pečlivého a vytrvalého vštěpování kulturních a symbolických hodnot prostoru.
Fireyho argumentace otevřela téma vědomého ukládání a udržování
neekonomických hodnot do prostoru, nicméně ho ale neřešila v celku městského
života. Domníváme se, že jednání aktéra v městském prostoru je blíže
chicagskému řešení, protože to zdůrazňuje kulturní i „ekologické“ (ekonomické)
aspekty jednání, z výše zmíněného (kapitola o HE) lze vyvodit, že chicagská
pozice nechápala jedno nebo druhé jako navzájem se vylučující priorioty. Řešit
tuto otázku by bylo třeba také na poli ekonomické sociální psychologie, která by
se zabývala izolováním souboru faktorů formujícím „svobodnou volbu“ místa
bydliště. I bez podrobného výzkumu je evidetní, že obyvatelé města se chovají
1 Ibid., s. 324.
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různě v důsledku vlastního osobnostního a kulturního pozadí, což ale nijak
neumenšuje fakt existující distribuce cen pozemků reprezentované cenovou
mapou města, protože ekonomická danost je zde nepominutelným společným
výchozím bodem. Domníváme se, že ve velkoměstech USA a Evropy je to
zpravidla menšina oblastí (a populací), které se tržním mechanismům vzepřou
např. na základě své symbolické hodnoty. Nutno se také tázat, zda otázka údajně
„neekonomického“ chování obyvatel symbolicky a statusově významné lokality
(Beacon Hill) není jednáním ekonomickým v tom smyslu, že materiálně,
statusově či mocensky dominantní skupina na první pohled „neracionálně“
investuje a zároveň reprodukuje vlastní „habitus“ a tento symbolicky vyjádřený
habitus nejen potvrzuje statusovou dominaci skupiny, ale i upevňuje pozici pro již
přímočaré a přísně racionální ekonomické jednání.
V době Fireyho kritiky nebylo běžně artikulováno, že „symbolické hodnoty“ či
kulturní kapitál má souvislosti s reprodukcí kapitálu finančního. Strategie
prostorově vyjádřené ekonomické dominance skupiny jako potvrzováni statu quo
jsou historicky známé, doložené a ve své podstatě triviální, stejně jako
odpovídající „ekonomicky neracionální“ jednání (zahálčivá třída). Je evidentní, že
pokud si majetní občané jako prostorově vyjádřená skupina chtějí udržet nějaké
konkrétní prostorové artikulace svého habitu, pokusí se o to a pravděpodobně
uspějí. Podobná schopnost jistě nedoprovází segregační procesy nízkopříjmových
skupin a jejich případné rezistence. Výjimky z daného rastru cen pozemků,
nemovitostí a nájmů jsou možné, pokud dojde k vědomým odchylkám od běžného
ekonomického jednání za účelem posílení dominance nebo subordinace, rozeznání
specifické kulturní hodnoty prostoru (ochrana památek, jakkoliv dnes významně
ekonomicky zhodnocovaná) nebo ponechání lokality v „přechodném statusu“, což
je kromě organizovaného protestu jediná šance pro výjimky nemajetných
obyvatel.
Firey na rozdíl od Parka a Burgesse neusiloval o zobecnění do podoby nějakého
modelu, neboť se v podstatě zabýval odchylkami. Odchylky byly evidentní i
v Chicagu a byly podchyceny ve zde pojednaných monografiích. Dodejme, že
Boston měl jiné topografické, historické i demografické pozadí než Chicago.
Monografie i program CHS jasně ukazují, že kulturní chápání prostoru hrálo
zásadní roli pro formování konceptu přirozených oblastí, což platí jak pro zde
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zmíněné Ghetto i Gold Coast, tak pro studie, které budou dále představeny
v kapitole o chicagském výzkumu urbánních subkultur.

V.ii

The Ghetto

Ačkoliv se Wirthova studie The Ghetto 1 řadí do stejné vrstvy jako zmíněná
Zorbaughova práce (dělí je od sebe rok a vycházejí ze stejných základů), vykazuje
odlišnosti. Je zřejmé, že Wirth byl zkušenějším a erudovanějším autorem, jenž již
za sebou měl i z dnešního pohledu přínosné počiny. 2 Obě práce můžeme rozdělit
na tři různé části – první se zabývá historickým kontextem oblastí a okolností (u
Zorbaugha kratší), druhá je věnována konkrétnímu terénnímu výzkumu, třetí je
pak zobecněním, které má výsledky zasadit do kontextu chicagské teorie. Jestliže
Zorbaugh nejprve předložil jakési kapesní sociální dějiny chicagské vnitroměstské
mozaiky, Wirth se zabýval vývojem různých otázek vztahujících se k Židům
v dějinné perspektivě. Sledoval proměny pozice Židů v různých částech Evropy
s důrazem na explikaci procesů, jež vyústily ve specifickou formu židovského
ghetta. Zevrubně se věnoval proměnám vztahu Židů a většinové společnosti
v souvislosti s vývojem ghett (historie ghetta ve Frankfurtu). Historický exkurs
uzavřel formulováním otázek sionismu a židovského kosmopolitismu na počátku
moderní doby. V druhé části studie, v níž Zorbaugh popisoval komunity severního
Chicaga, Wirth nabídl podrobnou zprávu o vývoji tamější židovské komunity.3 Ve
třetí části, kde Zorbaugh hledal koncepci komunity vzhledem k růstu města, Wirth
1 Wirth, L. (1928). The Ghetto. Chicago: University of Chicago Press.
2 Wirth měl již za sebou významné publikační počiny. Zejména zpracování literatury k urbánní
problematice, které vyšlo jako součást The City, za zmínku stojí také článek věnovaný sociologii
F. Tönniese.
3 Možnou inspirací mohl Wirthovi být text Charlese Zeublina, který kapitolou „The Chicago
Ghetto“ přispěl do již zmíněného sborníku The Hull-House Maps and Papers. Zeublin, C. (1895).
The Chicago Ghetto. HMP. s. 91–111. V této útlé kapitole autor prezentoval přehled historie,
etnické skladby, obchodu, institucí, vzdělávání, politického a náboženského života ghetta.
Zeublinův popis života nezapře jisté podobnosti s „etnografickými“ chicagskými uličními
momentkami (např. popis jidiš divadla), jeho text je ale bližší reformnímu žurnalismu a evidentně
nemá jasnou jednotící teoretickou koncepci. Sama akutečnost, že Wirth i Zeublin psali o stejném
tématu a že Zeublin byl také činným přednášejícím na chicagské universitě (1894–1904),
neznamená, že Wirth od Zeublina opisoval. Jistě ani Wirth neobjevil problematiku ghetta. Bylo by
chybou vidět chicagskou sociologii pouze na ose osobního soupeření mezi katedrou sociologie a
Hull-Housem, jak někteří výzkumníci činí. Viz diskuse v kapitole o chicagských protosociologických textech. Např. Deeganová píše, že Zeublinův text byl „určitě modelem pro
Wirthovu knihu“, ale konkrétní důkazy nedodává. Deegan, M. J. (1988). Jane Addams and the
Men of the Chicago School: 1892–1918. New Jersey: Transactions Publishers, s. 59.
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vymezil souvislosti mezi ghettem a přirozenou oblastí.
Slovo ghetto1 se běžně užívalo jako označení pro pevně ohraničenou židovskou
čtvrť ve městě. Původním účelem bylo oddělit, segregovat židovské obyvatelstvo
od ostatní populace. Wirth ale není přesvědčen, že by ghetto vždy muselo být
výsledkem vnějších mocenských zásahů: „Ghetto nebylo výsledkem plánování,
ale spíše bezděčného krystalizování potřeb a praxe zakořeněné ve zvycích a
dědictvích, náboženství a každodennosti Židů samotných. Dlouho předtím, než to
bylo nařízeno, žili Židé v západních zemích ve městech v dobrovolném
oddělení.“2 Toto tvrzení je možné doložit častým bydlením Židů i mimo ghetta.
Na straně dobrovolných důvodů byla snadnější organizace půdorysu společné
kulturní identity, založené na náboženských zvyklostech, které například kvůli
specifickým alimentárním zvyklostem vyžadovaly fyzickou blízkost.
Mimo takové dobrovolné seskupování za účelem zachování kulturní kontinuity
skupiny se ghetto dále objevovalo jako právo ve smyslu udělovaného privilegia,
kdy Židé obdrželi právo k pobytu a obchodu, čímž se dostali do rámce alespoň
formální ochrany ze strany lokální moci. Podobně jako jiná privilegia, i toto bylo
odvislé od prozíravosti a benevolence panovníka. 3 Ghetto mělo do jisté míry
výsadní charakter v tom smyslu, že bylo „extrateritoriálně“ zodpovědné za řešení
svých problémů – deviací. Před vnější autoritu se dostávaly pouze případy, které
v ghettu nemohly najít řešení.
Přes zmíněné vlivy na vznik ghetta považujeme za skutečně ustavující ty, které
byly vyjádřeny příkazem, a činily tak ghetto povinným. Wirth uvádí několik
středověkých variant: „Přikazujeme, aby Židům v provincii Gnesen nebylo
povoleno žít volně mezi křesťany, ale aby měli své domy blízko jeden druhého
v některé odloučené části města tak, že budou odděleni živým plotem, příkopem
nebo zdí;“4 „Židé nesmějí pobývat déle než měsíc jinde, než kde mají synagogu.“ 5
Objevují se také přídavné rozlišovací znaky, které známe dobře i z perzekucí
v moderní době. Na čtvrtém Lateránském koncilu (1215) došlo k odsouhlasení
1 Wirthem nabízené etymologie: německé das Gitter (nepravděpodobné); italské gueto, hebrejské
get; italské borghetto – malá čtvrť, či gietto – jméno slévárny na děla v Benátkách, v jejíž
blízkosti bylo patrně první ghetto lokalizováno. V Rusku segregace nabyla formy tzv. „Pale“ –
ustaveno 1771, aby zabránilo volného pohybu běloruských Židů v oblastech Ruska.
2 Ibid., s. 18.
3 Není třeba zde zevrubně popisovat, jakou důležitost mohla mít ochráněná židovská populace pro
místní rozvoj v roli zprostředkovatele jinak tabuizovaného „bankovnictví“.
4 Breslau roku 1266. Ibid., s. 30.
5 Ravenna roku 1311.
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následujícího: „Každý Žid bude nosit na svém oděvu značku, obvykle kousek
žluté látky, díky němuž bude jako Žid rozeznán.“1
Přes tato a mnohá jiná omezení mohl středověký Žid být (alespoň v západní
Evropě) mobilní osobou, často na cestách mezi jednotlivými městy. Jistě fungoval
jako kontakt například v intelektuálních vztazích Orient – Okcident. Stýkal se
obchodně i informativně s křesťanskou elitou. Židé se mísili s křesťany i přes
zákazy na obou stranách, na rozdíl od předpokladů, jež počítaly se samostatným
„rasovým“ vývojem.
Wirth nepovažoval tehdy běžné vymezení Židů jako samostatně stojícího
„rasového typu“ za adekvátní, při úvahách o této otázce preferoval vymezení
typem sociálním. K rasovému vymezení Židů podle vnějších znaků se zde
nebudeme obšírně vyjadřovat, předpokládáme, že je možné si vystačit
s poznámkou: Když byli natolik odlišní jako nositelé jasných, jim vlastních
rasových znaků, proč by museli být dodatečně opatřeni přídavnými rozpoznávací
znaky? Pro ilustraci dodejme Wirthův postřeh: „V okamžiku, kdy si oholí fousy,
odstříhne pejzy a oblékne se jako křesťanský soused, změna bude magická.
Všechna 'židovskost' rázem zmizí a každému, kdo se vyzná ve fyzických typech
východoevropanů, se objeví čistý Slovan.“ 2 Protože Židé nemají jednotící vnější
(jakkoliv zavádějící) „rasové znaky“, byla jejich asimilace velmi usnadněna. Proto
bylo podle Wirtha možné se domnívat, že představa o fixním rasovém typu Židů
zmizí spolu se zmizením trvale fixovaného ghetta.
Jedním z běžných obrazů ghetta je čtvrť přetékající lidmi a obehnaná zdí, která se
kolem ní napíná jako pásek kolem postupně rostoucího břicha. Kde byly jednou
zdi vystavěny, již se většinou hranice neposouvaly – „Židovská populace rostla,
ghetta zůstávala ale prakticky nezměněna. (…) Proto, i když lokality, kde byla
ghetta zbudována, původně nebyly slumy, postupně se jimi staly.“ 3 I když byla
židovská komunita doslova namačkána na sebe a oddělena od okolního světa zdí,
nesměla opouštět ghetto v neděli a o význačných křesťanských svátcích a přes noc
dlela za uzamčenými branami, nejevila co do vnitřní organizace znaky úpadku –
„Komunita v ghettu byla detailně specializovaná a vysoce integrovaná.“4 Jevila se
jako pospolitost s intenzivní solidaritou založenou na silných rodinných vazbách.
1 Ibid., s. 65.
2 Ibid., s. 70.
3 Ibid., s. 33.
4 Ibid., s. 38.
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Ve většině ghett se objevuje základní soubor institucí, ideově soustředěný kolem
synagogy, přes uzavřenost a často i díky ní, s komunálními institucemi
středověkých měst srovnatelný – téměř vždy najdeme hřbitov, chudobinec, místo
péče o nemocné, veřejnou lázeň (Židé se nesměli koupat v řekách) a rituální lázeň
(mikvah), v rámci synagogy školy cheder a jeshibu, pekaře, řezníka, místo ke
společné zábavě (tanci) aj. Ghettu tedy můžeme rozumět jako kulturní i
„ekologické“ komunitě, v níž je artikulován „společný odkaz, celek společných
tradic a mínění“ i adaptace na vnější prostředí.1
Podle Wirtha je ghetto ze sociologického hlediska „speciálním případem
akomodace dvou odlišných skupin, kdy jedna si efektivně podřídila druhou
formou dlouhotrvající sociální izolace. Představuje historickou (univerzální a
přirozenou) formu zacházení s odlišnou minoritou,“ 2 dále je ghetto, vystupující
jako sociální fenomén, manifestací lidské přirozenosti a specifického sociálního
řádu.3
Ačkoliv Wirth uznával prvotnost ghetta jako židovské instituce, zamýšlel využít
základních charakteristik židovského ghetta jako obecného typu i pro
pojmenování problémů jiných segregovaných (etnicky homogenních, obývaných
menšinami) městských oblastí (např. Little Poland, Little Sicily, Black Belt, China
Town). Předpokládá, že podrobná analýza historie ghetta a popis jeho sociálního
provozu bude moci, pokud bude typizována, posloužit pro další výzkum
současných urbánních ghett, že „osvětlí řadu příbuzných fenoménů, jako je původ
segregovaných oblastí a vývoj kulturních společenství“.4
Spřízněnost s ideovým a pojmovým rejstříkem R. E. Parka nalézáme průběžně
v celém Wirthově textu, některé formulace jsou téměř identické. Např. při
vymezení ghetta jako specifického objektu

zkoumání: „Ghetto není pouze

fyzickým faktem, je také stavem mysli. 5 Wirth rozumí ghettu jako „přirozeně”
segregované kulturní oblasti. Pokud dáme stav mysli do spojitosti s homogenním
kulturním prostředím, nutně dojdeme k představě o „distinktivním typu
dominující osobnosti“. Podle zde zastávané perspektivy tento postup prozrazuje
1 Ibid., s. 289.
2 Ibid., s. 4.
3 Ibid., s. 287.
4 Ibid., s. 6.
5 Formulace je ve svém akcentu téměř k nerozeznání od Parkovy proslavené teze: „Město je spíše
stavem mysli, souhrnem zvyků a tradic, organizovaných postojů a názorů těmto zvykům
inherentním a předávaných v tradici.“ Dle: Park, R. E. (1967), THC, s. 1. K diskusi o The City viz
výše.
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pro představitele CHS typický psychologismus a kulturalismus, který ale má svoje
opodstatnění v jejich pojetí situace relativní kulturní izolace, která byla CHS pro
výzkum „objevena“ a legitimizována a jejíž důsledky byly později opakovaně
popsány a prokázány. Jiný pro představitele chicagské školy typický rys, který
bývá často podrobován kritice, je užívání biologického redukcionismu či užívání
„ekologických“ přirovnání při vysvětlování základních sociálních procesů. I zde
prokazuje Wirth kontinuitu se svým mentorem: „Na rozdíl od starých ghett, nová
nepotřebují zdi a brány, aby udržely různé druhy lidí stranou. Každý nachází svůj
'habitat' v mnohém podobně jako rostliny a zvířata ve světě přírody; každý má
vlastní druh potravy, rodinného života i zábavy.“1
Kromě zavedení ghetta jako sociologického pojmu do terminologie moderní
sociologie je přínosem Wirthovy práce sledování pohybu židovské komunity
v Chicagu, resp. jejího postupného přemisťování v rámci města. Právě pohyb
„etnických“ skupin na půdorysu města v souvislosti s proměnami – jak vnitřními,
vzhledem k vlastní kultuře, tak k ostatním skupinám, kulturám – je jedním
z hlavních témat CHS.
Wirthův výzkum byl v tomto ohledu průvodcem rekapitulujícím oblouk
připomínající pohyb chicagské židovské komunity. Ghetto nejprve plní funkci
konzervace kultury a solidarity, aby postupně začalo být překážkou cílů
druhogeneračních obyvatel a stalo se jim centrem svazující ortodoxie, proti níž ve
své životní praxi vystoupí (toto vystoupení bude vyjádřeno migrací), a nakonec se
opět stane místem, s nímž se jedinec identifikuje jako s jádrem vlastní kultury a
identity. Tento pohyb je do jisté míry vyjádřením vývoje tzv. marginálních situací,
které popisujeme dále v samostatné kapitole.
Druhá generace plní paradoxní roli objevitelů života v ghettu (resp. negativ, jež
mu začnou přisuzovat), a to skrze získané zkušenosti při studiu, práci a sociálních
kontaktech mimo něj. Masové opouštění ghetta a stěhování do „lepších“ čtvrtí
neprobíhalo zcela různorodě a jednotlivě, naopak se více jednalo o přesunutí jedné
části komunity do vybrané oblasti města, což zde znamená, že Židé zůstávali stále
pohromadě a založili tak „oblast druhého usídlení“. Wirth se domníval, že
motivem k přemístění mohl být jak žalostný stav ghetta po stránce materiální, tak
1 Wirth, L. (1929), s. 284. Tato formulace se značně podobá vymezení předmětu sociální ekologie
z Parkova článku The Urban Community as a Spatial Pattern and Moral Order.

271

invazivní tlak černošské komunity, především se ale jednalo o prohloubení
skupinové diferenciace – migrace znamenala možnost úniku od souvěrců, kteří
zůstávali, nebo právě přicházeli.1 Hlavní vlna z ghetta směřovala do Lawndale,
kde se doufalo v dosažení vyššího statusu, nebo alespoň zapomenutí identity Žida
z ghetta.2
Lawndale se stal během krátké doby i přes odpor místních 3 Němců a Irů
židovskou čtvrtí a postupně druhým ghettem, ovšem místo ortodoxie zde vládl
umírněný konzervativismus – synagogy byly honosnější, fousy i kabáty kratší.
Židé z Lawndale byli v očích obyvatel původního ghetta odpadlíky obývajícími
„Deutschland“ a byli nazýváni hanlivě „Deitschucks“, což znamenalo horší než
goy. Je ubohou napodobeninou Žida a není goy, protože většinovou společností
není neakceptován.“4 Přestože má oblast stále distinktivní kulturní atmosféru,
intenzita provozu a přimknutí se k židovským institucím je menší. Mezigenerační
konflikt nabývá na intenzitě s oslabováním normativů domácích institucí.
Se stále zřetelnějšími konturami druhého ghetta byli ti, co na počátku první
ghetto s vidinou získání „nežidovského“ statusu opouštěli,5 konfrontováni se
skutečností, že jejich pokus o únik z pospolité familiárnosti do anonymity
samostatného obyvatele velkoměsta selhal, alespoň v tom smyslu, že se stali
neúmyslnými zakladateli dalšího ghetta a museli denně dýchat jeho atmosféru.
Frustrace z nenaplněných očekávání (spojená se statusovými očekáváními) mohla
být podnětem k další migraci, nyní do oblasti třetího osídlení. Jestliže předchozí
vystihoval umírněný konzervativismus, tato se vyznačuje reformistickými nebo
agnostickými rysy. Už nevytvoří jednolité osídlení typu ghetto, bude se jednat o
menší celky (typu sousedství) v rozličných lepších čtvrtích jak kolem centra
města, tak na vnějším prstenci koncentrických zón v klidných suburbiích.
Protože bezproblémový přechod z jedné kulturní oblasti vyžaduje čas a kooperaci
obou stran, což nebylo v případě Židů běžné, byly oblasti druhého a třetího
osídlení rámovány procesy a situacemi, které se nazývají jako marginální.6 Do té
míry, dokud se Židé dokázali prostorově odpojit od vlastní pospolitosti, otevírala
1 V prvním desetiletí dvacátého století ghetto v Chicagu zaznamenalo silnou vlnu židovských
migrantů z Ruska.
2 Ibid., s. 246.
3 Odpor byl překonán skoupením domů po blocích.
4 Ibid., s. 248.
5 Z hlediska fáze „rasového cyklu“ by se jednalo o zamýšlenou „asimilaci“, narušenou ale
vlastními souvěrci.
6 Viz marginalita.
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se jim možnost usilovat o nežidovský status. Do cesty tomuto úsilí se však často
postavila příslovečná zeď ghetta v myslích ostatních, stále fungující jako
orientační rámec pro přípustné meze v pronikání k vlastním statusům: „Sociální
vzdálenost mezi Židy a nežidovským obyvatelstvem je artikulována nikoliv pouze
ve vyloučení ze společenského života křesťanů, z klubů a bratrstev, ale také
z pracovních možností, z odborů a některých obytných oblastí“. 1 K tradičním
překážkám se přidal vyostřený antisemitismus Henryho Forda či druhé založení
Ku Klux Klanu. Zdá se, že intenzita předsudků posloužila k posílení skupinového
vědomí a solidarity, a tedy přispěla k obratu k židovství u mnoha, kteří již byli
v pokročilých stádiích asimilace. Oblouk se pak často ukončuje návratem
k počátku, i když nemusí být vyjádřen prostorově zpětnou migrací do ortodoxního
ghetta.

Wirthovo chápání ghetta kritizoval např. A. Etzioni – v přeneseném významu i
jiné „přirozené oblasti“ – pro spojení hlediska geograficko-fyzikálního
s hlediskem etnickým. Z počátku toto spojení mohlo platit, ale později, v oblasti
třetího osídlení, nikoliv. Aby skupina byla skupinou, „(...)

aby si skupina

zachovala sociální a kulturní integraci a identitu bez ekologického základu“, 2
nemusí dle Etzioniho obývat pevně ohraničené teritorium. S opačným
předpokladem jsme se setkali např. u Zorbaugha, když popisoval, jakým
způsobem ztrácí „kulturní komunita“ identitu při postupném rozptýlení své
populace. Zde není třeba definitivně zastávat jedno či druhé stanovisko, ukazuje
se, že obě varianty se nedokáží vyrovnat se všemi aspekty problému. Pokud je
komunita lokalizována, lépe reprodukuje vlastní kulturu. V jasně definovaných
hranicích imigranti sice mohou snadněji reprodukovat vlastní kulturu, naskýtá se
ale otázka, zda je aktivní ohraničování ze strany skupiny pro její členy pouze
přínosem, zda nepodporuje vyloučení z příležitostí, které do budoucna může
ohrožovat kulturní a ekonomické přežití skupiny.
Etzioni takové skupiny, které odpovídají kulturním komunitám v přirozených
oblastech, nazývá „totalitní“. Jejich protějškem jsou pak skupiny „netotalitní“
(nebo také „moderní“), jež se vysvobodily z ekologického rámce ohraničení, 3
1 Ibid., s. 267.
2 Etzioni, A. (1997): The Ghetto – A Re-evaluation. Assessments IV, s. 77.
3 Vymaněním se z hranic autor nemyslí náhodnou distribuci v prostoru.
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z pevné sítě primárních vztahů a kontroly, a nahradily pevné členství referenční
skupinou. Etzioni vylíčil třetí osídlení Židů v Chicagu, jehož obyvatelé se, jak
poukázal Wirth, setkali s odmítnutím na straně většinové společnosti, pociťovali
jistý příklon k vlastní kultuře, do ghtetta prvního či druhého osídlení se ale vrátit
nechtěli. Usazují se v suburbánním pásu, počínají si ale opatrně, aby nedošlo
k zaplavení oblasti jako v Lawnsdale a zároveň aby se necítili zcela odříznuti:
„(...) Obvykle hledají předměstí, kde jsou nějací Židé, ale ne více než jedna
třetina populace. (…) Nechtějí žít v oblasti, kde není synagoga, židovská nedělní
škola, kde nemohou mít židovské přátele.“1 V takovém osídlení se snaží být
rozptýlení v hranicích, aby se vyhnuli segregaci a mohli pěstovat blízké vztahy
s nežidovskými sousedy. Popisovaná struktura skupinových (meziskupinových a
osobních) vztahů, v níž se překračuje nutnost jednolité komunity pro zachování
kulturní kontinuity, tvoří vzájemně propojenou pestrou síť, která má přispívat ke
kohezi a konsenzu, již z uzavřenosti nelze získat. Cílem má být nikoliv absolutní
„melting pot“, v němž se sice vše roztaví, ale ztratí charakter, nýbrž pluralismus
částečné asimilace a kulturní výměny.
Etzioni si povšiml, z jakého důvodu jsou „totalitní skupiny“ zpravidla objektem
různorodých podezření a represí. Protože státní moc (její instituce) má také
„ekologický“ charakter v tom smyslu, že je prostorově distribuována i
delegována, jsou jí krajně nepříjemné všechny tendence, které v ohraničených
lokalitách fungují podle vlastních pravidel. Co tedy funguje jako ochranná slupka
dané kulturní komunity vůči vnějším silám, se zároveň jeví jako prostředek jejich
zesílení, a tedy ve svých důsledcích jako energie dodávaná trvalému napětí.
Rétorika ohrožení mocenského monopolu státu bývá podpořena argumenty o
možné ztrátě či odepření loajality (k řádu, povinnostem, právu aj.). Těmto
zřejmým nevýhodám a do budoucna ohrožením vlastní kulturní identity
prostorově delokalizované skupiny do jisté míry unikají.
Pojem ghetta během dekád od publikace Wirthovy studie v urbánním výzkumu,
ale i v obecném diskursu o problematice vyloučených komunit zdomácněl
v hodnotící, popisné, ale pouze zřídka v

úspěšné analytické aplikaci.

V současnosti je běžně užíván v souvislosti s množstvím nesourodých fenoménů
týkajících se chudoby, migrace, segregace a kriminality v urbánním prostředí.
1 Ibid., s. 78.
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V americké společenskovědní tradici se původní otázka židovského ghetta nejprve
volně přeformulovala na otázku „etnických“ komunit přechodně obývajících
slumy a postupně se ghetto stalo běžným synonymem pro segregované oblastí
obývané Afroameričany. Způsobu, jak se CHS chopila těchto problémů, je
věnována pozornost v kapitole o výzkumu etnicit. Ze současných výzkumníků je
chicagské tradici poměrně blízko (jakkoliv kriticky) Loïc Wacquant, žák
Bourdieua, který v afroamerických slumech Chicaga provedl řadu etnografických
výzkumů1 a problematice a pojmu se věnoval i definatoricky. 2 Hlavním souborem
problémů, které Wacquant řeší, nejsou pouze místní instituce, ale hospodářské a
politické mechanismy, jež vedou k přetrvávání ghetta. Wacquant kritizuje
především chicagské chápání procesu „ghettoizace“ jako důsledku „přirozených“
mechanismů a jeho údajně „neplánovaný“ průběh. Jakoliv se tyto problematické
premisy mohly lépe hodit na židovské ghetto, Wacquant doložil mechanismy,
které

afroamerická

ghetta

ukazují

jako

důsledek

velmi

vědomých

a

kontrolovaných mechanismů asymetrické závislosti dvou komunit, kdy ho autor
popisuje jako „etnorasové vězení“.3 Židovské ghetto či clustery jiných etnických
komunit imigrantů plnily v chicagské perspektivě funkci postupného začleňování
do americké společnosti, naproti tomu afroamerické ghetto má podle Wacquanta
spravedlivému začlenění zabránit. Zatímco Židé a různorodá etnika chicagských
slumů postupně migrovali do oblastí „druhého“ a „třetího osídlení“, jakmile
k tomu měli prostředky a chuť, situace v afroamerických ghettech je a dlouhodobě
byla spíše stacionární a bezvýchodná, obyvatelé tam

rozhodně nezůstávali

z důvodů náboženské afiliace nebo na základě vlastních preferencí.
Wacquant předložil tři různé zdroje zamlžení pojmu ghetto. Prvním je
nepřehledné a nepodložené splynutí různých charakteristik centrálních slumů
(koncetrace etnika, chudoba, špatný stav domů a infratruktury atd.), které spolu
ale ve skutečnosti přímo nesouvisejí, podobně konstruovaný pojem je zavádějící a
podílí se na tvorbě předsudků (falešná propojení mezi zmíněnými kvalitami).
Současné ghetto nemusí být chudé, afroamerické ani velkoměstské. Druhou
zásadní Wacquantovou podmínkou pro zkoumání ghetta je upuštění od
1 Jeho zúčastněné pozorování profesionálních boxerů v Chicagu Body & Soul: Notebooks of an
Apprentice Boxer tématicky připomíná CHS.
2 Wacquant, L. (1997). Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto.
International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 21, No. 2.
3 Wacquant, L. (2008). Urban Outcast – A Comparative Sociology of Advanced Marginality.
Cambridge: Polity Press.
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dezorganizačního schématu, které pojem ghetto používá jako shrnující prostorové
synonymum pro chaos, neřád a nebezpečí, před nímž je lepší se míti na pozoru.
Ghetto je populárně kolorováno jako oblast s dominující kriminalitou, drogovou
závislostí, násilím, rozpadem rodiny, nevzdělaností, nezaměstnaností, a tedy jako
stav, jenž je definován – pokud je viděn ze středostavovské perpsektivy –
úpadkem a nedostatkem (např. koncepty kultury chudoby a podtřídy). Pokud je
ale ghetto blíže zkoumáno, ukáže se vysoká míra organizace a integrace komunit a
také je zřejmé, že pro ghetto údajně specifické fenomény vlastně výlučné nejsou.
Třetí klasický hřích užívání ghetta jako figury je exoticismus, jenž ukazuje oblasti
a jejich obyvatele jako cizejší, vzdálenější a zároveň samozřejmější, než skutečně
jsou. Výsledkem je série prototypů Afroameričanů, která reduktivní popisností a
výskytem neodpovídá skutečnosti. Wacquant sice přiznává výraznou specifičnost
prostředí, ale vyzývá, stejně jako by měl činit každý výzkumník, k nezaujatému
pohledu, ať se jedná o ghetto nebo středostavovská suburbia.
Bylo by chybou vnímat Wacquantovu kritiku „chicagských procesů“ za
jednoznančně opodstatněnou. Pro zde zastávané tvrzení, že autoři CHS si byli
vědomi výjimečného postavení afroamerických komunit, že ekologické procesy a
přirozené oblasti nebyly uniformní, lze najít důkazy. 1 Wirthovo ghetto je sice
přirozenou oblastí, Wirth a jehio kolegové ghetto jako označení pro etnické
komunity ale nepoužívali, a pokud k podobným přirovnáním tíhli, určitě ne za
účelem provádění hodnotících soudů. Selektivní přenesení významů z tradičního
kontextu ghetta nemá na svědomí CHS.

1 „Tato segregace populačních skupin na ekonomické bázi neprobíhá vždy podle popsaných
procesů, protože mohou být komplikovány podmínkami, jež slouží jako bariéry proti volnému
pohybu populace ve městě. Bariéry rasových předsudků a ustavené zvyklosti znemožnily
Afroameričanům obydlení pro ně nejvýhodnějších oblastí s nízkým nájmem, do nichž by jinak byli
segregováni ekonomickými procesy, a také zamezily jejich stěhování do oblastí podle jejich
výběru, pokud by se jejich příjmová situace zlepšila.“ Shaw, C. R. & McKay, H. D. (1942).
Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago: University of Chicago Press, s. 22.

276

VI. Úvod do studia chicagských subkultur
VI.i Berlínské ohlédnutí
Kapitola věnovaná koncepci přirozené oblasti a jejích vybraných aplikací měla
ukázat důraz CHS na prostorově ohraničené kulturní entity uvnitř města.
V kapitole následující se budeme věnovat tématům, jež se vztahují zejména
k druhému jmenovanému, tedy ke kultuře, přesněji řečeno k urbánní kultuře.
Pohled na Chicago optikou výzkumů CHS má více vrstev. Na jedné straně se jako
celek systematicky vyjadřují ke kulturně kódované mozaice (a jejím jednotlivým
dílkům) různých životních stylů a sub/kultur. Na straně druhé je zde město jako
celek, jako obecná prostorová, ekonomická, politická organizace společného
života, zde bychom mohli hovořit o hypoteticky zastřešující urbánní kultuře (např.
Wirthův urbanismus). Tato moderní velkoměstská kultura byla dynamická a ve
svých projevech pestrá. Jedním z projevů společenské dynamiky moderního
velkoměsta byly nové kulturní instituce a praktiky a právě ty se staly jedním ze
zásadních cílů výzkumů CHS. Již jsme se seznámili s některými londýnskými a
chicagskými subkulturními proto-etnografiemi (H. Mayhew, Hull House). Na
úvod této kapitoly se přesuneme do Berlína počátku 20. století.
Chicago i Berlín mají ve své historii podobný rok nula. V roce 1847 Chicago
silně poškodil rozsáhlý požár, navazující rekonstrukce města rámovala rychlý
rozvoj města. Ve stejném roce bylo z Berlína učiněno hlavní říšské město, stal se
tak politickým a hospodářským centrem. Co se růstu týče, byl podobný růstu
Chicaga – Berlín rostl rychle a většina nové populace pocházela z imigrace. 1
Populace Berlína mezi roky 1871-1890 narostla o 1 021 800 obyvatel, podobně i
v následujících dekádách

(1890-1900 / 752 000; 1900-1910 / 1 028 400). 2

Chicago se během dvaceti let 1870-1890 zpětinásobilo z 300 000 na 1,5 miliónu.3
V Chicagu v roce 1900 tvořili 80 % obyvatelstva (2 701 150) imigranti a jejich

1 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1999). Embleme der Moderne – Berlin und Chicago in Stadttexten
der Jahrhundertwende. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, s. 4.
2 Häußermann, H. & Läpple, D. & Siebel, W. (2008). Stadtpolitik. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
s. 24.
3 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1999), s. 4.
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děti.1 Z celé populace bylo půl miliónu původně z Německa. 2 Tato data podtrhují
rychlý růst, procesy změny a celkový neklid musely být všeprostupující, proto
byla obě velkoměsta ideální místo pro studium dezintegrace, polarizace,
koncentrace chudoby a bohatsví, vykořisťování, emancipačních hnutí všeho
druhu, kriminality a kreativity, nových sociálních a kulturních forem a reflexe
těchto procesů.
Představitelé CHS měli tradičně silné propojení s Německem. Např. A. Small,
zakladatel sociologie v Chicagu, studoval v Berlíně, z další generace na
Humboldtově univerzitě pobývali W. I. Thomas a R. E. Park. Když Berlín
navštívil M. Twain, zmínil se o něm jako o „evropském Chicagu“. Poněkud
kritičtější byly dojmy německých sociologů z Chicaga. Weber při své návštěvě
v roce 1904 zachytil Chicago jako „první v násilí, nejníže ve špíně; hlasité,
zločinné, nepěkné, smrduté, neuctivé, nové; přerostlý vesnický prosťáček, 'tvrďák'
mezi městy, spektátkl pro národy“. Ale také jako „město, kde se o reformách
pouze nemluví, ale se i činí“. 3 Tönnies, jenž navštívil Chicago ve stejné době jako
Weber, o něm psal v podobném tónu. Jeho překotný růst přirovnal k „vodnatému
mozku“ a celkově Chicago odsoudil jako „spíše odpuzující než přitažlivé“. „Vše,
co velkoměsto vnějškově vymezuje – hluk, kouř, prach a opar – , toho nalezneme
v Chicagu bohatě“.4
Jestliže moderní vývoj Chicaga nalezneme z mnoha perspektiv fixovaný
v monografiích CHS, berlínské změny byly zachyceny v knižní řadě Berlin
Großstadt-Dokumente.5 Jedná se o jedinečný cyklus všestranných prací o
moderním Berlínu,6 který svou šíří těžko nalezne obdobu – počínaje rokem 1904
vyšlo 50 titulů, celkem kolem čtyřiceti autorů a pěti tisíc stránek. Tématická šíře
pokrývala všemožné aspekty tehdejšího velkoměstského života, zájmy autorů byly
ale evidentně zaměřeny na nově vznikající neobvyklé či odchylné jevy. Příklady
zde uvádíme obsáhle, aby bylo zřejmé, jaká témata byla zkoumána a také do jaké
1 Lal, B. B. (1989). The Romance of Culture in an Urban Civilization – R. E. Park on Race
Relations in Cities. London: Routledge, s. 94.
2 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1999), s. 10.
3 Scaff, L. A. (2011). Max Weber in America. Princeton: Princeton University Press, s. 43.
K Weberovu popisu Stock Yards blíže v kapitole o chicagské proto-sociologii.
4 Cit. dle Jazbinsek, D. & Thies, R. (1999), s. 11–12.
5 Dále jako BGD.
6 Některé tituly pojednávaly o Vídni.
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míry mohly tyto práce tématicky ovlivnit CHS – Hans Ostwald: Dunkle Winkel in
Berlin a Berliner Tanzlokale; Julius

Bab: Die Berliner Bohème; Magnus

Hirschfeld: Berlins drittes Geschlecht; Eberhard Buchner: Sekten und Sektierer in
Berlin; Wilhelm Hammer: Die Tribadie Berlins – Zehn Fälle weibweiblicher
Geschlechtsliebe; Johannes Werthauer: Berliner Schwindel; Hans Schuchardt:
Sechs Monate Arbeitshaus – Erlebnisse eines wandernden Arbeiters; M. Baer:
Der

internationale

Mädchenhandel;

Albert

Südekum:

Großstädtisches

Wohnungselend.1
Na rozdíl od monografií CHS ale BGD neměly platformu na univerzitě,
v sociologické nebo reformní společnosti, jednalo se o podnik „spisovatelských a
žurnalistických kruhů, podíleli se na něm sociální politici a sexuologové“. 2 I
hlavní autor a organizátor celé řady, Hans Ostwald (1873-1940), fungoval jako
autodidakt mimo vysokoškolské kruhy. Přes skutečnost, že BGD nebyly
výsledkem nějakého akademického výzkumného programu, je evidentní, že jejich
způsob získávání informací byl inovativní a experimentální i z pohledu tehdejších
akademických metod: výzkum místa (Hirschfeld v atletickém klubu, Arndt na
klusácké dráze); zúčastněné pozorování (Ostwaldovy reportáže o zprostředkování
práce pro propuštěné vězně, Freimarckova účast na spiritistických seancích);
biografická interview (Hammerovy rozhovory s prostitutkami); putování městem
(Dietrichovy noční toulky ve Friedrichstadtu); osobní dokumenty (obhajoba
anarchisty před soudem / Weidner); oficiální dokumenty (pracovní řád KdW /
Colze); sekundární analýza statistik (bytová anketa místních zdravotních pojištění
/ Ebeling); techniky mapování atd.3
Cílem tohoto odbočení není rozbor BGD, ale jejich připomenutí jako možného
chybějícího článku, propojujícího evropskou a americkou reflexi moderní
urbanity, a v případě, že se propojení nedá prokázat, má to podtrhnout skutečnost,
že chicagská reflexe je vůči evropské tématicky i technikami výzkumu paralelní.
1 Tématické překryvy a myslitelná inspirace např. v Gold Coast, The Hobo, Vice in Chicago, Taxidance Hall, biografiích delikventů od Sutherlanda, Shawa a Landesca atd. Podrobněji
k jednotlivým titulům BGD: Jazbinsek, D. & Thies, R. (1996). Großstadt-Dokumente –
Metropolenforschung im Berlin der Jahrhundertwende. Berlin: Wissen- schaftszentrum Berlin für
Sozialforschung.
2 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1997). Die Großstadt-Dokumente und ihre Rezeption durch die
Gründergeneration der Chicago School of Sociology: Bericht von den Recherchen in der Joseph
Regenstein Library der University of Chicago. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung, s. 6.
3 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1997), s. 37.
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Tuto problematiku podrobně prozkoumali autoři D. Jazbinsek a R. Thies. Spolu s
nimi si můžeme klást otázku, zda BGD byly předlohou nebo „prvními
vlaštovkami americké urbánní sociologie“.1 Jaké ale existují důkazy pro
souvislosti mezi CHS a BGD? „V roce 1914 dorazily celé BGD do Chicaga (…)
Do univerzitní knihovny je objedala sociologická fakulta.“ 2 Tento fakt znamená,
že katedra sociologie je objednala a že o ně měla vážný zájem, protože se ve své
době jednalo o velkou akvizici. Jazbinsek a Thies se domnívají, že načasování, jež
se překrývá s dobou po nástupu Parka na univerzitu, není náhodné a že Park tyto
práce ze svých pobytů v Berlíně znal.
I další souvislosti jsou na první pohled spíše nepřímými důkazy. Ve slavné
Wirthově bibliografii nalezneme všechny BGD roztříděné v jednotlivých
tématických okruzích.3 Některé z nich nalezneme i v ISS. Jazbinsek a Thies hledali
v pozůstalostech chicagských sociologů a také ve výpůjčních kartách chicagských
BGD. Evidence výpůjček potvrzuje, že je představitelé CHS četli, nicméně přímé
citace se téměř nevyskytují. Jejich absenci je možné vysvětlit dvěma způsoby.
Jednak se tehdy přímo citovalo velmi omezeně a také BGD byly v Německu
vnímány jako skandální a triviální literatura, s níž akademici nechtěli být
spojováni.4 Jazbinsek a kolegové se domnívají, že přes tato poněkud zamlžená
spojení, návaznosti existovaly, např. Thomasova typologie z Polish Peasant je více
než náhodně podobná typologii J. Baba.5
Jazbinsek a kolegové dokázali uspokojivým způsobem prokázat existující
propojení mezi reportážním projektem BGD a rodicí se urbánní sociologií
v Chicagu. Jakkoliv je hloubka a pevnost tohoto propojení k diskusi, rozkrývání
těchto otázek přispívá k rozšíření kontextu CHS i tehdejšího zkoumání města
vůbec. Pro následující oddíly je zásadní zdůraznit, že jevy, jež se později budou
nazývat jako subkulturní, nalézáme velmi podrobně již v těchto berlínských
spisech.
1 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1997), s. 6.
2 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1999), s. 24.
3 Wirth, L. (1925). A Bibliography of the Urban Community. THC, s. 161-229. Ve Wirthově
bibliografii nalezneme mezi mnoha komentáři k BGD např. tento, týkající se svazku Die Berliner
Boheme od J. Baba: „Podrobná studie přirozené oblasti, v níž se v důsledku izolace (…) vyvinula
exotická atmosféra. Poskytuje také vynikající historii lokální komunity a je unikátním příspěvkem
k výzkumu velkoměstské mentality.“ Wirth, L. (1925), s. 188.
4 Jazbinsek, D. & Thies, R. (1997), s. 37.
5 Jednalo se o Thomasovy sociální typy „the philistine, the bohemian, the creative”, které J. Bab
nazýval jako „Philistern, Bohémiens und Olympiern”. Jazbinsek, D. & Thies, R. (1997), s. 8.
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Při sledování německého propojení s Chicagem nelze opomenout dalšího
Berlíňana, jehož stopa v CHS je podstatně hlubší, totiž Georga Simmela. O rok
dříve, než začalo vydávání BGD, byl publikován jeho esej Die Großstädte und
das Geistesleben.1 U tohoto eseje se zastavíme ze dvou důvodů. Prvním je
napojení Simmelových textů na CHS, kde tento esej hraje centrální roli. V oddílu
věnovanému ISS již bylo zmíněno disproporčně vysoké zastoupení Simmelových
textů a v oddílu o Wirthově urbanismu inspirace tímto Simmelovým textem.
Simmelovy práce ovlivnily nejvice Parka, jeho prostřednictvím byly Simmelovy
texty zprostředkovány několika generacím studentů. Ze Simmelých textů je
možné odvodit chicagské koncepty urbanismu, marginálního člověka, sociálního
odstupu (viz oddíl věnovaný etnicitě) a interakce. 2 Především díky CHS Simmel
dodnes figuruje jako jeden z průkopníků sociologie města a urbánní kultury. Toto
historické a zvykové zařazení je ale třeba revidovat. Simmelovy texty věnované
výslovně městu tvořily zanedbatelnou část jeho díla, texty věnované modernímu
městu jsou ještě vzácnější. Autority zabývající se Simmelem jsou v této
souvislosti jednotné. D. Frisby se domnívá, že „žít vlastním životem vzdáleným
původnímu kontextu bylo osudem mnoha Simmelových esejů.“3 R. Lindner píše:
„K nejzatvrzelejším nedorozuměním v souvislosti s dílem G. Simmela (...) patří,
že GUG je v úzkém slova smyslu text týkající se sociologie města.“ 4 A nic na tom
nemění ani v této souvislosti téměř vždy opakovaná Wirthova citace, že se jedná
„o nejdůležitější jednotlivý článek o městě ze sociologické perspektivy“. 5 GUG je
možná nejdůležitějším textem sociologie města, je jím ale z pohledu CHS, nikoliv
z pohledu Simmela či snad jeho díla. Sám Simmel na konci textu odkazuje

1 Simmel, G. (1903). Die Großstädte und das Geistesleben. In Petermann, Th. (Ed.), Die
Großstadt – Vorträge und Aufsätze zur Städteaustellung. Dresden: Gehe Stiftung. Dále jako GUG.
Všechny citace pocházejí ze slovenského překladu. Simmel, G. (2003): Velkomestá a duchovný
život. In Šimon, L. (Ed.), O podstate kultúry. Bratislava: Kalligram.
2 Interaction je v Parkově pojetí údajně přímo odvozeno překladem ze Simmelova pojmu die
Wechselwirkung. Simmel pak může via Parkův překlad platit za inspirátora chicagského
symbolického interakcionismu. Lindner, R. (2004). Walks on the Wild Side – Eine Geschichte der
Stadtforschung. Frankfurt am Main: Campus Verlag, s. 120–121.
3 Frisby, D. (1991). Simmel and Since – Essays on Georg Simmel's Social Theory. London:
Routledge, s. 98.
4 Lindner, R. (2004a). Die Großstädte und das Geistesleben – Hundert Jahre danach. In Siebel, W.
(Ed.), Die Europäische Stadt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 169.
5 Wirth, L. (1925). A Bibliography of the Urban Community. THC, s. 219. Simmelův text byl do
angličtiny přeložen až roku 1950. Původní odkazy tedy počítají s jeho čtením v originále.
Relativně pozdní překlad vysvětluje jeho menší zastoupení v tehdejších citacích. Levine, D. N. a
kol. (1976). Simmels Influence on American Sociology II. AJS, Vol. 81, No. 5.

281

k Philosophie des Geldes jako k hlavní opoře (především syntetické části), 1 má se
jednat o aplikaci koncepcí zde obsažených, jedná se tedy více o sociální
psychologii moderních procesů než o sociologii města, jakkoliv je výzkum
modernity a sociologie města odděleně nemyslitelný. Toto krátké odbočení má
potvrdit domněnku o běžné přítomnosti hluboce zakódovaných nedorozumění,
dekontextualizací či omylů, jež jsou

běžně předávány mezi generacemi

výzkumníků a studentů, má také přispět k chápání „disciplín“ jako kolektivní
institucionalizované činnosti, která se materializuje např. v učebních textech,
edicích a článcích.
Druhým důvodem, proč se zde GUG zabývat, je Simmelovo pojetí individua
v urbánním prostředí. Simmel rozvinul svého druhu sociální psychologii
moderního velkoměsta, výsledkem byl ideální typ, v jeho pojmosloví specifická
forma. Velkoměstský typ a jeho specifická sociálně-psychologická konfigurace se
odvozuje od „stupňování nervového života“ ve velkoměstech. Simmel tvrdil, že
intenzita vybuzení vědomí subjektu je odvislá od rozdílu mezi po sobě jdoucími
vjemy. V prostředí moderního města se obrazy kondenzují a vůči sobě příkře
oddělují, dojmy nabývají na neočekávanosti. Po sobě jdoucí vjemy měly ve
velkoměstě mít menší časové odstupy a větší intenzitu než v jiných prostředích.
U Simmela, podobně jako u jiných autorů zabývajícíh se velkoměstem, vystupuje
do popředí protiklad rurálního, případně maloměstského s velkoměstským.
Zatímco venkovan kotví svůj duševní život v „pokojné rovnoměrnosti
kontinuálních zvyklostí“, obyvatel velkoměsta je vystaven trvalému diskontinuu,
pomíjivému a neočekávanému. Ve stále se měnících podmínkách, v nichž má
vědomí tendenci k těkavosti, se dle Simmela formuje městský typ – blazeovaný
intelektuál. Nejde o intelektuála v současném slova smyslu, má na mysli
jednotlivce užívajícího rozum jako obranu a útočiště: 2 „Tak si typ velkoměšťana
(…) vytváří ochranný systém proti vykořenění, kterým ho ohrožují změny a
diskrepance vnějšího prostředí.“3
Tuto rozumovost a emocionální nezúčastněnost dával Simmel do souvislosti
s „peněžním hospodářstvím“. Používání peněz mělo vztahy k lidem a věcem i
celkově ke světu více formalizovat, mělo vztahy naplnit věcností a neosobností.
1 Simmel G. (1903). Die Großstädte und das Geistesleben, s. 206.
2 „Rozumovost je ochranou subjektivního života proti násilnostem velkoměsta (…).“ Simmel, G.
(2003). Velkomestá a duchovný život, s. 35.
3 Ibid.
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Podobně jako Weber i Simmel spojuje velkoměsto s výrobou pro trh, pro celkem
neznámé odběratele, kteří se nikdy neobjevili v zorném poli skutečných výrobců.
Obyvatel města se stává kozumentem produktů a „stále více počítá“. S masivním
nárůstem používání peněz vstupuje do praktického života specifická exaktnost, na
niž má, jak Simmel podotýká, vliv i masivní rozšíření hodinek. Fyzická
přítomnost mechanického měření času je základem pro další inovace a pro nově
se formující sociálně psychologický typ obyvatele moderního velkoměsta. 1
Jestliže používání peněz podněcuje specifickou exaktnost, pro všechny platný
mechanický čas předpokládá preciznost, dochvilnost a plánování. Narůstající
přesnost a exaktnost vede podle Simmela k „podpoře potlačování iracionálních,
instinktivních, suverénních bytostných rysů a impulzů“.2 Důsledky působení
užívání peněz a mechanického času v kombinaci s percepčním přetížením se
údajně odrážejí v blazeovaném postoji. Blazeovanost či celková otupělost měla
spočívat v neschopnosti adekvátně reagovat na podněty z vnějšku, měla být
výsledkem neschopnosti rozlišovat v prostředí přesyceném podněty.3 Simmelův
blazeovaný jedinec má potíže činit rozdíly na základě bytnosti věcí, na základě
jejich specifické finančně neměřitelné hodnoty a jedinečnosti. Zvláštnosti mizí
v převaze měření a počítání hodnoty peněžní.4 Blazeovaný, přetížený obyvatel
velkoměsta do vztahů s ostatními vstupuje s odstupem, „rezervovaně“.
Simmelův velkoměstský typ lze shrnout do tří tezí vymezujících sociálně
psychologické vztahy obyvatel velkoměsta. Odstup, rezervovanost a nedůvěra
jsou nástroje přirozené obrany proti velkoměstské mašinerii. Je nemyslitelné znát
a mít náležitý vztah ke každému, koho potkáme, jak je tomu běžně v menších
sídlech: „(…) lidé by se vnitřně úplně rozložili a dostali by se do nemyslitelné
duševní situace.“5 Naproti tomu Simmel anonymitu vnímá jako specifickou
historickou situaci, která nemusí být pociťována pouze negativně, protože ve
1 Např. Jiří Šubrt na tento moment odkazuje jako na zásadní. Zavádění pracovní doby, specifikace
a posloupnost pracovních činností na počátku „průmyslové revoluce“, které mnohem později našly
svoje maximy v „taylorismu“ a „last minute“ dodávkách, by bez interiorizace, bez individuální
„socializace času“ ve velkoměstech byly nemyslitelné. Šubrt, J. (2002). Čas a společnost –
k otázce temporalizované sociologie. Praha: ISV.
2 Simmel (2003), s. 37.
3 Na hledisko a důsledky psychického přetížení ve městech bylo poukázáno v oddíle věnovaném
L. Wirthovi.
4 Tento pohyb od bytnosti věcí k jejich zprostředkovanosti dobře vystihl např. Lyotard v eseji
Domus a megapolis, zvláště trefný je popis pohybu od fruges k agroalimentárním produktům.
Lyotard, J. (2002). Návrat a jiné eseje. Praha: Herrmann a synové, s. 153.
5 Ibid., s. 39.
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stejnou chvíli poskytuje dosud nevídanou porci individuální svobody: „Tato
rezervovanost korunovaná skrytou averzí se však opět objeví jako roucho
mnohem všeobecnější duchovní podstaty velkoměsta. Neboť individuu poskytuje
určitý druh a míru svobody, ke které nenalézáme analogii (…).“ 1 Teze druhá
spočívá v tvrzení, že lhostejnost není tím hlavním důvodem pro naši
rezervovanost ve vztahu k druhým, je jí „(…) tichá averze, vzájemná cizota a
odpor, který se v okamžiku neopatrného dotyku může změnit na nenávist a boj“. 2
Simmel tedy naznačoval, že sociálně psychologické podmínky života ve
velkoměstě nespočívají pouze v prostředí a v přetížených, nezúčastněných a
otupělých jedincích, ale že se jedná i o prostředí konkurence, konfliktu,
netolerance a nesnášenlivosti. Teze třetí se vypořádává s projevy jednajícího
individua. Jednající obyvatel velkoměsta má tendenci ke kondenzovanějšímu
vyjadřování. Přechodnost a efemérnost kontaktu překonává použitím zkratky,
redukce, nejlépe předvedením gesta.
Život ve velkoměstě je tedy podle Simmela na sociálně-psychologické úrovni
prodchnut racionalitou, odstupem, nedůvěrou, latentní a potlačovanou agresivitou,
lhostejností a koncentrací výrazu do gesta. Tento sociálně psychologický styl je
socializován jako soubor vhodných předpokladů pro přežití ve městě a je v nějaké
formě součástí stylu života, jenž se odvozuje od urbánní kultury. Před obyvatelem
velkoměsta na přelomu devatenáctého a dvacátého století se otevírá široký prostor
osobní svobody, ovšem tento prostor osobní svobody a spektrum výrazu jedince
se zároveň smršťuje a podléhá triumfu společné objektivní kultury mající za
následek oslabení subjektivního.3
Simmel v GUG ale neříká některé zásadní věci, což je do jisté míry dané
omezeným formátem eseje. Nicméně velkoměsto, v jeho případě Berlín, nebylo
pouze centrem „finančních abstrakcí“, ale také průmyslu a průmyslové chudoby
ve všech podobách a důsledcích. Simmel také neříká, co činí obyvatel města, když
je ona ochranná rozumová obrana inaktivována, či zda má proměnlivou intenzitu
(veřejná – soukromá sféra). Vůči Simmelovu pojetí je možné mít podobné
námitky jako vůči Wirthovu USWL, neboť ony charaktreristiky jsou jen obtížně
prokazatelné, ale vcelku jsou přijatelné jako jeden z typů pokoušejících se uchopit
1 Ibid., s. 40.
2 Simmel (2003), s. 40.
3 Simmel mluví přímo o „atrofii individuálního“. Ibid.
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formování moderního či současného člověka. V něm hraje redukce individuálního
výrazu do gesta a „vypínání“ racionálního modu podstatnou roli: „Pokušení
prezentovat pointovaně, kondenzovaně a co nejcharakterističtěji je ve velkoměstě
o mnoho větší“ než na venkově.1 Postupné formování např. zábavních subkultur či
pozdějších „neo-kmenů“ navazuje na tuto schopnost redukovat artikulaci subjektu
do zábavního „iracionálního“ modu, který není připravenou racionální adaptací,
naopak spíše jejím protipólem.
Jazbinsek si klade v souvislosti s recepcí Simmelových textů otázku, proč jejich
autor platí za urbanistu a modernistu, když v jeho práci nalezneme i
nepřehlédnutelné antiurbanistické afekty.2Simmel město viděl jako dějiště
moderních procesů, kde je patrné zároveň stupňování závislosti a nezávislosti
jedince a také nárůst anonymity i intimity. 3 Simmel každopádně kritizoval
velkoměstskou zábavní kulturu, tento kritický témbr nalezneme např. v textu
věnovanému Berliner Gewerbe-Ausstellung.4 D. Jazbinsek připomíná Simmelovy
výroky jako: „Ohrožení nuancovaného vnímání, výlohová kvalita věcí
(vnějškovost a povrchnost) a epidemie požitkářství, otroctví produktů, v nichž
velkoměšťan ztrácí kontakt k vlastnímu já.“ 5 Takto hodnotící výroky rozhodně
nesvědčí o jednoznačně pozitivním vnímání urbanismu. Také v eseji O módě je
otázka ztráty autonomie a autenticity, problematika „zmasovění“ či rozmělňování
hlubokých témat a problémů módními procesy, jasně přítomná. V tomto textu
pojmenovává procesy individuálního vydělování se a zároveň přimykání se ke
kolektivitě a potvrzování příslušnosti: „Móda pozvedává bezejmenného
jednotlivce tím, že jej činí reprezentantem určité pospolitosti, jedinečným
ztělesněním ducha celku. (…) umožňuje sociální poslušnost, která je přitom
zároveň individuální diferenciací.“6
Simmel se soustředil na vymezování forem pomíjivé interakce, některé jeho
eseje jsou bystrými fixacemi pozorování, jsou momentkami, v nichž pokud by se
sledovala např. autostylizace gesta, bylo by možné pokračovat k vymezení jeho
1 Ibid., s. 44.
2 Jazbinsek, D. (2001). Die Großstädte und das Geistesleben von Georg Simmel – Zur Geschichte
einer Antipathie. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
3 Ibid., s. 5.
4 Simmel, G. (2000). The Berlin Trade Exhibition. In Featherstone, M. & Frisby, D. (Eds.),
Simmel on Culture. London: Sage.
5 Jazbinsek, D. (2001).
6 Simmel, G. (1997). Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: SLON, s. 113.
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výskytu, opakování a institucionalizaci do subkulturního výrazu. V identitách, jež
jsou sdíleny programově pouze omezeně, nalezneme individualizaci a anonymitu
v sousedství. Moderní formování velkoměstských identit je patrně výrazem
hledání sdílení při zachování individuality, které se později bude nazývat
subkulturou.
Simmelem diskutovaný vztah mezi intenzifikací sebeprožívání a zároveň
nárůstem anonymity a obecné neosobní kultury je základní pro chápání individua
v moderním velkoměstě jako individua hledajícího. V situaci oslabení fungování
rozvětvené rodiny a primárních skupin jako zdroje identit bylo hledání nových
zdrojů identit nevyhnutelné. Odpovědí na toto hledání mohlo být alternativní
formulování či štěpení společného kulturního základu. Domníváme se, že jedním
z podchytitelných důsledků nových nároků při formulování a vyjadřování
individuálních identit byly procesy

rozrůzňování, které je možné dát do

souvislosti s ustavením subkulturních identit a jejich vymezování.
Vezmeme-li nejelementárnější definici subkultury – „jako skupiny s jistými
kulturními znaky, jež jí umožňují odlišení od jiných skupin a širší společnosti,
z níž vznikla“1 –, je zřejmé, jakou roli Simmel mohl při studiu subkultur
v Chicagu hrát.“ Role CHS jako průkopníků studia subkultur je běžně
akceptována,2 zde se domníváme, že bez Simmelových esejů, v nichž jsou
zdůrazňovány proměny v urbánní kultuře a sociální psychologii obyvatel, by
subkultury jako předmět organizovaného výzkumu v Chicagu nebyly myslitelné.
Momentka a gesto je také součástí moderní velkoměstské ilustrace. Vzhledem
k Berlínu a jiným německým městům by při výběru ilustrací uličního života
mohla padnout volba na G. Grosze (1893-1959).3 Když pomineme jeho evidentní
politické angažmá, jeho kresby a grafiky přibližují základní aspekty Simmelova
obyvatele velkoměsta – samota, tenze, agresivita, otupělost jsou opakovaně
zachycovány v uličních scénách i interiérech. Groszovy ilustrace by se hodily jako
doprovod k BGD, kde by zvláště vynikly při popisu subkultur „tmavých zákoutí“
Berlína, kaváren a vykřičených čtvrtí. Stejně tak by se ale hodily jako doprovod
1 Muggleton, D. (2007). Subculture. In Ritzer, G. (Ed.), Blackwell Encyclopedia of Sociology.
London: Blackwell Publishing.
2 Gelder, K. (2007). Subcultures – Cultural Practice and Social Practice. New York: Routledge.
3 Kranzfelder, I. (2005). Georg Grosz. Köln: Taschen.
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k monografiím CHS o zábavních či pracovních subkulturách.
Mezi méně známé monografie CHS týkající se výzkumu urbánní kultury či
subkultur patrří N. S. Haynerův (1896-1977) The Hotel: The Sociology of Hotel
Life. Stejnojmenou prací Hayner získal doktorát na chicagské sociologii v roce
1923. Bohužel byla publikace vydána mimo Chicago (University of North
Carolina Press), nepatří tedy do zde zmiňované chicagské sociologické řady.
Zajímavostí této prace je její zřetelná organizace na půdorysu Simmelova GUG.1
Hayner usiloval o vymezení základní sociálně psychologických vzorců obyvatel
hotelů, jež se měly formovat na základě specifických kvalit prostředí. 2 Hotelový
host je pouze číslo, je kompletně odosobněn a „ztrácí identitu podobně jako
očíslovaný pacient v nemocnici nebo zločinec ve vězení“.3 Odosobněnost a
objektivita vztahů (na základě kontraktu) údajně vedou k neklidu, osamělosti,
neschopnosti uspokojovat vlastní přání v anonymním prostředí hotelu, který je
sice místem svobody a komfortu, ale zároveň „nejosamělejším místem světa“.
Reakce na podněty jsou v hotelovém prostředí osvobozené od běžné sociální
kontroly, v Haynerově pojetí vedou k prohloubení individuace, k odklonu od
běžných morálních kódů. Dekadence se zde vyskytuje v sousedství pěstěné etikety
a mechanické korektnosti. Jedinec, který pobývá dlouhodobě v hotelu, se
v důsledku přetížení postupně stane znuděným měšťákem. Prázdné, strnulé a
blazeované obličeje mají být typickým znakem hotelových populací. Vyskytuje se
ale i adaptace projevující se sofistikou, pohotovou a sebejistou orientací
v prostředí – hotel se stává v pravém slova smyslu domovem měšťáka.
Analogii zřetelně simmelovských Haynerových popisů sociálně psychologických
znaků života v hotelu včetně samoty a anonymity najdeme v psychologickém
realismu Edwarda Hoppera (1882-1967).4 Jeho obrazy jako Automat, Chair Car,
Hotel Lobby, Chop Suey, Western Motel, Hotel Window, Hotel Room,
Nighthawks jsou strnulými výřezy z každodenní velkoměstské dynamiky, jsou
realismem velkoměstské prázdnoty, blazeovaným a osamělým „business as
usual“. Někde na ose mezi pestrou dynamikou vrstev Grozsových pouličních scén
1 Zřetelnou a poměrně brzkou odezvou na Simmelův text je esej H. B. Woolstona, jenž ale
předlohu nijak prakticky neaplikuje a odkazuje na ni pouze mlhavě. Woolstonův text je bohužel
pouze zředěné a zredukované převyprávění Simmelova textu, které nemá žádný přínos. Woolston,
H. B. (1912). The Urban Habit of Mind. AJS, Vol. 17, No. 2.
2 Hayner, N. S. (1928). Hotel Life and Personality. AJS, Vol. 33. No. 5.
3 Ibid., s. 789.
4 Renner, R. G. (2012). Edward Hopper – Transformation of the Real. Köln: Taschen.
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a Hopperovou zpomalenou fixací urbanizované existence se budou vyskytovat
následující etnografická pozorování chicagských subkultur.

VI.ii The Hobo
Již bylo zmíněno, že biografie autorů CHS, jejichž studie blíže představujeme, se
zde nepovažují za nezbytné výchozí hledisko interpretace. Životní peripetie Nelse
Andersona jsou ale natolik spjaté s jeho výzkumy, že je nelze zcela opomenout.
Krátká zmínka o nich poslouží jako ilustrace tehdejších poměrů v prostředí UC.
Anderson vzpomíná, že u přijímacího pohovoru chtěl působit reprezentativně:
„Když jsem přijel do Chicaga na nákladním vlaku, neměl jsem po kapsách více
než dvacet dolarů. V zastavárně jsem si koupil skoro nový, dobře padnoucí
oblek.“1 Když ho A. Small s pochopením pro odhodlané, ale sociologie neznalé
uchazeče přijal na „graduate school“, musel se nejprve postarat o financování
studia. Přímé výdaje na studium mu vyplatila nadace pro veterány, protože se
účastnil první světové války v Evropě, a prostředky na bydlení, stravu apod. si
vydělal prací v domově pro nevyléčitelně nemocné, vzdáleném několik desítek
metrů od univerzity. Přebíhal tedy každodenně mezi péčí o pacienty a
přednáškami: „Výdělek sotva pokryl můj podnájem, zbývalo mi trochu více než
dolar týdně. Neměl jsem dost peněz na nákup knih a vážně jsem neměl dost času
na studium.“2
Klíčem k přerodu z hobo3 ve výslužbě v profesionálního výzkumníka subkultury
hobo bylo setkání s dr. Benem Reitmanem, který jako odborník na pohlavní
choroby a sociální aktivista v otázce bezdomovectví pravidelně navštěvoval slumy
a části města s nevalnou pověstí. Během Reitmanovy přednášky o bezdomovectví
v lokalitě Madison Street vystoupil Anderson s řadou kritických dotazů a
připomínek k nepřípustnému směšování různých typů mužů bez domova do
jednoho pojmu. Reitman po přednášce Andersona v soukromém rozhovoru
seznámil se svým záměrem podpořit vznik studie o hobos. Na příštím setkání byl
1 Anderson, N. (1983). A Stranger at the Gate, Reflections on the Chicago School of Sociology.
Urban Life, Vol. 11, No. 4, s. 397.
2 Ibid., s. 397.
3 Etymologicky se hobo odvozuje od hoeboy. Hoe je možné přeložit jako motyka, sloveso to hoe
jako okopávat, hoeboy jako sezónní zemědělský dělník.
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Anderson, ač sociologicky nevybaven, schopen předložit návrh vlastního
výzkumu, jenž byl akceptován. Reitman zajistil u W. A. Evense privátní zdroje
dostatečné k podniknutí roční výzkumné práce. Na vynaložení finančních
prostředků stejně jako na akademickou způsobilost projektu dohlížel E. W.
Burgess.
Reitmanův vliv na chicagskou intelektuální scénu přesahoval spojení
s Andersonovým výzkumem. Jako opuštěné dítě vyrostl v Chicagu v době a
místech, kde se formovala budoucí Hobohemia. Od svých dvanácti let se
všemožně protloukal jako hobo. Od mládí se angažoval v politických
záležitostech hobos a spoluzaložil chicagskou pobočku IBWA1, byl milencem a
manažerem proslavené anarchistky Emmy Goldman, protestoval a vedl pochody
nezaměstnaných, spoluzaložil The Hobo College, poskytoval zdravotní péči
prostitutkám, kritizoval a organizoval kulturní život.
Reitman zde není důležitý pro legendární barvité scény z jeho života, nýbrž pro
jeho vztah k chicagské škole a ke katedře sociologie. Reitman plnil dlouhodobě
roli spojky mezi podsvětím a katedrou. Vztahy sice nikdy nebyly bez problémů,
ovšem přinášely pozitiva pro obě dvě strany. Parkovi a Burgessovi studenti měli
svého „pastýře“ v oblastech, kde by běžný akademik těžko nalézal spojence, o
zdrojích nemluvě. Reitman dostal čas od času prostor pro přednášku, studenti zase
přednášeli na Hobo College. Park a Blumer mu údajně pomohli při práci na
vlastní „sociologické studii“ o kuplířích.2 Tod DePastino ho označuje jako
„klíčovou osobnost nejen v pomoci chicagské škole ve vytěžení 'sociální
laboratoře' města, ale také ve formování vize jejich urbání sociologie“.3
Výzkumná činnost N. Andersona měla předchůdce či snad předobraz v publikaci
Tramping with Tramps od J. Flynta.4 Anderson Flyntův spis recenzoval ještě za
svých studií na Brigham Young University. Kritizoval Flyntovu definici pojmu
„tramp“, protože při zdůraznění aspektů žebrání a městské zahálky opomíjela
náročnou práci hobos mimo město.5 Sám se později snažil pokřivený obraz hobos
1 International Brotherhood Welfare Association bylo sdružením vzájemné pomoci pro hobos.
2 Práce se jmenovala Second Oldest Profession – A Study of the Prostitute´s Business Manager.
3 DePastino, T. (2003). Citizen Hobo. Chicago: University of Chicago Press, s. 190. Nejen tyto
skutečnosti činí z Reitmana významnou chicagskou figuru. Tim Cresswell objevil v archivu
mimořádnou Reitmanovu „sociální geografii“ odvrácené strany Chicaga z roku 1910, tedy před
ustavením základních východisek chicagského výzkumného programu.
4 Flynt, J. (1889). Tramping with Tramps. New Jersey: Montclaire.
5 Tehdy v přednáškovém sálu neuspěl. U spolužáků sklidil posměch, protože nebyl schopen
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jako upadlého živlu napravit, když ho popsal jako svého druhu hrdinu druhého
osídlování. Tim Cresswell tvrdí, že se excerpta Flyntových textů objevovala
v Parkových a Burgessových přednáškách, odkaz na ně nalézáme např. i v ISS.1
Měl to být zrod „metody“ pozorování jevu „společenských parazitů“ v jejich
vlastních podmínkách a prostředí, co Parka zaujalo.2 Flynt sám také strávil část
života na potulce a kromě zmíněného spisu vydával řadu bohatě ilustrovaných
článků, v nichž popisoval život „na cestě“ a ve městě. Autorkou další průkopnické
studie

One

Thousand

Homeless

Men

byla

sociální

pracovnice

A. W. Solenbergerová.3 Vycházejíc z údajů pečovatelských agentur, vypracovala
obsáhlou typologii, popsala množství důvodů vedoucích k situaci bezdomovectví,
podrobně analyzovala zdravotní stav aj. Sám Anderson provedl v okolí Salt Lake
City4 (červen až září 1921) jakýsi předvýzkum. Nejprve měl v úmyslu shromáždit
data jednoho tisíce „trampů“ (zde ještě neužívá termínu hobo), snad podle vzoru
Solenbergerové. Nakonec na základě řízených interview shromáždil data o
čtyřech stech případů na samostatných kartách. Sledoval např. národnost, příčinu
migrace, povolání a pracovní historii, stav, dobu na cestě, členství v odborech.
Andersonův chicagský projekt začíná přestěhováním do blízkosti Madison Street,
hlavní třídy Hobohemie. Terén tvořil nepravidelný útvar o ploše asi čtvereční
míle. V něm měl Anderson provádět různě formalizovaná interview a sbírat
všechny dostupné informace. Výhodou mu byla jeho dřívější zkušenost z různých
hobo prostředí i skutečnost, že v dané oblasti v dětství pracoval jako kamelot. Ze
svého strategicky umístěného pokoje v dělnickém hotelu vyrážel denně za sběrem
dat, vybaven pouze nadšením a Parkovým mottem: „Zaznamenávejte jen to, co
vidíte, slyšíte a víte.“5

tvrzení podložit argumenty, působil jako mluvka chytřejší než Flynt i profesor Swanson. Anderson
vzpomíná: „Ponížení nemohlo být zapomenuto. The Hobo byla moje odpověď Flyntovi“. Když
vyjde The Hobo, posílá jeden výtisk prof. Swansonovi. Viz Anderson, N. (1975). The American
Hobo, An Autobiography. Leiden: E. J. Brill, s. 128 a 170.
1 Park, R. E. a Burgess, E. W. (1969, orig. 1921), ISS, s. 154.
2 Cresswell, T. (2001). The Tramp in America. London: Reaktion Books, s. 60.
3 Solenberger, A. W. (1914). One Thousand Homeless Men – A Study of Original Records. New
York: Charities Publication Comittee.
4 Anderson, N. (1998, orig. 1921). Summary of a Study of Four Hundred Tramps. In Rauty, R.
(Ed.), On Hobos and Homelessness. Chicago: University of Chicago Press, s. 80-90. Původně
v archivní pozůstalosti E. W. Burgesse.
5 Anderson, N. (1961). The Hobo – Introduction to the Phoenix Edition. In Rauty, R. (Ed.), On
Hobos and Homelessness. Chicago: University of Chicago Press, s. 25.
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Než se budeme zabývat specifickou kulturou hobo v Chicagu, je třeba osvětlit
širší okolnosti, které vedly ke vzniku hoboismu. Anderson odvozoval zrod tohoto
fenoménu z přirozených požadavků tehdejší společensko-ekonomické konstelace.
Průmyslová modernita sice do některých oblastí USA vstoupila před delší dobou
(na východním pobřeží), pro její plné rozvinutí po celém území bylo ale třeba
vybudovat infrastrukturu, která by umožnila – především ve smyslu zrychlení
přepravy surovin a zefektivnění produkce – hospodářský vývoj ve větších
geografických celcích. Velké infrastrukturní projekty (tisíce kilometrů železnic,
mosty, silnice, říční kanály) vyžadovaly specifickou pracovní sílu, 1 stejně tak pro
těžbu dřeva, nerostných surovin, sezónní zemědělské práce a jednoduché práce
v průmyslu bylo třeba desítek tisíc místně nevázaných, fyzicky vytrvalých a
manuálně zručných mužů, schopných dlouhodobě pracovat mimo „civilizaci“.
Společnost je sice potřebovala, její chod byl bez nich v jistých obdobích
nemyslitelný, protože se ale nedokázali (až na výjimky tzv. „hladových pochodů“)
organizovat, byli jako jednotlivci snadnou obětí, přímo vystavenou cyklickým
krizím a strukturálním proměnám, které v americkém hospodářství nacházíme, i
proto je snad oprávněné hovořit o migrujícím proletariátu či o rezervní pracovní
síle.
Poslední vzedmutí hoboismu způsobila krize na počátku třicátých let. Když
Anderson připravoval první verzi textu, bylo zřejmé (a on si to uvědomoval), že
hobo je vadnoucím květem předfordistické modernity. S nástupem fordismu a
ideálů o účinné a zodpovědné pracovní síle, ochotné tvrdě pracovat, aby dostála
hodnotám orientovaným na domácnost (např. v ohledu konzumerismu), se hobo
stává přebytečným. Figura kočovného nádeníka bez domova, na cestě z vlastního
rozhodnutí či pod tlakem okolností, je však ve svých základních aspektech
„cizinectví“ dodnes srozumitelná.
V předchozích kapitolách jsme poukázali na skutečnost, že slumy byly
předmětem zájmu četných studií na sklonku devatenáctého století a trvalý zájem o
ně v dalších desetiletích vytvořil fundament pro formulaci otázky lokalizace
negativních důsledků růstu moderních velkoměst. Anderson považoval za
podstatné, aby se přístup k tomuto tématu dále proměňoval, aby se pokračovalo
1 Anderson dělí tradiční práce hobos do šesti základních kategorií: zemědělství a sklízení; stavění
a konstrukční práce; rybolov; stříhání ovcí; ledaření; dřevorubectví.
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od původního filozofického, posléze humanitárně horlivého snažení o vylepšení,
zachránění, napravení chudých k postoji, jenž bude usilovat o redefinici slumu ve
vědeckých pojmech. Při hledání vhodného jazyka navazoval na koncepty svých
učitelů, především Parka a Burgesse. Anderson se hlásil k pojetí města jako celku
funkčních oblastí: „(...) slum není oddělenou věcí, je segmentem širšího
uspořádání. (…) Každý segment populace, stejně jako každá oblast města, je
funkční částí celku města.“1 Druhým východiskem je vázanost slumu na hodnotu
pozemků. V rezidenčním cyklu se má vznik slumu jako jeho stadium vklínit mezi
opouštění dominantní funkce bydlení a jiné užití, zpravidla obchodní či
průmyslové: „V rychle rostoucích městech může jakákoliv obytná oblast
v procesu změny degenerovat ve slum a jakýkoliv slum může být vytlačen
akceptovatelnějším užitím.“2 Třetí východisko se zakládá na učení o invazi a
sukcesi,3 jež se odvíjí od po sobě jdoucích vln migrace, proti nimž údajně není
žádná oblast města imunní. Základní pohyb těchto vln má mít typický průběh –
nejprve dostředivý, do zóny přechodu (interstitial area, zone of transition), pak
dále ze středu na okraj, do výhodnějších oblastí. Ve všech třech bodech se
objevuje zřetelná tendence k chápání slumu jako dynamického jevu (také ho
nazývá „migrujícím fenoménem města“), který je přirozenou součástí města.
Slum v Andersonově pojetí můžeme chápat jako obecný pojem označující ty
části města, jež byly zřetelně pod běžnými standardy bydlení. Není jednolitým
prostředím, dále se rozlišuje na dílčí oblasti s vlastním kulturním charakterem. 4
Jednou z nich je i tzv. Hobohemia, jež se tehdy měla vyskytovat v každém větším
americkém městě. Hobohemie měly tzv. „Main Stem“,5 hlavní třídu, kde se hobos
nejvíce koncentrují. Podobně jako jiné hlavní třídy v jiných částech města, má
„Main Stem“ vlastní typické instituce, které mají uspokojit specifické potřeby
hobos, právě po nich Anderson v duchu Parkova kulturalistického pojetí pátral.
Část slumu, nazývaná Hobohemia, byla místem nejvyšší koncentrace mužů bez
domova v Chicagu. Anderson odhadoval jejich množství mezi 30 000 v létě, 60
000 v zimě a 75 000 v období ekonomického propadu. Z nich pouze asi 2 500
1 Anderson, N. (1998, orig. 1928). The Slum – Project for Study. In Rauty, R. (Ed.), On Hobos and
Homelessness. Chicago: University of Chicago Press, s. 96–97.
2 Ibid., s. 97.
3 Blíže k invazi a sukcesi v oddílu věnovaném sociální ekologii.
4 Podrobněji v kapitole o přirozených oblastech.
5 Main stem – slangový výraz používaný hobos pro hlavní třídu v oblasti pojmenované jako
Hobohemia.
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tvořila veřejností v odhadech přeceňovaná skupina žebráků a malých
kriminálníků. V kteroukoliv dobu se mělo v Chicagu vyskytovat na 5 000 trampů
a 10 000 migrujících dělníků, celkem by ročně Hobohemií prošlo mezi 300 000 a
500 000 osob.1 Pojmu „homeless men“ Anderson užíval s odkazem na typologii
Solenbergerové, v níž pojem zastřešuje širokou varietu typů, které se v různých
interpretacích také navzájem překrývají, protože typy a jejich ohraničení nejsou
pevně stanoveny. Anderson vypracoval vlastní typologii založenou především na
vztahu mezi prací a migrací.
Hobo je možné chápat jako obecný pojem pro jakoukoliv nízkopříjmovou
migrující pracovní sílu. Anderson ho blíže definoval jako migrujícího
nekvalifikovaného dělníka, většinou narozeného v USA, ochotného často měnit
místo i typ práce bez propracovanějšího programu: „Pracuje kdekoliv, kde mu to
vyhovuje, v továrnách, obchodech, dolech, na sklizních, nebo v jakýchkoliv
příležitostných pracích, které mu přijdou do cesty, bez ohledu na dobu či sezónu.“
Může být původně profesně vyhraněný, vlastní profesi ale dále programově
nenásleduje. Přesto Anderson rozlišuje hobos podle převažujících pracovních
orientací – dřevorubci a hrubé zpracování dřeva; sklízeči a česáči; pracovníci na
stavbách a údržbáři aj. Jednotlivé obživné činnosti měly propracované slangové
názvosloví. Mulí vozka byl „skinner“, „dino“ zacházel s trhavinami při stavbě
tratí, „shovel stiff“ patřil k přidavačům na stavbách apod. Systematický sběr
specifických výrazových prostředků hobos, který autor dokládá i na jiných
místech, jeho práci posunuje blíže k tomu, co si dnes představíme pod pojmem
antropologický výzkum. Hannerz dodává: „Jako Inuité vypracovali soubor
označení pro různé druhy sněhu, hobos potřebovali vlastní pojmy, v nichž mohli
myslet a mluvit o lidských typech. Ačkoliv udělal (Anderson) jen trochu více, než
že tyto pojmy zaznamenal, jeho zájem můžeme vidět jako první krok ke studiu
urbánního nomáda v etnovědě.“2
„Sezónní dělník“ měl v různých ročních obdobích definitivní povolání, v průběhu
roku se přesunoval přes velká území (několik států) a sledoval konkrétní typy
práce. Pohyb za prací nebyl zcela nahodilý, odvíjel se od jistého programu.
Považoval se za svého druhu hobo elitu, měl rysy pružného semiprofesionalismu.
1 Anderson N. (1961, orig. 1923). The Hobo – Sociology of Homeless Men. Chicago: University
of Chicago Press, s. 3 a 105–106.
2 Hannerz, U. (1980): Exploring the City, Inquiries Toward an Urban Anthropology. New York:
Columbia University Press, s. 34.
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„Tramp“, ač se vyskytoval i jako obecné označení pro všechny migrující typy, u
Andersona se vztahoval na migrující jednotlivce, jejichž pohyb nebyl spojen
s následováním pracovních příležitostí a jejich využíváním. Tramp byl tulák, jejž
mohly pohánět romantické pohnutky „Wanderlust“, vedla ho více žízeň po
nových zkušenostech než zájem o práci.1 Trampův pohyb byl obvykle doprovázen
nabízením speciálních služeb (broušení nožů či nůžek, správka deštníků, psacích
strojů, dráteník, sklenář apod.) nebo žebrotou. Způsoby žebroty a techniky přežití,
jichž trampové užívají, se usazovaly ve slangu, jehož pojmy Anderson pečlivě
utřídil.2
Odlišné typy jsou „home guard“ a „bum“. Od předchozích se liší především svou
relativní stacionaritou. Home guard je nemigrující varianta k hobos. Obživou mu
byla široká paleta příležitostných prací, jež nabízelo velkoměsto. Anderson
odhadoval, že tvoří asi polovinu obyvatel Hobohemie. Část z nich tvořili usazení
hobos. Zatímco „home guard“ pokrýval prostor urbánní poptávky po
nekvalifikované a nepravidelné práci, „bum“ přežíval na žebrotě, čas od času
doplněné drobnou krádeží. Výše zmíněné typy lze považovat za sice nikoliv
nevyhnutelný, ale častý předstupeň k této nejméně počestné kategorii, jejíž
podstatná část se rekrutovala ze skupiny „nezaměstnatelných“ z důvodu fyzických
obtíží, věku či psychických chorob, zahrnovala notorické alkoholiky a jiné
drogově závislé. Specifickým typem, mezi hobos netěšícím se oblibě, je tzv.
mission stiff, který žije z předstírání konverze v zařízeních charity. Andersonova
typologie připouští vzájemnou kombinaci typů v popisných znacích i v ohledu
vertikální mobility a změn mezi pohybem a stacionaritou. Prosperující sezónní
dělník se mohl časem propracovat do pozice pouze „žebrajícího pobudy“,
podobně jako nepracující tramp se mohl stát zaměstnaným home guardem.
Kromě skutečnosti, že Anderson na základě shromážděných biografií založil
zmíněnou typologií, také usiloval o pojmenování základních rysů „hobokultury“.
Pozornost věnoval vybraným institucím nalézajícím se v Hobohemii. Než
přejdeme k jejich přehledu, je třeba se tázat, proč hobos a příbuzné typy
1 Srov. např. Maffesoliho odkazy na Durkheimovu „žízeň po nekonečnu“. Maffesoli, M. (2002). O
nomádství. Praha: Prostor.
2 Uvádí 47 dílčích typů trampů. Někteří „prodávají“ tkaničky (wangy), jiní tužky (timbers).
Rozlišuje se například mezi žebráním u předních (moocher) a u zadních dveří (panhandler) ve
snaze získat jídlo či ošacení, beggar naproti tomu žebrá přímo na ulici peníze. Pozornost se věnuje
také vnějším stigmatům, při častých úrazech způsobených pádem z nákladního vlaku se sleduje
např. místo, v němž byla noha amputována atd. Anderson, N. (1961), s. 99-104.

294

pravidelně nacházeli cestu do této míli čtvereční velké oblasti. V Parkově
koncepci tzv. přirozených oblastí bylo zdůrazňováno, že různé části města
získávají svůj charakter (městské) kulturní oblasti tím, že je na jejich území
vykonávána řada specializovaných funkcí, které se v uspokojování potřeb svých
obyvatel stávají kulturními institucemi.

základní typy vztah k práci vztah k migraci
hobo

pracuje

migruje

tramp

nepracuje

migruje

home guard

pracuje

stacionární

bum

nepracuje

stacionární

Tab. 10. Základní typologie Hobos.
Dle Anderson, N. (1998, orig. 1961). The Hobo, s. 61–67.

Na West Madison Street se nacházelo ohnisko života jak pracujících migrantů, tak
i ostatních, kteří na nich „parazitovali“: „man catcher“ – pouliční kontraktér; „jack
roller“1 – zloděj okrádající opilé hobos; „bootlegger“ – ilegální výrobce alkoholu;
profesionální hráči, dealeři morfia a opia; pestrá mozaika různých žebráků. Ulice
byla nazývána jako „Slave Market“, protože se na ní koncentrovaly kontraktorské
agentury:2V institucích Hobohemie byly artikulovány zvláštnosti života hobos a
zároveň z nich vyplývaly. Hobos sice dovedli schopnosti soběstačnosti při své
mobilitě na maximální úroveň, přesto byli v některých ohledech závislí. Po
měsících práce a migrace mířili do „stemů“ velkoměst z důvodů, které byly
určující pro dále popisované instituce. Chicago, bez nadsázky hlavní město
hoboismu, se díky své geografické poloze a bouřlivému rozvoji stalo pomyslnou
bránou směrem na západ. Pro hobos bylo Chicago přitažlivé díky umístění na
křižovatce železnic, tehdy asi největší v USA,

což umožňovalo snadné

obousměrné přesouvání. Pohyb měl povahu cyklu mezi prací mimo město a
pobytem v Hobohemii, kam se migrant vracel kvůli potřebě úkrytu před nastalou
zimou, získání nové práce, za lékařským ošetřením, zábavou, ženskou společností,
intelektuálním povzbuzením, nebo pouze za utopením našetřených peněz v
několikadenním pijáckém tahu.3
1 V roce 1930 vychází první ze série „delikventních biografií“ od C. Shawa pod názvem The JackRoller. Obšírně popisuje životní peripetie jednoho z přepadávačů hobos.
2 Protože si většina agentur nevedla záznamy, Anderson mohl pouze odhadovat, kolik jedinců se
registrovalo jako zájemci o práci. Odhad se pohybuje kolem čtvrt milionu ročně, resp. dvaceti
tisíc měsíčně.
3 Anderson míní, „že prakticky všichni muži bez domova pijí, když mají příležitost. Jediné
střízlivé období nastává, když nemají prostředky.“ Anderson, N. (1961), s. 134.

295

„Dělníky i zaměstnavatele město přitahovalo při snaze o vyřešení vlastních
pracovních obtíží. Zprostředkovatelské agentury vyrostly, aby svedly dohromady
muže bez práce a ty s pracovní nabídkou.“ 1 Většina agentur byla soukromých.
Buď poskytovaly služby za poplatek (obvykle zpoplatňovaly obě strany), nebo
provozovaly zpoplatněné ubytování pro své klienty. Běžně zajišťovaly práci na
vzdálenost až tisíc mil (později rádius čtyřista mil), což hobos vyhovovalo,
protože obvykle byla hrazena cesta. Možnost bezpečného přesunu zadarmo stojí
jako motiv na srovnatelné úrovni s pracovní příležitostí. Mezi agenturou a
„zaměstnanci“ panovala zvláštní symbiotická tolerance: „Hobo nebývá zklamaný,
když byla v agentuře podstata práce překroucena, stejně jako agenturu nepřekvapí,
když nenastoupí do práce.2 V době Andersonova výzkumu začaly fungovat tři
státní agentury. Popudem k jejich vzniku byla tendence k ochraně zaměstnanců
před nekalými praktikami soukromých agentur. Poskytovaly příležitosti většinou
ve městě samotném. Na rozdíl od soukromých vyžadovaly základní údaje o
žadateli a vedly pečlivé záznamy.3
Základní starostí Hobos a ostatních „homeless men“ bylo zajištění noclehu či
příbytku. Ty můžeme dělit do dvou základních kategorií. Buď se jednalo o
venkovní tzv. jungles, nebo o zastřešené, tedy různé varianty ubytování za úplatu.

Obr. 17. Flophouse.
Dle Solenberger, A. W. (1914), s. 41.

1 Anderson, N. (1961), s. 110.
2 Anderson, N. (1963), s. 114.
3 Část hobos odmítala uvádět osobní údaje a figurovat v záznamech, proto se státním agenturám
vyhýbali.

296

Nejlevněji a v nejodpu-divějším prostředí se dalo noco-vat v tzv. flophouse
(zapadáku), často situovaném v patře něja-kého domu. Za poplatek u vstupu se
nabízely holé pryčny a vytá-pění v zimním období: „Bylo zde šero a dusný
vzduch (…) Tucty mužů spaly s hlavou obrácenou ke zdi, na papíru nebo jen na
zemi.“1
Anderson identifikoval řadu růz-ných „hotelů“, resp. ubytoven, lišících se
v kvalitě i osazenstvu (často odpovídalo ceně). Barellhouse integroval „základní
potřeby“ pod jednu střechu – zároveň sloužil jako ubytovna, nevěstinec, hospoda
(saloon) a hráčské doupě. Postupně byl nahrazen „hotely“, v nichž se zjevné
ilegální aktivity netolerovaly. Reformní organizace, jako Armáda spásy nebo
Chicagská křesťanská průmyslová liga, provozovaly síť zařízení, kde bylo možné
dlouhodobě pobývat za kontrolovaných podmínek. Některé byly nově postaveny
přímo za tímto účelem a neorientovaly se na zisk. Místnosti nazývané „cubicles“
či „cages“, o průměrných rozměrech dvakrát tři metry, na výšku pod dva metry,
měly stěny ze železa nebo hrubě opracovaného dřeva, obvykle zařízené pouze
postelí a židlí: „Nejsou konstruovány pro pohodlí, světlo a větrání bývají špatné.
Plní pouze svůj účel být místem pro spánek s jistým soukromím.“ 2 V období mezi
lednem a květnem kapacita nestačila, i jindy alarmující podmínky se ještě
zhoršily. Jak zaznamenal sociální pracovník: „Nedostatek vhodných toalet je
ohavný. V jednom hotelu jsem našel dvě toalety pro sto osmdesát osob, v jiném
sedm pro tři sta osmdesát. Některé nemají vůbec žádné větrání, otevřené přímo ke
spací místnosti. (…) jsou zdrojem pachů a nechutných odérů.“3 Dlouhodobý život
– asi třetina hobos zde pobývala více měsíců, někteří celoročně – v prostředí
prolezlém nemocemi, trvale znepříjemňovaný všemožnými cizopasníky, ne
nepodobný slumům z přelomu století, je více přežíváním než čímkoliv, co by
připomínalo důstojné bydlení.4
Jungle můžeme popsat jako improvizované tábory ve městech i mimo ně,
v nichž hobos přebývali v teplých měsících. Tábory měly vlastní pravidla chování,
vlastní zvyklosti, tabu i tresty (zahrnovaly vyloučení, nucenou práci či fyzické
1 Anderson, N. (1998). On Hobos and Homelessness. Chicago: University of Chicago Press, s. 53.
2 Anderson, N. (1998), s. 52.
3 Anderson, N. (1963), s. 132.
4 Pro expresivní popisy „zadních traktů“ přechodného bydlení viz Orwel, G. (1935). Trosečníkem
v Paříži a Londýně. Praha: Ústřední dělnické nakladatelství.
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tresty).1 Některé tábory byly trvalé, v nich se hloubka a detailnost pravidel více
artikulovala, často skrze trvale přítomnou skupinu „zakladatelů“.2 Anderson
zdůrazňoval převládající demokratičnost prostředí, ovšem s poznámkou, že
skupina domácích mohla cizí příchozí vykořisťovat aplikací vlastních pravidel.
V Chicagu samotném se nejznámější „jungle“ nacházela v Grant Parku asi pět
minut od loop, využívaje blízkosti Michiganského jezera. Tábor plnil roli útočiště,
zotavovny a sociálního centra: „Zde si perou oblečení, myjí se, zašívají a spravují
boty.“3 Hobo věděl, podobně jako lovec sběrač ve svém prostředí, kde najde
nejbližší tábor se vším, co potřeboval; „Má být umístěn v suchém a stinném
místě, umožňujícím spaní na zemi. Má mít dostatek vody na vaření a mytí, stejně
jako dřeva.“4 Podobně jako v noclehárnách, život v tábořištích je určen neustálou
změnou. Spíše než srdečné a trvalé vazby zde nacházíme přechodné situace
společného vaření, výměnu informací o nebezpečí na cestě a o práci, téměř vždy
ale zachovávají odstup, jejich vztahy jsou formální – „žijí osamělé životy a
poskytují ostatním stejné privilegium“.5
Když se obrátíme zpět do ulic Hobohemie, nalezneme více než shluky
kontraktorských agentur a nocleháren. Vedle nich je pestrá směsice dalších
institucí, odpovídajících svérázným potřebám hobos. K obstarání výhodného
ošacení slouží „second handy“ či výprodejové obchody s levným demodé zbožím.
Po pracovní fázi se nákup „nového“ obleku chápe jako forma komoditní investice.
Hobo se nechává holit a stříhat u tehdy neobvyklých holiček nebo u učňů, jejichž
praxe se soustřeďují kolem stemu. Stravuje se v levných jídelnách (o polovinu až
třetinu levnějších než jinde), kde obdrží „jídlo chudé a prosté, obsluhu drsnou a
rychlou. (…) Nečistota je nechutná a číšníci nejsou méně šokující než kuchaři a
myči nádobí“.6
Speciální skupina institucí se váže na intelektuální život mužů bez domova.
Většina hobos byla gramotná. V jejich řadách bylo množství aktivních literátů,
básníků (z nejznámějších J. London, W. Whitman), skladatelů písní. Hobos
1 Za nejvážnější prohřešek se považuje okradení „spolubydlícího“ ve spánku; noční oheň kvůli
„policejním nájezdům“; plýtvání jídlem; neumytí společných nádob po použití nebo užívání nádob
v rozporu s jejich funkcí atd.
2 K trvale přítomným postavám tábora patřili jungle buzzardz. Tito „rozkladači“ myli nádobí
výměnou za dojídání zbytků, poklízeli a prováděli drobné úsluhy.
3 Anderson, N. (1998), s. 37.
4 Ibid., s. 43.
5 Ibid., s. 44.
6 Anderson, N. (1998), s. 54–58.
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produkovali vlastní tiskoviny. Nejvíce rozšířené

Hobo News, finančně

podporované hobomilionářem J. E. Howem, se tématicky orientovaly na
problémy práce, revoluce, třídního boje a reformismu. Každodenní uliční scéně
dodávali ráz soap-boxers – pouliční řečníci, komentující aktuální problémy práce,
organizace a reformy. Někdy byli placeni některou politickou či odborovou
organizací jako agitátoři, jindy posílali kolemstojícím klobouk po svém projevu.
Bughouse Square (Washington Square) se proslavilo jako centrum soap-boxingu:
„Přes den jsou lavičky zaplněny muži mluvícími nebo čtoucími noviny. Večer ale
skupiny mužů, někdy i po stovkách nahloučeni, naslouchají vášnivým
prohlášením orátora, agitátora a propagandisty.“1 V prostředí „velkorysé
tolerance“ zde bohémové, hobos a umělci projednávali problémy vědy,
náboženství a ekonomie. Jedinou oficiální vzdělávací institucí, založenou opět
z popudu Howeova, byla tzv. Hobo College. Skládala se ze dvou pater –
z kuchyně a čítárny a přednáškového sálu. Pod dramaturgií a fundraisingem již
zmíněného Benjamina Reitmana zde přednášelo množství významných osobností
chicagského kulturního života. V Hobohemii se nacházelo i několik známých
knihkupectví, která též fungovala jako místa neformálních intelektuálních
kontaktů,

nabízejících

historicky,

ekonomicky,

politicky

i

sociologicky

orientovanou literaturu (často v kapesních vydáních) a „radikální“ tiskoviny.
Anderson neuhýbal před tématy, která tehdy v USA nezaznívala jako normální
součást akademické a společenské diskuse, ani na půdě jinak „pokrokové“
chicagské university. Např. sexuální život mužů bez domova takových témat
zahrnoval několik. Anderson se sexualitou hobos zaobíral nejprve při výzkumu
ústícím do The Hobo, nejkontroverznější data ale ponechal pouze v rukopisných
materiálech. Po vydání The Hobo mu Burgess zajistil výzkumnou práci pro JPA,2
jejíž náplní bylo podrobné mapování chicagské prostituce, založené na
systematickém zúčastněném pozorování nevěstinců a tančíren. 3 Na počátku
1 Zorbaugh, H. W. (1950). The Gold Coast and The Slum. Chicago: University of Chicago Press,
s. 115.
2 JPA – Juvenile Protective Association vznikla roku 1901 v Chicagu, byla původně ženskou
reformní organizací vedenou Jane Addamsovou (později Jessie Binford) se sídlem v Hull-House.
Iniciovala založení prvního soudu pro mladistvé v USA (1899 v Cook County, 1904 v Chicagu).
JPA se zaměřovala i na výzkum dětí a mladistvých, dětskou práci, drogovou závislost, prostituci,
tančírny apod.
3 Klasickým předobrazem výzkumů chicagského bezdomovectví a prostituce byla Steadova
zúčastněná reportáž If Christ Came to Chicago. Tančírny se staly předmětem samostatné studie
P. G. Cresseyho.
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průzkumu nevěstinců ho do prostředí zasvětil Reitman, který ho zároveň, jak čas
ukázal, předvídavě varoval: „Tvoji sociologičtí přátelé nebudou hrdí na známost
s odborníkem na problémy imorality. Je bezpečnější být expertem na chudobu,
když se k chudým nedostaneš příliš blízko.“1
Hobos, tuláci i další nesli kromě prostorové nezakotvenosti další společný rys –
jako skupina se vyznačovali absencí ženského 2 i dětského elementu: „Může
pracovat celé léto a nespatřit ženu. (…) Může mít sto důvodů, proč jet do města,
ať to přizná nebo ne, je to žena.“3 Instituce jako levné kabarety a „divadla“, jejichž
produkce

poskytovala „vulgární a laciné vzrušení“, sloužily jako centra pro

navazování takových vztahů. Valná část z nich probíhá v nějaké formě prostituce,
„homeless men“ byli jako klientela nejlevnější prostituce vystaveni největšímu
riziku pohlavních onemocnění (výši trvale infikovaných u prostitutek Reitman
odhadoval minimálně na jednu třetinu).
Anderson se obšírně zabýval juvenilní homosexualitou, prováděl sérii dotazování
(též pro JPA) v Grantově parku, proslaveném jako rejdiště „pervertů“.4
Homosexualita5 byla podle jeho i dalších výzkumů běžně rozšířená i mezi hobos,
podobně jako „ve vězení, u námořníků, v armádě“. Rozlišoval homosexualitu
„vrozenou“ a získanou jako vzorec chování při absenci žen a snaze zachovat si
sexuální aktivitu. Homosexuální muži se podle mnohých popisů snažili
v hobohemiích využít příležitosti a různými způsoby zlákat juvenilní trampy:
„Chlapec

nemusí

být

v

hobo

společnosti

dlouho,

aby

se

seznámil

s homosexuálními praktikami.“6 Dospělí muži je lákají pod příslibem pomoci
najít práci, zajistit přepravu, nocleh či jídlo, plní roli „ochránců“, když si mladí
utečenci bez prostředků nevědí rady na cestě či ve městě, stydí se žebrat apod.,
zaměřují se na dezorientované a slabé: „Když přesvědčování neuspěje, někdy se
užívá síly. (…) Soudní záznamy ukazují, že nezřídka jsou chlapci drženi
v pokojích nebo vzati do opuštěných budov, k jezeru nebo do parků.“ 7 Někteří,
1 Anderson, N. (1975). The American Hobo, An Autobiography. Leiden: E. J. Brill, s. 173.
2 Ve studiích provedených Solenbergerovou a Andersonem se procento svobodných mužů
pohybuje mezi 74 a 86.
3 Anderson, N. (1963), s. 140.
4 Anderson, N. (1923). The Juvenile and The Tramp. Journal of Criminal Law, Criminology and
Police Science, No. 14.
5 Homosexualita se oficiálně považovala za sexuální perverzi. Ve zmíněné stati narážíme na slovo
„pervert“ jako na běžné označení homosexuála.
6 Anderson, N. (1963), s. 144.
7 Ibid., s. 147.
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pokud byli obeznámeni s praktikami a strategiemi jistých „mužů na cestě“, se
úzkostlivě vyhýbají nepřehledné mužské společnosti a cestují raději pohromadě
jako skupinka juvenilů, jiní jsou trvale zneužíváni, část se nechává vydržovat a
balancuje na hraně homosexuální prostituce.
Park, který sám sebe nazýval „intelektuálním vagabundem“, v krátkém eseji
uveřejněném v The City1 usiloval problematiku vrátit z popisné roviny
Andersonovy do polohy teoretické. Základem pro vymezení hoboismu se jeví jeho
pohyb. Podle Parka člověk jako druh lokomocí (ve změně scény a lokality)
získává výlučnou schopnost abstraktního uvažování.2 Ze samostatného pohybu
individuí odvozuje jednu z podstat sociální organizace v tom smyslu, že jedinci se
sice pohybují samostatně, celkové směřování komunity má ale společný záměr a
pohyb individuí přesahuje. Aby společnost mohla

přetrvat a vyvíjet se, její

součásti (jednotlivci a jejich seskupení) jsou „lokalizovány“ z důvodu
komunikace. V Parkově sociologickém pojmosloví lokalizovaná komunikace a
hledání konsenzu, „ekvilibria“, plní úlohu základního společenského pojiva.
Místně zakotvená komunikace tak stojí u zrodu „lokální společnosti“ projevující
se idealizovanou rovnováhou mezi volností a omezováním pohybu jednotlivců a
také mezi individuální svobodou a cíli pospolitosti.
Hobo se z příbytku, tj. z lokalizovaného konsenzu vycházejícího z omezeného
pohybu, artikulovaných společných cílů a definované osobní svobody, jenž by mu
dal „jistotu“ budoucího směřování, vymaňuje i za cenu ztráty vlastní budoucnosti
jako součásti společensky organizovaného bytí, vzdává se rodiny, sousedství a
všech dalších blízkých vazeb. Hobo nemá domov ani ve smyslu politickém, bez
instituce „trvalého bydliště“ není součástí volebních procesů, je anonymním
„nedisciplinovaným tělem“ bez zodpovědnosti. Člověk jako tvor společenský a
politický se v Parkově popisu hobos mění v individualistu, který je zcela v zajetí
romantické vášně pro osobní svobodu. Nemá se kam vrátit, je odsouzen
k marginální pozici,3 jeho pohyb nemá žádný trvalý, jasně vymezený cíl.
Když se Park táže, proč má hobo tak málo filozofie a tolik jednotvárných dnů, při
1 Park, R. E. (1967, orig. 1925). The Mind of the Hobo: Reflections Upon the Relation between
Mentality and Locomotion in the Urban Environment. THC.
2 Zde se opět vynořují Parkovy kořeny v evolucionistickému myšlení: „Ale charakteristikou
vyšších živočichů, vše výše ústřice, je to, že jsou uzpůsobeni pro lokomoci a akci.“ Ibid., s. 157.
3 Viz oddíl věnovaný marginalitě.
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množství zkušeností a zahálky, odpovídá, že postrádá „zaměstnání“: „Získal
svobodu, ale ztratil směr. Lokomoce a proměny horizontu pro něj neměly žádnou
další důležitost. Je lokomocí samou pro sebe.“ 1 I zde můžeme mezi řádky číst
Simmelova cizince a jeho „věčný dispozitiv“ k pohybu, který jako by figuru hobo
v okamžiku spočinutí konzumoval. Snad si můžeme hobos představit jako
Camusova Sisyfa, šťasného v okamžiku sestupování za břemenem svrženým ze
stráně, šťastného, když opouští práci a opět se vydává na cestu.
The Hobo otevřela knižní řadu studií The University of Chicago Sociological
Studies,2 jež svými prvními tituly uvedla zúčastněné pozorování jako metodu,
jakkoliv problematicky a nejasně, na širší sociologickou scénu, ale také
legitimizovala systematický výzkum urbánní kultury a komunit s jejich
specifickými subkulturami. Anderson patřil mnezi první realizátory Parkovy
prosebné lamentace – „Jděte a seďte v halách luxusních hotelů a na schodech
nocleháren, seďte v koncertních halách a Star and Garter Burlesk. V krátkosti,
pánové, jděte si ošoupat zadky vašich kalhot ve skutečném výzkumu.“ 3 – a
převedl ji do reality terénního šetření. Ačkoliv se může Parkova sentence jevit
„akademicky“ nepatřičná, plně vyjadřuje Parkovo zanícení pro věc, a co více,
další desetiletí ukázalo, že se neminula účinkem.
Vůči The Hobo jako celku by bylo možné vést zpochybňující námitku
z metodologických důvodů, která by se opírala např. o Andersonovu minulost,
kdy získal řadu zkušeností jako součást hobo in-group. Především z perspektivy
etnografie – protože se The Hobo obvykle vyzdvihuje jako raný příklad
zúčastněného pozorování – můžeme takto získanou předchozí obeznámenost a
orientaci ve zvycích zkoumané komunity chápat jako překážku pro provedení
„platného“ terénního šetření. V soudobé etnografii by se podobná předchozí
blízkost zkoumané skupině pravděpodobně netolerovala, protože v současném úzu
se preferuje volba terénu, jenž je výzkumníkovi skutečně cizí, aby se pokud
možno zmenšil tlak na uzávorkování znalostí a zkušeností nabytých již před
výzkumem. Tehdy však měla etika a metodologie sociálních věd zcela jiné
1 Ibid., s. 158.
2 Dalším klíčovým publikacím z této série se věnujeme v dalších oddílech (již zmíněné studie
Wirthovy a Zorbaughovy viz výše). Této řadě výzkumů přisuzujeme roli orientačního rámce,
s jehož pomocí je možné dojít snadněji k porozumění, co se ve dvacátých a třicátých letech
v Chicagu na poli zkoumání města událo. Její přehled uvádíme v úvodu práce.
3 Anderson, N. (1998), s. 5.
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dimenze:1 „Na graduate school jsem byl studentem sociologie, akceptovaným za
výjimečných podmínek, nebyl jsem důkladně obeznámen se sociologickými
metodami ani se sociologickou teorií (...) věděl jsem, že moji spolužáci nevědí a
nechtějí se dozvědět o obyvatelích slumu nazývaného Hobohemia, o místě, které
odmítali byť jen navštívit.“2 Univerzity se nechtěly nebo nemohly zabývat tématy,
které byly za hranicí středostavovských (jakkoliv pokrokových) mravů, které by
se již nedaly považovat za hodné zkoumání ze strany donátorů univerzitních
rozpočtů. Ani zdroje, které měl Anderson k dispozici, nebyly z jinak bohatě
dotované UC. Studenti i mnozí profesoři považovali jisté části města a témata
s nimi spojená za nevhodná.3 Anderson vzpomíná na období výzkumu ve slumu:
„Když například Thrasher4 mluvil o své studii gangů nebo Reckless o
kriminálních oblastech, zdálo se mi, že většina látky, kterou jsme diskutovali, byla
sociologická a smysluplná. Když jsem však mluvil o hobo nebo o jiných mužích a
jejich zvycích či o práci v mé oblasti Chicaga, to vše bylo dalece vzdálené jejich
porozumění. Reagovali s pobavením, které mi vždy připomnělo kulturní mezeru,
která zela mezi mnou a mými kolegy.“ 5 Tyto okolnosti byly autorovi patrně
nepříjemné, na druhé straně ale znamenaly jistou výhodu. V rozboru The City bylo
podrobně ukázáno, jak Park vyzýval k popisu specifických komunit ve městě
„trpělivými metodami antropologie“. Za situace, kdy se nikdo v jistých terénech
nechtěl „kontaminovat” (i vzhledem k projekci vlastní akademické kariéry), se
angažování Andersona do role „insidera“ jevilo jedinečnou šancí pro obě strany.
Například L. Harvey zcela zpochybňuje hodnotu The Hobo jako výzkumu
založeného na zúčastněném pozorování. Nabyl dojmu, ačkoliv neuvádí na základě
jakých pramenů, že Anderson studii napsal převážně v domově pro nevyléčitelné,
kde nejprve pracoval, a nikoliv v jednom z hobohotelů, což je tvrzení
nezakládající se na pravdě.6 Na druhou stranu si ale klade oprávněnou otázku,
proč byl spis široce přijat jako vědecký, ačkoliv Anderson tehdy neměl dostatečné
1 O dalších souvisejících problémech chicagských studií a etnografických metod se vede diskuse
např. v následující kapitole věnované The Taxi Dance-Hall.
2 Anderson, N. (1983), s. 403.
3 „Univerzita se měla vyhnout výzkumu považovanému za vně zóny respektability. Hobohemia
byla široce vnímána jako podsvětí obývané nežádoucími osobami.“ Ibid., s. 403.
4 Jeho slavné studii gangů věnujeme pozornost v oddílu o kriminalitě.
5 Anderson, N. (1975), s. 165.
6 Harvey, L. (1987). Myths of the Chicago School of Sociology. London: Avebury. Harveyho
studie je z kategorie autoritativních, chicagskou školu probírá z různých úhlů, jde k podstatným
pramenům. Tím spíše, že jiné jeho vývody mají logiku, podobné výmysly přispívají k nejasnostem
a utváření narací, proti nimž sám vystupuje.
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znalosti v sociologické metodologii (sám to opakovaně přiznává). Také je zřejmé,
že Anderson v The Hobo samostatně neužívá žádný vlastní sociologický koncept. 1
Harvey navrhuje, že došlo k záměně vědeckosti (vědeckého užití metodologie)
s „nezaujatou popisností“, která měla posloužit k ukončení tradičního vlivu
„kléru“2 na sociologické otázky: „jeho poctivé (Andersonovo) opuštění
konvenčních reformistických učení se jeví jako hlavní Parkův a Burgessův
požadavek“3 a ve srovnání s tradičními východisky působil dostatečně vědecky.
The Hobo jako publikovaná studie uspěla, autor se díky ní dostal do povědomí
sociologické veřejnosti. Jistou dobu se v sociologii používala jako příklad
výzkumu založeného na zúčastněném pozorování. Úspěch ale Andersonovi
neotevřel dveře na akademické půdě. Několikrát se pokusil získat trvalé místo na
nějaké univerzitě, postavy z „podsvětí“ byly ale příliš blízko: „Očekávalo se, že
když znám hobos, budu spřátelen i s jinými pochybnými osobami. Rodiče by se
mohli začít podivovat, že jejich potomci navštěvují přednášky profesora, který zná
hobos a který někdy mluví o nezaměstnanosti a chudobě.“ 4 Akademicky
marginalizován, získal Anderson první plné jmenování profesorem na univerzitě
až v roce 1965, více než čtyři dekády po prvním vydání The Hobo.

VI.iii The Taxi-Dance Hall
Monografie The Taxi-Dance Hall P. G. Cresseyho (1901-1955),5 poprvé vydaná
roku 1932,6 v převažujícím pojetí periodizace chicagské školy vyznačuje závěr
řady monografií nazývané jako tzv. klasické či zlaté období. 7 Má-li toto označení
1 Užívá sociologické koncepty svých učitelů bez toho, aniž by se jasně vyslovil k tomu, jaké
můhou mít konsekvence.
2 Problematika vztahu mezi vědou a reformou je rozebírána v kapitolách o historickém kontextu
CHS.
3 Harvey, L. (1987), s. 60.
4 Anderson, N. (1998), s. 13.
5 V produkci chicagské školy figuruje také Paul F. Cressey, bratranec Paula G. Cresseyho. Oba
studovali sociologii na stejném místě ve stejnou dobu (od roku 1925). Prvně jmenovaný se ale
věnoval jiným tématům (akcentoval kriminologii), byť také urbánní sociologii. Např. Cressey, P. F.
(1971, orig. 1938). Population Succession in Chicago, 1898-1930. In Short, J. F. S. (Eds), The
Social Fabric of the Metropolis – Contributions of the Chicago School of Urban Sociology.
Chicago: The University of Chicago Press.
6 Původně byl Cresseyho výzkum diplomovou prací obhájenou 1929 pod názvem The Closed
Dance Hall in Chicago. Faris, E. L. (1970). Chicago Sociology 1920-1932. Chicago: The
University of Chicago Press, s. 147.
7 „(...) perioda někdy nazývaná jako 'zlaté období sociologie' (1918-1933) začíná publikací (...)
The Polish Peasant in Europe and in America a končí odchodem R. E. Parka z Chicaga.“ Cavan,
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indikovat pomyslný vrchol chicagských urbánních studií, počínaje The Hobo, má
to opodstatnění – studie integruje základní východiska, koncepty a metody
dřívějších prací. Někteří autoři řadí The Taxi-Dance Hall mezi průkopnické
počiny urbánní etnografie (urbánní antropologie),1 jiní ji kladou na počátek
sociologie kultury2 nebo ji uznávají jako základní pro ustavení studia subkultur.3
Bez ohledu na to, jaká disciplína s tímto titulem zachází jako se svým klasickým
pramenem, The Taxi-Dance Hall je zásadní pro položení základů studia institucí
urbánní kultury.4 Již se nejedná o výzkum konkrétní „přirozené oblasti” jako
v případě The Ghetto nebo The Gold Coast and The Slum, kde jsou sub/kultury
spojeny s jistou zřetelně vyznačenou lokalitou, nýbrž jde o podrobný výzkum
jedné vysoce specializované instituce urbánní kultury („ghetto” či „slum” jsou
ovšem také instituce urbánní kultury a mnohé další instituce obsahují). V tomto
ohledu Cresseyho výzkum spadá pod elementární zadání urbánní etnografie –
objasňuje, co lidé činí v městském prostředí, proč tak činí a jaký tomu přikládají
význam.
Než přistoupíme podrobněji k obsahu studie, je nutné se seznámit s tím, co taxidance hall5 jest. Cressey nabízí několik definic: „Taxi-dance hall je komerční
veřejná taneční instituce lákající pouze mužské zákazníky, má jim poskytnout
možnost společenského tance zaměstnáváním ženských tanečnic, jež jsou placeny
R. S. (1983). The Chicago School of Sociology. Urban Life, Vol. 11, No. 4, s. 407.
1 Mezi ně patří autority urbánní etnografie E. Anderson nebo U. Hannerz, také autorka předních
studií o chicagské škole M. J. Deeganová.
2 Reedice The Taxi-Dance Hall, na jejímž základě je tento text vypracován, je součást (druhý
svazek řady) ambiciózního projektu „The Early Sociology of Culture”. První svazek je Thomasova
studie Old World Traits Transplanted, dále zde figurují klasická díla V. Pareta a W. Wundta.
Cressey, P. G. (2003, orig. 1932). The Taxi-Dance Hall – A Sociological Study in Commercialized
Recreation and City Life. London: Routledge.
3 V Cresseyho definici tančírny jako „sociálního světa” (social world) se objevují jasné náznaky
studia „subkultury”. Short k tomu dodává: „Ačkoliv ten termín neužíval, načrtl nám subkulturu
taxi-dance hall.” Short, J. F. S. (1971). Introduction. In Short, J. F. S. (Ed.), The Social Fabric of
the Metropolis – Contributions of the Chicago School of Urban Sociology. Chicago: The
University of Chicago Press, s. xxxv. „Pro ty, kteří navštěvují tančírnu, i nepravidelně, je
distinktivním sociálním světem s vlastním způsobem jednání, řeči a myšlení. Má vlastní
pojmosloví, aktivity a zájmy, vlastní pojetí životních priorit (...). Tento kulturní svět prostupuje
mnoho návštěvníkových zvyklostí a některé z nich jsou snadno zřejmé i pouze občasnému
zákazníkovi.” Cressey (2003), s. 31.
4 U. Hannerz vymezuje The Taxi-Dance Hall jako „průkopnickou studii jedné z těch uzlových
institucí, v nichž se setkávají mnohé urbánní světy“. Hannerz, U. (1980). Exploring the City,
Inquiries Toward an Urban Anthropology. New York: Columbia University Press, s. 54.
5 Název instituce taxi-dance hall ponecháváme buď v původním znění, nebo místo něj použ íváme
slova tančírna. To považujeme za redukované synonymum, které nám umnožňuje vyhnout se
trvalému opakování dlouhého původního termínu. Tančírna v textu vystupuje pouze jako náhrada
za taxi-dance hall. Cressey vymezil čtrnáct různých druhů tanečních podniků, taxi-dance hall
(tančírna) je jen jeden z nich. Cressey (2003), s. 20–23.
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provizí na základě lístkového systému 1 tanec = jeden lístek, a očekává se, že
budou tančit s jakýmkoliv zákazníkem tak dlouho, jak si bude přát, pokud bude
platit.“1
Aby vysvětlil původ a vývoj taxi-dance hall, Cressey aplikuje pojem „natural
history” podobným způsobem, jako to udělali jiní chicagští sociologové v případě
„natural area” – obojí je „přirozené”, protože neplánované (viz „přirozená
oblast”). „Přirozenou historii” tančíren rozdělil do tří stádií:2 1) Existující taneční
podniky sice reagovaly na novou poptávku, ale víceméně nesystematicky a
neformálně. 2) Taneční podniky docházejí k „institucionálnímu sebevědomí” –
provozovatelé si uvědomují, že vyvinuli novou formu, která vyžaduje ustavení
odpovídajícího vzorce a standardizace řízení. 3) Standardizované a formalizované
tančírny přecházejí do stadia intenzivní kompetice a specializace.
V první taxi-dance hall, proslavila se v prvním desetiletí 20. století v San
Franciscu pod jménem Barbary Coast Dance Hall, ještě neexistoval později
aplikovaný lístkový systém, výdělek tanečnic se odvozoval od množství a ceny
alkoholických nápojů konzumovaných jejich tanečními partnery. Postupně se ale
prodej alkoholických nápojů a tanec, také z důvodů proskribce prvního, oddělily.
Taxi-dance hall je hybridní instituce 3 původem a vývojem spjatá na jedné straně se
zmíněným neformalizovaným „typem západního pobřeží” USA a na straně druhé
navazují na veřejné školy tance, které převzaly lístkový systém jako inovaci
původní náhodné volenky. V popisovaných chicagských tančírnách se pak snoubí
znaky důvěryhodnosti a výlučnosti (uzavřenost pro ženské zákazníky 4 a placení za
tance) klasické taneční školy s rysy původních „public dance halls” (veřejná
zábava a očekávání méně formálního tance v dámské společnosti).
Cresseyho zkoumání taxi-dance hall jako instituce integruje prolínající se
perspektivy čtyř skupin: a) majitelé, provozovatelé; b) zákazníci; c) tanečnice;
d) externí činitelé – sociální pracovníci, policie, organizovaný zločin. Za účelem
popisu a výkladu povahy těchto čtyř skupin aktérů Cressey sebral široké spektrum
1 Cressey (2003), s. 27. Podobnou definici uvádí hned v úvodu: „V těchto halách jsou placeny
mladé ženy a dívky, aby tančily se všemi zákazníky, obvykle na bázi poloviční provize. Polovina
jde provozovatelům, kteří platí sál, orchestr a jiné náklady, zatímco druhá polovina jde
tanečnicím.” Cressey (2003), s. 3.
2 Cressey (2003), s. 177–178.
3 Termín „hybridní instituce” nepoužívá pouze antropologie globalizace a transnacionalismu
posledních třiceti let, toto Cresseyho použití hybridity jistě vyplývá z Parkova pojetí kulturní
hybridity, o níž se zmiňujeme jinde v oddíle věnovaném marginalitě. Cressey, Ibid., s. 184.
4 Tančírny, které Cressey zkoumal, byly tzv. „closed dance hall”, tzn. uzavřené ženské klientele.
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Obr. 18. Lokace legálních taxi-dance halls, stav z roku 1927.
Cressey, P. G. (2003), s. 198.

dat, které pak využil pro rekonstruování instituce. Každá z těchto čtyř perspektiv
v jeho pojetí předpokládá soubor typických motivů, cílů a strategií v kontextu
dané instituce. Cressey „skupiny” podrobně popsal a kategorizoval, výsledky
detailní analýzy sociálního jednání vyhraněných aktérů typizoval (např. jednání
tehdy považované za odchylné) a zakotvoval do obecnějších společenských
souvislostí (otázky týkající se povahy urbanizované společnosti). Usiloval o
propojení znalosti typických aspektů jednání jedné skupiny aktérů, aby tato
propojení mohla plnit roli kontextu pro vysvětlení charakteristického jednání
dalších skupin aktérů – např. typické strategie tanečnic vůči zákazníkům jsou
pochopitelné jako důsledek jejich vztahu s majiteli. Výsledkem takového
(„funkcionalisticko-interakcionistického”) přístupu byla mimořádná plasticita –
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instituce
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elementů,
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byla

představena

prostřednictvím kontextualizace vztahů a interakcí oněch čtyř základních skupin
aktérů.
Ačkoliv sociálně-ekologické aspekty nebyly hlavním tématem sledované
monografie, přesto se zde základní premisy sociálně-ekologických procesů
objevují. Níže přiložená mapa zobrazuje lokace tančíren. Většinou se nacházely
v blízkosti „rooming house areas” (viz Zorbaugh) a „loop”, tedy oblastí
s nadprůměrným výskytem osamělých individuí a imigrantů, populací
nejpřechodnějších – tančírny byly chápány jako instituce založené na
přechodnosti1 – a údajně nejvíce dezorganizovaných. Lokace v těchto oblastech
byla výhodná, protože disponovala potřebnou dopravní obslužností i v nočních
hodinách a protože sousedství tvořené přechodnými populacemi se obvykle
nesjednotilo na odpor proti jinde odmítaným tančírnám.
V době, kdy Cressey sbíral materiál pro The Taxi-Dance Hall, se tématem
zabývalo také několik jeho spolužáků v rámci semináře o sociálních deviacích,
v němž E. W. Burgess studenty cíleně vedl ke sběru dat v terénu. Skutečnost, že
Burgess měl zájem o data z první ruky právě k tomuto fenoménu, není
překvapivá, vezmeme-li v úvahu, že tančírny se tehdy dostaly do ohniska
vypjatých diskusí o proměně moderní urbánní morálky. Sociální pracovníci a
instituce sociální prevence byli aktivní ve shromažďování dat o tématu i v opozici
vůči tančírnám. JPA ostatně Cresseyho výzkum zčásti financovala a také mu
umožnila přístup k již nashromážděným materiálům.2
Běžný diskurs sociální práce, reformy a prevence tehdy vnímal tančírny jako
jasně spojené s nemravností a prostitucí. Mladá žena pracující v tančírně byla
chápána jako oběť, která při práci ztrácí viktoriánskou cudnost, avšak nikoliv jako
sebevědomá aktérka, využívající svou dosud potlačovanou a konvencemi
kontrolovanou „ženskost”: „Dívky považovaly svou sexualitu za důležitý nástroj
1 „Tančírna se ustavila jako institucionální odkaz zmizení kolektivního způsobu života.“ Burns, L.
(2008). „Splendid Dancing” – Filipino „Exceptionalism” in Taxi Dancehalls. Dance Research
Journal, Vol. 40, No. 2, s. 26.
2 Cressey využíval data již shromážděná v JPA (některé biografie tanečnic a terénní zprávy). Tato
organizace ho platila jako svého výzkumníka. Srov. Salerno, R. A. (2007). Sociology Noir –
Studies at the University of Chicago in Loneliness, Marginality and Deviance 1915–1935.
London: McFarland Publishers, s. 122. Také na předsádce The Taxi-Dance Hall stojí: Paul G.
Cressey – Formerly Special Investigator, Juvenile Protective Association. Dále ke Cresseyho
zadání ze strany JPA v předmluvě J. F. Binford. Cressey (2003), s. ix-x.
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pro sociální přežití. Ženy a zejména chudé ženy začínaly chápat vlastní hodnotu
jako sexuální komoditu.“1

C. Sternová naznačuje, že populární představy,

obvyklé i u sociálních pracovníků, se zakládaly víceméně na neznalosti: „Některé
tanečnice – ale mnohem méně než kolik se tehdejší reformátoři domnívali – se
obrátily k prostituci tím, že práci tanečnice modifikovaly na získávání peněz a
statků za sexuální služby.“2
Tančírnám jako instituci je možné rozumět v kontextu „přímých důsledků nového
konsumerismu”, jako „privatizovanému prostoru erotiky se vstupným”. 3 Taxidance halls byly prostředím pro komodifikaci tance a dámské společnosti, jejich
forma reagovala na konkrétní typ poptávky, jež vycházela z povahy tehdejších
společenských proměn – velké objemy migrace, intenzivní industrializace a
urbanizace (spolu s dopady ekonomické krize) urychlovaly rozklad dosavadních
společenských forem a dynamizovaly hledání forem nových. Cressey vřazoval
taxi-dance hall do procesů velkoměstského vydělování se, vyvazování se
z původních komunit s přímou sociální kontrolou. Vyvazování se mělo, kromě
jiného, vést k osamělosti a izolaci a také k hledání odpovídající reakce na ně. Tato
typicky „chicagská” linie uvažování jednak přímo vycházela z konceptu sociální i
osobní dezorganizace, na druhé straně se opírala o pojetí sociálněpsychologických dopadů komodifikace, zvěcňování vztahů. Nejen izolace,
osamělost, dezorganizace, demoralizace a komodifikace jsou základními
kontextuálními prvky tančíren, jsou jimi také vzájemné využívání, či lépe
exploatace. Podstatnou roli hrálo i vymezování legitimity a legality nových tužeb
a vzrušení.
Podobně jako v případě letité diskriminace Andersona (The Hobo)
v akademickém prostředí, i Cresseyho relativně nezaujaté stanovisko při
zkoumání společensky exponovaného tématu se nesetkalo s pochopením
tehdejších elit.4 Kombinace společensky ožehavých témat a autorovy neochoty
zaujmout dostatečně negativně hodnotící perspektivu,5 neboli neochota přestat
1 Salerno, R. A. (2007), s. 126.
2 Stern, C. (1990). Selling the Dancer: Client/Dancer Interaction in Modern Taxi-Dancing. In
Sanders, C. R. (Ed.), Marginal Conventions: Popular Culture, Mass Media and Social Deviance.
Bowling Greene: Popular Press, s. 45.
3 Salerno, R. A. (2007), s. 124–126.
4 Ibid., s. 139–41.
5 Podle dnešních měřítek o nevhodnosti vynášení morálních soudů v etnografických pozorováních
má autorova pozice k „nestrannosti” daleko.
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(resp. nezačínat) hovořit věcně a otevřeně např. o realitě nových artikulací
moderní urbánní sexuality, genderových a interetnických vztahů, vedly k tiché
ostrakizaci Cresseyho z akademických pozic, které by odpovídaly kvalitě jeho
práce, a také k odložení této citlivé agendy o několik desetiletí.
Jestliže na akademické půdě mohla „bad themes” stigmatizovat jejich autory,
v produkci populární literatury naopak autory prodávaly. Pakliže měl The Hobo
celou řadu literárních a žurnalistických paralel a předchůdců, 1 i tančírny
figurovaly v četných románech, povídkách, v „pulp fictions”, z nichž některé byly
zfilmovány. Mezi jinými patřil Cornell Woolrich (1903-1968) k nejproslulejším
autorům pojednávajícím o tomto tématu. 2 „Třicátá léta jsou ve filmu a próze často
reprezentována obrazem 'dime-a-dance girl', jež přišla hledat živobytí do města,
ale pod tíhou placení nájmu skončila morálně zkompromitovaná, prodávajíc tance
cizincům za deset centů na potemnělém parketu ve čtvrti s nechvalnou pověstí.“3
Určujícím principem fungování tančíren bylo získat co nejvíce klientů platících
za krátké tance, proto se jejich majitelé orientovali i na zákazníky jinde
vylučované či pouze trpěné, tedy na zákazníky buď viditelně odlišné od majority
– jiná barva pleti než „bílá” (Filipínci, Číňané) – nebo na muže odlišné fyzickým
vzezřením (např. invalidé), či specifickou sociální a kulturní charakteristikou
(pracovní migranti, imigranti, kriminálníci). Např. „orientálci”,4 kteří byli jinak
často diskriminováni z užívání podniků komercializované zábavy s převládající
bělošskou klientelou, měli do tančíren přístup povolen (v některých případech
programově). Naproti tomu Afroameričanům byl přístup odepřen (povolená
přítomnost se omezovala na členy big bandu): „Černoši jsou všude vyloučeni, ale
v Chicagu tvoří minimálně čtvrtinu zákazníků orientálci, kteří jsou jinde kvůli
barvě pleti ostrakizováni.“5 Kromě tohoto absolutního vyloučení se taxi-dance hall
jeví jako instituce založená právě na pluralitě a akceptaci jinde diskriminovaných
1 Srov. Lindner, R. (2007). Die Entdeckung der Stadtkultur – Soziologie aus der Erfahrung der
Reportage. Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 151–178.
2 Salerno, R. A. (2007), s. 120–21. K ilustraci běžné přítomnosti tohoto fenoménu v produktech
masové kultury poslouží např. upoutávka na tehdejší velkofilm High Sierra (hlavní role H. Bogart
a I. Lupino), která ono rozpolcení mezi odsuzeníhodnou „imoralitou” a pochopitelnou „lidskostí
selhání”, zřetelné i v Cresseyho studii, trefně shrnuje: „(...) byla to Marie, taxi-tanečnice, družka
gangsterů? Ale pod tím vším pouze žena s žízní v srdci (...).”
3 Ibid., s. 119.
4 Z kontextu vyplývá, že Cressey používá pojem „Orientals” pro obyvatele Asie, ačkoliv ho blíže
nedefinuje.
5 Cressey (2003), s. 109.
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– ovšem nikoliv z popudů humanistických, nikoliv na základě vědomé integrace
„druhého”, nýbrž z pohnutek čistě utilitárních, orientovaných na zisk.
Pluralita a pestrost zákazníků je zřejmá z následující Cresseyho typologie.
1) Zákazníci jinde vyloučení kvůli „rasovým” znakům tvořili asi čtvrtinu
klientely. 2) Euroasijští imigranti (řadí sem i jihoameričany a Mexičany), většinou
evropského původu, údajně převládali Poláci, Židé, Řekové a Italové, se na
klientele podíleli asi jednou pětinou. Cressey se domnívá, že tančírny hrály
podstatnou roli v procesu „amerikanizace” imigrantů, v jejich postupném
osvojování si a užívání místních zvyků, v učení se jejich významům a formám, a
že právě v taxi-dance hall získávali první sociální kontakty mimo své komunity.
Také zmiňuje individualizaci ve smyslu reinterpretace či odklonu od hodnot a
kontrolních

mechanismů

původní

komunity

ve

prospěch

adoptovaných

„amerikanizovaných” variant, což nezapře klasické Parkovo východisko,
zdůrazňující i pozitivní aspekty kulturní „dezintegrace”. 3) Starší muži ve věku
kolem 50 let, často vdovci či samotáři „ve městě vedli spíše osamocený život a
občas nechali osamělost přehlušit vřelým vábením tanečnice, jediné ženy, ke které
měli přístup.“1 4) Příbuzný typ zahrnuje muže ve středním věku, zklamané
neúspěchem v manželství, kteří rezignovali na další angažmá v oficiálních
svazcích. 5) Osamělý a izolovaný cizinec ve městě, často z venkova či menšího
města: „Nedostává se mu znalostí jak vejít do kontaktu

s mladými ženami

velkoměsta.“2 Tito muži přebývají ve „world of furnish rooms” a tvoří asi pětinu
klientely. 6) Příbuzným typem je „světoběžník”, který je ale přizpůsoben
přechodnosti života ve velkoměstě. Tančírny pro tento typ mezinárodních a
urbanizovaných „hobos” slouží jako jakýsi urychlovač seznamování v situaci „na
cestě”: „Pokud vůbec stojí o ženskou společnost, normální procesy seznamování
se musejí být někdy urychleny.“3 7) Zcela odlišnou kategorii je „slummer” –
osoba často s vyšším vzděláním a statusem, navštěvující „red light districts” a
„upadlé čtvrtě” ze zvědavosti, z touhy po dobrodružství či kvůli prostému
uvolnění od každodenní kultury urbánní střední třídy: „Jistí ženatí muži zde
naleznou možnost tajného odklonu od trvalé oddanosti ženě a rodině. Častěji jsou
to ale svobodní muži, kdo jsou přitahováni tančírnami kvůli možnostem nových a
1 Ibid., s. 114.
2 Ibid., s. 120.
3 Ibid., s. 122.
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stimulujících zkušeností.“1 8) Výsadní postavení nikoliv z hlediska počtu, ale z
hlediska intenzity jinakosti zastává invalida. „Ať již je to někdo neobvykle malý
nebo vysoký, tlustý nebo hubený, poznamenaný neštovicemi nebo invalida,
tančírna je útočištěm ve světě nevlídným vůči postiženým. Pro mnohé je jedinou
možností neformálního a blízkého kontaktu s mladou ženou. ”2 9) Posledním
typem je kriminálník vyhledávající anonymní sociální kontakt.
Z této široké škály lze vysuzovat, že tančírny (s absencí Afroameričanů) byly
prostorem intenzivní přítomnosti jinak vzájemně relativně oddělených mužských
skupin. Jednalo se více o pouhou přítomnost než o kontakt ústící do přátelských
vztahů, hranice a odstupy mezi orientálci a bělochy, Židy a křesťany, i mezi
osamělými penzisty a dospívajícími, podobně jako vydělení invalidů, zůstaly
neporušeny. Vzájemné soupeření stovek rozmanitých mužů o pozornost a
placenou společnost tanečnic v potemnělých halách pravděpodobně skýtalo
bizardní podívanou, a tak není divu, že tento fenomén přitahoval pozornost napříč
společenskými vrstvami i zájmy.
Kromě uvedené typologie se Cressey obšírně zabýval motivy

„patronů”.

Rozlišuje dvě základní skupiny „zájmů” – utilitární a romantické. Zákazníci
sledující převážně utilitární zájem chápou situaci v tančírně především jako
kontrakt. Jsou si vědomi, že si kupují možnost vylepšit si taneční dovednosti,
kondici nebo pouze radost z tance (mnohdy včetně dotyků na hranici pravidel)
bez okázalostí a nároků jiných společenských situací, jejichž byl tanec součástí.
Zákazníci sledující „romantické” motivy tíhnou k vytváření iluze o možnosti
romance v tančírně. Cressey naznačuje, že čím více byli zákazníci odděleni
nějakou bariérou od většinové společnosti, tím více tíhli k romantickým
konstrukcím, notně přiživovaným tanečnicemi. Často se jejich výmluvností
nechali oklamat, protože ještě neznali či nedokázali identifikovat, na jakých
strategiích je chování tanečnic založeno. Cressey vystihl podstatný aspekt vztahu
mezi patrony a tanečnicemi – tzv. „sex game”. Jde o hledisko vzájemného
využívání a zneužívání, kdy muži romantických či sexuálních motivů usilují o
svůj cíl (dvoření se, úsilí o randez vouz či sexuální kontakt) všemi možnými
prostředky, zatímco tanečnice se v nich snaží vyvolat pocit, že jsou na správné
cestě, ale zároveň ten cíl programově zdržují a odkládají, nebo se mu nakonec
1 Ibid., s. 125.
2 Ibid., s. 126.
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zcela vyhnou. Cressey rozpracoval typologii utilitárních zájmů zákazníků
tančíren: 1) Zákazník očekává „lekce tance”. Většina si je vědoma, že se ve
skutečnosti o lekce tance v pravém smyslu nejedná. 2) Tanec jako udržování
fyzické

kondice.

3)

Tanec

jako

uspokojující

estetické

sebevyjádření.

4) Dominujícím utilitárním motivem je kontakt s mladými ženami, při němž muž i
žena zůstávají zpravidla anonymní a mohou se vyhnout běžným nárokům a
kontrolním mechanismům – motivem je zde relativní volnost v jednání. 5) Jako
poslední motiv autor uvádí „touhu po erotické stimulaci v tančírně či mimo ni”.
„(...) Tito muži navštěvují tančírny s velmi podobnými zájmy, jaké by měli ve
veřejných domech“.1
Na základě Cresseyho dotazování se ukázalo, že většina patronů byla zaměstnána
v dělnických či nižších profesích. K celkové charakteristice zákazníků dodává, že
většina z nich trpěla nějakým společenským vyloučením a čelila překážkám, které
tuto exkluzi bránily překonat. Návštěvy v tančírnách pak měly vyřešit jeho „wish
for response and affection”. V tomto smyslu byly taxi-dance halls zlomovým
bodem, kdy dělníci vstupovali na pole zábavní spotřeby v nejhlubším smyslu –
kupovali si iluzi vlastního plnohodnotného bytí mužem v dámské společnosti.
Výše uvedené přání je jedním z tzv. Thomasových čtyř přání, 2 což je koncept,
který patří do základního dědictví CHS. Cressey ho použil jako analytický nástroj
i při celkovém vymezení tančíren. Zapojení Thomasova konceptu ještě zdůraznilo
silnou sociálně-psychologickou orientaci celé studie.3
Dáme-li uvedenou kolekci typů klientely tančíren do kontextu jiných studií
chicagské školy, zaměřených na inter-etnické vztahy (viz příslušná kapitola),
zaujme nás vložené pojednání o filipínské komunitě.4 Autorovo uchopení
problému zapadá do formátu pojednání CHS o komunitách imigrantů, svým
omezeným rozsahem připomíná např. Parkovy (resp. Thomasovy) mikrostudie
v Old World Traits Transplanted, Zorbaughovy momentky ze života v „zone of
1 Ibid., s. 138.
2 1. The desire for new experience (potřeba nové zkušenosti); 2. The desire for security (potřeba
bezpečnosti); 3. The desire for response (potřeba odezvy); 4. The desire for recognition (potřeba
uznání). Thomas, W. I. (1923). The Unadjusted Girl with Cases and Standpoint for Behavior
Analysis. Boston: Little Brown and Company, s. 6.
3 „Základní potřeba uznání, statusu vedle potřeby odezvy a blízkosti a také potřeby nové
zkušenosti a vzrušení, všechny naleznou v taxi-dance hall uspokojení. Potřeba bezpečnosti je
jediným z 'Thomasových přání', které nemá místo v životě efektivní tanečnice.“ Cressey (2003),
s. 33.
4 R. A. Salerno se domnívá, že Cressey původně zamýšlel provést celkový výzkum filipínské
komunity v Chicagu, Burgess ho ale vedl k tématu tančíren. Dle Salerno, R. A (2007), s. 126.
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transition” či Wirthovy typologie „židovské osobnosti” v The Ghetto.
Pozadí a charakteristika migrace mezi Filipínami a USA je natolik komplexní, že
by vyžadovala samostatný oddíl, proto se zde zaměříme pouze na několik dílčích
aspektů migrace, které sledoval Cressey. Povaha filipínské komunity v USA byla
formována specifickým (koloniálním) vztahem mezi hostitelskou zemí a
původním domovem. Filipínci měli zpočátku migraci ulehčenu

koloniálním

statusem (směli do USA legálně migrovat), ale postupná změna vztahu mezi
oběma zeměmi (dekolonizace) a vyplývající pozice Filipínců v USA se novými
zákonnými opatřeními

do statusu a možností filipínské menšiny promítly spíše

negativně.1
Filipínci byli, podobně jako čínští pracovní migranti, 2 ale i další skupiny, kde
absolutně

převládali

mužští

migranti

– většina

mužských

filipínských

přistěhovalců byla mladší 25 let –, vystaveni elementárnímu problému absence
ženského elementu. Posadas a Guyotte uvádějí podíl žen ve filipínské komunitě
v Chicagu méně než 5 procent. 3 Čínské či japonské komunity tuto absenci řešily
např. organizací vlastní importované otrocké prostituce,4 jiné skupiny imigrantů si
nechávaly poslat nevěsty z domoviny (proslavené pasáže z Polish Peasant). Pro
podobná opatření ale filipínská komunita nebyla dostatečně velká a organizovaná.
Filipínští migranti v Chicagu, protože byli původně komunitou převážně
studentskou, ze své povahy přechodnou, taková trvalá řešení nevyhledávali.
Pokud ovšem stáli o dámskou společnost, pak jim v důsledku tvrdé diskriminace 5
1 Pozici Filipínců v USA zásadním způsobem ovlivnila dvě zákonná opatření: Tydings-McDuffie
Act (nebo také Philippine Independence Act) z roku 1934 a Filipino Repatriation Act z roku 1935.
První měl připravit půdu k osamostatnění Filipín do deseti let a redefinoval pozici Filipínců v USA
z koloniálních a legálních pracovních či studijních migrantů na „cizince za účelem imigrace do
USA. Filipíncům bylo znemožněno legální zaměstnání a byla ustavena kvóta 50 imigrantů ročně.”
Druhé opatření v podstatě rozvádělo tuto změnu statusu. Jestliže první radikálně omezovalo
migraci do USA, cílem následujícího bylo vyvinout tlak na „repatriaci” Filipínců. Toto opatření
bylo 1940 shledáno protiústavním.
Cit. Dle Tydings-McDuffie Act. http://en.wikipedia.org/wiki/Tydings-McDuffie_Act#column-one
(navšíveno 10.09. 2009)
2 Čínskými „gastarbeitery” se obšírně zabýval další chicagský sociolog C. P. Siu. Siu, C. P.
(1952). The Sojourner. AJS, Vol. 58, No. 1. Článek je obšírněji rozebírán v oddílu „marginal man“,
kontext Parkova pojetí kulturní marginality je nicméně zjevný i u Cresseyho důrazu na problémy s
přechodností filipínské komunity.
3 Chicagská komunita Filipínců čítala asi 1740 osob v roce 1940. Posadas, B. M. a Guyotte, R. L.
(1990). Unintentional immigrants: Chicago's Filipino Foreign Students Become Settlers, 1900–
1941. Journal of American Ethnic History, Vol. 9, No. 2. V Los Angeles a San Franciscu byl podíl
filipínských žen mezi lety 1920–29 o málo vyšší – 6,7 %. Cressey (2003), s. 145.
4 Matthaei, J. a Amott, T. (1990). Race, Gender, Work: The History of Asian and Asian-American
Women. Race and Class, Vol. 31, No. 3, s. 65–66.
5 Posadas a Guyotte popisují tuto rasovou diskriminaci: „Filipínští imigranti v Chicagu zůstali
druhořadými nikoliv kvůli etnicitě, ale kvůli 'rase'. Americká společnost s nimi zacházela jako
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zbývalo jen málo jiných možností než tančírny. 1 Zcela v duchu sociálněpsychologické či kulturně-psychologické orientace chicagských výzkumů Cressey
konstruoval základní typy reakcí na základě vztahu mezi důsledky migrace a
původními kulturními imperativy. Sledoval, jak migrace a pobyt v novém
kulturním prostředí mění (redefinuje, reinterpretuje, dezorganizuje, reorganizuje)
význam a působnost původních imperativů jako části aparátu organizujícího
jednání. Výstupem v případě chicagských Filipínců bylo pojmenování výsledků
tenze mezi původními imperativy, původními očekáváními a reálnými možnostmi
jejich naplnění.
Jádro prvotní filipínské komunity v Chicagu tvořili studenti ze zámožných
filipínských rodin. Na začátku dvacátých let je doplnili studenti, kteří se nemohli
spolehnout na podporu rodiny nebo na vládní stipendia (studenti pod těmito
stipendii se nazývali „pensionados”). Jestliže první vlna usilovala o konzervaci
svého postavení na Filipínách reprodukcí sociálního kapitálu, druhá vlna spadá
pod klasickou migraci za účelem zvýšení statusu v domovské zemi studiem
(získání sociálního kapitálu),2 které se ale opíralo o příjmy studenta během studia.
Filipínská komunita ve městech středozápadu s centrem v Chicagu se svým
studijním charakterem odlišovala od podstatně početnějších komunit na západním
pobřeží USA (zejm. Kalifornie) a na Havaji, kam se Filipínci vydávali za
výdělkem převážně v zemědělství. Podstatná část chicagské studentské komunity
z druhé vlny, nazveme ji studenty „samoživiteli”,3 ale neuspěla v úsilí spojit práci
a studium. Pracovní možnosti Filipínců byly kvůli diskriminaci omezené,
nedostatek pracovních příležitostí se ještě vyhrotil nástupem ekonomické krize:
„Ekonomická krize prohloubila odstup mezi studenty odkázanými na vlastní
příjmy a studenty z prosperujících rodin. Pokud bylo dříve obtížné kombinovat
práci a studium, nyní se to stalo téměř nemožným, protože obživa i ve spodních
s jinými 'orientálci', jejich 'filipínskost' nebyla rozhodující.” Filipínci čelili problémům bytí na
'periferii' i v důsledku diskriminace v získávání amerického občanství. To jim bylo zcela
zapovězeno s výjimkou těch, kteří absolvovali tříletou službu v armádě.
1 „Při absenci studujících Filipínek, většina byla odříznuta od vrstevnic a byli vítáni pouze
v tančírnách, kde méně vzdělané ženy z nedávno dorazivších jiho- a východoevropských rodin
prodávaly krátké momenty družnosti.“ Dle Posadas a Guyotte.
2 Poptávku po absolventech univerzit na Filipínách podněcoval i vývoj vztahů s USA: „Wilsonova
administrativa (1913–21) s politikou 'filipínizace' usilovala nahradit americké úředníky Filipínci.
V roce 1920 bylo již 95,6 procent civilních postů pokryto místní pracovní silou. Nárůst
zaměstanců v civilním sektoru byl zřejmý – z devíti tisíc v roce 1913 na dvacet dva tisíce v roce
1931.” Ibid.
3 Filipínci si postupně vybudovali vlastní relativně segregované profesní niky. Obyčejně
vykonávali služebné profese – číšníci, zahradníci, holiči, mojordomové, řidiči, pošťáci, průvodčí.
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společenských vrstvách zmizela.”1 Podstatná část Filipínců se tedy dostala do
situace, kdy se jim nedařilo uskutečnit očekávání – nemohli studovat ani pracovat
a nechtěli či nemohli se vrátit zpět. Cressey u těchto četných případů, pro něž
nachází označení „lost Filipino” či „vagabond” a „ztroskotanec”, identifikuje
rezignaci na původní cíle a strategii přerušování sociálních vazeb s Filipínci, jak
s imigranty, tak s rodinou ve své domovině, jako důsledek nesplněných očekávání
původní komunity:2 „Mnoho mladých mužů nespokojených se svou situací se
chrání přerušením vazeb s příbuznými a přáteli (…), kteří jim připomínají
původní ambice.“ 3
Transformaci původní komunity studentů v komunitu trvalé imigrace potvrzují ve
zpětném historicko-antropologickém výzkumu i Posadas a Guyotte a do detailu
líčí, jakým způsobem tato proměna probíhala. Neodehrávala se pouze na ose
předpokládané délky pobytu projektované migrantem (přechodnost – trvalost), ale
také na ose splnění či nesplnění vymezených cílů a jejich redefinice. Prověřujemeli i v jiných kapitolách zpětně výzkum chicagské školy konfrontací se současnými
prameny, je potěšující, že se v případě vysvětlení základních změn ve filipínské
komunitě původní a současný výzkum překrývají, že současné studie potvrzují
relevanci Cresseyho studie.
Uvažujeme-li dále spolu s Cresseym o dynamice vztahu mezi filipínským a
americkým kulturním pozadím (nedostatek filipínských žen v USA a hostilita
bílých Američanů vůči „orientálcům” a jejich pokusům o veřejné namlouvání
Američanek) a o okolnostech „vynuceného” setkávání Filipců s bělošskými
ženami v tančírnách, do popředí vystupuje rozpor mezi konzervativností
intersexuálních vztahů na Filipínách – vztahy obou pohlaví byly pečlivě
kontrolovány a 'randez vouz' bez dozoru rodin nepatřila do rejstříku
akceptovaného chování – a aktivitami (návštěvy tančíren a snaha o 'randez vouz')
vycházejími z mylných představ Filipínců o Americe (amerických ženách) jako o
zemi „uvolněných mravů”.
Jak bylo uvedeno, ve veřejném diskursu existovaly důvody, na jejichž základě
byly tančírny kritizovány a potírány. Jako motiv s největším potenciálem
1 Ibid.
2 Posadas a Guyotte tento jev popisují podobně jako Cressey: „Hrdí mladí muži, často vysláni na
cestu s velkou pompou, se nechtěli a nemohli vrátit jako ti, co selhali. Dnes i tehdy se používal
termín 'failures' označující imigranty, kteří nedosáhli svých cílů.“
3 Cressey (2003), s. 161.
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vyvolávat tenze se jevila otázka „etnicity” či „rasy”. Nejednalo se pouze o
konflikty mezi zákazníky v tančírnách, v nichž otázky „etnicity” či „rasy”
intenzifikovaly artikulaci konkurence ve vztazích vůči tanečnicím, nýbrž o
rasismus zaměřený na interetnické či „mezirasové” sexuální vztahy. Pro nikoliv
nepodstatnou část americké veřejnosti bylo těžko přijatelné nevázané setkávání
bělošek s „orientálci”. Strach z „miscegenace” (Filipínci byli běžně označováni
jako „brown menace”) činil tančírny veřejným nepřítelem, ohrožujícím „integritu”
amerického lidu. V Kalifornii, Idahu, Nevadě a Oregonu byly svazky mezi
Filipínci a bílými Američany legálně znemožněny zařazením Filipínců do
kategorie „Mongolian”,1 jinde byly smíšené svazky v dikci místních úřadů, které
svazky tolerovaly. Ke smíšeným manželstvím tedy docházelo, Cressey uvádí
v Chicagu 55 smíšených manželství v roce 1927, z čehož asi 30 mělo být relativně
stabilních.2 Smíšená manželství, ač v Chicagu legální, znamenala pro dotyčný pár
celou řadu obtíží (pokles statusu, omezení v každodenních aktivitách a izolace
v důsledku předsudků).
Zvážíme-li absolutní proskribci Afroameričanů z tančíren, můžeme jako její
důvod identifikovat právě

strach z „miscegenace” a údajné „degenerace

populace” – tedy rétoriku, která se v jižních státech USA ukázala jako jeden
z dlouhodobě účinných segregačních argumentů podle logiky „míšení znamená
ztrátu ostrosti viditelné rasové hranice”, a tedy i zřejmosti podřízenosti. Roli hrála
stále přítomná konstrukce Afroameričanů jako primitivních sexuálních násilníků,
v tomto smyslu se ovšem hovořilo i o „orientálcích” (např. jako o „divoších”,
savages).

Domníváme se, že obraz Afroameričana, ztělesňujícího „trvalé

nebezpečí” pro počestnost bělošských žen, jehož projekce do každodenního života
podněcovala obvinění (ať už opodstatněná, či nikoliv) a jako jeden z motivů
doprovázela davové násilí a lynčování (viz oddíl věnovaný chicagským rasovým
nepokojům), vedl majitele tančíren k jednoduchému následování zažitých
diskriminačních praktik i proto, aby se vyhnuli násilí v tančírně, útokům na
tančírnu i bojkotům ze strany převažující bělošské klientely.3
Udržet „etno-rasový” klid na parketu nebylo jednoduché i bez „neudržitelně
provokativní” přítomnosti Afroameričanů. R. B. Meynell a L. Burns připomínají
1 Cressey (2003), s. 147.
2 Cressey (2003), s. 167.
3 Tento princip fungoval jako zdůvodnění vyloučení Filipínců z některých tančíren. Viz Burns, L.
(2008), s. 29.
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otevření taxi-dance hall v Santa Monice (Kalifornie) jako jeden z faktorů
zvyšujících napětí před rasovými nepokoji ve Watsonville roku 1930. 1 Srovnámeli pozice filipínské komunity v Kalifornii, kde Filipínci – vedle Japonců, Číňanů,
Mexičanů a Afroameričanů – nádeničili v ovocnářské a zelinářské produkci,
s chicagskou komunitou studentů a pracovníků ve službách či průmyslu, byla ta
kalifornská více exponována vůči klasické tenzní kombinaci ekonomické
kompetice a rasismu bílé většiny (obavy z miscegenace a sexuální tabu se mísí
s ekonomickou konkurencí a odpovídající politickou rétorikou), a připomínala tak
klasické konstelace faktorů před rasovými nepokoji orientovanými proti
Afroameričanům. Konflikty mezi Filipínci a jinými zákazníky tančíren z řad
evropských imigrantů byly ale běžné i v Chicagu, kde se s Filipínci střetávaly
polské a italské gangy. Cressey zdůraznil, že Filipínci byly obvykle napadenou
stranou, policie s nimi ale zacházela jako s agresory. Tyto tenze měly budoucí
vývoj tančíren směřovat k jejich postupné segregaci podle skupin zákazníků, které
se lépe snášely.2
L. Burns3 porovnává dvě protikladné figury Filipínce. Na jedné straně byli
popisováni jako vynikající tanečníci, kteří v době vrcholu popularity taxi-dance
hall neměli na parketu pro svůj kinestetický talent konkurenci, na straně druhé je
Filipínec nechtěným konkurentem na pracovním trhu, je označován jako trvalá
hrozba. Na vytváření negativního obrazu se nepodílela pouze ekonomická
kompetice, ale i zmíněná hrůza z miscegenace, notně přiživovaná obrazem
Filipínce jako sexem posedlé bytosti: „Na rozdíl od jiných 'orientálců', jejichž
maskulinita byla definována jako asexuální, údajná hypersexualita Filipínců
přilévala do ohně podněcujícího jejich vylučování.”4 Burns potvrzuje množství
rasově motivovaného násilí jak v tančírnách, tak mimo ně – tančírny
1 „(...) tu samou noc, v sobotu, dav bílých mladíků usiloval o zrušení zábavy v tančírně Palm
Beach Dance Hall a byl zastaven ozbrojenými strážemi. Po zveřejnění článku o přítomnosti devíti
bělošek v tančírně se dav následujícího odpoledne vrátil a byl opět odražen.” Meynell, Richard B.
(1998). Little Brown Brothers, Little White Girls: The Anti-Filipino Hysteria of 1930 and the
Watsonville Riots. Passports, Vol. 22. O těchto incidentech se zmiňuje i Salerno, ovšem mylně
uvádí, že jeden Filipínec zemřel po útoku na tančírnu. Ve skutečnosti byl tento smrtící útok veden
na filipínskou ubytovnu.
2 Cressey (2003), s. 217–220.
3 Burns, L. (2008). Splendid Dancing – Filipino Exceptionalism in Taxi Dancehalls. Dance
Research Journal, Vol. 40, No. 2.
4 Ibid., s. 24. Obraz Filipínce ovládaného „sexuálními vášněmi a přirozeným sklonem k nectnosti
a zločinu”, který nebyl neobvyklý ani mezi vzdělanými elitami, je téměř identický s dobovými
vymezeními vůči Afroameričanům.
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představovaly pro mnohé útočníky místo „nákazy”: „Tančírny s jejich příslibem
intimnosti a mobility byly ideálním terčem pro strach z infekce, když filipínská
těla narušovala posvátné odstupy rasy a genderu.”1 Uznání kvalit galantních
společníků a výjimečných tanečníků posledních amerických tanců (implikuje
pokročilou kulturní adaptaci Filipínců, a tedy i strach z „nerozlišitelnosti”
v domácí populaci – srov. R. Girard) nejenže neposílilo pozici Filipínců mimo
taneční sály, naopak jejich „performance tělesné schopnosti a jejího vývoje dále
posílila odlišení a přispěla k nepřátelství vůči Filipíncům“.2
Pakliže by tančírny vzhledem k tehdejším mravům bylo možné považovat za
„progresivní” instituce, zakládající si na otevřenosti, jejich etno-rasová selektivita
– vyloučení Afroameričanů a řízená exploatace „orientálců” – tuto otevřenost
neguje. Tančírny můžeme řadit k institucím, které paradoxně směšují „morální
pokrokovost” a kopírování rigidních vzorců diskriminace. O možném
integrativním působení tančíren, čili do jaké míry přispělo připuštění orientální
klientely k intenzifikaci akulturace, je možné diskutovat.3 Za tolerancí Filipínců
patrně nebyly vědomé integrativní pohnutky majitelů, nýbrž jejich orientace na
zisk. Zkušenosti např. ve vztahu k bělošským ženám, které Filipínci takto získali,
jistě nějaký vliv na „akomodaci” Filipínců měly. Otázkou ovšem zůstává, do jaké
míry se při reflexi zkušenosti ptáme po kvalitách či pohnutkách činitelů, které
zkušenost Filipínců formovaly. Samotná situace v tančírně a zkušenost tance
s bělošskou dívkou mohla u filipínského studenta podněcovat akulturační procesy
(překračování tabu – filipínských i amerických, získávání sebevědomí, učení se
tanci a základním konverzačním stylům): „Je to v jistém smyslu škola, jíž získává
sebevědomí a jistou lehkost v jednání, pokud se octne mezi bílými Američany.”4
Co ale bylo výstupem tohoto kulturního učení, když se imigrant učil bez ohledu
na to, že se ho tanečnice snažila exploatovat 5 (nelítostná exploatace je jistě
1 Ibid., s. 33–4.
2 Ibid., s. 27.
3 Při posuzování morálních komplikací této modelové situace nelze nevzpomenout na klasickou
argumentaci, že k emancipaci Afroameričanů silně přispěli ti „majitelé” otroků, kteří jim po
několik generací nabídli důstojné podmínky a vzdělání – je tedy možné jedno otroctví považovat
za přínosnější vůči jinému, je možné vykořisťování Filipínců v tančírnách považovat za přínos pro
jejich učení se „být Američanem”?
4 Cressey (2003), s. 153.
5 Cressey pojmenoval řadu strategií, jichž tanečnice využívaly k maximalizaci svých výdělků.
Jednou z nich byla exploatační orientace na Filipínce („fishing the Flip”): „Orientálci jsou ochotní
zaplatit horentní sumy i za obyčejný kontakt s tanečnicemi. Dívky je ale často považují za 'lovnou'
('fish'), za exploatovatelné osoby. (…) Mladí 'orientálci' jsou natolik lukrativním zdrojem příjmů,
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součástí jeho zkušenosti „amerikanizace”), majitel tančírny se snažil exploatovat
tanečnici, a když rámec umožňující výjimku „smíšeného tance” nebyl vyznačen
humanistickou slepotou vůči kontaktu „ras”

na straně majitelů, ale naopak

vědomím jasných hranic diskriminace a jejich reprodukcí? Cressey v tomto duchu
kapitolu uzavírá: „Kontakty s tanečnicemi byly zřídka příslibem vstupu do
stabilnějších amerických skupin nebo krokem k ustavení rodinného života a
trvalých manželství. Tanečnice jsou samy příliš vzdáleny stabilním komunitním
skupinám, než aby cele uvedly Filipínce uvedly do amerického života, a příliš
nestálé v náklonosti, než aby absolvovaly přizpůsobení se mezirasovému
manželství.”1
Cressey dokázal rozkrýt otázku, kdo byly tanečnice, odkud pocházely, jaké bylo
jejich sociální pozadí. Velká část taxi-dancers se rekrutovala z první či druhé
generace imigrantů (uvádí vysoký podíl Polek, ale téměř nulový výskyt Židovek
z ghetta či Italek z Little Italy), některé migrovaly z venkovských oblastí USA, ale
většina pocházela přímo z Chicaga. Taxi-dancers měly obvykle pocházet
z rozvrácených rodinných poměrů (ze třiceti dotazovaných na téma původní
rodinné situace asi dvě třetiny), případy z biografií poukazují na úmrtí rodičů či
rozpad rodiny a následné ekonomické problémy, chudobu, nebo na problémy
v rodinném životě – nedbalost rodičů, prostituci, alkoholismus, týrání a následné
útěky z domova, výjimkou ale nebyly dospívající dívky ze střední třídy, které se
dostaly do problémů s rodiči. Věk tanečnic se pohyboval v rozmezí 15 až 28 let,
ale „(...) ačkoliv mladé z hlediska věku, nejsou nezkušené. Většina tanečnic má
spektrum pracovních i sexuálních zkušeností.”2
Hospodářská krize intenzifikovala i tak vysokou migraci uvnitř USA. Pokud se
mladé ženy bez kvalifikace zkoušely prosadit samostatně ve velkých městech,
často se, alespoň zpočátku, potýkaly s existenčními problémy. Podstatně nižší
odměňování za stejnou práci než u mužů a omezené možnosti výběru zaměstnání
vedly jistý typ mladých migrujících žen k aktivitám, jež byly pravděpodobně
v rozporu s cíli a očekáváními jejich migrace. Cressey nabídl ideálně typickou
analýzu možných životních perspektiv tanečnic v duchu charakteristicky
že mnohé mladé ženy s touto oportunistickou vidinou zapomenou veškeré rasové předsudky a
soustředí se plně na systematickou exploataci.“ „(...) Jsou zde ale i tanečnice, které se s Filipínci
nedruží.“ Cressey (2003), s. 42–44.
1 Ibid., s. 174.
2 Ibid., s. 94.
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chicagského přístupu – tedy v podobě cyklu (viz např. životní cyklus
marginálního člověka E. Stonequista či Parkův cyklus rasových vztahů), Ken
Gelder se v této souvislosti domnívá, že „Cressey byl patrně prvním sociologem
mapujícím subkulturní kariéru zkoumaných subjektů“.1

Líčení cyklu tanečnice

otevírá poznámkou: „Pokud dívka opustila domov a komunitu a vydala se na
cestu za dobrodružštvím o generaci dříve, měla pouze malou šanci neklesnout
k nějaké formě prostituce. Ale dnes se jí otevírají mnohé legitimní cesty, i pokud
žije nekonvenčním životem, mnohá mezistádia předcházejí prostituci. Dívka může
v přechodném stádiu zorganizovat svůj život a nikdy se nestát prostitutkou. Dráha
tanečnice je jednou z možností přechodného stádia.”2
Cyklus v každém svém stádiu předpokládá postupný pokles statusu tanečnic
v dané skupině (klientela konkrétní tančírny se strukturuje podle typu a zájmů
zákazníků, viz zákazníci). Taxi-dancers na pokles statusu reagují přeorientováním
se na skupinu jinou, zpravidla s nižším statusem, v níž zpočátku dojde
k poměrnému zvýšení statusu. Předpokládáný sestupný pohyb mezi statusy a
skupinami se v životní praxi tanečnic kryje s postupným stěhováním mezi
tančírnami, v nichž odpovídajícím způsobem klesá status klientely. Pohyb dle
autora vyplývá z „téměř nevyhnutelného” postupného poklesu statusu tanečnice
v jedné tančírně. Očekávaný scénář přiřkl nové „neokoukané” tanečnici vysokou
vytíženost,3 a tedy i odměny a status. S přibývajícími tanci a oběťmi jejích
„sexuálních her” a „fishingu”, s trvalým přísunem jiných nových tanečnic její
žádanost, odměny i status klesají. Proto dochází ke stěhování do nové tančírny,
kde se tento princip opakuje. Sestupná tendence podle autora nemusí být
okamžitá, vývoj je odvislý od individuálních schopností. Uvádí případy, kdy
tanečnice dostane na delší dobu klientelu a status do rovnováhy bez znatelného
poklesu.
Cressey načrtl čtyři základní stádia cyklu tanečnice. 1) Nespokojenost s vlastním
životem, domovem, sousedstvím, rodinou, statusem, možnostmi motivuje mladou
ženu k nastoupení dráhy tanečnice, která se z doslechu a na počátku jeví jako
relativně schůdná možnost onu nespokojenost zvrátit. 2) Jako novicka v profesi
1 Gelder, K. (2007). Subcultures – Cultural Practice and Social Practice. New York: Routledge,
s. 138.
2 Cressey (2003), s. 85.
3 Zdaleka ne všechny novicky dosáhnou této prvotní popularity. Cressey se domnívá, že asi
polovina začátečnic po prvních několika týdnech dráhu tanečnice opustí – kvůli nedostatečnému
zájmu patronů, kvůli osobnímu morálnímu konfliktu se zvyklostmi taxi-dance hall. Ibid., s. 96.
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bývá velmi populární, nové angažmá jí přináší téměř okamžitě tolik chtěný
„rychlý výdělek” a „vyšší” standard, jeví se tedy jako dobrá volba. Když opadne
prvotní popularita, vyvstává nutnost aktivní volby strategií za účelem udržení
pozice a statusu. Tyto strategie obvykle implikují ustoupení od počátečních tabu,
například přistoupení na kontaky s „orientálci”. Toto stadium prvotního nárůstu
ekonomického standardu Cressey nazývá také „romantickým”: „Mnoho nových
mužů, někteří z nich atraktivní, jiní zvláštní a fascinující, se předvádí a pokouší se
o její přízeň. Je doprovázena do drahých nočních klubů, kde je, podle jejích
představ, obsluhována způsobem náležícím vybrané společnosti. 1 Autor
zaznamenal zajímavý úkaz volby pseudonymů, typický pro tuto fázi – Mary
Maranowski se změní v Jean Jouette a Anna Prasenski v Althea LeMar. 2 Pokud
mají novicky propad úvodní popularity překonat, musejí se rychle zorientovat
v novém, velmi specifickém subkulturním kódu – správná volba líčení a šatů,
doučení tanců po výběr rolí, které budou jako tanečnice přehrávat. Výběr role
implikoval volbu patřičné strategie, jak maximalizovat zisk na jedné straně a jak
vymezit a udržovat hranice přípustného chování ve vztahu k patronům při tanci,
během přestávek a po směně. Cressey vymezil čtyři základní typy: 3 „nice girl” –
je si vědoma vlastního půvabu, vhodná sebeprezentace zajistí tanečnici dostatek
zákazníků, aniž by v práci pokračovala i mimo tančírnu, tzn. nemusí přijímat
nabídky na setkání po zavírací době či vykračovat ze tandardních konvencí
chování; „smart girl” – maximálně využívá strategie vytěžování a manipulace
s minimem užití necudných aktivit; „never-miss girl” – vytváří si klientelu zdáním
oddaných vazeb k patronům, které dále využívá k maximálnímu obohacování,
proto jí hrozí postupné prozrazení a ztráta věrohodnosti; „sensual dancer” – sází
na tanec a praktiky na hranici pravidel tančíren. Počáteční role a strategie tedy
nejsou zafixovány natrvalo. S vývojem stádií cyklu tanečnice se vyvíjí a případně
redefinuje i role – z nedobytné krasavice a královny parketu „nice girl” se
postupně může stát podbízivě tančící „sensual dancer”. 3) Pokud se tanečnice
příliš orientuje např. na Filipínce, opět existuje nebezpečí nasycení poptávky –
bude označena za pro Filipínce příliš snadno dostupnou a dvoření se vůči ní pak
ztratí na prestiži, protože se vytratí kompetice s běloškými nápadníky: „Pokud
1 Ibid., s. 96.
2 „Půvab” těchto pseudonymů se nijak podstatně neliší od pseudonymů „tanečnic” současných.
3 Ibid., s. 101–104.
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dívka tančí s příliš mnoha Filipínci, myslí si, že je příliš dostupná, nebudou ji tedy
více žádat o tanec (…). Pokud jednou za čas zatančím s dobře vypadajícími
bělochy, Filipínci budou o tanec se mnou usilovat.”1 4) Jestliže se tanečnici
nepovede najít rovnováhu v kontinuu „bělošské-orientální” klientely, hrozí jí
sestup do sféry tzv. „black and tan cabarets”.2 Zde může obnovit svou popularitu,
tentokrát u afroamerické klientely, po jejím ustoupení ale hrozí ukončení dráhy
tanečnice a nastoupení trajektorie typické prostituce v Black Beltu.
Obava, že taxi-dance hall je pro mnohé tanečnice pouze přestupní stanicí
k prostituci, trvale živila kritiku a opozici sociálních pracovníků vůči tančírnám.
Souvislost mezi prostitucí a tančírnami zachytil i Cressey, avšak jeho interpretace
byla

v

tomto

ohledu

méně

fatalistická,

více

zohledňovala

poréznost

velkoměstského života, kdy tanečnice, pokud se v sestupném cyklu nedostala
příliš daleko, mohla nastoupit cestu „reintegrace”, opustit život tanečnice a
začlenit se bez povšimnutí zpět mezi „počestné”. Obtíže s vystoupením z cyklu
byly tím těžší, čím dále cyklus pokročil. Některé tanečnice se bránily sestupnému
cyklu tím, že měnily nikoliv pouze tančírny, ale i města – taxi-dance halls se v té
době vyskytovaly snad v každém americkém velkoměstě.
Když C. Sternová3 zkoumala taxi-dancers na konci osmdesátých let v New
Yorku, tančírny byly více „multietnické” než ve 30. letech a zaměstnávaly i
mužské tanečníky. Přesto pojmenovala podobné problémy jako Cressey. Mezi ně
patřila strategie „bookingu”, snaha o jakési rezervování tanečnice, již tanečnice i
zákazníci využívali, aby dosáhli svých cílů, zejména tanečnice musely klady a
zápory předplácení stále vyvažovat. Na jednu stranu bylo rezervování pro
tanečnici výhodné, protože se nemusela na každý tanec přizpůsobovat
specifickým očekáváním nových partnerů – pouze dále rozvíjela jednu strategii
„prezentace self”, na druhou stranu příliš dlouhé úseky s jedním tanečníkem
mohly u dotyčného zákazníka vyvolat pocit majetnictví a z toho plynoucí
obtěžování, příliš jasně vyjádřené preference také demotivovaly ostatní
potenciální zákazníky.
Při vymezování typických rysů práce tanečnic Sternová zdůraznila její
1 Ibid., s. 100.
2 „Black and tan” kabarety byly podniky s integrovanou klientelou, situovány obvykle v Black
Beltu.
3 Stern, C. (1990). Selling the Dancer: Client/Dancer Interaction in Modern Taxi-Dancing. In
Sanders, C. R. (Ed.), Marginal Conventions: Popular Culture, Mass Media and Social Deviance.
Bowling Greene: Popular Press.

323

performativní aspekt a specifičnost „prezentace self”: „(...) aby uspěla jako taxidancer, musí být především performerkou hrající mnoho rolí, ale také kompetentní
tanenčnicí”.1 Sternová popsala srovnatelné strategie jako Cressey: tanečnice se
prezentují jako nositelky jistého typu (viz výše typologie tanečnic), který pak dále
přizpůsobují konkrétnímu patronovi – „(...) osobní styl je tím, co přitahuje
zákazníka (...)”.
Sternová v podobném duchu jako Cressey odkazuje na trvalé vyjednávání mezi
povolenými praktikami a těmi, co již přesahují meze. Placení za tanec s sebou
nese jistý typ nároku, který si ovšem různí patroni vykládají odlišně, někteří se
domnívají, že „(...) mají právo se lísat a osahávat tě, protože si tě najali”. 2
Tanečnice se v 80. letech jako ve dvacátých letech musela naučit, jak stimulovat, a
zároveň nedovolit příliš.3 I po tzv. „sexuální revoluci” (řeč je o New Yorku v 80.
letech) se tanec za peníze považoval za implicite nemravnou obživnou aktivitu,
práce v taxi-dance hall byla tanečnicemi stále vnímána jako stigmatizující, což u
některých vedlo k jejímu zamlčování, podobně jako v případě „dvojích životů”
Cresseyho tanečnic: „Je to performativní aspekt prodávání vlastního zevnějšku,
jenž vede k odsudku taxi-dancing jako deviantního povolání. (...) Pro mnohé je
nepředstavitelné, že tanečnice prodávají pohledy a schopnosti a nikoliv sex.”4
Psala-li Sternová o aspektech sexuality a deviace v tančírnách, je třeba zmínit
také článek C. Heapa The City as a Sexual Laboratory,5 který se věnuje
chicagským studiím souvisejícím s výzkumem moderní sexuality. Zmiňuje četné,
bohužel nepublikované studie o homosexualitě a jiných „nenormativních”
orientacích z pera chicagských sociologů. Heap naznačuje, že CHS zahrnula
výzkumy sexualit do programu urbánní sociologie (viz např. oddíl věnovaný The
Hobo). Měly sehrát významnou roli při vymezování nenormativních sexualit jako
sociálně „odchylného” jevu, nikoliv jako jevu, který je důsledkem biologické či
genetické méněcennosti, což bylo tehdy dominující stanovisko.
Na základě archivních pramenů Heap také ukazuje, že v publikované verzi The
1 Ibid., s. 47.
2 Ibid., s. 52.
3 „Fackování” za nemravnosti se považovalo za poslední a ojedinělou instanci, tanečnice nechtěly
být řazeny do kategorie příliš citlivých, facka také znamenala selhání v kontrole patrona
rafinovanějšími technikami.
4 Ibid., s. 51.
5 Heap, C. (2003). The City as a Sexual Laboratory: The Queer Heritage of the Chicago School.
Qualitative Socilogy, Vol. 26, No. 4.
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Taxi-dance Hall je vypuštěno množství jazykových strategií 1 (kontroverzních
slangových termínů), týkajících se inter-etnické sexuality a komodifikované
sexuality, které byly původně součást celku shromážděných etnografií. 2 Toto
vypouštění, podobně jako nepublikování výzkumů nenormativních sexualit, je
třeba vidět v kontextu středostavovské univerzitní pruderie (vyhrocené v případě
Thomasovy aféry). I přes akademickou autocenzuru je Cresseyho text při
pozorném čtení plnohodnotným zdrojem informací o formování moderní urbánní
sexuality. Pro Cresseyho platí, co Heap poznamenal o chicagských výzkumech
sexuality jako celku: „Ať již byly jejich motivace jakékoliv, propracované popisy
každodenních

aktivit

a

sociálních

vztahů,

jež

informanti

zaznamenali

v jednotlivých biografiích, poskytly základ pro radikálně nové porozumění
sexualitě, které sociální kontext a význam sexuální praxe a typů zdůrazňovalo víc
než biologické nebo psychologické formulace.“3
Pro vysvětlení „amorálních” aspektů taxi-dance hall byl podstatný koncept
vztahu mezi mobilitou a sexualitou. Heap4 ve svém výkladu pozorně odkazuje
k Burgessovu „trojúhelníku promiskuity” z The City.5 U základů tohoto schématu
opět stojí „sociální distance” – centrální koncept chicagské školy (viz
stejnojmenný oddíl) – tedy kladení si otázky po významu geografické vzdálenosti
a sociálního života. Jak je dále podrobně vyloženo (viz marginální člověk), pohyb
(zejména migrace) je v CHS chápán jako jeden z možných zdrojů dezorganizace.
Burgess například píše: „Pohyb osoby z jedné lokality do druhé nebo náhlá změna
způsobená vynálezem s sebou nesou možnost kulturní dekadence. Kulturní
kontrola nad chováním se dezintegruje, výsledkem je imoralita a delikvence,
v krátkosti osobní a sociální dezintegrace.”6 Čteme-li tento výrok, vyjevuje se
jasné propojení s koncepcí lokálně vázaných primárních skupin (viz primární
skupiny), opuštění lokality s místně vázanými kontrolními mechanismy implikuje
zvýšení výskytu chování v původní komunitě a sousedství proskribovaného a
trestaného. Právě tuto koncepci Burgess aplikuje na tančírny: „Tyto změny
odehrávající se v komunitním životě mohou být v dramatické podobě pozorovány
v komerční zábavě. Dny místní veřejné tančírny a místního kina jsou sečteny. (...)
1 Redukovaný minislovníček, viz Cressey (2003), s. 35–6.
2 Heap, C. (2003), s. 473–4.
3 Ibid, s. 477.
4 Ibid, s. 470.
5 Burgess, E. W. (1967, orig. 1925). Can Neighborhood Work Have a Scientific Basis? THC.
6 Ibid., s. 150.
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Mladí lidé opouštějí místní zábavní centra a směřují do center mimo lokální
komunitu. (…) Mapa bydlišť zákazníků veřejných tančíren ukazuje zánik
místních tančíren v sousedstvích a také koncentraci velkých tančíren v centru
města ('bright light areas') a poukazuje také na fenomén promiskuity. Tím je v
první řadě míněno intimní chování na základě sekundárních vztahů.” 1 Zmíněný
„trojúhelník promiskuity” byl odvozen od skutečnosti návštěv nových zábavních
podniků, lokalizovaných mimo sousedství – pohyb za zábavou a sociálními
kontakty se vymknul místní kontrole –, dospívající z různých sousedství a
s různým sociálním pozadím se setkávali mimo své komunity. Toto Burgessovo
pojetí delokalizace a dezorganizace konvencí je jasně aplikováno i v Cresseyho
studii.
Přínosem pro pochopení vztahu dobového univerzitního prostředí k fenoménu
tančíren je komparativní článek S. C. Dubina. 2 Autor na základě archivních
materiálů srovnává čtyři studie tančíren čtyř spolužáků z chicagské sociologie,
všechny čtyři studie byly ve svém zárodku pravděpodobně práce pro Burgessovy
kursy a semináře o deviacích. Intelektuální klima sociologie v Chicagu v té době
stále odráželo neujasněné pozice sociálních věd. Původní křesťansko-reformně
orientovaná, silně moralizující sociologie a úsilí zakotvit sociální vědy
v nehodnotících a nezaujatých přístupech se v některých případech překrývaly, ale
častěji stály v opozici. Těžko hledat téma, které by bylo tak bohaté na projekce o
zkaženosti a nutnosti reformy, jako byly tančírny. Dubinův příspěvek pokryl právě
tuto rozdílnost reakcí při výzkumu společensky exponovaného tématu v téměř
identických terénních situacích – rozdílnosti zde spočívají v kontinuu morálně
hodnotících pozic autorů.
První z této skupiny autorů, C. R. Roeová, byla tak šokována děním v tančírnách,
že v popisu a

interpretaci pozorovaných jevů nepřekročila hranice vlastního

hodnotového systému. Její „vědecká” perspektiva se zcela překrývala s jejím
osobním morálním viděním a nedovolila jí dostat se k tématu blíže, než kam
sahala směs hrůzyplného nadšení a odsudku. Tuto pro dobovou moralizující
sociologii typickou pozici Dubin nazval „pozorovatel jako šokovaný a vyděšený
moralista”. Protipólem morálního zablokování se vůči terénu byla pozice
1 Ibid., s. 151.
2 Dubin, S. C. (1983). The Moral Continuum of Deviancy Research: Chicago Sociologists and the
Dance Hall. Journal of Contemporary Ethnography, Vol. 12, No. 1.

326

H. Goulda, který naopak příliš srostl s prostředím, a proto ztratil nutný odstup.
Tuto perspektivu autor vymezuje jako „jeden z gangu”. Oba dva nebyli schopni
jakkoliv systematizovat výsledky pozorování, jejich zprávy pak podle Dubina
nepřesahují rámec na tu či onu stranu přiklánějícího se žurnalismu. 1 Saul Alinski,
třetí pozorovatel tančíren, ve svých pozorováních tyto základní lapsy sice
překonal, přesto ale jeho pozice vyjasněná nebyla – linie mezi fascinací,
odsudkem a směřováním k objektivitě, participací a odstupem, předsudečnými
subjektivními soudy a zobecněními zůstala zmatená. Pouze P. G. Cressey vyšel
z Dubinem porovnávaných autorů jako solidní sociální vědec – jako jediný
konsistentně užíval analytické koncepty, udržel osobní odstup a ve srovnání
s ostatními se vyhnul nadbytečným morálním soudům, v tomto smyslu dostál
Parkovu nároku na věcnost sociologického výzkumu.
Nikoliv přímo v The Taxi-Dance Hall, ale v posmrtně vydaném metodologickém
pojednání2 můžeme blíže nahlédnout množství otázek spojených s intelektuálním
pozadím Cresseyho studie, zejména těch souvisejících se sběrem dat.
Metodologická diskuse tehdy ještě nebyla somozřejmou součástí monografií, 3 a
tak článek, který zveřejnil M. Bulmer, poskytuje vhled do reflexe ustavujících se
kvalitativních metod v sociologii a ojedinělou možnost, jak se konfrontovat
s jejich formováním v původním ohnisku – v Chicagu.4
Při vymezování základního rámce se Cressey otevřeně přihlásil k parkovskosimmelovskému konceptu cizince, doplňuje ho také o Sombartovo pojetí cizince
jako nositele produktivního „kapitalistického ducha”.5 Simmelův cizinec – zde
slouží jako figura výzkumníka v tančírně – opět promlouvá jako kombinace
blízkého a vzdáleného, jako relativně objektivní zprostředkovatel lokálního dění.
1 Dubin, S. C. (1983), s. 91.
2 Cressey, P. G. (1983). A Comparison of the Roles of the „Sociological Stranger” and the
„Anonymous Researcher” in Field Research. Urban Life, Vol. 12, No. 1. Martin Bulmer datuje
původní nepublikovanou verzi pravděpodobně do roku 1927.
3 „Monografie v University of Chicago Press Sociological Series (…) jsou pozoruhodné absencí
explicitní procedurální diskuse nebo metodologických problémů, na něž narazily. Klasická díla
(autor má na mysli např. díla The Hobo, The Gang, Family Disorganisation, The Ghetto, The Gold
Coast and the Slum) postrádají diskusi ve formě úvodu či závěru monografie, jež se dnes považují
za samozřejmost.” Bulmer, M. (1983). The Methodology of The Taxi-Dance Hall – An Early
Account of Chicago Ethnography from the 1920s. Urban Life, Vol. 12, No.1, s. 95.
4 „Objevení rukopisu diskutujícího metodologii raných chicagských terénních výzkumů je
obzvlášť důležité, protože unikátním způsobem ilustruje vývoj etnografických metod v zásadním
období historie disciplíny.” Ibid., s. 97.
5 V kontextu historie taxi-dance hall těmito cizími nositeli kapitalistického ducha měli být Řekové
jako častí průkopničtí majitelé raných tančíren.
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Z hlediska metodologie etnografických pozorování Cresseyho zaujala specifická
role, již Simmel cizinci připisuje pro ustavení vztahů nadstandardního svěřování
ze sféry osobního: „(…) člověku na cestě jsou často předestřena nejpřekvapivější
odhalení a vyznání (…), jež jsou jinak obezřetně skryta před nejbližšími.” 1 „Tato
role cizince se tedy zdá akceptovatelnou cestou k podobným vyznáním.“ Toto
simmelovsko-parkovské východisko vymezil jako „kategorický cizinec”, „cizinec
se statusem” či „sociologický cizinec”. Takový cizinec (výzkumník) sice není
součástí zkoumané skupiny, ale disponuje statusem, který skupina respektuje či
sama generuje: „Jeví se jako osoba nějakým způsobem vzdálená vlastní skupině
(…), ale v osobní prezentaci vyhovuje nějaké akceptovatelné kategorii (…),
spadá tedy pod nějakou kategorii skupiny a je součástí jejích statusových
vztahů.”2
Cressey pojmenoval dva základní typy „sociologického cizince” – „stranger with
prejudice” a „stranger with prestige”. Druhý zmíněný zastává autoritativní
statusovou pozici v dané skupině. V případě výzkumu tančíren měl autor na mysli
např. sociálního pracovníka.3 Ona prestiž a vyplývající autorita měly být jedním
z předpokladů k získávání biografických materiálů. Oproti tomu cizinec zatížený
předsudky zastává „podřadný status v komunitě”, obvykle se vyznačuje rasovými,
lingvistickými, profesními či věkovými markery. 4 Cressey se domníval, že
„stranger partaking in prejudice” může úspěšně získat faktická data, týkající se
osob nebo událostí, zatímco při odkrývání hlubokých postojů respondenta,
zejména pokud se týkají tabuizovaných témat, je neúspěšný.
Dále Cressey otevřel problém role anonymity pro sociální výzkum. 5 Vzpomínal
na vlastní zkušenosti se zákazníky v tančírnách, kde se pokoušel získat data:
„Typickou situací je setkávání izolovaných osob ve vzájemném přechodném
kontaktu.”6

Pro takovou situaci doporučuje, aby interview probíhalo v páru.

1 Cressey, P. G. (1983), s. 104. Cressey zde cituje z ISS překlad Simmelova textu, s. 324. „(...) ten
(cizinec pokračující v cestě) se někdy setkává s nejpřekvapivější otevřeností a rovněž s vyznáními,
která mívají až povahu jakési zpovědi a před každou bližší osobou jsou pečlivě utajována.” Český
překlad dle Simmel, G. (1997). Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. SLON, Praha, s. 28.
2 Ibid., s. 103–105.
3 Cressey uvedl, jak mu v některých případech ulehčilo sběr dat o rodinném pozadí tanečnic přímo
v rodinách, když se mohl opřít o „status” sociálního pracovníka JPA, podobně jako jiný student
chicagské sociologie D. Russell, který při svém výzkumu chicagských tanečních lokálů získával
informace díky statusu plynoucímu z práce vyhazovače v tanečních sálech. Ibid., s. 106.
4 Ibid., s. 108.
5 Dnes se problém anonymity či skryté identity výzkumníků obvykle diskutuje jako předmět etiky
etnografických metod.
6 Ibid., s. 110.
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Cílem je získat neosobně adresované výpovědi s velkou relevancí pro
vypovídající subjekt. Základem pro takový rozhovor je parkovské doporučení
'going native', v případě tančíren bylo nutné splňovat určité obecné charakteristiky
zákazníků: „Vztah anonymity je založen na presumpci jednoty se skupinou. (…)
Členové odpovídají kategorii 'my' (…). Kdokoliv s rasovými nebo jazykovými
znaky bude čelit extrémním obtížím při vstupu do jakékoliv výlučné skupiny,
v níž je udržován jistý vzorec anonymity.” 1 Požadavek „going native” s sebou
nesl na jednu stranu otázku morálních zábran (jak daleko byl výzkumník ochoten
zajít při zúčastněném pozorování v konfrontaci se svými morálními zásadami), 2
na stranu druhou osvojení si jistých speciálních dovedností, které ovšem mohly
zasáhnout i hlubší organizaci výzkumníkovy identity: „V mojí tančírně bylo nutné
být 'drsný' a 'cynický' vůči motivům ostatních (…). Stejně tak je obvykle potřeba
speciální výzkum slangu. V místě obvyklý slang a jeho správné použití je velmi
důležité.“3 Tato pasáž připomíná spíše přípravu tajného detektiva infiltrujícího
podsvětí než studenta organizujícího zúčastněné pozorování. V úvodu The TaxiDance Hall autor uvedl, že měl původně v úmyslu provádět strukturovaná
interview s majiteli tančíren, což se ale ukázalo neproveditelné v důsledku jejich
neochoty otevřeně spolupracovat: „Bylo evidentní, že pokud tato studie měla být
dokončena, musela být provedena bez spolupráce s provozovateli tančíren a přes
odpor některých z nich.“4 V přiznané ignoraci nesouhlasu (a nezískání souhlasu)
instituce s výzkumem se odráží tehdejší téměř nulový bod etického zakotvení
participativních výzkumů – autor přiznává vyloučení oficiálního povolení tzv.
„gate keepers”, věc dnes převážně považovanou za nepřijatelnou.
Cressey během výzkumu, který započal roku 1925, nespoléhal pouze na jím
shromážděná data a data JPA, za účelem jejich získávání do tančíren docházelo
několik jeho spolužáků5 – P. H. Boyer, F. T. Roque, Ruzena Safarikova a pozdější
1 Ibid., s. 111.
2 „Going native” zašlo v některých případech výzkumu morálně exponovaných témat skutečně
daleko: „(...) jeden z Burgessových studentů hlásil, že při dokumentaci 'inter-etnických' sexuálních
vztahů bělošské prostitutky známé jako Peggy s ní nakonec sdílel lože (...).” Heap, C. (2003),
s. 476. „Byla vznesena obvinění, že se svobodný Cressey při získávání autobiografických dat
tanečnic choval nevhodně (…). J. Binfordová z JPA ho obvinila ze sexuálního obtěžování a
Cressey Chicago po anglicku opustil.“ Gelder, K. (2007). Subcultures – Cultural Practice and
Social Practice. New York: Routledge, s. 37.
3 Ibid., s. 111.
4 Cressey (2003), s. xviii.
5 Ibid., s. xx. Jak vyplývá z výše uvedeného, Cressey nebyl zdaleka jediný, kdo zkoumal tančírny
v Chicagu. Jiné výzkumy se objevily zejména v Los Angeles (připomeňme, že tančírny ze
západního pobřeží pocházejí). Např. Benicio Catapulsan, snad pod Burgessovým vedením, psal o
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profesor sociologie

P. M. Hauser, odborník na poli urbánního výzkumu a

představitel tzv. „druhé chicagské školy”.1 Cressey ve spolupráci s Burgessem
angažovali také jednu studentku (patrně ona R. Safarikova), aby získala data o
tanečnicích v taxi-dance hall jako jedna z nich. Přes všechnu snahu nebyla
schopna získat potřebnou důvěru (patrně nebyla dostatečně „native”) a
nedozvěděla se nic podstatného. Tito spolužáci a spolupracovníci „(...) byli
poslání do taxi-dance halls. Byli instruováni, aby se vmísili mezi zákazníky a stali
se maximálně možnou, ale eticky přípustnou součástí tohoto sociálního světa.
Vyžadovalo se od nich pozorování a přesné zaznamenávání chování a konverzace
zákazníků. (…) Výzkumníci fungovali jako anonymní cizinci a nahodilí
společníci. Takto byli schopni získat materiál bez zábran a odporu, s nimiž se
setkali při formálních interview.”2 I zde se vyjevuje nerozvinutost etických
aspektů zřetelně – informátora je třeba v podstatě oklamat, protože jinak je
z pohledu výzkumníka „inhibován” či klade odpor. Připomínku hraničních metod
tehdejších studentů tančíren ukončeme s Cresseyho přesvědčením, že hlavním
úkolem výzkumníka je vytvořit situaci, při které bude respondent ochoten sdílet
svoji „story”, jde tedy o strategii, na které je založena práce infiltrátorů,
policejních vyšetřovatelů, psychoterapeutů či experimentátorů v laboratoři.
Na základě výše uvedeného se otázka etiky prvotních urbánních etnografií nabízí
poměrně neodbytně. Diskuse o etice výzkumu se však teprve formulovaly,
„cultural turn” a vyplývající líté genderové a postkoloniální diskuse nebyly na
pořadu tehdejší agendy. Ono úmyslné maskování identity a pronikání do
„sociálního světa” tančíren jako tajný agent, který užívá konspirace a převleků, je
samozřejmě v protikladu s dnešním ideálem prezentace identity výzkumníka
v terénu. Přiznání vlastní pozice výzkumníka, seznámení dotazovaného se
skutečností, že je tázán za účelem konkrétního výzkumu, se ale nepovažovalo za
potřebné, či jako dnes za bezpodmínečně nutné, nýbrž za překážku komplikující
získání požadovaných dat. Cressey sice v zájmu anonymity informátorů
pozměňoval jejich jména a identity, jiné „etické” zábrany si ale nekladl, jeho
metodologický článek v podstatě doporučuje téměř jakékoliv sociální strategie,
Filipíncích a tančírnách v roce 1934 na USC. Burns, L. (2008), s. 26.
1 Cresseyho metodologický článek pochází z archivních materiálů právě profesora Hausera.
Hauser poznamenává, že Cressey „(...) uznal moje přispění v souvislosti s kurzem sociální
patologie, jenž jsem tehdy absolvoval u profesora Burgesse. Navštívil jsem tančírny několikrát a
pro Paula jsem sbíral materiály, které pak v jeho knize byly zapracovány. Bulmer (1983), s. 100.
2 Ibid., s. xviii.
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které jsou nutné pro získání požadovaných informací.
V souvislosti s etickými otázkami okololo Cresseyho „etnografie“ považujeme za
vhodné vrátit se k jedné neukončené diskusi o problémech, jež se mohou
vyskytnout při sběru etnografií k exponovaným a citlivým tématům, jíž je případ
Humphreysovy studie Tearooom Trade: Impersonal Sex in Public Places.1 Ani
na přelomu 60. a 70. let nebyl kvalitativní kodex v sociologii ještě zcela jasně
vymezen, ale etická hlediska výzkumu se v tomto případě stala hlavním terčem
kritiky. V diskusi o Humphreysově výzkumu se objevují podobné problémy, které
uvádíme v souvislosti s Cresseyho výzkumem tančíren: a) otázka „klamání”
(deception) respondentů (např. kreace falešné identity a převleky); b) otázka
odepírání respektu k autonomii zkoumaných subjektů a nesplnění podmínky tzv.
„informovaného svolení”

(má zabránit případnému omezení sebeurčení

respondentů), která tehdy ale nebyla formálně zakotvena.
Navzdory uznání základních hledisek etického kodexu výzkumu je třeba
připomínat, že v Humphreysově případě se volání po dodržování pravidel stalo
více etickou fasádou, která zakrývala neochotu zabývat se problematiku
homosexuality takto „nablízko” na univerzitní půdě. E. Babbie v této souvislosti
klade provokativní otázku, zda by se politicko-akademicky korektní „hon na
čarodějnice” konal, kdyby Humphreys podobným způsobem zkoumal KKK.
Jestliže se Humphreysova studie stala jakýmsi otvírákem tabuizovaného a
nedostatečně prozkoumaného, ale exponovaného tématu, Cresseyho studie splňuje
podobná kritéria – bez The Taxi-Dance Hall by se historicky kontextualizované
povědomí o této instituci nemělo o co opřít. Babbie zmiňuje stěží omluvitelnou,
přesto existující potřebu „oklamat” zkoumané subjekty, která ovšem musí být
podřízena splnění následujícího: 1) Je (bylo) toto klamání možné ospravedlnit
potenciální hodnotou výzkumu? 2) Budou (byli) tímto klamáním poškozeni
respondenti? Humphreysovi kritici zdůrazňovali, že se autor zpronevěřil právě
pravidlu „neohrozit a nepoškodit respondenta”. Odkrytím sociálního pozadí
homosexuálních praktik přispěl k jejich porozumění v homofobní společnosti,
k jejich demystifikaci a ochraně (také z technického hlediska udělal pro
1 Babbie, E. (2004). Laud Humphreys and Research Ethics. International Journal of Sociology and
Social Policy, Vol. 24, No. 3–5. Lenza, M. (2004). Controversies Surrounding Laud Humphreys’
Tearoom Trade: An Unsettling Example of Politics and Power in Methodological Critiques.
International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 24, No. 3–5. Goodwin, G. & Horowitz,
A. & Nardi, P. M. (1991). Laud Humphreys – A Pioneer in the Practice of Social Science.
Sociological Inquiry, Vol. 61, No. 2.
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anonymitu a ochranu dat svých respondentů maximum). Podobně i Cressey
přispěl k solidnějšímu a méně moralizujícímu porozumění tančírnám. Pokud by se
pečlivě prošly výzkumy užívající nějakou formu zúčastněných pozorování,
pravděpodobně by na povrch vystoupila celá řada „nekalých technik”, jak se
dostat k informacím.1 Stejně tak se ukazuje, že to není pouze z dnešního hlediska
vymezená etická dostatečnost, co činí výzkum relevantním, což ovšem nic nemění
na tom, že etický rámec a kodex je daný a je to tak správně.
Cresseyho (v podstatě nepřítomná) etika sběru etnografických dat by dnes sice
neobstála, obdobný přístup ke zkoumaným subjektům by neprošel přes jedinou
grantovou „etickou komisi”. Pro některé kritiky by autorovy „neetické” metody
byly důvodem odmítnutí celé práce a patrně i celé školy či snad doby. Tehdejší
východiska je však nutné chápat kontextuálně, ostatně byla to CHS, která svými
etnografiemi metodologické standardy produktivně posouvala. Komu to přísluší,
ať vede linii mezi přípustným a odsouzeníhodným, zde se ale pokusíme politickoprávním otázkám vědy vyhnout otázkou, zda je třeba trestat i za přestupek, který
ve své době neměl vlastní vymezení. Teoretická komplexita

metodologie a

přípustné praxe výzkumu sice nedosahovaly dnešní úrovně, pokud je ale
výstupem srovnávání pouze odsudek a vyřazení, neukazuje se nic jiného než
skutečnost, že každá „doba” má své nedostatečnosti.
Kromě otázek etiky sběru dat, podobně jako v případě ostatních chicagských
etnograficky laděných studií, se i v diskusi o The Taxi-Dance Hall zpětně objevila
kritika vymezení a vyznění metod těchto prací v diskursu dějin sociologie či
urbánní antropologie/etnografie. Jedním z ohnisek takto zaměřené kritiky je
tvrzení, že Cresseyho zúčastněná pozorování jsou přeceňována, že prováděl méně
pozorování a většinu „life stories” převzal. Cressey ovšem přebírání dat od JPA
jasně deklaroval a z jeho metodologického článku je zřejmé, že se zúčastněným
pozorováním teoreticky zabýval na základě praktických zkušeností v terénu,
praktické výstupy také dokládá Salernův průzkum archivních materiálů (originály
interview a pozorování z tančíren) v Burgessově pozůstalosti. Salerno si ale klade
otázku, do jaké míry pronikala do přepisů interview s informátory v tančírnách –
podobně jako v případě The Hobo – přehánění, překrucování a projekce ze strany
1 Byl by např. Goffmanův výzkum v The Queen Elisabeth Hospital „etický”?
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tazatele. Interview nebyla nahrávána, často ani přímo na místě zapisována – „Jak
moc si byli Park a Burgess vědomi, že mnoho z výzkumu jejich studentů bylo
pouze kreativní ztvárnění existujících sociálních skutečností? (…) Byli pokročilí
studenti imunní vůči přehánění jen proto, že byli sociální vědci?”1 Tázat se po
spolehlivosti retroaktivního zapisování interview patří k základní diskusi o
zúčastněném pozorování, bylo by ovšem nepřesné označovat Cresseyho za
naivního a problém si neuvědomujícího přepisovatele a manipulátora skutečnosti.
Znal nejen úskalí přepisování rozhovorů, ale i celého průběhu relativně
nestrukturovaných interview v tančírnách, což je zřejmé z následujícího: Jakmile
výzkumník naváže konverzaci „(…) musí v paměti uchovat substanci konverzace
a její nejdůležitější části doslovně (…).” 2 Na jiném místě se k problému vyjadřuje
obšírněji: „Značnou obtíží je doslovné zaznamenávání pokračující konverzace.
V současnosti jsme odkázáni na blok a paměť. (…) Je možné, že kapesní diktafon
bude někdy k dispozici k přesnějšímu zaznamenání konverzace.”3
Zde není možné rozhodnout debatu, která ve svých důsledcích směřuje ke
zpochybňování platnosti v podstatě jakýchkoliv etnografických participativních
výzkumů z doby, než se dostatečně rozšířily přenosné záznamové techniky, tedy
do padesátých let. Logika typu „je absolutní záznam, je spolehlivost”, „záznam
není kompletní, jde o manipulaci” 4 zavádí problém ospravedlnitelnosti
etnografických metod do paradoxní roviny. Nahraný rozhovor sice umožňuje
vrátit se k němu zpět a hledat v něm případně nové nuance výpovědi, co ale
neimplikuje, je správné kladení otázek, výběr informátorů, rozumění výpovědi a
jejímu kontexu jako takovým. To vše jistě spadá pod autoritu pedagogů, stejně tak
se ale dotýká schopností výzkumníka. V tomto bodě se nahrávání a zapisování
setkávají – schopnosti zúčastněného pozorovatele jsou jeho hlavním vklad,
nikoliv jeho technické vybavení. Podobně jako přepisování může a nemusí vést
k manipulaci, nahrávání může a nemusí vést ke kognitivnímu zanedbávání při
1 Salerno, R. A. (2007), s. 128.
2 Cressey, P. G. (1983), s. 113.
3 Ibid., s. 118. Uvádí další předpoklady pro úspěšné interview v terénu: 1) Má udržovat přínosné
směřování konverzace vhodnými poznámkami a pobídkami. 2) (...) musí mít rozvinutou vhodnou
roli (...); 3) (...) musí mít akceptovatelnou záminku, pod níž získá data, které potřebuje. Ibid.
4 Například Lee na základě Rogersových výzkumů uvádí: „Když se začalo s okamžitým
nahráváním interview, byla učiněna srovnání mezi přímými zápisy a transkribovanými nahrávkami
a ukázalo se, že první může být poměrně přesné, ačkoliv ohrožené možným zapomenutím
potenciálně podstatných informací.“ Lee, R. M. (2004). Recording Technologies and the Interview
in Sociology, 1920–2000. Sociology, Vol. 38, No. 5, s. 871.
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přílišném spolehnutí se na mimosubjektivní elementy. Jestliže se z „absolutního”
záznamu vyvozuje větší spolehlivost ve smyslu vědeckosti výstupů, jedná se o
import laboratorního myšlení do oblastí výzkumu, kde má dominovat především
umění porozumět (kulturním) situačním a kontextuálním významům lidské
rozmluvy, které jsou nenahratelné.
L. Harvey, jak jsme již poukázali v diskusi o The Hobo, také zpochybňuje
relevanci termínu „zúčastněná pozorování” klasických chicagských studií, když
píše, že „tyto studie jsou jimi pouze v omezeném smyslu jako 'deskriptivní studie
z první ruky', a nikoliv jako studie užívající perspektivy subjektů v terénní
situaci.”1 Harvey je přesvědčen, že se jednalo spíš o shromažďování „case
studies” a typických biografií než o zúčastněná pozorování. Cresseyho výzkumu
ale přiznává, že „skutečně zahrnuje sběr etnografického materiálu skrytým
zúčastněným pozorováním a (...) pohled zúčastněných se zdá být brán v úvahu”. 2
Přesto Harvey nepřipouští existenci zúčastněných pozorování, protože to nejsou
„zúčastněná pozorování v dnešním vymezení”. Toto stanovisko zakládá na
následujících bodech:3 1) Zúčastněná pozorování byla pouze podpůrným
materiálem pro „case records”. 2) Takto sesbíraná data se považovala za relativně
nedůvěryhodná. 3) Pozorování provázelo předchozí negativní morální hodnocení
terénu jako výchozí pozice. 4) Nebyla dostatečně zahrnuta perspektiva všech
aktérů v tančírnách.4
Názor o neexistenci zúčastněných pozorování v raných chicagských
„etnografických” studiích, protože v sociologické metodologii ještě nebyla
zavedena příslušná kategorie, a pokud ano, pak označovala jiné metody, zastává
také Jennifer Plattová.5 Není od věci připomenout, že Harvey i Plattová se,
alespoň podle názvu i obsahu jejich prací, snaží dekonstruovat mýty spojené
s chicagskou školou a jejími metodami. 6 Kdo podle Plattové klade počátky
zúčastněných pozorování v sociologii do souvislosti s klasickými studiemi
chicagské školy, dopouští se falzifikace dějin sociologie a tvoří tolik chtěný, ale
1 Harvey, L. (1987). Myths of the Chicago School of Sociology. London: Avebury, s. 50.
2 Ibid., s. 61.
3 Ibid., s. 61–62.
4 Zde měl na mysli tanečnice – že je toto tvrzení diskutabilní, naznačuje výše uvedená snaha o
proniknutí mezi tanečnice.
5 Platt, J. (1983). The Development of the „Participant Observation” Method in Sociology: Origin,
Myth and History. Assessments IV. London: Routledge, s. 32–51. Z neuveřejněných prvních verzí
jejího výzkumu čerpal i L. Harvey.
6 Plattová svoji a Harveyho polohu vymezuje jako „narovnávání mýtů” (debunking the myths).

334

falešný a anachronický zakladatelský mýtus.1 Plattová používá v podstatě stejnou
argumentaci jako Harvey – nešlo o „zúčastněná pozorování”, protože dostatečně
rozpracovaný pojem autorka nenalezla v žádné sociologické příručce 30. let a
v žádném z nejpodstatnějších časopisů do roku 1937, ani v klíčových etnografiích
CHS. Pokud se o něm hovořilo, šlo o sběr „case studies” a „life histories”, a
nikoliv o participaci jako takovou.2 Chicagští sociologové podle Plattové
(vědomě!) neprováděli zúčastněná pozorování, jak jsou dnes vymezena: „(...)
nikoliv všechna pozorování podniknutá zúčastněným jsou 'zúčastněným
pozorováním' v plném slova smyslu, jak se mu rozumí v současné sociologii.” 3
Zdůraznit orientaci na sběr biografických materiálů, jež měla dominovat (a patrně
tomu tak bylo), oproti reflektovaným subjektivním procesům bytí participantem
ve specifickém kulturním prostředí, to považujeme za oprávněné, naopak za
zavádějící považujeme sofistiku typu – neexistovala kategorie adekvátní dnešní
perspektivě, neexistovalo srovnatelné jednání. Plattová sice připomíná skutečnost
dlouholeté koexistence antropologie a sociologie na jedné katedře v Chicagu,
umenšuje ale jejich vzájemné ovlivňování, stejně tak vůbec nezmiňuje Parkovu
zřetelnou inspiraci antropologickým výzkumem (byť byla tehdy antropologická
metodologie také v počátcích) v jeho, co do významu nepodcenitelném, manifestu
The City. Naopak zdůrazňuje, že to byli představitelé Hull-House, JPA a jiných
reformních organizací, kteří ve skutečnosti jak ideově, tak metodologicky dávali
směr chicagským výzkumům. Podobně tvrdí, že údajné chicagské průkopnictví
v získávání „dat z první ruky” je značně přeceněno, a snaží se předložit argumenty
(např. analýzou The Taxi-Dance Hall), které nás mají přesvědčit, že většina
užitých dat je naopak „z druhé ruky” – že, jsou sebrána původně někým jiným než
autorem výsledné monografie (má na mysli klasické chicagské studie) a užita za
jiným účelem, než bylo původně zamýšleno (skutečné proporce dat z první a
druhé ruky ale nepředkládá).4
Než hledat jasnou přítomnost současně znějící definice „zúčastněného
pozorování” – pokud definice nebyla v repertoáru, nemohla být artikulována jako
1 „(...) byl vytvořen mýtus původu, jenž falzifikuje historii.” Ibid., s. 33.
2 Plattová vymezuje moderní koncepci zúčastněného pozorování jako „(...) nekvantitativní
metodu, jež si nárokuje privilegovaný přístup k významům skrze výzkumníkovo empatické sdílení
zkušenosti ve světě, jejž studuje; fakt participace v těchto světech je viděn jako zásadní distinkce
vůči ostatním metodám.” Ibid.
3 Ibid.
4 Platt, J. (1994). The Chicago School and Firsthand Data. History of Human Sciences, Vol. 7, No.
1.
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vymezení výzkumných metod, což ale neznamená, že se výzkum neubíral tím
směrem –, považujeme za podstatnější pochopit, co ona „etnografická” generace
v Chicagu skutečně dělala. To platí i pro (značně selektivní) argumenty
J. Plattové o datech z druhé ruky a (údajně) převzatých (tedy neoriginálních)
tématech a metodologii. Autorka např. píše: „(...) práce sociologů (má na mysli
CHS) je těžko rozlišitelná od práce sociálních reformátorů (má na mysli HullHouse, JPA). Ani není jasně oddělena vlastní teoretickou orientací nebo vědeckým
přístupem.“1 Buď z neznalosti nebo úmyslně vynechává celé penzum teoretických
konceptů, které byly pravidelně součástí monografií CHS (ale s reformními
institucemi nemají zásadní souvislost), naopak nepředkládá jediný významný
teoretický koncept zrozený na poli jí upřednostňovaných institucí. Její přístup
nakonec mýty spíš produkuje, než redukuje. Jestli byla CHS v něčem skutečně
originální a přínosná, byla to snaha o integraci různých přístupů a metod, nikoliv
výhradně v užívání dat z první ruky. Plattová vyvrací mýty o chicagské škole
s úsilím, které není nutné, protože kdo přišel do bližšího kontaktu s produkty této
školy, nic podobného si nemůže myslet. Její argumenty jsou pak směřovány pro
zájemce blíže neinformované, patrně z řad studentů, kteří se sentimentálně
vymezují k začátkům sociologie v sociální reformě.
Významná pamětnice a autorka chicagské školy R. S. Cavanová ve svých
vzpomínkách

poukazuje

sice

na

relativní

neartikulovanost

metodologie

„pozorování”, nicméně spíše potvrzuje onen „falešný zakladatelský mýtus”: „Ani
případové studie, ani statistická survey nebyly jejich modem, spíše jím bylo
pozorování, zúčastněné a jiné. Tyto metody tehdy nebyly formalizovány ani
pojmenovány (to ostatně potvrdil i Nels Anderson), ale byly základem množství
studií o specifickém chování a lokálních komunitách. Mezi ně patřila Cresseyho
Taxi-Dance Hall.”2
Hlasitou dekonstrukční snahu J. Plattové (a L. Harveyho) poněkud utišuje
pozorná poznámka M. Jo Deeganové, jinak vůči dominantnímu „patriarchalismu”
CHS velmi kritické, že Plattová došla k chybnému tvrzení o užívání
participativních metod v Chicagu až od 40. let: „(...) ale Burgess školil studenty
v této technice, což dokládá Blumenthalova etnografie maloměsta, již Plattová

1 Ibid.
2 Cavan, R. S. (1983). The Chicago School of Sociology. Urban Life, Vol. 11, No. 4. s. 414.
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nezkoumala.”1 V chicagských etnografiích, Cresseyho studii nevyjímaje, se podle
Deeganové „studovaly každodenní face-to-face interakce ve specifických
lokalitách. Tyto popisné narativy portrétovaly 'sociální světy' zažívané
v každodenním životě v moderním, obvykle urbánním kontextu. V těchto
empirických šetřeních na sebe výzkumník obvykle bral 'roli těch druhých'.“ 2 Jiné
vymezení charakteru chicagských výzkumů je přibližuje ještě víc modernímu
pojetí urbánní etnografie, tedy kombinaci kvalitativní a kvantitativní perspektivy, 3
o což chicagští výzkumníci prokazatelně usilovali: „(...) sociolog obvykle bydlel
ve studované lokalitě, toulal se sousedstvím, sbíral kvalitativní i kvantitativní data,
pracoval pro místní instituce a měl blízké zkušenosti s místními obyvateli.
Chicagští studenti i učitelé užívali metod triangulace.” Spokojíme-li se s takovým
vymezením, jistě najdeme příbuznost i se současným zúčastněným pozorováním –
ale ochota vidět věci v kontextu se nedá nadiktovat. Očišťovat diskursy od
mytologických nánosů je nutná, příkladná a namáhavá činnost, pokud se ale
otevíráním jedněch perspektiv umlčují ty, které by měly zaznívat současně, je tato
snaha kontraproduktivní a zbytečná.
Na závěr vzpomeňme, že P. G. Cressey nebyl jediný ze známých sociologů, kdo
v Chicagu zabrousil do tančíren. Howard S. Becker, během studia činný jako
jazzový pianista, v roce 1949 obhájil diplomovou práci The Professional Dance
Musician in Chicago pod vedením E. C. Hughese a W. L. Warnera. Jeho popisy
diferenciace, nepřátelství a dynamiky vztahu mezi hudebníky a publikem otevírají
otázku subkultur založených na zábavním „průmyslu“. Subkultura hudebníků se
v jeho pozorováních ustavuje artikulovanými sdílenými znaky a distinktivním
1 Deegan, M. J. (2007). The Chicago School of Ethnography. In Atkinson, P. A. a Lofland, L.
(Eds.), Handbook of Ethnography. London: Sage, s. 20.
2 Deegan, M. J. (2007), s. 11. V tomto kontextu E. Anderson dodává, že je vhodné rozlišovat
nuance (nad kterými se Plattová nepozastavuje) mezi: „(...) 'zúčastněným pozorovatelem' a
'pozorujícím zúčastněným'. První se obvykle týká předběžného stádia procesu vyjednávání vztahu
se zkoumanou skupinou. Druhé je bližší subjektům, je empatičtější a lépe artikuluje jejich
perspektivu.”Anderson, E. (2003). Urban Ethnography. http://www.nsf.gov/pubs/2004/nsf04219/
nsf04219.pdf (staženo 8.10. 2013).s. 35. Podmínky prvního splňuje Cressey, druhého Anderson či
Landesco.
3 Do této diskuse je třeba zapojit pojem „social world” (Cressey jeho pomocí vymezuje
specifičnost tančíren, viz úvod této kapitoly), kterého se v CHS užívalo jako strategie „popsat
životy, jak jsou zažívány participanty ve specifické skupině, komunitě nebo instituci. (...) Někteří
sociologové CHS tak našli efektivní a komplementární nástroj pro jiné metody výzkumu. Byla to
kombinace metod a prezentace výsledků, která stála za některými nejatraktivnějšími a klasickými
sociologickými studiemi té doby.” Short, J. F. S. (1971): Introduction. In Short, J. F. S. (Ed.), The
Social Fabric of the Metropolis – Contributions of the Chicago School of Urban Sociology.
Chicago: The University of Chicago Press. s. xxxv.
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jednáním, což jsou výsledky procesů hledání vlastní identity a odlišení se od
skupiny publika, protože aby vztah fungoval, tyto dvě skupiny či subkultury
nesmějí splynout v jedno. Jeden z hudebníků citovaný Beckerem vyjadřuje
znechucení nad prázdnotou subkulturní identity: „Jsem rád, že jsem již mimo hru.
Být v blízkosti muzikantů se mi již zajídalo. Pořád samé rituály a ceremoniální
zbytečnosti. Musejí mluvit speciálním jazykem, nosit jiné oblečení a brýle než
ostatní. A to vůbec neznamenalo nic jiného, než 'že jsme jiní'.“1 Život v moderním
velkoměstě ale znamená vždy nezanedbatelnou sumu aktivit odlišujících identity.
A pokud se těchto aktivit vzdáme, tendence bude po čase patrně opačná: „Jsem
rád, že jsem opět ve hře. Být tak stejný jako všichni ostatní se mi již zajídalo.
Pořád samé rituály a ceremoniální zbytečnosti. Musím mluvit speciálním
jazykem, nosit stejné oblečení a brýle jiné než ti, co se programově odlišují. A to
vůbec neznamenalo nic jiného, než 'že jsme stejní', že jsme jiní než ti, co naši
stejnost narušují jejich vlastní stejností, odlišnou od naší.“

VII. Zkoumání migrace a kulturní změny
Dosud jsme se zabývali tou částí přínosu CHS, která se jeví jako nejpodstatnější
vzhledem k tématu výzkumu města (teorie a její aplikace). Park i jeho chicagští
současníci si byli vědomi, že město jako společensko-kulturní fenomén není
vysvětlitelné pouze „přirozenými“ sociálně-ekologickými procesy a distribucí
různých populací v jeho hranicích, ale že má své podstatné hledisko ve vztahu
jedince a kultury, společnosti. V zájmu CHS o studium dynamického vztahu mezi
jedincem a kulturou hrál roli tehdejší rozvoj a vliv sociální psychologie a kulturní
antropologie na chicagskou sociologii, také společenská objednávka spočívající
v potřebě urychleného hledání odpovědí na nezodpovězené otázky po důsledcích
neustávající imigrace do amerických velkoměst.
R. E. Parka můžeme počítat mezi osobnosti, jež zásadním způsobem přispěly
1 Becker, H. S. (1952). The Professional Dance Musician and His Audience. AJS, Vol. 57, No. 2, s.
144.
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k vytyčení linie argumentace, která se v civilizovaném humanitním myšlení
postupně prosadila jako soubor idejí o kulturní podmíněnosti individua (v jistých
oblastech lidského jednání) proti údajným determinantám rasových, biologických
odlišností. Osobnost se v pojetí chicagské sociální psychologie bude jevit více
jako determinovaná svým sociálním a kulturním prostředím – biologická, na
instinkty zaměřená explikace bude vystřídána „postoji“, které se na rozdíl od
instinktů projevují více variabilně a umožňují větší míru různorodé determinace,
protože jsou výsledkem specifické zkušenosti a interakce. 1 Zaznamenání a
interpretace jedinečné zkušenosti interakce se stalo jedním z hlavních zdrojů
Parkova porozumění interetnickým, interkulturním a „rasovým“ vztahům. Ve
výzkumech,

které

prováděl

(a

jeho

žáci

také),

přikládal

interakci

v meziskupinovém kontaktu a jejímu vývoji rozhodující úlohu, zejména pak
proměnám, které zobecnil v idealizovaná stádia tzv. rasového cyklu.
V rodící se sociologii a výzkumu města se Park zasloužil, snad rozhodující
měrou, o pokud možno nezaujaté studium etnických a rasových vztahů, aby jejich
studium bylo oproštěno od předsudečné a přehnaně reformistické zátěže. Plně se
identifikujeme z výrokem Barbary Lalové: „Parkovým přínosem je, že
legitimizoval studium etnických a rasových menšin jako téma v rámci sociologie a
jako součást univerzitního učiva.“2 Mezi jeho přímé žáky patřily minimálně dvě
dominantní osobnosti „afroamerické“ sociologie – Charles S. Johnson (18931956) a E. Franklin Frazier (1894-1962), na něž měl prokazatelný vliv a jimž dal
jako jejich profesor šanci v době, kdy to nebylo samozřejmé.
W. I. Thomas vzpomínal, jak kolem roku 1910 dostal dopis od B. T. Washingtona,
jímž byl pozván na konferenci o „černošské otázce“ v Tuskegee. V dopise se
setkal s obšírnou reakcí na své dosavadní spisy. Až na konferenci se dozvěděl, že
ho nepsal Washington sám, ale jeho „ghostwriter“ Park. Během konference si při
prvním setkání údajně porozuměli natolik, že Thomas nabídl Parkovi spolupráci.
Park si setkání vybavuje následovně: „Našel jsem v Thomasovi, skoro poprvé,
člověka, který mi připadal, že mluví stejným jazykem. Když mne pak pozval,
abych přijel do Chicaga vést kurs o 'černošské otázce' (poprvé 1913-14), byl jsem

1 Matthews, F. H. (1977). Quest for an American Sociology: R. E. Park and the Chicago School.
Montreal: McGill University Press, s. 160.
2 Lal, B. B. (1997, orig. 1987). Black and Blue in Chicago – R. E. Parks Perspective on Race
Relations in Urban America. Assessments III, s. 239.
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potěšen.“1 Thomas si konferenci připomíná jako „začátek velmi dlouhé a
prospěšné spolupráce“.2 Přes Parkův pokročilý věk při vstupu na univerzitu plnil
Thomas ve vztahu k univerzitě roli jakéhosi patrona.
Jedním z konceptuálních základů Parkova uvažování o „rasových“ a
interetnických vztazích bylo Thomasovo pojetí, nejprve rozpracované v Polish
Peasant. Ačkoliv se na první pohled nemusí problém „dezorganizace“ skupiny či
společnosti vzhledem ke studiu „mezirasových“ či interkulturních vztahů jevit
jako podstatný, stručně vyložená Thomasova pozice dále v textu prokáže a
odůvodní souvislosti s Parkovými idejemi. W. I. Thomas a F. Znaniecki 3
definovali dezorganizaci jako „oslabení vlivu existujících společenských pravidel
chování mezi jednotlivými členy skupiny“,4 což v jistém rozsahu najdeme
kdykoliv v každé společnosti.5 Tvrdí, že v obdobích stability je tato trvale
přítomná „dezorganizace“6 účinně „neutralizována“ existujícími sankcemi v taktéž
stále reagujícím procesu nazývaném „reorganizace“. Z trvalé přítomnosti
(„přirozenosti“) dezorganizace a jejího vyrovnávání autoři vyvozují, že stabilita
institucí skupiny je v dynamickém ekvilibriu7 procesů dezorganizace a
reorganizace.
Tato rovnováha je narušena, když procesy dezorganizace již dále nejsou
zachycovány pokusy posílit existující pravidla.8 Pokud není rušivý proces
destabilizace kultury vyrovnáván, může dojít k rozpadu dané skupiny. Před
eventuálním rozpadem se dezintegrující pocesy obvykle zarazí o „reorganizační“
působení, které se projevuje „produkcí nových schémat chování a nových

1 Baker, P. J. (1973). The Life Stories of W. I. Thomas and Robert E. Park. AJS, Vol. 79, No. 2, s.
249.
2 Baker, P. J. (1973), s. 259.
3 Dále jako Thomas.
4 Thomas, W. I. & Znaniecki, F. (1974, orig. 1918-19). Polish Peasant in Europe and America, Vol.
II. New York:
Octagon Books, s. 1128.
5 Toto latentní funkcionalistické vidění věci odkazuje k Durkheimovu pojetí „normálního“
výskytu deviací.
6 Thomas upozorňuje, že sociální dezorganizace neimplikuje nevyhnutelnou dezorganizaci osobní,
stejně jako organizace neznamená totální distribuci „řádu” rovnoměrně na všechny jednotlivce.
Píše, že „morálka jednotlivce neodpovídá uspořádání společenství, stejně jako sociální
dezorganizace neodpovídá individuální morální demoralizaci“. „Jinými slovy, sociální organizace
se nepřekrývá s individuální morálkou, stejně tak dezorganizace neodpovídá dezorganizaci
osobní”. Thomas, W. I. a Znaniecki, F. (1974), s. 1129.
7 Thomas zde ve zřetelném funkcionalistickém přístupu, byť raném, formuluje stabilitu
společenských institucí jako výslednici dynamického ekvilibria mezi dezorganizací a reorganizací.
8 Thomas, W. I. a Znaniecki, F. (1974), s. 1130.
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institucí, lépe přizpůsobených změněným potřebám skupiny“. 1 Thomas tuto
produktivní reakci na dezorganizaci nazývá „sociální rekonstrukcí“.
Vytvoření institucí s novým obsahem předpokládá existenci jednotlivců, kteří
nejen že nepodlehnou dezorganizačním tlakům, ale také budou schopni svou vlastí
organizací, resp. reorganizací, rekonstrukcí subjektu položit základy obsahů
nových institucí. Řeč je tedy o sebe-vědomých jednotlivcích, o společenských
elitách, představitelích inteligence, kteří registrují, že instituce skupinového života
odumírají, že neplní vlastní funkci, a zároveň dokáží rozpoznat a vymezit ještě
téměř nerozeznané potřeby a formulovat k nim odpovídající vhodné reakce,
z nichž vzejdou nové instituce a pravidla. Skutečnost, že nutné reorganizace
skupinového života narážejí na různé formy tradicionalistického odporu, často
hledající oporu v nejpomaleji se vyvíjejících

společenských vrstvách různými

variantami populismu a využívající je k vlastnímu krátkodobému prospěchu, zde
není třeba obsáhleji komentovat. Zvláště významnou se v kontextu Thomasových
zkoumání jevila role „inteligence“ pro možné „moderování“ razantní kulturní
změny, ať už představované změnami ve venkovském Polsku, nebo polskou
migrací do USA.

VII.i Rasový cyklus2
Park považoval období počátku dvacátého století za přelomové pro kontakt mezi
kulturami. Svými poukazy na masivní propojení společností a kultur, nabývající
„planetárního rázu“, předeslal pozdější rétoriku globalizace. Hovořil o
dalekosáhlých změnách s „charakterem kosmického procesu“. 3 Tento „kosmický
proces“ zasáhne většinu lidstva, jak se budou dále rozšiřovat nové komunikační
prostředky: „Moderní svět, proměněný telegrafem a rádiem, se změnil v jednu
šeptající divadelní galerii (…).“4 Difúze vynálezů povede v Parkově perspektivě
ke „zmatení a neklidu, k novým soupeřením a konfliktům stejně jako k novým
1 Ibid.
2 Park ho nazývá jako race relation cycle. Jakkoliv je v současnosti pojem rasy neudržitelný a
politicky nekorektní, kvůli zachování autenticity ho zde ponecháváme nezměněn a většinou i bez
úvozovek.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1926). Our Racial Frontier in Pacific. CPP I, s. 149.
4 Park, R. E. (1950, orig. 1931). The Problem of Cultural Differences. CPP I, s. 7.
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akomodacím a přátelským spojením“.1 Park viděl na horizontu dějin nově
vystupující událost – intenzifikaci a objektivizaci světových vztahů s neodvratným
kulturním a společenským propojením – jako výzvu pro sociologickou
konceptualizaci.
S patrnou inspirací u teorií dějinných cyklů2 vypracoval koncept „rasového
cyklu“ jako sérii stádií meziskupinových kulturních kontaktů (a kolizí)
s předpokladem jejich univerzální opakovatelnosti. 3 Park ho definuje následovně:
„Cyklus rasových vztahů nabývá podoby kontaktu, kompetice (soupeření),
konfliktu,4 akomodace a eventuálně asimilace, je očividně postupný a nevratný.
Regulace spočívající ve zvycích, restrikci imigrace a rasových bariérách mohou
tempo pohybu zpomalit; snad ho mohou na čas zastavit; nemohou ale změnit jeho
směr či ho zvrátit.“5 – „(…) tyto různorodé procesy je nutné považovat za snahu
dosáhnout nové biotické a kulturní rovnováhy“.6
Předpokladem dotyku různých představ o cizím a vlastním, o „rasových
vztazích“, jak je nazývá Park, jsou migrace, územní zisky, komunikace a obchod.
Cyklus iniciuje úvodní fáze – kontakt. Park odvozuje kulturní, resp. „rasový“
kontakt od nutnosti obchodu, směny zboží, idejí a služeb, v nichž kontakt s cizím
hraje nezastupitelnou roli. Již od období starořeckých polis to jsou města, jež svou
dostředivostí živí intenzivní proudění migrace, tedy i difúzi a kulturní kontakty.
Pohyb populací, který probíhá zpravidla na osách mezi kulturními centry (měst) –
podél linií obchodu či vojenských výpadů – a periferiemi, má vždy zahájit rasový
cyklus,7 kulturní vývoj se potom odehrává v souslednosti „kulturních katastrof“,
v postupné přeměně kultur a společností ve vzájemném styku. Migrace je pro
Parka základní hybnou silou změny: „Síly, které se ukázaly být rozhodujícími
v historii lidského druhu, jsou ty, které svedly lidi do plodného soupeření,

1 Park, R. E. (1950, orig. 1926), s. 149.
2 Napříč jeho spisy se objevují odkazy na Spenglera.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1926), s. 150.
4 V tomto vymezení nenajdeme stadium konfliktu, v jiných se zase neobjevuje počáteční stadium
kontaktu. Výchozí Parkovy pozice „rasového cyklu“ byly kromě zmínek roztroušených po jeho
esejích formulovány v sevřenější a přehlednější podobě v ISS.
5 Park, R. E. (1950, orig. 1926), s. 150.
6 Park, R. E. (1950, orig. 1939). The Nature of Race Relations. CPP I, s. 104. Viz také předchozí
shrnutí Thomasova pojetí dezorganizace.
7 Park si uvědomoval, že se může jednat i o nejprve izolované kulturní prvky, rysy. Míšení se
objevuje obvykle až po prvotní kulturní rekonfiguraci.
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konfliktu a kooperace.”1 Zasadíme-li cyklus do doby jeho vzniku, dojdeme ke
zjištění, že koncept reflektoval podmínky propojení reakcí na různé formy
de/kolonizačních procesů a důsledků radikální difúze tehdy moderních
technologií. Ve formulacích rasového cyklu se Park opakovaně obracel
k poznatkům ze sféry kulturní antropologie,2 pojmy jako přenos kulturního rysu,
difúze či akulturace mu nebyly cizí, druhé zmíněné považoval za výchozí pro
pojmenování procesů kulturního kontaktu. Přenos a difúze kulturních prvků či
rysů implikují jisté akomodace v dané kultuře, potud tedy můžeme hovořit o tom,
že rasový cyklus je jedním z procesů, které nastávají v během kulturních kontaktů
a změny, k jejichž zkoumání se Park hlásí: „Jedním z nejdůležitějších a
nejvíceznačnějších problémů kulturní antropologie a sociologie je objevit
podmínky a procesy, v nichž jsou kulturní rysy difúzně šířeny a modifikovány.“ 3
Park evidentně přisuzoval problematice kulturní změny, transformaci kulturních
rysů a difúzi velkou důležitost a chtěl, aby se jimi sociologie zabývala. Toto úzké
napojení na antropologické myšlení, již na několika místech zdůrazňované, zde
znovu poukazuje na Parkovo směřování k holističtějšímu a interdisciplinárnímu
pojetí výzkumu.
Kompetice (soupeření) je podle autora „univerzální a fundamentální“ vztahová
forma vyskytující se ve světě živých organismů. Představuje typ interakce „bez
sociálního kontaktu“, kterou si kromě okamžiků krize běžně neuvědomujeme. 4
Kompetice přechází do stádia konfliktu, když si „sama sebe uvědomuje“, tj. když
se konkurenti začnou rozeznávat jako „nepřátelé či rivalové“ (typickým příkladem
je prvotní soupeření mezi imigrantem a usedlíkem), proto kompetice v „sociálním
kontaktu iniciuje konflikt, akomodaci či asimilaci“, které podněcují reakci
realizující se v „sympatiích, předsudcích, osobních a morálních vztazích, jež
modifikují, komplikují a kontrolují soupeření.“5 Kompetice jako proces je zásadní
pro distributivní, ekologické a ekonomické aspekty organizace společnosti. 6
Ovlivňuje teritoriální a „obživné“ rozmístění populace, stejně tak i širokou
ekonomickou propojenost (interdependenci) jednotlivců i skupin. Váže se k úsilí o
1 Park, R. E. (1950, orig. 1928). Human Migration and Marginal Man. CPP I, s. 346.
2 Objevují se koncepty dnes klasických autorů jako např. Sumner, Rätzel, Boas, Rivers,
Malinowski, Wissler.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1931). The Problem of Cultural Differences. CPP I, s. 5.
4 Problematice rozdílů ekologického a sociálního řádu byla věnována pozornost v kapitole o
human ecology.
5 Park, R. E. a Burgess, E. W. (1969, orig. 1921), ISS, s. 507.
6 ISS, s. 508.
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nalezení pozice v ekonomickém řádu 1 – pozice jedince v soustavě dělby práce;
pozice industriální organizace státu a distribuce populace ve světové ekonomice.
Kompetice v podobě ekonomické organizace, odvozené z „ekologické
organizace“, je chápána jako přirozené pokračování darwinovského „struggle for
existence“.2 Protože je „interakcí na neosobním základě“,3 kompetice reprodukuje
neosobní ekonomický řád, který má zajistit jedinci jeho vlastní přežití a prospěch
„užíváním ostatních“. Park nezastával absolutní volnost soupeření,

naopak:

„Absolutně volná kompetice není ani žádoucí, nakonec ani možná.“
Konflikt4 musí být, na rozdíl od kompetice, vědomého charakteru, oproti její
trvalosti a neosobnosti bývá ve svém trvání omezen a přerušován. Jestliže je
kompetice spojena s hledáním pozice jednotlivce v ekonomickém řádu, status
jednotlivce či skupiny v řádu sociálním se odvozuje od různě intenzivních
konfliktů.5 Kompetice vychází z neosobní sféry, konflikt je naopak založen na
přímém kontaktu.6
Park se domnívá, že demokracie ve svém základě vychází z odstranění takových
distancí mezi lidmi, které jsou základem fungování feudálních či aristokratických
společností, na místo tříd či ras klade individuum. Pokud společnost funguje na
základě individuální kompetice a vše si je podobné, distance se nevyskytují.
Jakmile do idealizované kompetice komunity, měl na mysli idealizovanou
„pospolitost osadníků, kde se všichni oslovují křestním jménem“, vstupuje
element cizího (rozuměj vizuálně identifikovatelné rasové znaky – čínský pradlák
nebo osvobozený černoch), ustavuje se „rasové a třídní“ vědomí: „Rasové a třídní
vědomí vyjevuje stavy mysli (…) v nichž si, často náhle a neočekávaně,
uvědomujeme vzdálenosti (sociální vzdálenost), jež nás oddělují, nebo se nám tak
jeví, od tříd a ras, jimž plně nerozumíme.“7
S rapidním nárůstem imigrace do USA na konci 19. století se podstatně zvýšilo
meziskupinové napětí. Park vycházel z toho, že konflikt je reakcí na kompetici
vyšší a nižší životní úrovně, příp. i kulturní, 8 také zápasem rasou vymezené
1 Ibid., s. 575 a 507.
2 Při vymezení kompetice vystupuje do popředí pojetí komunity organismů jako „kompetitivní
kooperace“. Ibid., s. 511.
3 Ibid. s. 506.
4 Při vymezení konfliktu opět staví na Simmelově pojetí.
5 Ibid., s. 574.
6 Některé formy konfliktu jsou též neosobní.
7 Park, R. E. (1950, orig. 1924). The Concept of Social Distance. CPP I, s. 257.
8 ISS, s. 622. také Park, R. E. (1950, orig. 1917). Race Prejudice and Japanese-American
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skupiny o status, čest, prestiž a uznání.1 V okamžiku, kdy se domácí komunita cítí
ohrožena např. levnou pracovní silou, tenduje k omezení2 „laizzes faire“
pracovních příležitostí a pro nově příchozí jistá povolání zablokuje, především ta,
v nichž by se domácí cítili ohroženi.
S intenzivní konkurencí, kterou imigrace přináší, roste napětí vyjádřené
„rasovými předsudky“. Park nezastával pozici, v níž by se předsudky vysvětlovaly
jednoduše nějakým biologicky daným sklonem k antipatii. Naopak je vysvětluje
sice jako „reflexivní“, ale spojené s ještě zcela nerozeznaným „střetem zájmů“:
„Nenávidíme lidi, protože se jich obáváme, protože z nich máme strach, protože
naše zájmy, jak si je vysvětlujeme, jsou v rozporu s jejich.“ 3 Vyjadřuje zároveň
domněnku, že na stejném základě po čase vyrůstá kooperace, která tyto konfliktní
síly navrací pod sociální kontrolu a organizaci. Z takového pohledu můžeme
rasovým předsudkům rozumět jako „spontánní, víceméně instinktivní obranné
reakci, jejímž praktickým dopadem by mělo být omezení volného soupeření mezi
rasami.“4 Takto motivovaný konflikt se pak obvykle „uklidní“ například
ustavením kastovního systému s „monopoly“ pro jednotlivé kasty, či podřízením
do nějaké formy otrockého systému nebo izolace, kde již daná skupina nebude
nadále rozeznána jako konkurence a v ustaveném vztahu zaujme podřízenou
pozici. Viditelné rozdíly (nazývané také jako rasové) tenze zvyšují a často vedou
k izolaci, která také funguje jako spouštěč předsudků a podporuje cyklus
předsudek – izolace – předsudek – izolace.5
Role konfliktu leží mimo jiné v reflektování antagonismu, které má nakonec vést
k proměně a vývoji situace minorit před konfliktem. Park uvádí jako příklad
reakce na konflikt objevivší se sionismus, nacionalismus nově vznikajících
evropských států, dekolonizační hnutí i vzrůstající afroamerické sebevědomí. Při
vymezování „rasového konfliktu“, o ten nám vedle interetnických vztahů na
„rase“ nezávislých jde především, Park zdůrazňoval, že se zatím nikdo
s problémem „rasového konfliktu“ důsledně a srozumitelně nevypořádal. Potřeby
systematického zkoumání problému si byl dobře vědom, nahlížel nebezpečí, že
Relations. CPP I, s. 223, s. 229.
1 „Kompetice určuje pozici jedince v komunitě, konflikt místo ve společnosti.“ ISS, s. 574.
2 Neformální vylučování a omezování může při zvýšené intenzitě nabýt podoby zákona, jako např.
Exclusion Law z roku 1884 proti přistěhovalcům z Asie a Immigration Restriction Act z roku 1924.
3 ISS, s. 623.
4 Ibid.,
5 Ibid., s. 625.
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v „mezirasových“ vztazích v USA může kdykoliv dojít k vystupňování konfliktní
situace.1
„Celé společenské dědictví, tradice, sentimenty, kultura a technika jsou
akomodacemi, to znamená, že tyto získané změny jsou přenášeny nikoliv
biologicky, ale sociálně.“2 Akomodace se tedy odlišuje od adaptace, která má
přenášet změny biologicky. Termín v tomto významu poprvé užil M. J. Baldwin 3
právě při pokusu o rozlišení adaptace a akomodace jako mezi biologickým a
sociálním. „Ekvilibrium“ adaptace je fixované biologicky, naopak rovnováha
akomodace se zakládá v sociálním, je reprodukována tradicemi, které mají
konsenzuální základ.
Akomodace má být přirozenou reakcí na konflikt. Antagonistické síly konfliktu
jsou zde konsenzuálně regulovány, konfliktní složka předpokládá „politický
proces“ a akomodaci jako jeho cíl. Komunikací potenciál konfliktních sil nezmizí,
stávají se latentními, aby se opět aktivizovaly, když ze své povahy dočasná
konsenzuální akomodace přejde do konfliktu. Střídání latence a aktivizace
konfliktu podle Parka mizí až v poslední fázi cyklu – asimilaci.
Akomodaci Park dále vymezil jako „proces změny, tedy organizace sociálních
vztahů a postojů k předcházení či redukování konfliktu, kontrolování kompetice a
udržování základu bezpečnosti v sociálním řádu pro osoby a skupiny rozdílných
zájmů a typů, aby společně pokračovaly ve svých různorodých životních
aktivitách“.4 I proto můžeme o akomodaci hovořit v případě, že je skupina
„uspokojivě koordinována z pohledu inkluzivní sociální organizace“.5
Ve společnosti se podle Parka vyskytují skupiny na obou pólech „ekvilibria“ – na
straně nestability se setkáme s „konfliktními skupinami“, na straně stability se
„skupinami akomodace“. Jejich vzájemná koexistence i možnost kvalitativního
přechodu jedné v druhou ukazuje následující schéma: gang – klub; odbory,
sdružení zaměstnavatelů, ochranná sdružení nájemníků – sociální třídy,
zaměstnanecké třídy; „rasy“– kasty; sekty – denominace; národnosti – národy. 6
„Asimilace je proces interpretace a fúze, v němž jednotlivci a skupiny nabudou
zděděných znalostí, sentimentů a postojů jiných osob nebo skupin a sdílením
1 Blíže v oddíle o chicagských nepokojích.
2 Ibid., s. 664.
3 Ibid., s. 719.
4 Ibid., s. 735.
5 Ibid., s. 667.
6 Ibid., s. 722.
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jejich zkušenosti a historie se včlení do společného kulturního života.“ 1 Asimilace
byla Parkovi centrálním pojmem pro zakotvení „historických a kulturních
procesů“ z hlediska „sdílení tradice“, tj. participace na společné zkušenosti,
kultuře.
Rozdíl mezi akomodací a asimilací spočívá především v průběhu procesů
samotných. Jestliže akomodace probíhá rychle, nezřídka náhle a „revolučně“,
asimilační změny jsou postupné a sotva patrné. Akomodace, zejména její kořen
v konfliktu, má pak v jeho „moderaci“ charakter „vysokého povědomí o události“,
naproti tomu asimilace má být „typicky nevědomá“.2
Podobně jako u adaptace s akomodací, má být amalgamace procesem na
biologické bázi, v tomto smyslu biologickým protějškem asimilace. Asimilace
naopak zasahuje procesy kulturní, především akulturaci. Při tomto rozlišení autor
dodává, že amalgamace jako mísení rasových znaků smíšených manželských
svazků podporuje asimilaci, protože dítě obdrží podstatné z obou kultur
v primární skupině3 podle předpokladu, že čím více sociální kontakt probíhá na
„primární“, relativně intimní bázi, tím větší je pravděpodobnost asimilace,
„sekundární kontakty“ naopak usnadňují akomodaci. Asimilace také předpokládá,
opět oproti akomodaci, celkovou proměnu typické „osobnosti“ – transformaci, ke
které dochází postupně při působení nejhmatatelnějších a nejintimnějších
sociálních (primárních) kontaktů.4
Problémy tzv. amerikanizace, „začlenění“ a jiných obtíží souvisejících s masivní
imigrací, jíž USA čelily, tehdy shrnovaly např. výsledky výzkumu Study of
Methods of Americanizations (Carnegie Corporation). Pojímaly asimilaci jako
participaci imigranta na životě komunity (většinové společnosti), ve které žil. Jako
nejdůležitější se ukázalo zajištění takových podmínek, aby emigrant vůbec mohl
participovat. Tato participace ale nespočívá v tom, že jedinec bude veden
k úplnému potlačení předchozího vlastního kulturního bytí, nýbrž v tom, že on ho
včlení do nového kulturního kontextu. Z tohoto hlediska je asimilace „nepřímý
proces“, bude se těžko dosahovat kontrolou jednotlivců či skupin, ale bude
probíhat potud, pokud bude podporována participace, pokud se budou
1 Ibid., s. 735.
2 Ibid., s. 736.
3 Toto tvrzení je ve znatelném protikladu s pozdějším vymezením „marginálního člověka“ a jeho
rozpolcením mezi dvěma kulturami či dvěma rasami (viz dále).
4 Ibid., s. 510.
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uzpůsobovat její podmínky.
Základním východiskem asimilace je nutně jazyk (Parkův široce užívaný
universe of discourse), vlastní jazyk každé skupiny, asimilace je tedy založena na
komunikaci kulturních symbolů. Výsledkem takové komunikace může sice být
„jednota“ (unity), ale nikoliv „stejného smýšlení“: „Je to spíše jednota zkušenosti
a orientace, z níž se může vyvinout komunita účelu a akce.“ 1 Park se takto jasně
vymezuje vůči poněkud žurnalistické idei „tavícího tyglíku“ či direktivnímu
„stejnému smýšlení“ (like-mindedness, jak ho vymezoval např. Giddings 2)
tvrzením, že sociologické pojetí asimilace se má „zabývat stejně rozdíly jako
stejností“,3 čímž odkazuje k současným debatám o multikulturalismu založeném
na akceptaci společných cílů v rámci státu a jeho institucí při respektu a zachování
individuálních kulturních praktik (náboženství).
Park se přikláněl ke kulturní komparaci, která nevycházela z „dřívějších představ
o evolučních stádiích kultury, ve kterých všichni lidé, primitivní (přírodní národy),
pravěcí (ancient) a moderní mohou být klasifikováni do jedné nekomplikované
evoluční posloupnosti“, naopak uznával, že se kultura neodvozuje z rasy na
biologickém principu. Výslovně odmítl Gobineauovo a jemu podobná pojetí
kultury jako rasového znaku a odvozené nadřazenosti ras (a kultur): „Toto je
aristokratická teorie nerovnosti ras, která byla podle očekávání s nadšením přijata
rasisty 'silných' národů.“4 Výslovně se přiklonil k Boasovu5 východisku a proti
výlučnosti rasových předpokladů postavil vznik vyspělé civilizace jako
„historickou náhodu“, kdy některé kultury, na rozdíl od jiných, neměly možnost se
vymanit z izolace a být plně zapojovány v produktivním působení kulturní
výměny, v procesech difúze a akulturace.
Park v souvislosti s asimilací věřil v sílu primárních interpersonálních vztahů a v
sebeprosazení původně podřízených skupin, postupně získávajících „rasové
vědomí“ a sebevědomí vůbec. Při hledání možné cesty k asimilaci spoléhal na
sílu blízkých sociálních vztahů: „Osobní vztahy a osobní přátelství jsou velkými
morálními 'rozpouštědly' (solvents). Pod jejich vlivem všechny třídní, kastovní i
1 Ibid., s. 737.
2 Giddings, klasik počátků americké sociologie na Columbia University, v souvislosti s otázkami
zde pojednávanými vystupuje víceméně negativně, známé jsou jeho antisemitské postoje a aktivity
proti imigraci.
3 Ibid., s. 735.
4 Ibid., s. 769.
5 Boasův text „Mind of Primitive Man“ považuje za nejsystematičtější a nejkritičtější k tématu.
Ibid., s. 770.
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rasové rozdíly jsou rozpuštěny v obecný tok, který někdy nazýváme demokracií.“ 1
„Mezirasová přátelství eventuálně podkopávají všechny bariéry rasové segregace
a kasty, díky nimž rasy získávají vlastní integritu.“ 2 Hlavní překážkou každé
asimilace a nakonec i uzavírání intimních mezirasových vztahů byly vždy
odlišnosti ve „vzhledu“, co Park nazýval „rasovou uniformou“ či „maskou“.
Jestliže evropští přistěhovalci si dokázali rychle osvojit jazyk i kulturu nového
prostředí – „Je známé, že Polák, Litevec či Nor jsou ve druhé generaci obtížně
rozeznatelní od nativních Američanů“3 – orientálci či Afroameričané byli vždy
limitováni vnějšími znaky svého vzhledu: „(...) hlavní překážkou asimilace nejsou
mentální (myslí se hypotetický vztah biologického ustrojení a kulturní kapacity),
ale fyzické znaky.“4 Tyto znaky ve spojení s předsudky podle Parka zabraňují
dosáhnout srovnatelné úrovně asimilace jako u evropských přistěhovalců,
případně rozeznat a akceptovat jejich akulturaci. Jestliže kontakt s cizincem je v
rovině zběžné komunikace záležitostí kontaktu s konkrétním abstrahovaným
typem, v komunikaci „mezirasové“ se bariéry okamžitě vystupujících typologií
jevily zvláště vysokými: „Japonec je podobně jako Afroameričan odsouzený
k tomu, aby mezi námi setrval jako abstrakce, symbol nejen své rasy, ale Orientu a
oné nejasné, neurčitě vymezené hrozby.“5 Jinde Park píše o vizuálně patrných
„rasových znacích“ jako o činitelích segregace, „které prodlužují a zesilují rasový
konflikt“:6 „Je evidentní, že v rasovém předsudku, odlišeném od třídních a
kastovních předsudků, je instinktivní faktor založený na strachu z neznámého a
nepochopeného. Barva pleti nebo jiný rasový znak, který zdůrazňuje fyzické
odlišnosti, se stává symbolem morálních rozdílů, které asi neexistují.“7
Při víře v sebeprosazení menšinových skupin jako by dílem upostranil nutnost
jakési minimální otevřenosti a ochoty na straně většinové bílé společnosti. Věřil
v ideální demokracii, kde se uskutečňuje ideál měření všem stejně, a pozapomněl
na výraznou selektivitu v demokracii americké. 8 Zároveň ale nebyl naivní,
1 Park, R. E. (1950, orig. 1926). Behind Our Masks. CPP I, s. 254.
2 Park, R. E. (1950, orig. 1926). Our Racial Frontier in Pacific. CPP I, s. 150.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1913). Racial Assimilation in Secondary Groups with Particular
Reference to the Negro. CPP I, s. 205.
4 Park, R. E. (1950, orig. 1913), s. 208.
5 Park, R. E. (1950, orig. 1913), s. 209.
6 Park, R. E. (1950, orig. 1926). Behind Our Masks, s. 252.
7 Ibid., s. 578.
8 Lal, B. B. (1997, orig. 1987). Black and Blue in Chicago – R. E. Parks Perspective on Race
Relations in Urban America. Assessments III, s. 242.
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uvědomoval si, že se USA deklarovaly po dlouhou dobu jako „země bílého
muže“, že si „(...) demokracie sice sociální distinkce oškliví, sama je ale
udržuje“.1

Sociální proces

Sociální řád

Kompetice

Ekonomická rovnováha

Konflikt

Politický řád, vědomá kontrola

Akomodace

Sociální organizace, zvyky a obyčeje

Asimilace

Osobnost a zděděná kultura

Tab. 11. Vztah sociální struktury k sociálním procesům.
ISS, s. 511.

VII.ii Koncept sociálního odstupu
Parkův přínos k diskusi o interkulturních vztazích se neomezuje pouze na
problém rasového cyklu. Koncept sociálního odstupu2 předložil ještě před
uvedením pojmu marginálního člověka, patrně jako analytický nástroj
k prověřování rasového cyklu. Náznaky konceptu nacházíme v jeho formulacích
východisek výzkumu rasových vztahů v pacifické oblasti,3 kde se zvlášt
zaměřoval na metody sběru dat. Jak z názvu vyplývá, stať tvoří jakési technické
předpolí projektu Pacific Race Relation Survey. Ten můžeme považovat za první
systematické, velkoplošné úsilí o prozkoumání „mezirasových vztahů“ v USA
v souvislosti s imigrací.4
Pilíř výzkumu „rasových vztahů“ mělo tvořit prošetření míry, do jaké se ta která
cizí kultura, etnikum, „rasa“ akomodovala5 v kultuře domácí. Důraz se kladl na
situaci zjitřeného rasového vědomí, kdy je akomodace (a asimilace) ztížena
předsudky a odporem domácí kultury (konfliktem). Podobně jako v The City
1 Park, R. E. (1950), CPP I, s. 260.
2 Park, R. E. (1950, orig. 1924). The Concept of Social Distance. CPP I.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1923). A Race Relations Survey – Suggestions for a Study of the
Oriental Population of the Pacific Coast. CPP I.
4 Park neopomíná zdůraznit důležitost dále podrobně diskutovaných publikací The Negro in
Chicago či Following the Color Line.
5 Akomodací se zde myslí to, že „byli schopni žít a pracovat s místními Američany a být s nimi
zadobře“. Park, R. E. (1950, orig. 1923), s. 161. Jistě se jednalo i o prověřování možností
asimilace.
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vypracoval Park variabilní výzkumný rámec s obecnými oblastmi zkoumání,
s konkrétními poli a tématy. 1) Geografická distribuce rasových skupin: Jakou má
populace skladbu, jedná se o venkov či město? Pohyb obyvatelstva, především
mezi venkovem a městy.1 2) Dělba práce: Sledování vývoje zaměstnanosti a
proměn převládajících typů zaměstnání ve skupinách imigrantů. 3) Kompetice,
konflikt, asimilace: S jakou skupinou Američanů dochází ke kompetici? Kdy a
kde došlo ke konfliktu, jakého charakteru byly stížnosti? V jaké oblasti byl
konflikt nejpalčivější – zaměstnání, obchod, škola, sousedství? Za jaké situace a
podmínek došlo k akomodaci? 4) Veřejné mínění: Jaké jsou zdroje podráždění
mezi imigranty a místními (v místě narozenými)? Jak se tyto zdroje liší ve vztahu
k jednotlivým rasovým skupinám? Jak se liší postoje místních vzhledem k
imigrantům?2
Sběr dat, zdrojů a materiálů pro výzkum byl opět pojatý široce. Zahrnoval
interview, případové studie orientované na vývoj komunity, „life stories“
zaměřené na vývoj vztahů imigrantů během ontogeneze.3
Park v konceptu sociálního odstupu vycházel z možnosti, že je možné měřit
některá hlediska sociální afinity ve smyslu přitažlivosti a odpudivosti etnických
skupin. Měl na mysli lineární škálu, jíž by měřil vliv, jaký na sebe mají jednotliví
účastníci (či skupiny) interakce. Přihlížel ke skutečnosti, že nikoliv všechny
složky, které na přitažlivost, inertnost či odpudivost působí, jsou adekvátně
měřitelné: „Koncept 'vzdálenosti', aplikovaný na mezilidské vztahy, odlišený od
vztahů prostorových, se začal používat v sociologii, aby se porozumění a intimita
charakteristické pro mezilidské vztahy daly převést (zredukovat) do měřitelných
termínů.“4 Tuto ideu rozvedl např. Wirth v jednom z vymezení segregované
oblasti (ghetta): „Fyzická vzdálenost, která odděluje tyto oblasti imigrantů od
oblastí domácích, je ve stejné době měřítkem sociálního odstupu mezi nimi i
prostředky, kterými může sociální odstup být udržován.“5
Ve společnosti mají jednotlivci (také rasy a třídy) mezi sebou, jak Park říká,
1 Zde se jedná o specifickou „sociální geografii“, která má pravděpodobně dát faktický základ
„urbánně-rurálnímu kontinuu“. Viz oddíl věnovaný tomuto kontinuu.
2 Park, R. E. (1950, orig. 1923), s. 162–163.
3 Tedy metody charakteristické pro Parkovy výzkumy. S jejich dalším využitím se setkáme při
studii věnované rasovým nepokojům v Chicagu, která byla provedena dříve, než vyšly zmiňované
články (viz další oddíl).
4 Park, R. E. (1950, orig. 1924). The Concept of Social Distance, s. 257.
5 Wirth, L. (1929): The Ghetto. Chicago: University of Chicago Press, s. 284.

351

„patřičný odstup“,1 tedy „svoje místo“ a z nich vyplývající vztah. Tyto odstupy se
dále potvrzují v „sociálním rituálu“, jsou relativně fixní, zasazené v konvenci a
zvyku.2 Komunikace a spolupráce, základní složky konsenzu (pro Parka zásadní
organizační princip), jsou možné, pokud lidé setrvávají na svých pomyslných
místech. Když dojde ke změně, cyklus se dá opět do pohybu, obvykle konfliktním
stádiem.3 Následující Parkovo tvrzení přibližuje jeho trvalé, byť částečné tíhnutí
k funkcionalistickému myšlení: „Co obyčejně nazýváme předsudkem, se nakonec
zdá být méně či více spontánní dispozicí k udržování sociálních odstupů.“ 4
Předsudky (např. rasové) nabývají na intenzitě, pokud jsou ony osobní a rasové
„rezervy“ pod vlivem invaze, proto jsou chápány jako konzervativní, nikoliv
agresivní síla: „Jsou druhem spontánní konzervace mající tendenci udržovat
sociální řád5 a sociální vzdálenosti, na nichž tento řád spočívá.“ 6 Předsudkům (zde
odlišeným od antipatií) můžeme rozumět jako produktu sociální vzdálenosti a
zároveň jako činiteli, síle, která odstup udržuje. Funkcionalistická pozice se
vyjevuje, podobně jako u konfliktního stádia v cyklu, v jejich působení na vývoj
zúčastněných skupin ve smyslu znovunabytí či udržení rovnováhy.
Z původně nenápadné ideje, jak měřit sociálně-psychologickou blízkost či
vzdálenost v sociálních vztazích a v etnicky či „rasově“ různorodé meziskupinové
komunikaci, vychází „sociální odstup“ jako možný svorník pro sjednocení
několika konceptů – přirozené oblasti, rasového cyklu a sociálně ekologických
procesů. Mezi populacemi, které obývají přirozené oblasti, probíhají přirozené
vztahy (ekologický a rasový cyklus). Oblasti jsou prostorovým (ekologickým a
sociálně geografickým) vyjádřením sociálních odstupů (a také rasového cyklu),
které prostřednictvím naučených vzorců myšlení a jednání nabývají dimenze již
nikoliv pouze geometrické vzdálenosti, ale odstupu symbolického, metaforického,
1 Zajímá ho zejména vymezení odstupů za situace zvýšeného „rasového vědomí“.
2 Téma rituálního a komunikativního potvrzování společensko prostorových vztahů nacházíme
promyšlené např. v díle E. Goffmana, především v interakcionistickém ohledu navazujícím na širší
odkaz CHS.
3 V tomto stádiu se naruší akomodace a bude se muset znova vykomunikovat, hledat nový
konsenzus.
4 Park, R. E. (1950, orig. 1924), s. 259.
5 Zjednodušeně řečeno může Parkův pohled na věc znamenat, že sociální řád v rovnovážné pozici
(akomodace), jak ho popisuje, stojí na rasových, třídních a osobních odstupech a udržuje se
ritualizovaným chováním založeným na předsudcích až do doby, kdy se rovnováha naruší touhou
po zrušení oněch odstupů a dojde ke konfliktu, který může za určitých příznivých okolností (pokud
nepřeváží „překážky“, viz dále) původní antagonismus otupit. Pohybem mezi akomodací a
konfliktem se zabýváme v dalším oddíle, který má podaný přehled stádií zasadit do historického
kontextu.
6 Ibid., s. 260.
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který tyto reprodukuje.
Rok po zveřejnění Parkova článku předložil Emory S. Bogardus 1 (1882-1973)
první rozpracování konceptu do empirického výzkumu, 2 který vyústil do souhrnné
studie Immigration and Race Attitudes. P. J. Ethington3 předpokládá, že Bogardus
se pravděpodobně inspiroval Parkovou stejnojmennou přednáškou, proslovenou
na USC v souvislosti s výzkumným projektem Pacific Race Relation Survey,
jehož byl Bogardus regionálním koordinátorem.
Výzkum byl založen na jednoduchém principu rozřazování 36 etnik a ras 4 do
třech sloupců se stejným počtem položek podle „stupně porozumění a intimity“
(náklonnost – neutralita – antipatie), posléze se měl každý sloupec zvlášť
přeuspořádat posloupně tak, aby první představoval nejvyšší a poslední nejnižší
intenzitu. Respondenti se měli písemně vyjádřit k důvodům, jež je vedly
k označení „rasy“ za nejméně přijatelnou, nepožadoval se „názor“ na rasu jako
takovou, ale popis „přímých nebo nepřímých zkušeností“. Na základě těchto
písemných vyjádření Bogardus rekonstruoval utváření negativního obrazu ras,
etnik ve společnosti (Parkovo „rasové vědomí“). Bogardus vypracoval ve
spolupráci s Parkem podrobnější dotazovací schéma pro zjišťování „různých
stupňů porozumění“ mezi skupinami (sociálního odstupu). Dotazovaní, první
skupinou byli učitelé a obchodníci,5 měli u jednotlivých „ras“ a etnik označit v
případě souhlasu danou odpověď. Tvrzení znělo: Na základě mých prvních pocitů
bych příslušníka dané rasy přijal:

1 Bogardus založil v roce 1915 katedru sociologie na USC a do roku 1946 byl jejím vedoucím.
Spolupráce s Parkem je pochopitelná, doktorát získal v Chicagu (byť před Parkovým příchodem)
disertací The Relation of Fatigue to Industrial Accidents v roce 1911.
2 Bogardus, E. S. (1925). Social Distances and its Origins. Journal of Applied Sociology, No. 9.
Bogardus, E. S. (1925). Measuring Social Distance. Journal of Applied Sociology. Journal of
Applied Sociology, kde všechny zmíněné články vyšly, Bogardus redigoval.
3 Ethington, P. J. (1995). The Intellectual Construction of „Social Distance“, referát přednesený na
výroční konferenci Social Science History Association v Chicagu.
4 Bogardus směšuje rasu s tím, čemu dnes rozumíme jako etniku či etnicitě. Jedná se o dobově
celkem běžný pohled, dnes ale o chybu. Například pod číslem 6 jsou uvedeni jako „rasová
skupina“ Čechoslováci, jinde to jsou Holanďané nebo Italové vedle mulatů, Afroameričanů či
ruských Židů.
5 Vzhledem k tomu, že respondenti reprezentovali relativně vzdělané elity, výsledky byly
alarmující evidentní nesnášenlivostí ve většině „položek“, vztahy byly negativní s výjimkou
bělošských etnik 'Commonwealthu' a několika dalších (Francouzi, Němci).
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Norové

Angl.

Švédové

1 Do příbuzenského vztahu

x

x

2 Do mého klubu jako

x

x

3 Do mé ulice za souseda.

x

x

4 Do zaměstnání v mé profesi

x

x

x

5 Za občana v mé zemi.

x

x

x

Židé

Čechosl.

x

x

Afroam.

Turci

x

x

(např. manželství)
osobního přítele.

v mé zemi.

6 Pouze jako návštěvníka v
mé zemi.

7 (Nepřijal bych ho.) Vyloučil
bych ho z mé země.

Tab. 12. První dotazník sociálních odstupů s příklady výsledků.1

Ukázalo se, že většina negativních představ a navazujících konstrukcí, majících
vliv na formulování symbolických sociálních odstupů, neměla základ v přímé
zkušenosti, ale ve zkušenostech „z druhé ruky“.2
Bogardus dále rozpracoval rasový cyklus, namísto původních čtyř (či pěti) stádií
nabízí sedm. Jejich posloupnost sestavil na základě zmíněného výzkumu
v pacifické oblasti do následující podoby (zaměřoval se na komunity Japonců,
Číňanů, Filipínců a Mexičanů): Zvědavost3 – příslušníci většinové společnosti se
neobávají exotických cizinců, nahlížejí je s tichým pocitem nadřazenosti,
defenzivní mechanismy nejsou aktivizovány. 1) Uvítání imigrace z ekonomických
důvodů: zaměstnavatelé vítají příliv levné a ochotné pracovní síly, podporují jeho
pokračování. 2) Průmyslový a sociální antagonismus: zaměstnanci a především
odbory ji odmítají. Objeví se organizovaný odpor proti imigrantům, často
napojený na politiky, kteří doufají v získání podpory militantními postoji vůči
přistěhovalcům. Artikuluje se řada předsudků založených na prvotních kulturních
rozdílech. 3) Legislativní antagonismus: předsudky a odpor nalézají živnou půdu
na straně zákonodárců, kteří se staví do role zachránců národa před invazí cizinců
a přijmou zákonná opatření proti imigraci. 4) Úsilí o zrovnoprávnění:
1 Bogardus, E. S. (1925). Measuring Social Distance. Journal of Applied Sociology.
2 Není bez zajímavosti, že „rasou“ (resp. etnikem) s jasně nejvyšším záporným hodnocením byli
Turci. Pravděpodobně pod vlivem referencí o tzv. arménských masakrech. Negativní postoje k
Turkům v daném dotazování se formulovaly nikoliv na základě přímé zkušenosti, ale na základě
působení médií a vzdělávacích institucí, také filmů, v nichž byl Turek pojednáván jako „zlosyn“
jednající násilně proti křesťanům. Další zkušenosti ovlivňující tvorbu negativního obrazu etnika
Bogardus identifikuje ve strachu nabytém v dětství, ve fyzickém odporu a ošklivení si. Bogardus,
E. (1925): Social Distances and its Origins.
3 Přehled stádií Bogardova cyklu sestaven na základě: Bogardus, E. S. (1930). A Race-Relation
Cycle. AJS, Vol. 35, No. 4.
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reprezentanti intelektuálních elit se sdruží za účelem kritiky stávajícího stavu a
vyjednávání rovných podmínek pro nespravedlivě znevýhodňované přistěhovalce.
5) Klid: původní napětí se uvolňuje, většinová společnost se cítí být ochráněna
legislativou a ustupuje od přímé konfrontace. 6) Obtíže druhé generace: ačkoliv
druhá generace (děti příchozích imigrantů) může obdržet to podstatné
z dominantní kultury, její plné akceptaci brání vizuální odlišnost, také ztrácí
kontakt s kulturou vlastních rodičů.1
I ve výzkumech, které Park sám inicioval, se ukázalo, že posloupnost jím
definovaných stádií „rasového cyklu“ se často rozchází se skutečností.
S. F. Lyman,2 který se cyklem kriticky zabýval, si povšiml specifické Parkovy
snahy odstranit rozpory mezi stádii a skutečností 3 zapojovním tzv. „doktríny
překážek“4, která vychází z nevyhnutelnosti pokračování vývoje daným směrem,
pokud do něj nebude nic dalšího zasahovat. Mezi „překážky“ byly podle Lymana
zahrnuty např. velikost, složení, lokalizace a tradice daných komunit. Ale také
komplikace při navazování rasově smíšených přátelských vztahů, podle Parka
nutných pro asimilační stadium.5 Doktrínu překážek měl Park podle Lymana
použít k tomu, aby data, která by cyklus falzifikovala, nakonec posloužila
k potvrzení jeho „fungování“. Logická zdůvodnění takovýchto argumentů mají
zřejmě oprávněný základ, je ale možné se domnívat, že Park jednoduše myslel
v jiném, širším horizontu událostí.
Lyman jako příklad Parkova maskování neshod modelu se skutečností uvádí jeho
výrok, že „narůstající trend posuzovat podle barvy pleti a zavádět zákony
znesnadňující orientálcům práci

je

pouze vedlejším důkazem

mizející

vzdálenosti“.6 V běžném, schématickém pohledu na věc, kde zaujatost a
předsudky přímo vyplývají z vnitřního přesvědčení o „neslučitelnosti ras“, o
nemožnosti klidného soužití a kooperace, by tento výrok znamenal, že Park
iracionálně odmítal očekávání, že k asimilaci by v tomto případě mohlo dojít,
1 Vyplývajícím tenzím se věnujeme v oddílu „marginální člověk“.
2 Lyman, S. F. (1990). The Race Relations Cycle of R. E. Park. Assessments III.
3 Lyman měl na mysli velký výzkum na pacifickém pobřeží, který Park sám vedl. Především šlo o
japonské a čínské komunity.
4 Lyman, S. F. (1990), s. 222. Náznaku dosvědčujícího Lymanův postřeh o „zabudování překážek
do vlastní teorie“ si povšimneme již v úvodní definici „rasového cyklu“, kterou citujeme výše
v úvodu před přehledem stádií.
5 V doktríně překážek měl pokračovat i Wirth při vysvětlení selhání plné asimilace Židů
vzmachem antisemitismu před posledním stádiem cyklu, která jim zabraňuje naplnit jejich
„společenskou předurčenost“.
6 Lyman, S. F. (1990), s. 224.
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pokud by dominantní skupina podporovala pracovní integraci orientálců
odpovídající legislativou. Park se podle našeho názoru tímto výrokem nijak
nevymlouval, jen vyjadřoval své nejhlubší přesvědčení, že rasově či etnicky
restriktivně orientovaná legislativa se víceméně technicky snaží zabránit již
zjevnému sblížení, resp. oddálit důsledky procesů sbližování.
Lyman kriticky poznamenává, že Park nikde nepředvedl průběh celého cyklu na
historii jedné komunity,1 nýbrž jako příklady a důkazy předkládal různé komunity
v jednom ze stádií. Správně naznačuje, že z mnohosti různých pozic různých
komunit během cyklu není patrně možné (správné) odvodit, že se budou nakonec
vyvíjet všechny stejně. Sice odmítá cyklus, když se domnívá, že cyklus jako teorie
není testovatelný kvůli „zabudované nefalzifikovatelnosti“, přiklání se ovšem
k možnosti rozumět mu a používat ho jako model, kde stádia budou fungovat jako
posloupné ideální typy.
Lyman poskytuje přehled široké recepce cyklu. Objevují se jak souhlasné, tak
odmítavé reakce, nalezneme i alternativy (viz výše Bogardus); Berry navrhuje
posloupnost konflikt – biologické míšení – kulturní výměna – dominance. Etzioni
(viz ghetto) zase jednotlivým stádiím rozumí nikoliv jako „postupnému procesu
ústícímu do asimilace“, nýbrž jako souběžným možnostem: „Skupiny jsou buď
v konfliktu, v akomodaci, nebo v asimilaci.“2 Že se stádia cyklu mohou někdy
„vyskytovat zároveň“, přiznává i Frazier, Parkův žák, systematicky usilující o
prokázání cyklu v afroamerických studiích Chicaga. Jiní se domnívají, že se přes
„množství výjimek“ jedná o dobrou možnost, jak třídit data k dané problematice.
Ethington dále obviňuje Parkův koncept ze sociálně ekologického biologismu:
„(...) cyklus je v základě apriorním systémem založeným na fiktivních srovnáních
mezi lidmi a rostlinami.“3 Také podrobně rozebírá Parkovu redukci Simmelova
pojetí společnosti jako forem odstupů či vzdáleností. Simmel chápal odstup jak
v geometrickém, tak v metaforickém smyslu. Park s Bogardusem tuto celkovost
měli zredukovat umenšením akcentu na geometrické (prostorové) hledisko, čímž
se narušil vztah subjektu a objektu. 4 Přes řadu výtek Lyman považuje cyklus za
přínos, který „může užitečně posloužit nejen při studiu mezirasových vztahů
obecně a u asimilace konkrétně, ale poskytuje také příležitost zkoumat základní
1 Lépe řečeno na historii vstupování historie jedné komunity do historie komunit/y jiných.
2 Lyman, S. F. (1990), s. 225.
3 Ethington, P. J. (1995). The Intellectual Construction of „Social Distance“, s. 10.
4 Nedomníváme se, že je tato kritika oprávněná. Blíže viz oddíl věnovaný Simmelovi.
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problémy sociologické teorie samé“.1
P. Kivisto2 si povšiml, že se Park snažil (např. při vymezení „asimilace“)
osamostatnit sociologickou perspektivu od ideologie. Přesně poznamenává, že
Parkem kritizovaná Giddingsova „like-mindedness“ je bližší Durkheimově
mechanické solidaritě,3 která ztrácí své místo v urbanizovaném prostředí
s dominující solidaritou organickou, s racionalizovanou individualizací. Parkova
asimiliace v tomto smyslu implikuje diverzitu a individuální autonomii, nikoliv
celospolečenskou homogenitu či nivelizaci. Park opíral své pojetí asimilace o
fundament v interakci, v reciprocitě. Asimilace v Parkově pojetí zahrnovala
„vytvoření sdílené národní identity, (...) sdíleného jazyka a hodnot kulturního
jádra. Umožňovala také setrvání etnických identit a afiliací“. 4 V této perspektivě
se, jakkoliv spekulativní to vymezení bylo, „příchod“ asimilace v cyklu jeví jako
věcná opozice vůči nebezpečným homogenizujícím pojetím.
Kivisto se dále domnívá, že cyklus nebyl v Parkově díle rozhodujícím
konceptem.5 S tímto pohledem je možné souhlasit, pokud se zváží četnost
konceptu v autorových textech. Ta je skutečně řídká, soustředěné vymezení cyklu
se objevuje pouze na několika místech. Zastáváme ovšem pohled, v němž jsou
širší dimenze cyklu klíčové pro Parkovo komplexní porozumění urbánním
vztahům. Parkovu cyklu lze rozumět jako snaze o pojmenování pokračujícího
procesu světové urbanizace – jako vztahu mezi již urbanizovaným obyvatelstvem
a „tradičními společnostmi“, teprve se dostávajícími do širokého působení
„civilizačního procesu“,6 což v Parkově pojmosloví také znamená dominanci
společností založených na „obchodu“ nad společnostmi založenými na „rodině“.
Dominance urbanizovaných společností a vyplývající intenzivní urbánní migrace
cyklus intenzifikuje – jednotlivá stádia budou v prostředí velkoměst intenzivnější
a zřetelnější, dá se říci, že cyklus a urbanizace jsou vzájemně propojeny. Parkovu
konceptu můžeme rozumět jako úsilí o rozkrytí komplexních procesů
probíhajících uvnitř moderních metropolí a zároveň v jejich předpolí. Park se při
zkoumání moderní urbanizované společnosti vydal i na jejich hranice – hranice
1 Lyman, S. F. (1990), s. 228.
2 Kivisto, P. (2004). What Is the Canonical Theory of Assimilation – R. E. Park and his
Predecessors. Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 40, No. 2.
3 Kivisto, P. (2004), s. 8.
4 Ibid., s. 13.
5 Ibid., s. 7.
6 Lyman, S. M. (1994). Color, Culture, Civilization – Race and Minority Issues in American
Society. Chicago: University of Illinois, s. 50.
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expanze i hranice přijímání jejích důsledků a limity či rozpory mezi
deklarovanými a reálnými vztahy mezi jejími různorodými skupinami.
Parkem navržený koncept se sice v některých případech prokázal jako dílčím
způsobem fungující nástroj (více v rovině inspirace) pro porozumění procesům,
k nimž docházelo v urbánní sféře v souvislosti s migrací, nicméně Park se
důsledně nevyjádřil k hlubokým (např. socioekonomickým) konsekvencím
migrace, což jeho perspektivu z dnešního kritického pohledu může činit zřetelně
sociálně apatickou. Absence hodnocení politických struktur a zřetelnější
makrosociologické orientace dělá z Parkovy teorie (platí i pro ostatní představitele
CHS) nástroj poněkud chladný. Neochota vkročit za hranice „řádu“, podrobit ho
bližšímu zkoumání a kritice pak patrně motivovala kritické hlasy odmítající
údajnou „naturalizaci konfliktu“, které zaznívají v souvislosti s chápáním
sociálního, resp. etnického konfliktu či segregace jako přirozeného procesu
(kritika v této souvislosti chápe přirozené jako „dobré“ a odmítá „naturalizaci“
negativních rysů člověka). Bylo by chybou směšovat pozici sociální kritiky,
považující konflikty etnicit či ras za „nehumánní“, a proto hledající různě
radikální východiska pro jejich nápravu, s pozicí, v níž konflikt a segregace
vystupují jako součást lidské a skupinové přirozenosti. Park a jeho žáci usilovali o
odstranění povrchových spekulativních souzení v sociálních vědách, o to, aby
mohli základní principy pojmenovat nestranně z objektivistické, někdy až
pozitivistické perspektivy (přesto se sami ke spekulacím uchýlili). Sociologie byla
podle nich příliš zatížená reformistickou kritikou, která mnohdy sice
upozorňovala na neduhy, ale zároveň je nedokázala pojmenovat dostatečně věcně.
Pseudovědecká a exaltovaná argumentace rasistických učení mohla svými
komunikačními prostředky v jistých situacích připomínat pozice reformistické,
Park se chtěl vyhnout případným výpadům z obou stran, aby otupil především
prvně zmíněnou. Výchozí stanovisko, že výzkumník má být pokud možno
nestranný, mělo opodstatnění, má ale rovněž své hranice vymezené nebezpečím,
kdy se odlidštěná věda nechá vmanipulovat do slepé uličky vlastní přehnané
spásonosnosti. V Parkově případě by podobné obvinění nebylo na místě, sice
zastával do jisté míry „olympanský“ odstup, přesto nikdy nepřestal studenty
nabádat ke kombinaci „nezúčastněnosti“, „ekologických“ předpokladů, empatie a
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rozumějícího, nehodnotícího pojetí.
O Parkově postoji trefně vypovídá Matthewsovo líčení okolností již zmíněného
pacifického výzkumu. Výzkum začal v roce 1924 na podnět ISSR.1 V jeho zadání
stálo, že se má zabývat „ekonomickými, náboženskými, vzdělávacími,
občanskými a jinými sociálními podmínkami a tendencemi převládajícími mezi
Číňany, Japonci, Indy, kteří obývají pacifické pobřeží USA, a jejich vztahy
s domácí populací“.2 Zadání výzkumu zahrnovalo zplepšení napjatých
interetnických vztahů. Cílem bylo v tomto smyslu působit osvětářsky na
veřejnost. Parka v první řadě zajímala data o postojích tamější veřejnosti
k problému, nechtěl se primárně zabývat tím, jestli „jsou postoje dobré či špatné“,
ale za jakých podmínek a proč nabývají zjištěných podob. Již rok po zahájení
výzkumu začal zadavatel pochybovat, zda Parkův „nekontroverzní faktický
přístup“3 přinese očekávaný „agitační materiál“. Kontroverze se objevila záhy na
konferenci pořádané pod záštitou Stanford University, kde se měly prezentovat
předběžné závěry projektu. Park v nich totiž uvedl, že po zavedení restriktivního
Immigration Act z roku 19244 se významně snížilo mezirasové napětí. Tímto
údajně šokoval vedení ISSR, které ho mělo nutit, aby tuto „skandální“ pasáž
vypustil. Intelektuálové a reformátoři z ISSR byli na straně „orientálců“, kteří se
zavedením zákona ocitli vyloučeni z pracovních příležitostí, a proto nemohli
pochopit, proč Park napsal, že „něco tak špatného“ jako etnicky restriktivně
motivovaná legislativa může být spojováno s „něčím tak dobrým“ jako snížení
interetnické tenze. Park pochopitelně stanovisko změnit odmítl, hodnocení
správnosti či nesprávnosti dané legislativy nepovažoval za svůj bezprostřední
úkol, stejně tak ani veřejné zaujímání pozic, které by nakonec veškerý výzkum
ohrozilo politizací. Kritiku vnímal jako svůj úkol až ve druhé řadě – jednalo se mu
o pojmenování jevů a hledání skrytých principů a mechanismů, jejichž obnažení
nezúčastněnými postupy vědy mělo poskytnout materiál k další diskusi či
nápravě.
Nevidíme např. stádia konfliktu a akomodace jako něco nepřirozeného, co by
1 Institute For Social and Religious Research
2 Matthews, F. H. (1977). Quest for an American Sociology: R. E. Park and the Chicago School.
Montreal: McGill University Press, s. 113.
3 Matthews, F. H. (1977), s. 114.
4 Podrobněji např. Ngai, M. M. (1999). The Architecture of Race in American Immigration Law:
A Reexamination of the Immigration Act of 1924. The Journal of American History, Vol. 86, No.
1.
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bylo třeba odmítnout gestem rozhodování o tom, co je a co není „pravé lidství“.
Ale to, jakým způsobem konflikt probíhá, jak je řešen a jaké jsou jeho důsledky,
chápeme jako podstatnou součást sociálního výzkumu, v němž se nelze vždy držet
pouze Parkova nehodnotícího stanoviska.1 Je třeba mít na paměti triviální fakt, že
není možné, aby byl jeden vědec uznán příslušníky vědecké komunity, pokud se
věnuje odlišné a z povahy věcí vlastně protichůdné věci – v tomto Parkově
případě nikoliv kritizování, ale hledání konstant.

VII.iii Chicagské rasové nepokoje2
V přehledu jednotlivých stádií „rasového cyklu“ vyšlo najevo, že Park konfliktní
situaci přisuzoval i pozitivní působení, zároveň si ale uvědomoval hrozící rizika,
pokud přesáhne jisté hranice. V tomto oddílu je věnována pozornost historické
události nazývané jako „chicagské rasové nepokoje“, v níž byla příslovečná
hranice zjevně překročena. Park sice opakovaně poukázal na negativní rysy
urbanizace ve smyslu dezorganizace, ale vzhledem k transformaci afroamerické
menšiny v Chicagu hrála z jeho pohledu i pozitivní roli. Obětí dezorganizace se
stal celek kultury, který se formoval v období zavlečení a otroctví. 3 Park se při
diskusi o kulturní identitě Afroameričanů nepřiklonil k jejímu hledání
v hypoteticky potlačené „africkosti“. Kulturní vzorec vyplývající z otroctví v sobě
zahrnoval především potlačení svobody a nepočítal s institucionalizovaným
akumulováním zkušenosti, rozvíjením talentu a aktivním rozvíjením vlastní
pospolitosti, proto jeho narušení přispělo k emancipaci Afroameričanů. Parkova
představa o kulturním sblížení skrze konflikt v tomto smyslu do jisté míry
odpovídala tehdejším skutečnostem. Masová migrace Afroameričanů ze
zemědělského jihu, kde stále přetrvávala atmosféra otevřeného rasismu, do
1 Že Park nebyl vždy zastáncem chladné analýzy, dosvědčuje série kritických článků, v nichž
odsoudil brutalitu exploatační koloniální politiky krále Leopolda v Belgickém Kongu, kterého
podal jako „moderního upíra, jenž kombinoval aureolu ušlechtilého státníka s povahou burzovního
spekulanta“. Lyman, S. M. (1994), s. 85–105.
2 Původně „race riots“.
3 „První otroci z Afriky byli do Severní Ameriky dopraveni v roce 1619. Na počátku 19. století
bylo v USA 900 000 otroků. Do roku 1860 počet narostl na čtyři milióny.“ Park, R. E. (1950, orig.
1913), Racial Assimilation in Secondary Groups with Particular Reference to the Negro. CPP I, s.
211.
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kosmopolitních měst severovýchodu vyvolala reálný konflikt (intra-, interetnický i
rasový).
Park se domníval, že velkoměsta severovýchodu ve srovnání se zemědělským
jihem znamenala výzvu, nikoliv pouze hrozbu primární dezorganizací. Černošská
ghetta rozrůstající se s mohutným přílivem populace z jihu byla již od počátku na
základě předsudků relativně materiálně znevýhodněna vůči jiným etnickým
komunitám. V afroamerických ghettech se ustavily instituce podobné jako
v jiných etnických či cizineckých komunitách, které příchozím pomáhaly
v přizpůsobení se novým nárokům velkoměstského života. Ať už se jednalo o
církevní organizace, vlastní tisk, politickou organizaci, organizaci práce, byly to
tyto institucionalizované reakce na urbanitu, jistě s přihlédnutím na složitost
mezirasových a interetnických vztahů, jež měly rozhodující podíl na postupném
přetváření společenské pozice z plné podřízenosti otrocké kasty do pozice
„národní menšiny“.1 Vlastní instituce zde sehrály rozhodující roli ve vytvoření
„afro-americké kultury“, která na jednu stranu spojovala s jihem, s tradicemi
získanými v otroctví, a otevírala nové, jakkoliv pochybné spojení s tradicemi
africkými, na stranu druhou se otevírala působení dominantní kultury „bílé
Ameriky“. Vyplývající rekonfigurace (v Thomasově terminologii), k nimž začalo
ve velkoměstech docházet, sleduje Park např. na proměnách v afroamerické
literatuře. Hovoří o „černošské renesanci“, čímž označuje přechod mezi
opuštěním formy tradičních gospelů a lidových písní, které se vázaly k obobí
otroctví, a nalézáním nových forem, při vědomém nabývání „rasového vědomí“:
„Písně z období otroctví byly písněmi podlehnutí a rezignace. Nová poezie, poezie
„černošské renesance“ je zřetelně poezií naší doby. Charakterizuje ji rebelie a
sebeprosazení.“2
Kromě dezorganizace původního životního stylu se při urbanizaci Afroameričanů
očekávala segregace mající dopad v izolaci. Park izolaci v urbánním prostředí
vnímal jako menší nebezpečí než izolaci venkovskou v jižních státech USA, která
měla mít charakter zafixované a uzavřené lokální kultury „ve stínu plantáže“,
izolované a postrádající obohacující vnější podněty, již nazývá jako „kulturně
oslabující“.3 Izolace měla fyzickou i kulturní podobu, z pohledu získávání
1 Lal, B. B. (1997), s. 234.
2 Park, R. E. (1950, orig. 1923). Negro Race Consciousness as Reflected in Race Literature. CPP
I, s. 294. Lal, B. B. (1997), s. 239.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1928). The Basis of Race Prejudice. CPP I, s. 235.
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kulturního kapitálu pro zvýšení vlastních možností jako skupiny se týkala
především vzdělání.1 Na druhou stranu, i přes nepříznivé vlivy „kulturní izolace“
a znevýhodnění ve srovnání s jinými skupinami, Park pozici Afroameričanů
v Chicagu vnímal jako pokrok, přinejmenším ve vystavení se novým možnostem
moderní urbánní společnosti, jakkoliv musely nejprve proniknout skrze „zdi
ghetta“. Park očekával, že se v souvislosti s pestřejšími pracovními možnostmi
postupně vytvoří „masivní střední vrstva“. Instituce jako např. vlastní pravidelný
tisk podpoří celkový nárůst gramotnosti, vzdělání a sebevědomí: „Afroameričan
ve městě se učí číst. Čtení a užívání knih, které bylo v rurálních komunitách
považováno za luxus, se ve velkoměstě stalo nutností. V současnosti je v USA
publikováno přes dvě stovky afroamerických periodik, některé s vysokým
nákladem a vlivem.“2
Pro porozumění situaci v Chicagu, jež vedla k výslednému konfliktu, je třeba se
pozastavit nad důvody a motivacemi migrace. Města i venkov v jižních státech
byla před první světovou válkou pevně svírána segregačními pravidly,
Afroameričané byli v daném společenském uspořádání reálně podřízeni. Tzv.
opatření „Jima Crowea“ zavedla hranice fyzické segregace ve vlakových
čekárnách či v dopravních prostředcích. Školy byly segregované zcela. Ty
černošské se musely obejít s minimem prostředků oproti školám bílé většiny,
učitelé nebyli dostatečně kvalifikováni, výuka probíhala v nevhodných prostorách,
postrádaly potřebné vybavení, jejich hygienické podmínky byly nevyhovující.
Vyžadovalo se pouze nízké penzum povinné docházky, aby nedošlo k úbytku
pracovní síly. Tato hlediska se podepsala na kvalitě poskytovaného reálného
vzdělávání Afroameričanů, kterým se tak snižovala možnost kvalifikace 3 a
možnost změnit neutěšenou pozici skupiny: „Za těchto podmínek černošské školy
na venkově, místo aby vytvářely třídu usazených rolníků vlastnících půdu (…),
v kombinaci s jinými tendencemi urychlily na sever orientovanou urbánní
1 Role státu, tedy politicky dominujících „bílých institucí“, je zde nepopiratelná. I nyní se trvale
poukazuje na „úmyslné“ zanedbávání péče o vzdělávání v etnicky segregovaných oblastech.
2 Park, R. E. (1950, orig. 1923), s. 297.
3 Široce sdílený předsudek, že mysl (mentální schopnosti, především schopnost abstrakce)
Afroameričanů je podřadná, že není možné přesáhnout jistou úroveň či mentální věk dítěte,
puberty, měl běžně zastání i mezi učiteli v severních velkoměstech, kteří se přikláněli k názoru, že
by se u afroamerických žáků měl klást důraz na rozvíjení manuální zručnosti; „Podle tohoto
vzorce je jim poskytována výuka v ručních pracích místo aritmetiky a zpěvu namísto gramatiky.“
The Chicago Commission on Race Relation (1922). The Negro in Chicago – A Study of Race
Relations And a Race Riot. Chicago: The University of Chicago Press, s. 439. Z důvodu častých
odkazů a citací tohoto titulu bude dále uváděn pouze jako Komise.
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migraci.“1
Výsledné systematické (ne)vzdělání dalo vzniknout klasickému předsudku 2 o
„hloupých černoších“, které se, tolikrát uváděno jako „fakta“, v souvislosti
s poskytováním vzdělání jeví jako kombinace úmyslu a omezeného úsudku bílé
většiny, jež taktikou řízené intelektuální proletarizace usilovala o snadnější
podřízení skupiny obyvatel (etnika, „rasy“) podle představy, že „hlupák“, zde
negramot či nevzdělanec, bude poddajnější, snadněji přijme vmanipulování do
podřízené pozice a s menší pravděpodobností dokáže účinně odporovat. Máloco
se může jevit omezenější než produkování řízené „hlouposti“ u druhých –
odpírání vzdělání ze strany většinové společnosti jako nástroj usnadňující kontrolu
a podřízení – a zároveň představa, že toto zacházení zasáhne jen onu zamýšlenou
část populace. V době, o kterou se jedná, již bylo zřejmé, že regiony
s kvalifikovanou pracovní silou budou mít do budoucna výhodu. Jestliže tedy
dlouhodobé odpírání vzdělání bylo jedním z rozhodujících motivů pro migraci
v očekávání lepších podmínek na severu, pak se ona omezenost úsudku projevila i
razantním úbytkem potřebné pracovní síly v jižním zemědělství, který mu
skutečně přivodil problémy.3
Jiný komplex motivů byl spojen s repetitivním rasově motivovaným násilím,
běžně nazývaným jako lynčování. Že nešlo o nahodilé a řídké incidenty, to
ukazují následující (střízlivá) data. Mezi roky 1895 a 1918 mělo být zlynčováno
2281 Afroameričanů, z toho 85 procent v jižních státech, 4 v roce 1919 padlo
lynčování za oběť 78 osob.5 Kromě skutečnosti, že se jednalo o mimořádně
brutální činy,6 často organizované úkladné vraždy doprovázené ritualizovaným
mučením a likvidací majetku, a to s podílem exaltované veřejnosti (davu),
omlouvaly se jako „spravedlivé“ či „odstrašující potrestání přečinu“, často za
mlčení nebo přímo podpory institucí, které měly pečovat o svobodu a
rovnoprávnost,

tedy

místní

samosprávy,

policie

a

soudů.

Atmosféra

1 Park, R. E. (1950, orig. 1934). The Negro and His Plantation Heritage. CPP I, s. 74.
2 Ke stereotypům viz dále.
3 V současném velkoměstském prostředí jsou to často etnické minority imigrantů, pokud žijí v
nějaké verzi „přirozené oblasti“, či „etnického clusteru“, které jsou na vzdělání kráceny. Buď se
jim nevěnuje zvýšená péče, protože to neodpovídá východiskům liberální kulturní politiky, nebo se
vynaložené prostředky nepovažují za adekvátní ve své „politické návratnosti“ a hovoří se o
„černých dírách“.
4 Komise, s. 603.
5 Tuttle, W. M. (1970). Race Riot, Chicago in the Red Summer of 1919. New York: Atheneum, s.
22.
6 Opět se začalo objevovat např. upalování zaživa.
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nevynutitelnosti spravedlnosti, která s lynčováním úzce souvisela, doplňovala
samotný strach o život a pocit bezpráví bez možnosti dovolání se spravedlnosti na
straně Afroameričanů.
Další důvody pro migraci se odvíjely od nabídky důstojné práce a spravedlivé
odměny. Zaměstnavatelé na jihu1 nebyli schopni nebo ochotni nabídnout
srovnatelnou odměnu jako expandující průmysl severních metropolí, také
uspořádání pracovních podmínek v zemědělství často stálo na hranici otrocké
práce. Vliv mělo i trvalé uzavření přístupu k většině lukrativních pracovních
možností, tedy vyloučení z „volného trhu“ práce. Migraci vyvolala také zvýšená
potřeba pracovní síly pro válečný průmysl, oslabený odchody do armády po
vstupu USA do války.
Jakmile se migrační vlna dala do pohybu, již ji nešlo zastavit. Rozjitřená
očekávání v kombinaci s touhou zvrátit postavení bezvýchodné podřízenosti se
zformovala do pohybu, který vyvolával narace připomínající urbanizovanou
variantu „zlaté horečky“,2 notně přiživovanou agitační rétorikou afroamerického
tisku a falešnými sliby průmyslových kontraktorů. Stanovisko opustit nenáviděný
jih a již se nikdy nevrátit naplnila většina migrantů, a to i přes zklamání a
konflikty v jejich nových urbánních domovech. Rozhodnost ukazuje např.
následující heslo z nejrozšířenějšího afroamerického periodika Chicago Defender,
které vyšlo jako reakce na opakované vyjádření „obav“ v bělošských novinách o
následky úbytku levné (polootrocké) pracovní síly v zemědělství. Objevily se
argumenty, že Chicago či jiná velká města severovýchodu nejsou pro
Afroameričany vhodným místem k životu kvůli chladným zimám: „Když můžeš
umrznout na severu a být svobodný, proč zemřít na jihu jako otrok, kde jsou tvoje
matka, sestra a dcera znásilňovány, kde jsou tvůj otec, bratr a syn oběšeni na
sloupu a roztříleni na kusy.“3

1 Nerovné podmínky, které zaměstnavatelé dlouhodobě vytvářeli, se v bavlnářském průmyslu
spojily v negativním působení s opakovaným „bavlněným morem“, decimujícím jak produkci, tak
zaměstnanost.
2 Sami Afroameričané rozhodnutí opustit jih nazývali jako vyvedení ze „zajetí egyptského“ či
„putování do Kanánu“.
3 Tuttle, W. M. (1972). Violence in a Heathen Land: The Longview Race Riot of 1919. Phylon,
Vol. 33, No. 4, s. 326.
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Chicago se ve druhém desetiletí dvacátého století stalo dominantním cílem 1
migrace Afroameričanů z jižních států USA. Počet afroamerických obyvatel se
v tomto období v Chicagu zvýšil z původních 44 103 na 109 594 obyvatel. 2
Výchozím problémem sledovaného konfliktu se jevil nedostatek místa k bydlení
pro rurální přistěhovalce.3 V tradiční oblasti rezidence Afroameričanů – Black
Belt – se za války téměř nestavěly žádné nové obytné domy, podobně jako
v celém Chicagu. S narůstající populací se zvyšovaly i nájmy o 15 až 30 % (někdy
i 100 %). Ti, co měli dostatek prostředků, se tragickým životním a hygienickým
podmínkám4 v přelidněném Black Beltu snažili uniknout. Populace Black Beltu
začala působit invazivně do těch částí města, kde dosud bydlelo výhradně bílé
obyvatelstvo. Příchod nových obyvatel (často nového etnika) by obvykle vyvolal
pohyb původní populace pryč z lokality, v tomto případě ho ale válečná proluka
ve výstavbě obytných kapacit znemožnila. Možnosti rozptylu z Black Beltu
omezovaly překážky prostorově-ekonomické, představované na jeho severních
okrajích fází mezi továrnami, dílnami, sklady a bydlením. 5 Ač byla oblast celkově
ve špatném stavu, z důvodu spekulace s nárůstem cen

v dalším potenciálním

průmyslovém využití stála hladina nájmů příliš vysoko. Dalším omezením,
tentokrát na západní straně, byla irská čtvrť, jejíž obyvatelé systematickým
násilím dokázali pohyb z Black Beltu omezit na minimum. Zbýval jediný směr –
k Hyde Parku ležícímu východě, oblasti mající svůj nejlepší stav již delší dobu za
sebou.
Obvyklým argumentem či zástěrkou odmítavého postoje k přistěhovalým
afroamerickým rodinám do čtvrtí s absolutní převahou bělochů bylo kromě tezí o
kriminalitě a z ní vyplývajícím ohrožení místní bezpečnosti tvrzení, že jejich
přítomnost snižuje ceny nemovitostí, tedy ve své podstatě ohrožuje majetkové
poměry vlastníků. Komise6 se problémem zabývala a odsoudila tento široce
1 Cílem nebylo pouze Chicago, ale i další průmyslová velkoměsta jako Philadelphia a Detroit.
Během války měl počet
migrantů ve směru z jihu na sever dosáhnout téměř půl miliónu.
2 Afroamerická populace narostla v jedné dekádě v celkovém podílu obyvatelstva Chicaga ze dvou
na čtyři procenta. nárůst bělošské populace za stejné období byl o 21 procent – 450 047,
k dosavadnímu počtu 2 589 104 v roce 1920.
3 C. S. Johnson (viz dále) například v jeden den spočítal 664 afroamerických žadatelů o bydlení,
když bylo k dispozici pouze 55 bytů. Stejně tak zaznamenal růst nájmů až o padesát procent.
Komise, s. 604.
4 Tuttle uvádí, že obyvatelé černošského ghetta měli srovnatelnou úmrtnost s Bombají. Tuttle, W.
M. (1970), s. 64.
5 Myslí se zone of transition, blíže v oddíle o Burgessově modelu.
6 Viz dále.
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sdílený názor jako předsudek: „Zabydlením určitého prostoru Afroameričany se
snižuje cena majetku v důsledku předsudků bělochů (…)“. 1 Svůj podíl na klesání
cen nemovitostí nesli obchodníci (spekulanti), kteří onen předsudek využívali ve
svůj prospěch a zároveň se podíleli na jeho reprodukci. S příchodem
afroamerických rodin do čtvrtě, bloku tlačili výkupní ceny dolů, aby pak prodávali
a pronajímali za mnohem vyšší sumy, než sami zaplatili a než odpovídaly stavu
nemovitostí. Valná část nemovitostí, kam pohyb z Black Beltu směřoval, ztrácela
na ceně i bez vlivu spekulace a předsudku, protože za sebou měla dvě až tři
kompletní výměny populace a odpovídající přesun z kategorie luxusního do
podřadného bydlení s celkovým poklesem ceny na základě opotřebení kolem
50 %.
Invaze (v chicagské sociálně-ekologické terminologii) z Black Beltu do tradiční
oblasti bělošské rezidence se setkala s odporem. 2 K běžnému zastrašování
vytloukáním oken doplňovaným výhrůžkami se připojila nová, agresivnější a
sofistikovanější forma násilí. Jako reakce na postupné kupování a pronajímání
nemovitostí se v exponovaných oblastech objevila strategie bombových útoků.
Mezi roky 1917 a 1921 bylo kromě řady inzultací zaznamenáno 58 bombových
útoků proti afroamerickým obyvatelům v dříve či ještě nedávno bělošských
domech.3 Bombové útoky byly směřovány také na realitní agenty (bez ohledu na
barvu pleti), kteří prodávali nemovitosti v oblasti. Četnost explozí se v období
před vypuknutím nepokojů stupňovala. Od dubna 1918 do jejich počátku bylo
zaznamenáno pětadvacet útoků, z toho v posledních šesti týdnech před nepokoji

1 Komise, s. 610.
2 Ironií nevlídného přijetí afroamerických migrantů je, že prvním obyvatelem místa, kde později
vyrostlo Chicago, když pomineme autochtonní kmeny, byl Afroameričan „Baptiste Point de Saible
ze San Dominga, který si postavil hrubou chatrč na severním břehu chicagské řeky okolo roku
1779“. Vojenské zprávy hovořily o „slušném a vzdělaném černochovi, který se usídlil
v Eschigakou“. Cit dle Frazier, F. E. (1946 orig. 1939). The Negro Family in the United States.
Chicago: University of Chicago Press, s. 301. „Tuto chatrč, která se později stala centrem osídlení
okolo Fort Dearborn, získal roku 1804 J. Kinzie, první bělošský osadník se svou rodinou.“ Cit dle
Zorbaugh, H. W. (1950 orig. 1929). The Gold Coast and The Slum. Chicago: University of
Chicago Press, s. 17.
3 Kromě bombových útoků najdeme i organizace, které veřejně, např. formou vlastních tiskovin,
agitovaly proti prodeji nemovitostí v oblasti Kenwood a Hyde Park. Skupina vlastníků a
obchodníků s nemovitostmi Hyde Park Property Owners´ Association vedla rasistickou štvavou
kampaň pojmenovanou „to make Hyde Park white“. Komise, s. 606. Jejich heslem bylo usilovat o
„udržení nechtěných vně“ (keeping udesirables out). Vyvíjela jak politické úsilí, tak tlak na
majitele nemovitostí: „(...) jakýkoliv majitel nemovitosti, který ji neodmítne prodat či pronajmout
černochům, bude zveřejněn na černé listině. Stejně tak blokoví důvěrníci byli vybráni, aby hlásili
jakýkoliv pokus černochů proniknout do oblasti.“ Tuttle, W. M. (1970), s. 180.
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vybuchlo sedm bomb.1 Vyšetřovací komise došla k závěru, že se útoky jevily jako
systematicky plánované. Ačkoliv při nich zemřelo několik lidí (dvě afroamerické
děti), mnoho osob bylo na obou stranách zraněno a došlo k velkým ztrátám na
majetku, případy nebyly zdárně vyšetřeny a nikdo nebyl odsouzen. I tento fakt
dále zintenzivnil oprávněný pocit ohrožení a nespravedlnosti na straně
Afroameričanů.
Napětí mezi oběma skupinami nezpůsobovalo pouze nelítostné soupeření o
životní prostor ve městě. Stupňovalo se postupně také s oprávněnými požadavky
Afroameričanů, odvozenými z práv daných ústavou, po větší rovnoprávnosti ve
školství,2 pracovních příležitostech,3 politice, svobodě pohybu, přístupu ke
službám a rekreaci ve veřejném prostoru.4 Park i Johnson se shodují na
skutečnosti, že přes nepříznivou situaci útlaku, který přetrvával i ve městech
severovýchodu, a urbanizací dezintegrovanou primární „jižanskou“ rodinnou
strukturu, se Afroameričané s konfliktní situací, kladoucí vysoké nároky na
hledání základů pro adaptaci v novém prostředí, vyrovnali a dospěli k formování
skupinové sebereflexe5 do „rasového vědomí“, skupinové solidarity a formulování
statusu, společenských projevů u nich dosud nezřetelných.
S koncem války vystupují do popředí dvě protikladné síly. Průmysl se musel
vyrovnat s přechodem na normální provoz po ukončení válečné produkce. Změna
hospodářského prostředí znamenala omezení pracovních příležitostí, konkurenci
zvýšil návrat bělošských účastníků války, kteří se dožadovali původních
pracovních míst. Volání Afroameričanů po celkové a „reálné“ rovnoprávnosti
zaznívalo se stále větší silou, vkládajíc naděje do Wilsonových slibů demokracie a
svobody pro celý svět,

ale narazilo na poválečné vystřízlivění. Situace

Afroameričanů se po válce zhoršila, bílá většina nebyla ochotna připustit důsledky
plynoucí ze zvýšeného sebevědomí posíleného postupně dosahovanými statusy.
1 Tuttle, W. M. (1970), s. 175.
2 I když školy v Chicagu byly desegregované, často docházelo ke konfliktům. S tím, jak se během
let Black Belt rozrůstal, školy, které se v něm ocitly, měly zřetelně horší podmínky než školy
v jiných čtvrtích.
3 Afroameričtí dělníci byli na jednu stranu hříčkou zaměstnavatelů – pokud došlo k propouštění,
šli první, pokud ke stávce, byli povoláni jako první. Na stranu druhou je odbory nutily k členství,
aby neotupovali vliv stávek, ale zároveň odmítaly, aby v odborech zastávali důstojnou roli a
podíleli se na rozhodování, stejně tak některé profese přímo či nepřímo dosáhly přes odbory
zákazu zaměstnání Afroameričanů.
4 Konflikty na hřištích, v parcích, na plážích, v restauracích apod. byly na denním pořádku.
5 Zakoušení dílčích svobod v městech severovýchodu vedlo k doplňujícímu zjištění, v jakých
všech ohledech čelili restriktivním bariérám nesvobody, stejně tak ke zklamání z přílišného
očekávání svobody a rovnoprávnosti.
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Poté co již „černých rukou“ ve válečném průmyslu nebylo třeba, bílá většina by
uvítala, Kdyby ti, co přišli, zase odešli, nebo alespoň zůstali v Black Beltu. Tedy
aby se stav věcí, resp. nastavení soužití těchto dvou skupin (akomodace), 1 vrátil
do předválečného stavu, nejlépe podle linií typicky jižanského postoje
vyjadřujícího potřeby držet Afroameričany všemi prostředky v tradiční podřízené
roli.2
Tendence k navrácení uspořádání do předválečného „kastovního vztahu“ narazily
na zásadní odpor. Afroameričtí vojáci si z války v Evropě (svým dílem i jako
dělníci podílející se na válečné produkci) přinesli novou hrdost a identifikaci
s proklamovanými principy, za něž se jako občané zasazovali. V případě rasového
útoku byli připraveni a rozhodnuti zaujmout postoj aktivní obrany: „Více než čtvrt
miliónu mladých Afroameričanů, elita co do zdraví i schopností, se vrátilo zpět,
většinou s proměněným pohledem na svět a snad i s rostoucím cynismem vůči
slibům o spravedlivém zacházení. Poprvé v americké historii se skupina
Afroameričanů rozhodla bojovat proti davovému násilí.“3
Rasové nepokoje nebyly ve městech státu Illinois žádnou novinkou, o čemž
svědčí např. týden trvající brutální násilí v East Saint Luis (1917) 4 a dříve ve
Springfieldu (1908). V rozmezí jednoho měsíce před střety v Chicagu a po nich
1 Tuttle připomíná, že během války a s jejím skončením jako by se veškerá zloba, původně
orientovaná proti Německu a jeho spojencům, obrátila proti „bolševické hrozbě“. Válečná rétorika
se reformulovala v hledání „vnitřních nepřátel“; cituje Simmela: „(..) skupiny v jakékoliv válečné
situaci nejsou tolerantní. Nepřipouští individuální odchylky od jednoty koordinujících principů“.
Předsudky se obrátily proti Afroameričanům, nikoliv protože by byli radikální, ale protože svým
přirozeným vývojem, urychleným válečnými událostmi, hrozili vykořenit dosavadní akomodaci
v podřízení. Tuttle, W. M. (1970), s. 17 a 21.
2 Tradiční výrok varioval kolem základního typu „hold Negroes in their place“.
3 Komise, s. 488.
4 V East Saint Louis, Illinois propukly nepokoje 2. července 1917 (s předehrou 28. května).
Zavražděno bylo minimálně 40 Afroameričanů a sedm bělochů, zraněny stovky obyvatel (některé
odhady počítaly s daleko vyššími obětmi na životech.). Úplně zničeno bylo 312 domů.
„Afroameričtí muži byli ubodáni, ubiti a oběšeni na telefonních stožárech, jejich domy byly
vypáleny. Ženy a děti nebyly ušetřeny.“ Komise, s. 77. Během roku před nepokoji migrovalo do
města přes 15 000 Afroameričanů, přilákaných nabídkou práce v místním průmyslu. Nevěděli, že
se v několika po sobě jdoucích stávkách stanou objektem manipulace místních průmyslníků a
budou hrát nevděčnou roli stávkokazů. „Pocity resentimentu narůstaly každým dnem. Bílí muži
chodili nečinně ulicemi a jejich rodiny neměly dostatek jídla, tepla a oblečení, zatímco jejich
pracovní místa zastávali cizí Afroameričané, kteří drželi mzdy nízko a bydleli v chatrčích.“
Komise, s. 74. Ačkoliv tenze podobně jako později v Chicagu souvisely s průmyslovou
konkurencí, propuknuvší násilí v East Saint Louis bylo brutálnější, neslo více podobností
s lynčováním a pogromy. Ona později „aktivně obranná“ pozice ze strany Afroameričanů, jak byla
praktikována během nepokojů v Chicagu, ještě nebyla zaujata. Bezprecedentní brutalita těchto
nepokojů přispěla k jejímu zformování a odpovídajícímu „vyzbrojení“ se v Chicagu. Celková
nedůvěra Afroameričanů vůči státním institucím v souvislosti s masakrem vyplývala z jejich
prokázaného podílu na celé události – guvernér Lowden vyslal Národní gardu příliš pozdě a ta se
pak i s policií namísto uklidnění a pomoci otevřeně podílela na pouličním vraždění.
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došlo k intenzivním násilnostem ve Washingtonu, Omaze a Arkansasu. 1 V témže
roce Park prostřednictvím CHUL a G. H. Mead skrze The City Club varovali před
hrozící eskalací.2 Barbara Lalová k Parkově anticipaci dodává, že přesně
porozuměl situaci, když předvídal, že ke zlepšení situace Afroameričanů v USA
dojde jedině na základě „rasového konfliktu“, jehož rozhodující fáze se odehraje
nikoliv na tradičním zemědělském jihu, ale velkoměstech severovýchodu. 3 Mezi
27. červencem a 2. srpnem 1919 propukly v Chicagu rasové nepokoje nebývalé
síly. Již samy události by stály za podrobnější vylíčení, nicméně zůstaňme u toho,
že krátce po jejich zklidnění byla guvernérem pověřena komise pro ozřejmění
průběhu a důvodů katastrofy, 4 v níž usedl jako asistent výkonného tajemníka
C. S. Johnson (1893-1956), autor5 výsledné studie The Negro in Chicago –
A Study of Race Relations and a Race Riot.6
Studii věnujeme pozornost, protože se týká sledovaného tématu „interetnických
vztahů“, resp.

posloupnosti fáze kompetice a konfliktu Parkova cyklu

v moderním velkoměstě (Chicagu), také nás opět obloukem vrací k chicagské
škole samotné. C. S. Johnson byl Parkovým žákem, později blízkým přítelem. 7
V pramenech zabývajících se chicagskou školou a touto studií se setkáme s
odkazy na zřejmé ideové ovlivnění v existujícím propojení učitele a žáka. Kromě
1 Mezi dubnem a říjnem 1919, obdobím nazvaným také jako „red summer“, mělo zahynout více
než 120 osob.
2 Bulmer, M. (1981). C. S. Johnson, R. E. Park and the Research Methods of the Chicago
Commision on Race Relation, 1919-22: An Early Experiment in Applied Social Research. Ethnic
and Racial Studies, Vol. 4, No. 3, s. 290.
3 Lal, B. B. (1997, orig. 1987). Black and Blue in Chicago: R. E. Parks Perspective on race
Relations in Urban America. Assessments III, s. 240
4 The Chicago Commision on Race Relation.
5 Předsedou komise, který ručil za napsání studie, byl G. R. Taylor, bílý sociální aktivista a
absolvent Harvardu, mj. syn jednoho ze zřizovatelů komise. Původně se uvažovalo o Parkovi jako
o možném předsedovi, ale odmítl. Obecně se soudí, že autorství, především ideové, patří
Johnsonovi, protože to byl on, kdo skutečně vedl a koordinoval výzkum. Bulmer píše, že „(...)
rozvržení výzkumu, předložené komisi 11. 12. 1919, bylo čistě prací Johnsona. Výzkum, který
posléze komise provedla, je podle obecné shody také jeho prací.“ Bulmer, M. (1981), s. 293.
Burgess se vyjádřil v tom smyslu, že studie „(…) nese znaky charakteristik vyznačujících práci
C. S. Johnsona jako sociálního vědce“. Burgess, E. W. (1956). C. S. Johnson: Social Scientist,
Editor, and Educational Statesman. Phylon, Vol. 17, No. 4, s. 318. Farberová píše: Johnsonův vliv
na práci byl podstatný, byl architektem plánu výzkumu a dohlížel na jeho plnění. Jeho ideje a ty
jeho učitele (myslí se Park) o sociální vědě a povaze velkoměstského života a rasových vztahů
jsou zřejmé. Farber, N. (1995). Charles S. Johnson´s The Negro in Chicago. Assessments III,
s. 213.
6 The Chicago Commision on Race Relation (Johnson, C. S.) (1922). The Negro in Chicago – A
Study of Race Relations And a Race Riot. Chicago: The University of Chicago Press. Dále jako
Komise.
7 Johnson se později stane šéfem Fisk University v Atlantě, kam Park po svém penzionování v
Chicagu přesune svou pedagogickou aktivitu (1935–1944). V kampusu university je po nich
pojmenována budova sociálních věd jako Park-Johnson Hall.
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ideového vlivu, kterému se budeme dále věnovat, stojí za zmínku, že to byl Park,
kdo jako jeden z vlivných zřizovatelů komise stál za Johnsonovým jmenováním
do pozice výkonného tajemníka s úkolem řídit komisi svěřený výzkum.1
První Johnsonovy výzkumné kontakty s „černošskou otázkou“ začaly prací pro
Chicago Urban League,2 kde pracoval jako jediný výzkumný pracovník.3 CHUL
byla organizací, která měla pomáhat afroamerické menšině překonat problémy
spojené zejména s přechodem ze zemědělského jihu do velkoměsta, a tak
v podstatě suplovat či podněcovat organizace, které pro nově příchozí zakládali
evropští imigranti.4 Park se v této organizaci angažoval jako její zakladatel a první
prezident (1916-18). Tato pozice by si mohla protiřečit s dříve vylíčeným
Parkovým kritickým postojem vůči reformismu. Park se v instituci prezentoval
nikoli jako nějaký nadšený agitátor či napravovač neduhů, ale naopak jako
střízlivý element, který ostatní nabádal, aby se řídili podobnými východisky, jaká
uplatňoval při vedení výzkumů svých studentů. Šlo především o nezaujatost,
odstup a zacházení s fakty oproti dojmům a zapálenosti. Instituce se měla nejprve
orientovat na výzkum: „Její účinnost se dlouhodobě měla projevit na základě
znalostí.“5 Zastávaná pozice neznamená, že by aktivitu ve směru pomoci či
zlepšení podmínek afroamerických rurálních migrantů ve slumech považoval za
nicotnou. Liga o skutečnou pomoc usilovala, mělo k ní dojít s dostatečnou
obeznámeností s lokální situací, aby se předešlo akcím, které by ve svých
důsledcích byly zbytečné, nebo by recipienty asistence poškodily. V souvislosti
s politickým reformismem a jeho kritikou vstoupil do širšího povědomí Parkův
výrok adresovaný studentům, že „aktivisté jsou všude na světě, ale jejich role
(studentů) spočívá v bytí klidnými, nestrannými vědci, kteří zkoumají rasové
vztahy se stejnou objektivitou a odstupem jako zoolog pitvající mandelinku
bramborovou“.6
1 Bulmer, M. (1984). The Chicago School of Sociology – Institutionalization, Diversity and the
Rise of Sociological Research. Chicago: University of Chicago Press, s. 75.
2 Dále jako CHUL (zal. 1916). CHUL byla součást National Urban League (původně také
National League on Urban Conditions), založena 1910 v New Yorku.
3 Park pro instituci vyjednal výzkumný grant od univerzity. Johnson zde během krátké doby stihl
provést několik výzkumů. Prokázal mj. přemrštěnost nájmů v černošských oblastech Chicaga.
Autem projížděl plantáže na jihu USA a shromažďoval informace od Afroameričanů. Sesbíral také
zhruba 1200 dopisů, které zamýšlel použít jako základ bohužel nedokončeného výzkumu,
plánovaného podle Thomasova magnum opus. Bulmer, M. (1981), s. 296.
4 Propracované asistenční organizace vybudovali např. Židé, Poláci či Němci.
5 Matthews, F. H. (1977), s. 177.
6 Bulmer, M. (1984), s. 76.
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Afroamerické otázce a interetnickým vztahům se Park věnoval profesně delší
dobu, již od práce v Tuskegee, proto se může překvapit, že on sám o chicagských
nepokojích nic nepublikoval. Naskýtá se vysvětlení, že Park se událostmi ve
svých textech nezabýval, protože sám stál u zřízení komise a Johnsonova
jmenování, také figuroval přímo jako vedoucí Joint Emergency Comittee, jež se
skládala z CHUL, NAACP, Negro YMCA a jiných organizací, které dohlížely na
dodržování práv zadržených Afroameričanů v průběhu protestů. 1 Pravděpodobně
nechtěl výsledky komise vystavit nařčení z podjatosti a zvolil „nezúčastněnou“
pozici, což mu ale nebránilo, aby vyvinul sice „tiché“,2 ale trvalé působení3 na
Johnsona, jímž dosáhl zřetelného prosazení vlastních postojů v konečném výstupu
komise.
Nepokoje se v neděli 27. července zrodily ze zdánlivě běžných dohadů (resp. z
překročení nepsaných hranic) a bitky o vstup Afroameričanů na oficiálně
nesegregovanou pláž,4 která přešla v izolovaný incident kamenování skupiny
koupajících se afroamerických chlapců bělochem. Jeden z nich, E. Williams, se
následkem zásahu kamenem do hlavy utopil. Na místě přítomný bělošský policista
odmítl zatknout podezřelou osobu, vykonat zatčení zabránil i přítomnému
afroamerickému policistovi.5
V černošském obyvatelstvu vyvolala situace pochopitelné negativní emoce, dusná
atmosféra vzájemného soužití z posledních měsíců, přirovnávaná k sudu prachu,
našla svou roznětku. Rychle se srocující davy neotálely se vzájemnými
inzultacemi, ty vyústily v první přestřelku, vzájemné útoky pak pokračovaly celou
noc. Spirálu násilí na obou stranách ukončil až pád teplot v kombinaci
s příchodem Národní gardy a jejím nestranným působením. Pětidenním střetům
padlo za oběť 38 osob, z nichž 23 bylo Afroameričanů, a 537 zraněných, z nichž
342 bylo Afroameričanů.
Spontánní davové střety se postupně proměnily v plánované nájezdy gangů za
účelem inzultací a organizovaných skupin zločinců za účelem zabíjení a rabování.
1 Matthews, F. H. (1977), s. 176.
2 Během výzkumů byl Park s komisí v trvalém konzultačním kontaktu. Údajně s Johnsonem trávil
značný čas při pozorovacích vycházkách do Black Beltu. Bulmer (1981), s. 301.
3 Komise pro výzkum samotný přibrala ještě šest asistentů, z toho byli tři Parkovi studenti.
4 Jiná verze hovoří o konfliktu při hře v kostky.
5 Policista Callahan byl suspendován, později vzat zpět do služby. Během výpovědi před komisí se
vyjádřil následovně: „Pokud by měl Afroameričan říci jediné slovo mně nebo bělošce v parku, je
zde dav mladých demobilizovaných mužů ze čtvrti, kteří by si opatřili zbraně a bojovali by se
mnou, rameno na rameno, pokud by z incidentu vzešly nějaké problémy.“ Komise, s. 451.
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V pondělí 28. července nedošlo ke kontinuálním střetům až do doby obvyklého
návratu afroamerických dělníků z průmyslových oblastí do Black Beltu. Mnoho
násilností se odehrálo v přímé souvislosti s každodenním přesunem mezi místem
práce a domovem. Specifickou roli přitom sehrály tramvaje. V pondělí odpoledne,
když se lidé vraceli z práce domů, atmosféra houstla na nejkoncentrovanějších
přestupních stanicích. Davy bělochů začaly napadat afroamerické pasažéry,
výsledkem byli čtyři ubití a třicet těžce zbitých Afroameričanů, jeden
v sebeobraně zabitý bílý útočník.1 Násilné scény těchto útoků upomínají na
nejupadlejší stránky lidství: „Dav tří či čtyř set bělochů různého věku zaútočil na
tramvaj číslo 47, zastavili ji shozením trolejí z drátů. Běloši vystoupili a
Afroameričané se schovali pod sedačkami. Nastoupilo pětadvacet až padesát
mužů a mlátili pak dotyčné palicemi, pálkami a cihlami. Vytlačeni z tramvaje
museli běžet o život pronásledováni davem. J. M. se snažil uniknout do Normal
Avenue. Zastavil ho až zásah cihlou do zad, než se mohl znovu rozběhnout, mladý
běloch ho udeřil do hlavy trámem. Upadl do bezvědomí. Jako příčina smrti
uvedeno bití a fraktura lebky.“ 2 Policie nebyla schopna a patrně ani ochotna proti
této prudké vlně násilí podniknout vůbec nic. Stávka dopravce, která následovala
(byla plánována již dříve), měla za následek další zhoršení situace, protože se lidé
museli přesouvat mezi domovem a prací pěšky, často přes oblasti momentálně
hostilní k jejich barvě pleti.
Komise vzala v úvahu, že se velká část násilností odehrála v souvislosti
s každodenní přepravou, proto se pokusila tyto vztahy v dopravě blíže
prozkoumat. Pověřené osoby se účastnily3 provozu a zaznamenávaly počty
pasažérů, jejich vzájemné chování a zvyky, prováděla se interview jak s úředníky
a personálem, tak s cestujícími. Ukázalo se, že pro mnoho bělochů je kontakt
v tramvaji jedinou situací (místem), kde se s Afroameričany setkává, a že tento
kontakt při společné přepravě tvoří základ jeho přímé zkušenosti. K častým
nedorozuměním měl přispět zmíněný zvýšený výskyt rurálních imigrantů, kteří ve
svých každodenních zvycích postrádali ono penzum detailních, měšťákovi
samozřejmých, urbanizovaných zvyklostí, jakou ve své komplexnosti jízda
tramvají je. Představa o celé populaci či snad celé „rase“ se utvářela také na
1 Ibid., s. 6.
2 Ibid., s. 656.
3 Opět akcent na data z „první ruky“, prokazující Parkův vliv.
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základě nedorozumění s rurálním migrantem. Mezi běžné stížnosti patřilo např. to,
že Afroameričané se „hlasitě smějí a mluví“, že jim „silně zapáchá oblečení“ či
„jsou hrubí a mají tendenci sedat si všude v celé tramvaji“ (provokativně působilo
sedání si vedle bělošských žen).1
Násilí mělo na obou stranách odlišný charakter. Útoky proti Afroameričanům
provázelo davové chování. Podstatná část obyvatel aktivně nejednala, někdy až
tisíce přihlížejících a skandujících hesla však na místě dodávaly podporu a svým
způsobem i legitimizovaly agresivní akty jednotlivců či menších skupin.
S podporou davu nebo v samostatných nájezdech byly aktivní tzv. athletic clubs
(sportovní kluby, ve své podstatě gangy) a skupiny zločinců, kteří zaměňovali či
směšovali rasové motivy s vlastním obohacováním v rabování, loupení a
fyzických inzultacích. Ve zprávě komise se opakovaně píše o „násilnících a
chuligánech“, kteří tvořili jádro davů: „Mladí muži, zahálčiví a neklidní
z právních omezení, se shromáždí, a když jsou v dostatečném množství, vyrazí na
výtržnickou misi k porušování zákonů, destrukci a vraždě. Davy vyrůstají kolem
jádra takovéhoto charakteru.“2
Jedním z nejznámějších byl klub (resp. gang) Ragen Colts. Původně organizace
několika úspěšných sportovních klubů se proměnila v nástroj lokální politické
mašinerie. Většinu tvořili irští mladíci – „Tato nová generace byli synové irských
dělníků z jatek.“3 –, kteří spolu s Poláky v averzi proti Afroameričanům vynikali.
Ragen Colts a jiné gangy dlouhodobě zastrašovaly obyvatele (možné
přistěhovlace) v sousedství čtvrtí, jež považovaly za vlastní, a dotvářely tak
každodenní

hostilní

atmosféru4

odmítnutí,

rámovanou

systematickými

bombovými útoky proti nemovitostem. Jakožto potomci irských dělníků v okolí
„Stock Yards“ se Ragen Colts solidarizovali s opakovanými stávkami a
s interpretací Afroameričanů jako nenáviděných stávkokazů, kteří „brali“ jejich
rodičům práci. Gang Ragen Colts se pak identifikoval s ochranou vlastního území
1 Komise, s. 621. Útoky v prostředcích hromadné dopravy jsou i dnes rozšířeným fenoménem.Ona
přítomnost, provokující blízkost cizího v kombinaci s nedostatkem vlastní zkušenosti, tak často
nahrazované tendenčním pojednáním v médiích, může v situaci „zjitřeného individuálního či
společenského vědomí“ snadno vzedmout resentiment.
2 Ibid., s. 17.
3 Landesco, J. (1968, orig. 1929). Organized Crime in Chicago – Part III of The Illinois Crime
Survey. Chicago: University of Chicago Press, s. 170.
4 „Násilné střety mezi mladými bělochy a Afroameričany nebyly žádnou novinkou. Po léta
docházelo k násilí při sporech o užívání míst k trávení volného času, baseballových hřišť,
plaveckých bazénů, parků, o právo chodit na jistých
ulicích atd.“ Komise, s. 11.
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proti „invazi cizinců“ a s ochranou pracovních práv vlastní komunity.
V nepokojích vystupoval jako samozvaný nástroj narovnání poměrů, což zde
znamenalo fyzickou inzultaci afroamerických sousedů: „Během rasových
nepokojů se jeho členové stali strážci hranice bílé rasy proti rozšíření
Afroameričanů.“1 Ačkoliv se u soudu aktivní podíl na násilnostech gangu
neprokázal, napříč prameny panuje přesvědčení, že byl jeden z nejaktivnějších.
Tyto kluby-gangy se podílely na explozivním rozšíření násilí hned od počátku (od
utopení E. Williamse). Tuttle poznamenává: „První večer krveprolití bylo zbito a
zraněno 27 Afroameričanů. Většina z těchto obětí bylo obětmi Ragen Colts a
jiných gangů západně od Wentworthu.“2
Patron klubu, lokální politik demokratické strany3 Frank Ragen, jim platil
prostory pro setkávání, všemožně je podporoval a ochraňoval skrze své politické
kontakty. Vztah mezi gangem, organizovanou kriminalitou, ovlivňováním policie
a politiky4 byl zvláště patrný v těch oblastech města, kde byla lokalizována
evropská imigrace (především italská a irská), Afroameričané se tehdy
organizovali výjimečně. Lokální politici usilovali o kontrolu malých nátlakových
skupin (gangy) rozdělováním výhod a o získání maxima místních hlasů například
v senátních či primátorských volbách pro svého kandidáta tak, aby zpětně vytěžili
výhody pro sebe.5
Násilnosti ze strany Afroameričanů vykazovaly víceméně obranné prvky, o čemž
svědčí jak minimum útoků z jejich strany mimo Black Belt, tak jejich celkové
pojetí. Obvykle používali střelné zbraně jako obranný prostředek na barikádách
nebo při střelbě z vyvýšených míst na potenciální útočníky v automobilech. 6 Jen
1 Landesco, J. (1968), s. 171.
2 Tuttle, W. M. (1970), s. 33.
3 Demokratická strana stála v Chicagu v opozici a reprezentovala odpor vůči Black Beltu.
Republikánský starosta W. H. Thompson dokázal být zvolen ve dvou po sobě následujících
obdobích, při těsných výsledcích se opíral o nově mobilizované politické vědomí Afroameričnů,
jejichž absolutní přízeň, získaná jeho líbivou rétorikou, rozhodla podporou mas z Black Beltu.
Bílá většina se pochopitelně cítila roztrpčena skutečností, že dosud politicky irelevantní menšina
může být určující pro život většiny.
4 „Mnoho členů byli synové či příbuzní irských policistů z policejní stanice Stock Yards, proto
byla jejich drancování zřídka potrestána zatčením. Členové gangu měli speciální ochranu lokálních
politiků.“ Tuttle, W. M. (1970), s. 238. „Členové takového klubu byli tak dobře ochráněni, že se
při konání svých delikventních aktivit stali zločinnou skupinou úspěšně terorizující okolní
komunitu.“ Thrasher, F. M. (1947 orig. 1927). The Gang – A Study of 1313 Gangs in Chicago.
Chicago: University of Chicago Press, s. 458. „Zdálo se, že si myslí, že mají jistý druh ochrany,
která je opravňuje jít ven a kohokoliv napadnout.“ Komise, s. 12.
5 Techniky do detailu popsané ve Street Corner Society.
6 Jiný způsob vedení násilností, který potvrzuje i odlišné motivace, je zřetelný v příčinách úmrtí.
Zatímco Afroameričané byli z 65 procent ubiti a z 35 procent zastřeleni či ubodáni, druhá strana
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ojediněle podnikali trestné výpady do oblastí s bílým obyvatelstvem. Odvetné
násilnosti v Black Beltu proti bělochům, kteří se objevili v jejich blízkosti, byly
ovšem vedeny taktéž brutálně, a to bez ohledu na to, jestli běloši byli agresivní.
Podstatná část Johnsonovy studie byla věnována prozkoumání „veřejného
mínění“,1 na Parkův vliv poukazuje kapitola nazvaná „nástroje veřejného
mínění“.2

Výzkumný

tým

provedl

všestrannou

obsahovou

analýzu

tří

„bělošských“ deníků za období dvou let předcházejících nepokojům. 3 Analýza se
vztahovala

na

zpravodajské

články,

dopisy

redakcím

a

komentáře

k afroamerickým otázkám za účelem prověření věcnosti a fakticity. Druhým,
neméně důležitým záměrem bylo pokusit se ozřejmit, jaký obraz afroamerické
mešiny dominantní tisk svými zprávami a komentáři napomáhal formovat ve
většinové společnosti. Jinými slovy, jaký diskurs tato periodika vedla a jak tento
ovlivňoval veřejnou diskusi mezirasových vztahů i vztahy samy. Pátrání po
prostředcích (zde psané slovo v tisku), jimiž je ohraničována vlastní identita
skupiny či etnika, resp. hledání fundamentu rasové či jiné nenávisti ve způsobu,
jakým je veden společenský diskurs, jak se do něj zapojuje „věda“ (např. teorie o
méněcennosti některých ras) a média, se jeví především v případě médií jako
přístup předbíhající svou dobu.4 Komise se shodla na skutečnosti, že „aktivity
tisku v rasových otázkách učinily situaci obtížnější, ve sledované době
podporovaly nový antagonismus a dokonce urychlily nepokoje štvaním bílé
veřejnosti proti Afroameričanům“.5
Jako relevantní hledisko se v této souvislosti jeví porovnání údajů o počtech
zraněných v průběhu chicagských nepokojů, jak byly udávány v dominantních
bělošských novinách ve srovnání s finálními údaji komise. 6 Z komparace vyšlo
vykazovala opačný poměr – 69 procent zastřeleno či ubodáno, 31 procent ubito. Komise, s. 21.
1 Komise vymezila složky podílející se na tvorbě „veřejného mínění“ takto: tisk, pověsti, mýty,
propaganda.
2 Tématickému okruhu se věnoval ve svém kursu (a dříve i ve stejnojmenné disertaci) „Crowd and
Public“.
3 Parkova původní novinářská profese spolu s jeho dlouhodobým zájmem o tištěná média jsou
oním vlivným spojením. Zájem se projevil v Parkově práci Imigrant Press and Its Control, kde se
mj. zabýval konstrukcí kulturní identity skrze vlastní „etnický“ tisk. Park, R. E. (1922). The
Immigrant Press and Its Control. New York: Harper and Brothers.
4 Např. Holý při vymezování diskursu vycházel z Foucaulta. Chápe ho jako „sociálně utvářenou
komunikaci, která vede k produkování textů.“ Holý, L. (2001). Malý český člověk a skvělý český
národ. Praha: SLON, s. 11.
5 Komise, s. 635.
6 Tyto údaje vycházely z porovnání údajů od policie, státního zastupitelstva, zpráv z nemocnic a
církevních organizací. Komise, s. 26.
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najevo, že novinové zprávy vysoce nadhodnotily zraněné na straně bělochů oproti
podhodnocení počtu zraněných Afroameričanů. Pokud vyjádříme rozdíl
percentuálně, ukáže se, že tisk uvedl celkový počet všech zraněných 367, z toho
53 procent bělochů, avšak ověřená data1 dosvědčují vyšší počet zraněných,
celkem 456, a z toho 62 procent zraněných Afroameričanů, tedy podíl, který
vypadal jako mírně nadpoloviční pro bělochy, se po ověření podstatně snížil.2
Zpravodajství o obětech a zraněných, které bylo spolu se smyšlenými
informacemi podáváno denně během nepokojů, mělo patrně silný vliv na
pokračování a podněcování dalšího násilí. Jestliže tisk uváděl například v prvním
dnu zcela opačné údaje3 (podobně jako po celou dobu), jeví se jako pochopitelné,
že odvozené volání po „vyrovnání účtů” v primitivní poloze „oko za oko”
zbytečně rozdmýchávalo agresivní nálady. Můžeme se pouze dohadovat, jestli
zkreslení v tisku bylo způsobené liknavostí, spoléháním se na nedůvěryhodné
zdroje a strachem ověřit si situaci přímo na místě, nebo úmyslem mobilizovat
davy na obranu „vlastní rasy”. Závěry komise každopádně prokázaly, že se
dominantní média „bílé většiny” dlouhodobě podílela na šíření pomluv i
tendenčního výkladu charakteristik a identity afroamerických komunit. Také
podávala opakovaně překroucené, neúplné či smyšlené informace o rasových
nepokojích v Chicagu i jinde a svým dílem přispěla k formování veřejného mínění
obsahujícího řadu rasových předsudků. Tento vliv v okamžicích krajního napětí
pravděpodobně působil při mobilizaci pouličních mas: „Pomluvy vnesly do mysli
davu bezprostřední dojmy, které dohnaly občany jinak dbalé zákonů ke
zvěrstvům. Jiným výsledkem – zákeřnějším a potenciálně nebezpečnějším – je
pomalá akumulace pocitů, které vytvářejí mezi oběma stranami nejsilnější bariéru
rasových předsudků.”4
V tisku se věnovala zvýšená pozornost zločinu, pokud jako oběť figuroval běloch
a jako pachatel Afroameričan, na druhou stranu kriminalita „intraetnická“ byla
ponechávána stranou zájmu tisku a někdy i policie, která spoléhala na „přirozené
hranice lokálních autorit“ (zejména v italském a japonském případě), což
znamenalo ponechat „etnické“ oblasti jejich vlastním pravidlům, pokud nebudou
1 Uvedená komparace počtů se vztahuje pouze na první čtyři dny nepokojů. Proto jsou prověřená
čísla nižší, než jak je uvedeno v počátečním výčtu.
2 Komise, s. 26.
3 První den tisk uvedl poměr 29 bělochů – 19 Afroameričanů proti skutečnému 10 – 31; druhý den
64 – 60 vs. 71 – 152; třetí den 62 – 72 vs. 55 – 80; čtvrtý den 40 – 21 vs. 20 – 20, s. 26.
4 Komise, s. 33.
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zasahovat do dění většinové společnosti. V textu se objevuje například citace
chicagské komise pro zločin, kde se praví, že policie měla přislíbit beztrestnost
těm nevěstincům, které se přesunou do Black Beltu. 1 Využívaje (krátkodobě)
nižšího nájemného, menšího zájmu policie a nízké schopnosti organizace místního
obyvatelstva k protestu, do těchto oblastí se přesouvala organizovaná kriminalita,
kdy se sdružovaly celé rodinné struktury a obsazovaly ke svým nekalým aktivitám
domy či ulice. Kriminalitou stižené sousedství – v kombinaci s chudobou a na
předsudcích založené izolaci – splňuje předpoklady ideální líhně společenských
problémů.
Komise podrobila zkoumání artikulaci „mezirasových vztahů“, tedy přímou
formulaci názorů a postojů představitelů jedné „rasy“ o „rase druhé“. Výzkum byl
veden ve dvou rovinách: tzv. „primární přesvědčení“, vyplývající z vědeckých
publikací, statistik a jiných společenských autorit, a „sekundární přesvědčení“,
jako jsou modifikace a varianty podstatných domněnek o důležitých vlastnostech. 2
Kromě analýzy vědecké literatury, kde zejména v „jižanské“ produkci prezentují
množství „teorie“ vědecky legalizující otevřený rasismus – teorie počítající
s přirozenou hierarchií ras3 a s odpovídajícím podřízením4 –, byla provedena
osobní strukturovaná interview a sebeanalýzy patnácti „bílých“ občanů. Obě
hlediska byla roztříděna do kategorií, např. představy o mentalitě, morálce a
kriminalitě. Soubor patnácti otázek, na které respondenti odpovídali, co do jejich
formulace připomíná dotazování na „rasové“ tenze v pacifické oblasti. Zde se opět
objevuje zřetelná kontinuita Parkových výzkumných konceptů, jak jsme již
poukázali v poznámce věnované výzkumům „sociální vzdálenosti“. Výsledky
šetření byly alarmující v absolutní převaze předsudečných bludů. Uvádíme pouze
několik příkladů, které mají přímou souvislost s nepokoji.
Komise odsoudila nesprávnou praxi obecné identifikace Afroameričanů
1 Komise, s. 622.
2 Komise, s. 438.
3 Komise uvádí příklad anatoma Harvard University J. Wymana z r. 1870: „Černoch může být
člověkem a pracovníkem pouze v druhotném smyslu; není člověkem a bratrem v plném smyslu,
v jakém je každý západní aryán. Mě osobně je černoch odporný. (…) Bude trvat po generace,
nikdo nemůže říci kolik, než dosáhne úrovně nadřazeného kavkazského typu.“ Komise, s. 445.
Podobných výroků od různých autorů je ve zprávě uvedeno několik, jejich vyznění ponecháváme
bez komentáře.
4 Jako protiklad rasistické orientace ve vědecké teorii je ve zmiňované studii uvedeno Boasovo
kulturalistické pojetí:„Na základě našich úvah předpokládáme, že široké rozdíly v manifestacích
lidské mysli v různých stádiích kultury se objevují na základě formy individuální zkušenosti, která
je determinována geografickým a sociálním okolím individua.“ Komise, s. 450.
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s kriminalitou, která na straně většinové společnosti vedla ke konstrukci identity
Afroameričanů jako kriminálníků, a to jak z hlediska „biologických predispozic“
(panovalo přesvědčení, že mají biologicky daný „rasový“ základ „neklidného
temperamentu a slabého sebeovládání“, jenž vede k vyšší zločinnosti), tak na
základě „statistik“ zločinnosti. Jedním z těchto údajných faktů byl údajný sklon
Afroameričanů sexuálně obtěžovat bílé ženy.1 Zdánlivá neškodnost pomluv se
rozplyne, když čelíme skutečnostem, že různé varianty obtěžování vyřčené jako
obvinění „bílou stranou“ se běžně používaly jako záminka k lynčování či u zrodu
množství městských nepokojů.2 Bez ohledu na to, jestli v některých případech
k obtěžování došlo nebo ne, se domníváme, že tato stereotypizovaná obvinění
nesou znaky typického perzekučního stereotypu, 3 kdy se použije obvinění natolik
silné, že se dále nemusí ospravedlňovat ani nejbrutálnější útok, protože se jedná o
neposkvrněnost „našich žen“, resp. o čistotu „naší rasy“ a o čest „nás“ mužů, 4
kteří musejí (podle kulturně sdílených představ o roli muže) „naše ženy a rodiny
chránit“. Akce, v tomto případě rasově motivovaný násilný útok, obvykle nebyla
reakcí v logické posloupnosti „když a, tak b“ (a je obvinění ze sexuálního
obtěžování, b je odveta, potrestání), ale reagovala na jinou situaci, jež nemusela
přímo souviset se vztahy mezi „mužem a ženou“. Zpravidla šlo o reakci na nějaké
vyjádření neposlušnosti či o snahu vymanit se z podřízenosti, z níž dominantní
lokální komunita eventuálně měla prospěch.5 Obvinění ze sexuálně motivovaných
1 Historicky vzato byla tradice sexuálního obtěžování zakotvena více na straně bělochů při jejich
zneužívání otrokyň.
2 Komise, s. 639.
3 Girard, R. (1997). Obětní beránek. Praha: NLN, s. 19–30.
4 Jeden ze spouštěčů lynčování ve Springfieldu, Illinois (1908) bylo obvinění ženy, která tvrdila,
že ji znásilnil Afroameričan, když usnula ve svém pokoji. Ukázalo se, že křivě vypovídala, ve
skutečnosti byla obtěžována bělochem a obvinění bylo zrušeno. Komise, s. 70.
5 Otroctví jako takové bylo sice zrušeno, tabu ale přetrvávala. Jiným příkladem zmíněného vzorce
byly násilnosti a lynčování v Longview, Texas roku 1919. Opět nalézáme situaci konkurence.
Místní samostatně fungující afroamerická zemědělská komunita se na radu Negro Business League
rozhodla prodávat vlastní produkty přímo zpracovatelům a obejít tak lokální mezičlánky, které
tradičně vykupovaly pod cenou. Roli spouštěče hrálo údajné objevení Afroameričana L. W.
v ložnici bělošské ženy (která s ním měla mít poměr, tedy patrně nešlo o obtěžování). Byl zatčen a
příštího dne nalezen mrtev a zohaven za městem. Podrobně byl případ vylíčen v chicagském
Defenderu. Popsaná skutečnost, že L. W. byl nejprve v místním žaláři a poté byl nalezen
zlynčován, poukazovala na nutnou spoluvinu místních úřadů. Především vyjevení této skutečnosti
vedlo k agresi proti místním afroamerický elitám, které opakovaně žádaly o prošetření případu
(eventuální svědci vyvlečení oběti ze žaláře byli přemístěni do jiných věznic). Druhým spouštěčem
se stalo prosáknutí informace mimo Longview. Hněv místních byl směřován na drzé „zrádce“,
vměšující se do bělošských záležitostí. Situace vyústila v nájezdy bělochů a krveprolití. Některé
bělošské elity vydaly prohlášení: „Nepovolíme černochům této komunity a okresu jakýmkoliv
způsobem se plést do našich společenských záležitostí nebo rozšiřovat články o bílých obyvatelích
komunity a okresu.“ Popis událostí a citace dle Tuttle, W. M. (1972), s. 330. Blíže k ekonomickým
souvislostem lynčování (kolísání výkupní ceny bavlny) např. Grimshaw, A. D. (1969). Racial
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přečinů pak funguje jako spouštěč násilí, nikoliv jako skutečný důvod, ten
obvykle tkví v oblasti hospodářského a ekonomického spolužití a konkurence.
Přijatá konstrukce „přirozeně kriminálního Afroameričana“ vedla k osvojení
vzorce „preventivního zatýkání“, přičemž tento vzorec údajně přirozenou tendenci
ke kriminalitě zpětně potvrzuje (každá taková tendence se „nejlépe“ prokáže
zatčením). Zaprotokolované zatčení, které bylo jedním z podkladů policejních
statistik,1 reprodukovalo a potvrzovalo diskurs negativní identity afroamerické
menšiny. Při porovnání dat se potvrdily opakované stížnosti ze strany
Afroameričanů, že jsou zatýkáni bezdůvodně a že naopak druhá strana není
zatýkána při spáchání přečinu, jinak řečeno, policie projevovala dlouhodobě větší
ochotu zatýkat Afroameričany: „Barevní muži byli opakovaně obviněni na
základě důkazů, které by v případě bělocha nebyly shledány za dostatečné.“ 2
Z 229 obviněných v případech spojených s nepokoji bylo 154 Afroameričanů a 75
bělochů, obžaloba byla vedena proti 81 a 47. Z těchto čísel vyplývá, že obhajovat
se muselo téměř o polovinu více Afroameričanů, ačkoliv, pokud budeme jako
hrubý indikátor sledovat počty zraněných, celkové počty zraněných stály přesně
obráceně – z celkového počtu 537 tvořili s 342 zraněnými výraznou většinu
Afroameričané. Komise došla k závěru, že „(...) neschopnost policie zatýkat
během nepokojů nestranně byla chyba a přispělo to k dalšímu podněcování a
rozčílení Afroameričanů“.3 Nejen počet zatčených, ale i počet obětí policejních
zásahů svědčí o odlišné reakci na bělošský a afroamerický dav – policie zastřelila
sedm Afroameričanů a žádného bělocha, což potvrzuje domněnku, že proti
řádícím davům bělochů nezasahovala, naopak proti davům Afroameričanů
zakročovala s nesmlouvavou silou.
Jiným znakem rukopisu prací CHS, který ve studii nalezneme, je použití map.
Mapy, v celkovém počtu osmnácti, jsou použity jako plnohodnotná součást
výzkumu. Použito bylo široké spektrum typů, počínaje originálními znázorněními
četnosti Afroameričanů ve veřejné dopravě v ranní a večerní špičce, přes mapy
Violence in the United States. Chicago: Aldine.
1 Ve studii nalezneme opakované odsouzení jak trvalého opomíjení policejní práce v nestrannosti
posuzování, tak tendenční vedení jejich statistik. Při jejich podrobnějším prozkoumání komise
narazila na zanedbání základní péče o vlastní údaje.
2 Komise, s. 352.
3 Jeden soudce velké poroty měl údajně prohlásit: „Rád bych vám, policejním důstojníkům,
vysvětlil, že tito barevní lidé nemohli dělat výtržnosti sami mezi sebou. Přiveďte mi nějaké bílé
zatčené.“ Komise, s. 36. „Co je (…) se státním zástupcem? stěžovali si porotci. Nemá žádné
případy bělochů k projednání?“ Tuttle, W. M. (1970), s. 64, 254.
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lokalizační (průmysl, místa k trávení volného času, církevní organizace, oblasti
nelegálních aktivit apod.) po mapy vývojové, kde je zachycena populační
dynamika jednotlivých lokalit. V textu popsané skutečnosti, když jsou vyvedeny
v mapách, přibližují eventuální sociálně ekologický kontext událostí, zároveň
umožňují ujasnit si představu o celkové situaci, která v textu nemusí být
samozřejmě srozumitelnou, především obyvatelům jiných měst. Například při
srovnání map, které se týkají distribuce afroamerických obyvatel z let 1910-1920,
s mapou zaznamenávající bombové útoky vyjde zřetelně najevo, že útoky byly
koordinovány podél hranic možné expanze afroamerické populace. 1 Jak jsme již
na jiném místě poukázali,2 výstupy kartografické imaginace CHS měly
jednoznačnou řečí mapy poukázat na neangažovaný objektivní postoj, který měl
vizuálně zřetelně (geometricky, karteziánsky) podpořit vědeckost jejich celkového
přístupu.
Další rys, kterým zpráva komise připomíná ideovou inspiraci v Parkových
postojích, je absence hodnocení politické roviny událostí. Konflikt samotný i
komplex jevů, které lze identifikovat při jeho vypuknutí, vyplýval také z
neschopnosti řešit problémy na politické úrovni. Politická reprezentace v Chicagu
problémy dlouhodobě opomíjela, liknavost a neochota se jimi zabývat město
postupně zavedly do hluboké krize. Zanedbání se projevila např. v absenci
dostatečné výstavby kapacit k bydlení při potřebě příchodu pracovní síly, v malém
důrazu na nestranné fungování policie a soudů a v nedostatečném dohledu na
pokřivené průmyslové vztahy atd. Ve zprávě dále postrádáme pojmenování
problematického vztahu mezi podezřelým fungováním politické mašinerie,
mocenskou strukturou ve městě (včetně lokální „okrskové“ politiky) a vzniklými
problémy.
Studie The Negro in Chicago je přínosná jako ohledávání terénu pro vymezení
role, hledání identity a funkce moderních sociálních věd pro porozumění
krizovým situacím. Snad je možné s jistou dávkou zobecnění poznamenat, že
velkou část předmětu studia a zájmů představitelů chicagské školy tvořila nějaká
situace krize, i proto výstupy komise chápeme jako přirozené směřování této
tendence. V předchozím oddílu se v rozboru „rasového cyklu“ ukázalo, že Park a
jeho žáci dávali otázku migrace do přirozené souvislosti s konfliktem, s krizí na
1 Viz zobrazení na konci kapitoly.
2 Viz oddíl věnovaný Burgessovu koncentrickému modelu.
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základě kontaktu, recepce, kompetice s „cizím“, které měly být provázeny
zákonitou dezorganizací, a není zde podstatné, zda pouze primárních vazeb „velké
rodiny“ u venkovských Američanů, nebo celku kultury přistěhovalců z jiných
zemí. Metropolis v takové perspektivě vystupuje jako jev krizi trvale přinášející a
zároveň v tomto smyslu přitahující a přeměňující vše v jeho dosahu. Jak jsme již
výše poznamenali, Park (jako představitel vědy) varoval, že v soužití chicagských
komunit dojde k vystupňování problémů soužití. Varování a řada zřejmých indicií
nebyly brány v potaz, politická reprezentace neměla zájem o produktivní kontakt
s „vědeckými poznatky“, ba snad ani s realitou samotnou.
Po několikadenním kataklyzmatu, již nikoliv v situaci krizové, nicméně stále
vyhrocené, Guvernér státu Illinois F. O. Lowden po opakovaných urgencích svolal
zmíněnou komisi. A použil pak „vědu“ jako politický nástroj ve svůj prospěch –
její výsledky bude moci předkládat jako výsledky vlastní aktivity a zájmu o
„veřejné blaho“,1 aniž by se politicky „nepopulární“ problematikou mezirasových
vztahů musel přímo zabývat. Ať byl výstup komise jakkoliv kvalitní, politické
důsledky na úrovni přijetí adekvátních opatření neměl a předeslal tak osud dalších
komisí, které pojmenovávají problémy a předkládají možná řešení bez
odpovídající odezvy.2 Zdá se, že finální politické rozhodování, které by mělo
takovým „objektivním“ hlasům specialistů naslouchat nejvíce, nalézá těžiště
rozhodování nikoliv v rovině problému jako takového, ale v rovině politické, která
ke škodě věci nemívá s prospěšným praktickým řešením mnoho společného. Věc
můžeme nahlížet ale i tak, že Park s Johnsonem dokázali z extrémní situace těžit,
když ne pro „společnost“ a obyvatele Chicaga, tak alespoň pro vědu (katedru
sociologie).
Za násilnostmi v Chicagu stál složitý propletenec příčin s řadou vyplývajících
tématických okruhů výzkumu (migrace, segregace, vzdělání, konkurence,
průmyslové vztahy, sociálně-ekologické soupeření, předsudky, bydlení, média,
policie a soudnictví, válka aj.). Komise při vypořádání se s problémem
respektovala komplexnost a potvrdila tak tendenci v Parkem ovlivněných
urbánních studiích. Věcnost výstupů komise a různorodost sběru dat
(strukturovaná interview, obsahová analýza, dopisové dotazování, pozorování,
1 Ke studii napsal úvod v oslavném tónu.
2 „Ve nedostatečné účinnosti se Chicagská komise nelišila od jiných, současnějších komisí k
tématu rasových nepokojů, z nichž některé také provedly působivé studie důvodů vzniku.“
Bulmer, M. (1981), s. 303.
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klasické „survey“ atd) svým standardem předčily dobově obvyklou úroveň. Díky
obratnému užití metod a preciznímu dodržení odstupu od emocí spojených s
událostmi předložili výstup, který mohl prokázat potřebnost sociálních věd pro
státní správu. Nám zároveň poskytuje bohaté informace ze společensko
historického pohledu, také z hlediska užitých metod, tedy z hlediska dějin vědy.
Farberová shrnuje: „(…) Johnson nenabídl srozumitelnou teorii rasových vztahů v
urbánním kontextu, jeho empirická studie ale dosáhla nejvyšší kvality.“1

1 Farber, N. (1995). Charles S. Johnson´s The Negro in Chicago. Assessments III, s. 213.
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Obr. 19. Růst Black Beltu a bombové útoky.
Kompilace z map KOMISE, T. P.
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VII.iv Koncept marginálního člověka
V Parkově díle se vliv tématu cizinectví objevuje v různé míře rozpracování stále,
ale teprve v pojmu „marginálního člověka“ je téma plně artikulováno na úrovni
subjektu. Rasový cyklus se více orientoval na procesy týkající se skupin, koncept
marginálního člověka se jeví jako pokus promítnout možné působení stádií cyklu
na jednotlivce, převést „objektivní“ meziskupinové, interkulturní procesy do
sociálně psychologické roviny, vysvětlit je v subjektivním prožívání specifické
situace. Shodujeme se s R. Lindnerem, který Parkův koncept považuje za jeho
největší přínos kultursociologii. Podle Lindnera koncept zahrnuje široké spektrum
fenoménů: sociální a prostorovou mobilitu, emigraci, útěk, vyhnanství, kulturní
kontakt a konflikt, sociální a kulturní změnu, konflikt rolí.1
První statí, kde Park pojem představil, je Human Migration and the Marginal
Man z roku 1928.2 Text je jako jiné Parkovy koncepce zasazen do širšího kulturně
antropologického kontextu, od

přístupů, které považují „rasu“ za určující

hledisko v posuzování kulturního vývoje, se distancoval. Pojem „rasy“ v jeho
ideálním významu vychází z představy o jednolitosti, kulturní vývoj je proti tomu
založen především na sdílení, přejímání a komunikaci různých zdrojů, proto se u
Parka „rasa“ a kultura přímo nepodmiňují. Nikoliv izolace, podmínka nutná pro
udržení pojmu rasy, která podle Parka kulturní vývoj inhibuje, ale kontakty
vedoucí k soupeření či konfliktu jsou přínosem. Kulturní kontakt má obvykle
podobu šoku, kulturní vývoj se pak ubírá v linii následných kulturních
dezintegrací. Instituce se neproměňují nevyhnutelně evolučně-kumulativním
způsobem, Park preferoval stimulaci výměnou, difúzí již existujících forem, jejich
mutací a rekonfigurací.3 Užíval Sumnerových slov: „společnost v sobě potřebuje
nějaký ferment“,4 který uvolní životní energii spoutanou ve stacionárním
společenském řádu. Roli takového fermentu může za jistých okolností plnit nějaká
1 Lindner, R. (1990). Die Entdeckung der Stadtkultur – Soziologie aus der Erfarung der
Reportage. Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 202.
2 Park, R. E. (1950, orig. 1928). Human Migration and Marginal Man. CPP I.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1928), s. 348. Zde Park zřetelně preferuje pojetí kulturního vývoje jako
různých variant procesů běžně nazývaných difúze, nezastává zde často jemu připisovanou
evolucionistickou pozici. Také výslovné užití slova mutace považujeme za hodné pozornosti,
protože např. sousloví „kulturní mutace“ se v součané literatuře věnované tzv. globální kultuře
objevuje jako nějaká novinka. Nejen v tomto smyslu je Parkův přínos pozapomenut (také např.
pojem „kulturní hybrid“).
4 Ibid., s. 348.
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forma společenské revoluce, konfliktu, nejpodstatnějším je zde ale migrace.
Při zmínce o migraci autor akcentoval její zřetelnou dějinnou proměnu od pohybu
celků k pohybu jednotlivců (byť rozeznávaných jako příslušníků nějaké skupiny
podle jejich etnického původu), klade důraz na její individualizaci. Již se nejedná
o celá společenství migrující s očekáváním lepšího živobytí, ale o jednotlivce či
rodiny, nanejvýš skupiny.1 Moderní urbánní migrace postrádá charakter
celkovosti, do cílových lokací se dostanou pouze nekompletní výseky, elementy
původních societ, původní zaniká, v procesu rekonstrukce vlastních etnických
identit se ustavuje jiný kulturně společenský útvar, než byl původní.
S vědomím individualizace migrace Park navrhuje, aby byla migrace zkoumána
„ve jejích subjektivních aspektech a manifestována změněným typem osobnosti,
který vytváří“.2 Základem pro vytvoření změněné osobnosti migranta je
emancipace, osvobození se od normativů, kulturních obsahů její původní, jinde
lokalizované existence. Jedinec se octne, podobně jako v tzv. přechodových
rituálech či v tzv. anomické situaci, mimo sféru doposud platných imperativů,
stane se v jistém smyslu kosmopolitním, zároveň ale také opuštěným. Termín
kosmopolita Park užívá se zřetelným a přiznaným odkazem na Simmela, patrně i
Spenglera, v podstatě je Parkův důraz na subjektivní aspekty migrace vstřebáním
a pokračováním Simmelova eseje Cizinec.3 Simmelův vliv se prokazuje v Parkově
pojetí migranta, který se během svého putování dostává za horizont svého
původního kulturního kontextu, což stojí za jeho relativně objektivním, často
sekularizovaným a nevázaným postojem, doslova se vychází ze skutečnosti, že
není pokrevně spojen s půdou, na které se nalézá.
Americké metropole, viděny Parkovou optikou, byly exponentem migrace,
historickou událostí měnících se světových vztahů, v nichž trvalý kontakt s cizím,
personifikovaný ve figuře emancipovaného kosmopolity, ruší „posvátný řád
rodového zvyku“ a nahrazuje ho racionalizovaným uspořádáním civilizace. 4 Park
1 Podobné tvrzení se může ve světle válečných či hladových exodů dvacátého století zdát jako
neudržitelné, v celkovém charakteru proměny migrace se ale držíme autorova stanoviska.
2 Ibid., s. 350.
3 V textu, jímž se zde zabýváme, zabírá více nebo méně přímá parafráze Simmela celou druhou
polovinu. Přestože má zmíněný Simmelův esej široký dopad na analýzu situací cizosti i mimo
hranice Parkova dosahu, nevěnujeme se mu zde podrobněji. Simmel, G. (1997). Peníze v moderní
kultuře a jiné eseje. Praha: SLON, s. 26–34. Jiným zdrojem, který Park téměř s jistotou znal, ale
neuvedl jej, byly práce z produkce Hull-Housu. Např. již uvedené Breckinridge, S. P. a Abbott, E.
(1912). The Delinquent Child and the Home. Russell Sage Foundation Charities Publication
Comittee: New York. Viz kapitola Hull-House.
4 Park, R. E. (1950, orig. 1928), s. 353.
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si byl vědom, že modernita má v urbanizaci jeden ze svých základů a že jde o
dějinný zlom definitivně proměňující perspektivy lidského společenství. Při
vědomí dějinné význačnosti zároveň ale neopouštěl univerzalistickou perspektivu,
v níž figuru cizince, jakožto specificky městský „typ“ vystupující na scéně ideální
ahistorické urbanity, nalezneme prodlévat ve stínu athénské stoy, na trhu
středověkého hansovního města či v koloniálním přístavu osmnáctého století.
Prvním příkladem, ideálním typem marginálního člověka byl Parkovi Žid. Za
okolností, kdy zmizely fyzické hranice, zdi židovského ghetta, se měl stát
individuem stojícím „na pomezí dvou kultur“, na pomezí své segregované
ortodoxie, tradiční židovské kultury a moderního evropského národnostního státu,
kde se mohl jako deklarovaný plnoprávný občan účastnit veřejného života a
obchodu. Z důsledků těchto změn se zrodil „nový typ osobnosti, kulturního
hybrida, člověka žijícího a sdílejícího intimní kulturní život a tradice dvou
odlišných lidí1 (kultur, společností)“.2
Park se hlásil k sociálně psychologickému pojetí osobnosti, jak ho předložili
Thomas se Znanieckim, v němž byla osobnost pojata jako subjektivní hledisko
kultury. Osobnost se považuje za získanou v procesu „hledání místa a nalezení
vlastní role v té které společnosti“.3 Otázkou je, co nastane, když toto místo
v původní společnosti, kultuře přestane být v procesu migrace relevantní k jeho
aktuální životní situaci. V tomto kontextu je pochopitelý Parkův odkaz na
zkoumání konvertitů provedené W. Jamesem, kde se poukazuje na změny v jejich
identitě a myšlení, mluví se o tzv. „rozděleném já“ (divided self), o „já“ mezi
starým a novým. V osobnosti migranta, marginála má dojít k trvalému stavu
rozpolcení, ke krizi projevující se duševní nerovnováhou, zesíleným sebezpytem a
neklidem: „Žije ve dvou světech, v obou z nich je víceméně cizincem.“ 4
Marginálnímu člověku můžeme rozumět jako osobnostní konstelaci, formující se
na základě kulturního konfliktu plynoucího z kontaktu a vzniku nových kultur.
Park ho také nazývá vedlejším produktem akulturace, která zase navazuje na
„ekonomický, kulturní a politický imperialismus“.5 Dle Parka je mysl, osobnost
imigranta, marginálního člověka bohatým substrátem, jehož prozkoumání může
1 Myšleno také jako rodičů. Problém se zesiloval, pokud byly děti ze smíšeného manželství.
2 Park, R. E. (1950, orig. 1928). Human Migration and Marginal Man, s. 354.
3 Park, R. E. (1950, orig. 1931). Personality and Cultural Conflict. CPP I, s. 359.
4 Park, R. E. (1950, orig. 1928). Human Migration and Marginal Man, s. 356.
5 Park, R. E. (1937). Introduction. In Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937). The Marginal Man –
A Study in Personality and Culture Conflict. New York: Russell and Russell, s. xviii.
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poskytnout klíč k porozumění adaptaci na moderní urbánní prostředí, tedy i
vyplývajícím civilizačním problémům.
Ve stati Personality and Cultural Conflict1 se poukazuje na projevy kulturního
konfliktu v rovině osobnosti migranta jako na důsledek nedostatečné akomodace
či asimilace v obou skupinách, kulturách, ke kterým se vztahuje. Proto se dále
vyslovuje v tom smyslu, že studium osobnosti migranta na poli klinické
psychologie je do budoucna možným východiskem s přínosem pro studium
procesů sociální a kulturní změny. Jinou typickou skupinou, u níž se identifiuje
vysoká proporce marginality a která úzce souvisí s neukončenými stádii
„rasového cyklu“, jsou tzv. míšenci. Zde Park vychází z výše zmíněné teorie o
komplikaci asimilace „rasových amalgámů“, v níž se pracuje s tezí, že potomek
dvou rodičů rozdílné rasy bude zároveň vystaven protichůdným kulturním
působením z primárních skupin obou rodičů a zároveň bude vylučován z obou
skupin jako nekompletní příslušník dané rasy. Takový jedinec „je biologicky
výsledkem smíšení rozdílných ras a díky tomu také dvou rozdílných kulturních
tradicí“.2
Po Parkovi koncept marginálního člověka převzal a podrobněji rozpracoval
E. V. Stonequist.3 Za základní předpoklad pro vznik marginální situace označil
stálejší kontakt dvou nebo více kultur, kdy jedna plní podřízenou, případně i
minoritní roli. Podřízená skupina nemusí přistoupit otevřeně k asimilačním
tendencím, může se do sebe uzavřít (a často tomu tak činí). Druhá možnost
nastává, když prokáží vliv přitažlivé síly dominantní kultury. Jedinec náležející k
podřízené skupině je vystaven působení z obou směrů. V prostředí s takovým
podvojným působením se i osobnosti a životní dráhy zdají jako podvojné: „Ve
svých osobnostech odrážejí hlediska a vztahy ke dvěma kulturám.“ 4 Stonequist
1 Není bez zajímavosti, že v daném eseji prokazuje obeznámenost s tehdejší psychologickou
literaturou – Freudem a především Janetem. V souvislosti s migrací a psychologickými změnami
ho cituje: „Mohl bych napsat celé pojednání o patologii stěhování domácnosti, tak ohromující a
vážná jsou onemocnění, která přináší takové domácí pozdvižení.“ Park, R. E. (1950, orig. 1931).
Personality and Cultural Conflict, s. 364.
2 Park, R. E. (1937). Introduction. In Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937). The Marginal Man –
A Study in Personality and Culture Conflict. New York: Russell and Russell, s. xviii.
3 Stejnojmennou studii mu dokonce věnoval. Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937). The Marginal
Man – A Study in Personality and Culture Conflict. New York: Russell and Russell. Původně se
jednalo o Stonequistovu disertaci na katedře sociologie v Chicagu (obhájena 1930). V podtitulu
disertace nestálo „A Study in Personal and Cultural Conflict“, ale „A Study in Subjective Aspects
of Cultural Conflict“.
4 Stonequist, E. V. (1935). The Problem of the Marginal Man. AJS, Vol. 41, No. 1, s. 3.
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pojímá „marginálního člověka“ jako abstraktní model, měl by být souborem
„psychologických znaků, které jsou korelátem dvojitého (duálního) vzorce
sociálního konfliktu a identifikace“.1
Autor se obšírně zabýval Parkem naznačenou souvislostí mezi marginalitou a
„míšenci“. Izoluje sedm různých situací vztahu míšenců k oběma původním rasám
a kulturám. Z dnešního pohledu se jedná o analýzu vybraných koloniálních
situací. Zvláště zajímavé je srovnání různých „kontrolních strategií“, kdy se
sleduje podíl koloniální (státní) administrativy na kontrole „míšení“ a jejich
statusu. V situaci anglo-indických a holandsko-indonéských míšenců vystupuje do
popředí patrná snaha o chtěné, ale kontrolované míšení, které mělo
„vyprodukovat“ lokální vládnoucí vrstvu. Tito míšenci dostali přístup k cílenému
„západnímu“ vzdělání a identifikovali se postupně s kolonizační kulturou.
Zastávali pak všemožné posty v administrativě (také v armádě a policii, poště
apod.), které byly místním jinak zapovězeny, jejich působnost však byla omezena
jen do jisté úrovně rozhodování, na místa s vysokou úrovní samostatného
rozhodování a zodpovědnosti jmenováni nebyli, aby neohrozili koloniální režim.
Identifikací s koloniální kulturou se odcizovali autochtonnímu obyvatelstvu,
nahlíželi ho svrchu, domácí je zase považovali za posluhovače, zrádce vlastní
kultury. Zde se ukazuje, že marginální situace může být do jisté míry výsledkem
řízeného procesu kontroly cílenou akulturací části nativního obyvatelstva, kdy se
počítá s tím, že vytvoří jakousi nárazníkovou populaci mezi domácími a
kolonizátory a vyřeší tak věčný problém kolonizace – správu s nedostatkem
populace kolonizující mocnosti.
Roli „nárazníkové skupiny“ měli plnit také například „kapští míšenci“, kteří
nebyli výsledkem účelného jednání kolonizační správy, ale výsledkem míšení
otroků. Když bylo v té oblasti otroctví zrušeno (1833), obdrželi volební právo a
občanství. Identfikovali se převážně s kulturou bílé menšiny, nebyli však
akceptováni ani bílými (nezastávali extenzivně pozice ve správě), ani většinou
původního afrického obyvatelstva.
Kromě tří zmíněných „koloniálních situací“ se autor věnoval situaci míšenců na
Havaji, Haiti, v USA (zde v podstatě kopíruje výše uvedenou pozici Parkovu) a
v Brazílii. Posledně zmíněnou považuje za důsledek relativní otevřenosti
1 Stonequist, E. V. (1935), s. 10.
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Portugalců vůči míšení. Poznamenává, že Portugalci jako jediní ve svých
koloniích zákonně neomezovali míšení Evropanů a Afričanů, což mělo mít za
následek relativně poklidné soužití. Marginalita se zde snižovala praxí
rozeznávající míšence jako bělochy.
Stonequistova teze předpokládá, že míšenec dvou „ras“ bude míšencem
(hybridem) dvou kultur, které jsou obvykle ve vztahu dominance a podrobení
(nikoliv na základě jejich „přirozenosti“), a tento vztah bude dále formovat jeho
psychologický vývoj. Myšlenka není problematická, pokud nezahrnuje celou
vzniklou sociálně-kulturní entitu, čili nevztahuje-li se na všechny. Pokud je
ponechán prostor pro relativní indeterminaci psychického a sociálního vývoje
různých individuí ve stejné skupině, nedospěje se k problematickým výrokům
typu „(všichni) Češi jsou (...)“, ale k zjištění výskytu odpovídajících vlastností či
znaků. Každopádně se jedná o typický problém zobecnění – například zmíněná
anglo-indická

komunita

vykazovala

zřetelné

marginální

znaky

i

z psychologického hlediska, neindikuje to ale tendenci v hypotetické „přirozenosti
charakteru“, ale v konkrétní situaci kulturních a sociálních vztahů. U hledisek,
která ovlivňují marginalitu při přijetí hodnot dominantní kultury a zároveň jejím
odmítnutí na základě „viditelné odlišnosti“ či etnicity, které jsou pro některé
situace míšenců typické, je důležité vést v patrnosti, že ne každý v obdobné situaci
reaguje získáním marginálních psychologických znaků. Totéž platí pro další
typické marginální situace, v nichž nefiguruje hledisko „rasy“, ale pouze kultury,
když se jedná o „kulturní hybridy“.
Obecným typem „kulturního hybrida“, na který v souvislosti s urbanizací
zaměřujeme pozornost, je imigrant.1 Ten podle Stonequista zažívá v procesu
přizpůsobení se nové kultuře (obvykle používá termínu asimilace) hluboké změny
v „sociálních, mentálních a emocionálních aspektech osobnosti“, 2 jež rozsahem a
intenzitou přirovnává k „druhému dětství“. Upozorňuje, že pro imigranty je
typická ztráta či zamlžení zdravého emocionálního života a specifický
oportunismus zastávající místo emocí, což dokresluje např. následujícím
poetickým příkladem: „Na několik let jsem zapomněl, že zpívají ptáci, voní
květiny a září hvězdy, ztratil jsem zájem o divadlo, hudbu i literaturu. (…)
1 Stonequist se jako Park zabýval incidencí marginality u Židů (viz „diskuse“ na konci oddílu).
2 Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937), s. 92.
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Nepřemýšlel jsem o tom, co mám nebo nemám rád, ale co bylo pro mne
výhodné.“1 Imigrant ztrácí platnost vlastního původního postavení i status
(déclassé), celek jeho „kulturního bytí“ je ohrožen.2
Z autorů, jimž jsme se dosud věnovali, je Stonequist prvním, u něhož nalézáme
při studiu procesů migrace a přizpůsobování v popředí situaci tzv. „druhé
generace“. Druhou generací se rozumí potomci migrantů, narození již do přímého
působení nové kultury. Ti čelí z hlediska vztahu mezi vlastní a cizí kulturou
odlišným problémům než jejich rodiče, riziko marginality se u nich zintenzivňuje.
Obvykle dostávají běžnou dětskou výchovu v pojmech kultury rodičů, otázkou je
zde, jak přesně výklad kulturních pojmů probíhá. Jeden z obvyklých vzorců
seznámení se s původní kulturou vyrůstá na základě již pouze dílčího předání
zvyků rodičů, kteří si sami ponechávají jen určitou „žitou“ část původní kultury,
protože se již pragmaticky upínají ke kultuře nové, nebo jednoduše nedbají o
předání tradic, které nejsou součástí jejich každodennosti. Jinou možností je
obrana, uzavření se do vlastní kultury před tlaky asimilace. Skupina volí vědomě
(některé) strategie, aby se „nerozpustila“ v dominantní kultuře, aby si zachovala
kulturní identitu. Takové „obranné“ semknutí se projevuje např. rigidním
tradicionalismem, přísnou endogamií, může vést k přetížení některých kulturních
významů, konzervativismu a fundamentalismu. Bývá usnadněna nějakou formou
zřetelného komunitárního uspořádání v etnickém clusteru.3
Stonequist upozorňuje na riziko „mimetického“ přijetí nové kultury v okleštěné
podobě: „Jejich zvyky a morálka trpí, protože napodobují pouze dílčí části
amerického života, zejména v obchodě a průmyslu (…). Postrádají kontakt
s vybranějšími aspekty amerického života. Často se u nich rozvine pocit
podřízenosti v kulturním slova smyslu. Tento pocit se pak kompenzuje pocitem
nadřazenosti vůči kultuře rodičů.“4 Ve srovnání se svými rodiči se ale mohou
snadněji identifikovat s celkovým kulturním milieu dané země, snadněji si
osvojují jazyk, významy institucí, norem. Obeznámenost s nimi se zřetelněji
promítá do jejich jednání, stává se součástí jejich osobnosti, identity.
1 Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937), s. 93.
2 Viz dále Schutzův Cizinec.
3 Podrobněji k různým formám organizace imigrantů in Park, R. E. & Thomas, W. I. (1921). Old
World Traits Transplanted. New York: Harper and Brothers.
4 Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937), s. 100. Pro bližší porozumění problému marginality jako
pozici mezi dvěma (sub)kulturními vlivy stojí za zmínku Goffmanovo porovnání „rozpolcenosti“
příslušnosti k „vlastní“ a „cizí“ skupině. Goffman, E. (2003). Stigma – Poznámky o způsobech
zvládání narušené identity. Praha: SLON, s. 123–144.
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V druhé generaci dochází k největší tenzi v okamžiku, když si dospívající jedinec
uvědomí, že znalost celku standardů, nároků a významů kultury, s nímž se tak
pracně sžil, který si leckdy doslova vybojoval vůči tradici vlastní domácnosti
reprezentující kulturu původu rodičů, nestačí k tomu, aby byl rozeznán a uznán
jako její plnohodnotná součást.1 Opakovaná zklamání v různých oblastech
každodenního života ho nakonec staví proti dané kultuře. Frustrace, kterou zažívá,
je tedy jiného druhu než ta, již zažívá jeho rodič jako „déclassé“.
Druhogenerační jedinci jsou tak mnohdy marginálové par exellance. Z bohatých
případových materiálů, jichž Stonequist užívá, uvádíme jako ilustraci výše
uvedené rozpolcenosti zkušenost amerického Japonce: „Cítím, že Japonci, bez
ohledu na to, jestli první nebo druhé generace, jsou nahlíženi s podezřením.
Nepsaná práva upřednostňují bělochy oproti orientálcům. Nejsme považováni za
Američany, ale za cizince, a lidé věří, že navždy zůstaneme Japonci. My z druhé
generace jsme na druhou stranu cizí i pro naše rodiče. To z nás činí ztracenou
generací“.2 Tento příklad opět poukazuje na původně Parkovo východisko
asimilačních komplikací „vzhledově odlišných“. Obtíže nastávají, protože
předsudky jsou přímo spojeny s vnějškem, s „rasovými znaky“ a na ně
napojenými „předsudečnými kulturními specifiky“, proto je možné, že pokud
bude migrant odlišné rasy i kultury, riziko marginalizace se zvětšuje. Za této
konstelace, při vylučovacím tlaku dominantní skupiny na „rasové znaky“ může
dojít k pocitům sebeodcizení: „(...) odcizení od vlastního 'self' je pravděpodobné,
když je psychologická akulturace doprovázena rasovým stigmatem. V takové
situaci vnímají jedinci vlastní tělo jako problematické.“ 3 Situace se může dále
komplikovat s národností, občanstvím, etnicitou. Společenské hodnocení
„smíšených typů“ má obvykle přímou souvislost s předsudky vzhledem k té z ras,
která má nižší společenskou pozici.
Stonequist věnoval zvláštní pozornost životnímu cyklu marginála. Jeho pojetí
částečně navazuje na Parkův „rasový cyklus“, jemuž jsme se věnovali výše.
1 Lidé jsou dnes v evropských zemích obvykle plnoprávní, plnoprávnost ale spočívá také v uznání;
do jaké míry je možné žít jako ostatní, setkat se s respektem, srovnatelnou odezvou bez toho, aniž
by byla nějak vynucována. Podrobněji Taylor, C. (2001). Politika uznání. In: Gutmann, A. (eds.)
Multikulturalismus – Zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia – Nakladatelství FÚ AVČR,
s. 41–78.
2 Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937), s. 104.
3 Lyman, S. M. (1994). Color, Culture, Civilization – Race and Minority Issues in American
Society. Chicago: University of Illinois. s. 253. K otázce „viditelnosti“ Goffman, E. (2003). Stigma
– Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: SLON.
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Rozlišuje tři základní etapy (dětství, adolescence, dospělost) podle percepce a
přizpůsobení se konfliktní situaci.1 V dětství vliv rasového nebo kulturního
konfliktu na vlastní život není uvědomován. Období se vyznačuje nízkou
intenzitou „rasového vědomí“, v dokumentech a osobních biografiích je obvyklý
popis dětství, v němž nejsou rasové či kulturní rozdíly plně rozeznávány ve své
„důležitosti“. Dětství chápe jako „premarginální fáze“, v níž dochází k osvojování
hodnot majoritní společnosti v procesech socializace a enkulturace (Stonequist
používá termín „částečná asimilace“).
V adolescenci si plně uvědomuje konflikt. „Rasové vědomí“ o vlastní jinakosti se
formuje na prahu adolescence. Společnost začne v myšlení „marginála“
vystupovat duálně, hranice mezi vlastním a cizím se jasně ohraničuje. Dětské
osvojení relativní „demokratičnosti“ společnosti dostane trhliny v zažívání
procesů označování a vylučování z plného členství. „Šok“ z devalvace návodů
k dosahování samozřejmě očekávaných reakcí může vést k dezorientaci. „Krize“
dosavadní koncepce společnosti a zkušenost s její neplatností vede k reformulaci
vlastní společenské pozice a pojetí sebe sama.
Dospělost je obdobím dlouhodobého přizpůsobení se situaci. Rejstřík reakcí na
počínající marginální situaci je široký. Jedinec se může plně adaptovat ve smyslu
asimilace (pokud mu to např. jeho kulturní kompetence a rasové rysy z hlediska
akceptace většinovou společností umožní), může setrvat v pozici marginální
adaptace nebo se v jejím důsledku dezorganizovat, nebo zmíněná přizpůsobení
střídat. Zaujetí dospělé pozice v marginální situaci znamená, že se jedinec bude
plně orientovat k přijetí hodnot dominantní kultury, společnosti (bude usilovat o
začlenění v procesech asimilace), nebo že bude stejné úsilí zaměřovat na
menšinovou kulturu, nebo bude hledat rovnováhu v akomodaci mezi oběma.
V průběhu života (v celku životního cyklu, i během jednotlivých fází) se tyto
orientace mohou měnit. V biografiích, které Stonequist uvádí, vystupuje do
popředí reflektovaná otázka rozhodnutí, dilema jakým směrem se vydat, jakou
část svého kulturního bytí odvrhnout a jakou naopak akcentovat. Např. Židé
v Chicagu často opisovali jakýsi oblouk – od počátečního odklonu od hodnot
vlastní komunity ke kosmopolitismu a „nežidovskému“ způsobu života se
postupně navracejí do náruče ghetta, kde kýžený klid stejně nenacházejí.2
1 Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937), s. 120–138.
2 Viz např. Wirthovo Ghetto a „diskuse“ oddílu „přirozená oblast“.
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Při vymezení typických osobnostních znaků marginálů Stonequist vychází
z jejich specifické situace, marginální individuum má svých „osobnostních znaků“
nabýt na základě zakoušení skupinového konfliktu jako osobního problému. 1
Jedná se o ty fáze životního cyklu, kde se marginální situace z hlediska osobnosti
váže na zažívání konfliktu, na období, kdy je frustrována úspěšnost socializace,
enkulturace v dominantní skupině. Odmítnutí, vykázání na „místo kam patří“ plní
roli úvodní šokující zkušenosti.
Jedinec si postupně uvědomuje, že je ostatními vnímán speciálním způsobem.
Této skutečnosti přizpůsobuje své cíle, koncepci sebe sama, osobnostní strukturu.
Otázka po vlastním postavení vyplývajícím z odlišnosti je mu neustále
předkládána; jak poznamenává afroamerický sociolog W. E. B. Du Bois: „Mezi
mnou a okolím stojí vždy nevyřčená otázka. (…) Místo aby řekli: Jaké je to být
problémem, říkají: V mém městě znám výjimečného barevného muže.“2
Charakteristickým rysem marginála má být „dvojité vědomí“ (double
consciousness) jako výsledek odcizení dvěma kulturám, při němž je schopen se
nahlížet z obou pohledů.3 Stonequist při koncipování podvojného sebevnímání
skrze imaginaci „těch druhých“ vychází z Cooleyho „zrcadlového self“, 4 ovšem v
případě marginála je efekt zdvojen, každý z obou odrazů ukazuje jiný obraz.
Všudypřítomná nejednoznačnost a ambivalence vede k nárůstu citlivosti, rasového
vědomí, k pocitům méněcennosti, kompenzačním mechanismům, sebeidentifikace
je nestálá. „Tento rys se vztahuje k přehnanému sebe-vědomí. Rozvinulo se
stálým pohlížením na sebe skrze ostatní. Může vyústit do tendence nacházet
nepřátelství a diskriminaci i v situacích, kde nebyly zamýšleny.“ 5 Může být
považován za příliš usilovného či agresivního při snaze dosáhnout vysněné
společenské pozice.
Marginál může více než kdo jiný disponovat specifickou sociální citlivostí,
vyvinutou kombinací pozice vnějšku a vnitřku, člena society i outsidera. Nutnost
intenzivnější sebereflexe nebo jen sebepozorování tříbí ostrost vidění, může
rozvinout schopnost kritiky víceznačností a pokrytectví skrytých v dominantní
kultuře (objektivita Simmelova cizince). Stonequist dále upřesňuje: „Ale mnoho
1 Stonequist, E. V. (1961, orig. 1937), s. 140.
2 Ibid., s. 143.
3 „Dualita“ marginála také pochází od Parka.
4 Pojem „looking-glass self“. Blíže v odstavci věnovaném Cooleymu a primární skupině.
5 Ibid., s. 150.
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z této zvětšené mentální aktivity je imitativní a konformní, nikoliv ve své podstatě
kreativní.“1
Protože je akceptace marginála dominantní skupinou jevem spíše menšinovým,
Stonequist promýšlí

varianty, co následuje po odmítnutí snah o dosažení

dominantní skupiny. Častou rolí, k níž se marginálové údajně uchylují, je
„nacionalista“, vyjadřuje přiklonění se k podřízené skupině a úsilí tuto situaci
změnit. Může nabývat rekonstrukční a mobilizační podoby, ale také extrémních
„revolucionářských“, proti dominantní kultuře/skupině namířených tendencí.
Odmítnutý marginál se při obratu k „podřízené” komunitě nemusí změnit
v agresivního nacionalistu či etnocentristu. Může zaujmout výsadní postavení
uvnitř komunity jako klidný reformátor, „učitel komunity a sjednotitel“, jakýsi
komunikátor mezi dvěma kulturami. Autor v tomto smyslu zdůrazňuje po Parkově
vzoru roli „míšenců“ pro „afroamerické obrození“.
Stonequist vnímal „marginálního člověka“ jako výzvu a možný výchozí bod pro
zkoumání problematiky vlivu kulturní změny, kontaktu a konfliktu na osobnost
pro sociální vědy:2 „Marginální člověk je klíčovým osobnostním typem
v kulturních kontaktech. (…) Jeho život rekapituluje něco z procesů popsaných
v rasovém cyklu.“3 Autorovu pozici by bylo chybou vysvětlovat jako
jednoznačnou, Stonequist

sám předpokládal variabilitu

možných reakcí

v situacích, které mohou a nemusejí vést k typu osobnostních problémů, jež
v konceptu „marginálního člověka“ naznačil.
C. P. Siu se věnoval analýze jiné situace než marginální, typ sojournera 4 však
vypracoval jako reakci na prověřování Parkových5 a Stonequistových tezí o
marginalitě při studiu čínských komunit, především specifických čínských čistíren
v amerických městech, pro jejichž pracovníky se typ marginála ukázal být
neplatný. Okolnosti týkající se sojournera jsou ale marginálovi natolik podobné,
že se dá hovořit o různých variantách téhož procesu – procesu migrace, který však
v různých situacích u různých etnik působí odlišně. Otázkou zůstává, zda se
1 Ibid., s. 155.
2 Následují formulace odpovídá původní Parkově pozici.
3 Ibid., s. 221.
4 Siu, C. P. (1952). The Sojourner. AJS, Vol. 58, No. 1, s. 34. Inspiroval se u C. E. Glicka, který ve
své disertaci z roku 1938 The Chinese Migrant in Hawai zavedl dichotmii „postojů sojournerů a
usedlíků“. Pojem nepřekládáme, dá se přeložit jako příchozí, host nebo jako nádeník, gastarbeiter.
5 C. P. Siu pracoval s biografickým materiálem (korespondence mezi Čínou a Amerikou), jeho
monografie patří do skupiny chicagských „etnických“ studií.
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odlišnost váže na kulturní rozdíly, nebo pouze na důvody migrace. Domníváme
se, že zde jsou to rozdílné motivy a cíle, které ovlivňují jiný „komunikační styl“ a
jiné vymezení pozice sojournera v dominantní kultuře, důvody jsou kulturní
povahy, v tomto případě vyplývají z povahy tradic spojených s životem širší
čínské rodiny. Sojourner je v Siově perspektivě „deviantním typem“ vzhledem
k marginálovi, který ve vztahu k dominantní kultuře může, ale nemusí přejít do
marginální fáze. Děti sojournerů však marginální situaci čelí téměř s jistotou.
Sojourner je úmyslně zasazen do kontextu Simmelova Cizince v tendenci
k usazení se, které je ve svém trvání omezené, a tedy není zřejmé, kdy se dá zase
do pohybu.1 Také v pohybu mezi dvěma světy, 2 v nichž může plnit roli „agenta
difúze“, připomíná svůj pravzor putujícího obchodníka, i fyzická blízkost
čínského nádeníka a jeho sociální distance je parafrází Simmela.
Sojourner se nepodřizuje asimilačním procesům, „je cizincem, který strávil
mnoho let svého života v cizí zemi, aniž by byl asimilován“. 3 Na rozdíl od
Parkova marginála soujourner postrádá znaky zřetelné „kulturní hybridizace“,
nejedná se u něj o problém rozhodnutí pro jednu z kultur, v nichž již „pobývá“,
snaží se naopak pevně ohraničit a izolovat vůči vlivům nové kultury, své kulturní
standardy hledí dodržovat se zvýšeným úsilím, hlásí se ke své kultuře, jako by
dominantní kultura neexistovala: „Všichni sojournerové mají společné jedno –
jsou si vědomi, že migrují za nějakým účelem, obvykle za účelem splnění
nějakého časově omezeného úkolu“.4 Jeho vztahy k okolí mají více povahu
nezúčastněného soužití než skutečné sociality. 5 S. M. Lyman zdůrazňuje jeho jako
by pouze „tělesnou“ přítomnost: „Byl tam pouze kvůli tomu, aby si vydělal dost
peněz na cestu zpět; byl zde pouze jako tělo, zatímco jeho duše zůstala doma.“ 6
Dominující „orientaci na práci“ (na funkci) kombinuje s „orientací na vlastní
skupinu“.

Specifického

zapouzdření

dosahuje

příklonem

k

tradici

a

etnocentrismu.7
1 Siu, C. P. (1952), s. 43.
2 V této původně pracovní migraci je silně zastoupena tématika migračního toku mezi venkovem a
městem (urbánní kontinuum).
3 Siu, C. P. (1952), s. 34.
4 Sojournerem nemusí být podle Siu pouze tradiční pracovní migranti, ale také „kolonisté,
obchodníci v zahraničí, zahraniční studenti a novináři, misionáři, či antropologové“. Siu, C. P.
(1952), s. 34.
5 Sojournerovu pozici vzhledem k většinové Siu popisuje jako pozici diváka či outsidera.
6 Lyman, S. M. (1994), s. 243.
7 Číňané prosluli vůči většinové společnosti odolnou organizací vlastních ghett, čínských čtvrtí.
Organizovali se obvykle do klanů (hui kuan) podle jazykových charakteristik, které odpovídaly
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Pracovní činnost, kterou vykonává, nemusí odpovídat (a obvykle neodpovídá)
jeho pracovním preferencím v domácích podmínkách, v případě čínských
sojournerů se nabídka pracovních možností podstatně zredukovala po zavedení
legislativy proti čínským imigrantům. Patrný nesoulad vyrovnává sojourner
vysvětlením vykonávané činnosti její zamýšlenou přechodností. Skutečnost, že se
s vykonávanou prací může pojit nižší status, nevnímá jako zásadní problém pro
svou celoživotní perspektivu, „kariéru“, prací totiž usiluje o zajištění statusu
v domácí societě. Soustředí se plně na svou práci „teď a tady“, namísto statusu u
něj do popředí vystupuje funkce. Sojourner se neasimiluje, protože neprojektuje
vlastní životní dráhu do kulturních daností většinové společnosti, nedefinuje
vlastní životní kariéru v jejích pojmech. Orientuje se na omezený výkon – na
provádění jistého druhu práce, který leží mimo či na hranici dominantní kultury,
neasimiluje se, protože své cíle nespojuje s danou kulturou.1
Vědomí přechodnosti může paradoxně přispět k prodlužování jeho pobytu. Pokud
má zajištěnou práci adekvátní k tomu, aby po svém návratu dokázal zajistit
statusovým očekáváním v domácí kultuře požadovaný tvar a realizaci, není
neobvyklé, že pokračuje ve svém „pobytu“. Trpkým vyjádřením specifika
sojournerovy „sysifovské“ životní dráhy je výčitka jeho v Číně čekající manželky:
„Slíbil jsi mi, že pojedeš do Ameriky pouze na tři roky. (…) nyní jsi tam ale skoro
třicet let.“2 Prodlužování se nevědomky odráží v pomalém ovlivňováním
dominantní kulturou, ať je „zapouzdřen“, jak chce, musí činit některá rozhodnutí
vyplývající z povahy prostředí, ve kterém se vyskytuje. I když není asimilován,
navyká si na nové pohyby. Nově nabyté znalosti, jistá orientovanost v dříve cizím
prostředí pak působí při dalším odkládání návratu jako argument odpovídající
principu účelnosti jednání. Věčným problémem sojournera je, že práce není nikdy
dokončena, že se nashromážděné finanční rezervy, pokud v jejich získávání vůbec
uspěje, vždy vyčerpají, což znamená další podnícení pohybu. Sojournerův pohyb,
ať již skutečný, či potenciální, je ukončen až důchodem či smrtí.
Jestliže marginál pociťuje napětí z interiorizace dvou kultur, ze skutečnosti, že
stojí často mezi tradicemi vlastní skupiny, představovanými rodinou a komunitou,
původním oblastem. Stejně tak tradiční právo (kadi) stálo za pečování o vztahy a jejich případnou
disciplinaci v komunitě, kam platnost zákonů většinové společnosti nedosahovala. Lyman, S. M.
(1994), s. 244.
1 Siu také reaguje na Parkův rasový cyklus, v případě čínských sojournerů ho modifikuje na
posloupnost stádií: akomodace – izolace – neasimilace. Dle C. P. Siu (1952), s. 41.
2 Ibid., s. 36.
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a přijatými cíli, orientacemi, hodnotami dominantní skupiny, tak sojourner si spíše
„stýská“, protože nejbližší zanechává doma.

Zatímco marginálova rozpolcenost

tkví mezi dvěma kulturními vzorci, jimiž je obklopen, jádro sojournerova
životního zaměření leží fyzicky mimo jeho dosah. Jestliže je marginál jako by
napůl v obou kulturách přítomen fyzicky i v rozumění a myšlení, fyzicky je
sojourner přítomen tam, kde přesně nerozumí, aby se tam, kde fyzicky přítomen
není, později uplatnil jako navrátilec. Po návratu se obvykle setkává
s neporozuměním, jako ho popisuje v eseji o navrátilci Schutz: „Navrátilec není
stejný člověk, který odjel. Není stejný sám pro sebe, ale ani pro ty, kteří ho
očekávají.“1 Doma nakonec působil jako cizinec, po vyčerpání finančních zdrojů
se proto opět vydává za prací. Tento paradox bezdomoví, odvozený od úsilí
zajistit si domov, s sebou nese vpravdě sysifovské utrpení. Když rozdílnosti obou
obou typů shrneme, spočívají ve skutečnosti, že marginála zahlcují příliš
intenzivní různorodá působení, prožívá jakýsi sociokulturní přetlak, sojourner
zase jako by byl vůči podnětům indiferentní a skryl se do své monotónní dřiny.
V jednom jsou si oba typy blízko – v přechodnosti.2
Sojourner je typem dlícím v trhlině, není neobvyklým jevem, že se jeho život po
letech v cizí zemi odkloní od původního kulturního fundamentu a zároveň
nepřipomíná kulturu hostitelskou. Siu uvádí situaci, kdy se cyklus návratů domů a
zpět do místa práce z různých důvodů naruší (změna politické situace, válka).
Přestože se pak jeho tendence k návratu inhibuje, sklon k asimilaci se neobjevuje.
Umírá pak jako kulturně osiřelá bytost, ani Číňan ani Američan v čínské čtvrti,
v trhlině mezi Asií a Amerikou. Zavedením pojmu sojourner přispěl Siu k diskusi
o „sociálních typech vznikajících z rasových a kulturních kontaktů“, jejichž
dosavadní prozkoumání považoval za fragmentární. Siu také navrhoval zkoumat
ty situace a typy, které plně neodpovídají dvěma zde pojednávaným, tedy typy
hraniční.
Přehledu reakcí na Parkovo a především Stonequistovo vymezení marginality
dominují pokusy o vývoj konceptu upřesněním a prohloubením sociálních vztahů
mezi skupinami a jednotlivci na úrovni osobnosti, k čemuž je patrně vedla snaha o
1 Schutz, A. (1962, orig. 1945). The Homecomer. In Natanson, M. (Ed.), Collected Papers I. The
Hague: Martninus Nijhoff.
2 Přechodnost u sojournera se prostorově fixuje v koloběhu pohybů mezi původním domovem a
místem, kam odjíždí dlouhodobě za prací, a zároveň v prostorové izolaci čínské čtvrti.
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funkčnější

operacionalizaci

konceptu.

Nevyhýbají

se

ani

těm

částem

Stonequistova přínosu, jejž jsme nazvali „role marginála v koloniální a
postkoloniální situaci“.
W. Green k „marginálnímu člověku“ trpce poznamenává: „Tento koncept, jako
mnoho jiných v moderní sociologii, byl nekriticky převzat do literatury, aniž by
byl podroben empirickým zkoumáním.“ 1 Celkově považuje Parkovo i
Stonequistovo rozpracování problému za nepřesné. Koncept marginálního člověka
shledává jako vědeckou formulaci indiferentní, protože vykazuje celou řadu příliš
široce a nejasně vymezených situací. Tato povšechnost stojí patrně za skutečností,
že v době autorova příspěvku nebyl příliš využívaným základem pro hypotézy
empirických výzkumů.
Stonequistův předpoklad osobního konfliktu a krize v důsledku zážitku
skupinového konfliktu, který vyplývá z konfliktu kulturního, je podle Greena
třeba upřesnit – situace potenciálního marginála má mít následující podobu:
„Kulturní rozdíly musí být zřejmé, musí dojít ke snaze opustit rasovou či etnickou
skupinu a jedinec má pociťovat silnou identifikaci s hodnotami rodiny, resp.
původní skupiny.“2 Dále se zaměřuje na moment odmítnutí. Domnívá se, že
absolutní intenzita nevyvolává maximální marginalitu, nýbrž střední úroveň
odmítání, jeho nepředvídatelnost a nejistota jsou silnějšími marginalizujícími
faktory. Do jisté míry zpochybňuje také Parkovo a Stonequistovo přesvědčení, že
mysl marginálního člověka je nejlepším materiálem pro studium kulturní změny,
protože „mysl odmítnutého snaživce je nejselektivnějším mechanismem“. Také
protože hranice, kam sahají možnosti zkoumání problému na úrovni osobnosti,
nepokrývají širší problémy společenské struktury a sociálních sil, které jsou mimo
kontrolu zkoumaného. Jiná Greenova výtka se zaměřuje na biografie, s nimiž Park
a především Stonequist pracovali. Klade otázku, zda autoři užitých biografických
materiálů, které byly „vysoce citlivými a intelektuálními literárními vyjádřeními“,
poskytli reprezentativní obraz „snah a tužeb moderního amerického Žida“.
M. M. Goldberg se zaměřuje na pojem „marginální oblasti“ (marginal area): „Je
zde pojímána jako region, kde se překrývají dvě kultury a kde zabydlená skupina
čerpá z obou kultur.“ 3 Populace, které se v této oblasti vyskytují, nesou znaky
1 Green, A. W. (1947). A Reexamination of the Marginal Man Concept. Social Forces, Vol. 26, No.
2, s. 167.
2 Green, A. W. (1947), s. 171.
3 Goldberg, M. M. (1941). A Qualification of the Marginal Man Theory. AJS, Vol. 6, No. 1, s. 52.
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obou kultur, narůstá možnost kulturního konfliktu, který, pokud nastává, iniciuje
výskyt marginálních jedinců. Pro výskyt marginálního člověka navrhuje čtyři
základní předpoklady: I) Marginální individuum musí na „kulturních hranicích“
vyrůstat od narození. II) Tyto podmínky jsou stejné pro něj i pro ostatní členy jeho
primární skupiny. III) Pokud jeho marginální pozice není překážkou, nefrustruje
naučená očekávání a přání, není již marginálem, tzn. není někde mezi dvěma
kulturami, ale je příslušníkem pozitivně vymezené „marginální kultury“, která se
mu jeví stejně jako „nemarginálovi jeho nemarginální kultura”.1
Goldberg vymezuje hlavní funkci kultury poskytnutím norem, standardizovaných
vzorců chování a definic situací jedinci. Pokud vlastní kultura (byť marginální)
vybaví jedince ke komunikaci s kulturami jemu vnějšími a zabezpečí, aby nebyl
vystaven komplikovanosti interkulturní komunikační situace bez specifické
výbavy, „pak je pravděpodobně stabilní a normální osobou participující
integrovaným způsobem v aktivitách jednotné kultury“.2 Goldberg tedy chápe
marginální kulturu jako každou jinou v tom smyslu, že jedinci umožňuje podílet
se na skupinovém životě a vyjádřit vlastní kulturní zájmy bez toho, aniž by byly
podstatně odlišné od členů dominantní kultury. 3 Marginální člověk v tomto pojetí
nevystupuje jako rozervané a zmatené individuum, ale jako člen marginální
kultury (popisuje se „normální život” v marginální kultuře, ne nějaké odchylky),
která ostré hrany vztahů mezi původní „první generací“ migrantů a kulturou
domácích obrušuje a činí tak jeho život za dané situace plnohodnotným v tom
smyslu, že umožňuje zachovat funkci vazeb na členy vlastní široké rodiny a
náboženské instituce, a zároveň neomezuje dílčí sdílení a dosahování cílů a
životních způsobů původně vnějších jeho tradici.
Goldberg se zabýval otázkou marginality především ve vztahu k Židům.
Z několika výzkumů židovských komunit ve středně velkých amerických městech
odvozuje typický (značně idealizovaný) průběh života v marginální kultuře, který
je popisován jako idyla téměř prostá tenzí. Ke krizové marginalitě by podle něj
nemělo dojít, protože je daná osoba kulturně integrována, i když v kultuře
marginální. Tento pohled se může jevit jako spekulativní a příliš optimistický vůči
pozitivní funkci integrace (klade větší důraz na integraci jedince v jakékoliv
1 Goldberg (1941), s. 53.
2 Ibid., s. 53.
3 Ibid., s. 58.
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kultuře než na okolnosti, které se odehrávají kolem dané kultury). Jeho pozice je
přínosná v hledání alternativní reakce na kulturní kontakt, ve srovnání s
předchozími koncepty jde o alternativu optimistickou.
Kerckhoff a McCormick kritizují nejasné vymezení původního konceptu (zejm.
Stonequistova). Vycházejí z přesvědčení, že není jasné, „kdy je marginál
marginálem“. Zda ho vymezují uvedené psychologické znaky, nebo marginální
status, či obojí. Vztah mezi nimi není podle autorů uspokojivě vysvětlen, proto
přikročili k několika upřesněním. Vymezili tři základní reakční kategorie na
situaci duálního kulturního vlivu (z toho jednoho podřízeného): rebel, in-grouper,
apatik.1 Poukázali na možnost širokého reakčního spektra při zastávání marginální
pozice a zkomplikovali trivialitu logiky „když marginální situace, tak marginální
člověk”.2
Domníváme se, že Park nechápal plné rozvinutí psychologických charakteristik
jako automatismus pro každou marginální situaci. Park vymezil marginálního
člověka jako ideální typ v reakci na problémy spojené s urbánní migrací, kdy
v kontaktu různých kultur k marginálním situacím docházelo, nebyl ale tak
radikálním deterministou, aby se domníval, že ve srovnatelné situaci budou
všichni lidé reagovat stejně. Koncepty je sice nutné upřesňovat, zejména tak
obecně a volně vymezené, jako byl ten Parkův, je ale třeba dbát na to, aby se
úpravy a reformulace za účelem operacionalizace nepletly s významem či
vyzněním původního. Upřesnění umožňující smysluplnější výzkum by zároveň
mělo respektovat původní účel Parkova textu, který byl více inspiračním esejem o
„ideálním typu” než hypotézou sestavenou pro účel empirického prověřování.
Kerckhoffovým přínosem je identifikace marginála jako jedince, který rozumí
oné dominantní skupině, v níž není „členem”, jako skupině „referenční” a zároveň
čelí silám a překážkám, které neumožnují, aby tuto referenci proměnil v legitimní
členství. Za takové situace očekává rozvinutí psychických charakteristik
marginality,3 ovšem při splnění podmínky nestálé a nevyzpytatelné úrovně
odmítání (relativně neprostupných překážek), protože jasné a trvalé odmítání má
ve své jednoznačnosti menší vliv na vznik situace jako takové (identifikaci s
1 Kerckhoff, A. C. & McCormick, T. C. (1955). Marginal Status and Marginal Personality. Social
Forces, Vol. 34, No. 1, s. 49.
2 I Stonequist si byl reakční variability dobře vědom. I když ji empiricky neprověřoval, stanovil
několik základních rolí, které jedinec zastane v reakci na marginální situaci.
3 Jeho vymezení zahrnuje projevy nejistoty, strach z odmítnutí, pocit samoty a izolace, časté
„denní sny”.
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dominantní skupinou).

Formuloval hypotézu, že je možné předpovědět výskyt

marginálních osobnostních charakteristik při znalosti skupinového statusu,
intenzity skupinových identifikací a stupně odmítání, kterou testoval na dětech
kmene Chipewa. Detailní prověřování hypotézy ukázalo, že v různých
marginálních skupinách bude docházet k různým výsledkům.
S velmi odmítavou reakcí se setkáme u Golovenskyho, jenž považuje koncept
„v jeho nejširším vyznění za sociologickou fikci založenou na stereotypu, (…),
která je karikaturou skutečnosti, přeháněním a překrucováním faktů“.1 Dále se o
konceptu vyjadřuje jako o „slepé uličce“, o „kvazivědecké mytologii“ či
„mystice“, v níž se manipuluje s příklady a daty, aby se potvrdily chtěné
skutečnosti.
Jádro jeho argumentace tvoří přesvědčení, že „průměrná osoba“ je schopna se
přizpůsobit bez ohrožení vlastní psychické a emocionální rovnováhy. Jak jsme již
poukázali u Goldberga a také u Kerckhoffa, tento pohled není ojedinělý. Znovu
dodejme, že Park nepovažoval marginalitu za nějaké „onemocnění“, které by
muselo každého bez výjimky nevratně a doživotně postihnout, jednalo se mu o
jednu z možností, potencialitu v situaci, které musí množství lidí čelit. Hojný
výskyt bezproblémového přizpůsobení se „bikulturní situaci“, pokud by bylo
předneseno jako pozitivně vymezený koncept, by neobstálo na základě formálně
stejné argumentace, jakou užil Golovensky. Zněla by následovně: „pokojná a
bezproblémová bikulturní či duální kulturní existence je konceptem, který
ignoruje všechny případy nepřizpůsobení a odvislých poruch.“ Proto se
Golovenskyho výpad zdá jako hledání konfliktu, 2 kde není, vždyť nikdo netvrdil,
že „marginální člověk“ je jediný možný výstup dané situace. Byl to ale právě
tento aspekt, který autory konceptu zaujal, což nevidíme jako důvod odmítnutí,
stejně jako považujeme za potřebné zaznamenat rozmanitost odlišných reakcí
např. u různých etnik, které se do podobné situace dostanou. Golovenskyho, zdá
se, silně provokovalo údajné přenesení pojmenování psychických charakteristik
marginálů na celá etnika či náboženské skupiny, pohoršoval se nejvíce v
souvislosti s údajným zobecňováním vůči Židům. Podobné závěry naznačují spíše
1 Golovensky, D. I. (1952). The Marginal Man Concept – An Analysis and Critique. Social Forces,
Vol. 30, No. 3, s. 335.
2 Nebo také neporozumění. Užívá řadu citací a argumentů, které jsou nepřesné. Například nízkou
intenzitu marginality v pluralitním uspořádání švýcarských kantonů, což je jako příklad vzhledem
k americkým skutečnostem nesmyslné.
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Golovenskyho projekci, než smysl původního konceptu.
Aantonovsky podrobně zpracoval pojetí „marginální situace“. Ta musí splňovat
následující kritéria:1 A) Dvě kultury nebo subkultury musí být v trvalém kontaktu.
B) Jedna z nich je dominantní, co se síly a možnosti odměňování týče. Její
členové nejsou ovlivněni podřízenou kulturou (z hlediska preferovaných hodnot,
cílů apod.), zatímco členové podřízené tou dominantní ano. Tuto nazývá
„marginální kulturou“. C) Hranice mezi oběma kulturami jsou natolik propustné,
aby jedincům náležícím k marginální kultuře umožnily přijímat vzorce jak
dominantní kultury, tak i jejich vlastní. D) Tyto vzorce nejsou ve svém celku
snadno slučitelné; E) Členové marginálních skupin přijímají cíle dominantní
kultury v očekávání větších odměn odvislých od asimilace; F) Hranice mezi
oběma je na straně dominantní kultury vymezena diskriminací a na straně druhé
tlakem ke skupinové loajalitě a tradici. G) Při trvání takového stavu se marginalita
umocňuje vždy další generací.
Antonovsky přehodnocuje výše zmíněné koncepty v ohledu reakční různorodosti.
Pozastavuje se nad skutečností, že kulturní skupina, pokud se dostane do
marginální situace, nejeví u svých členů známky homogenity v definici nastalé
situace a reakcí na ni. Otevírá se široké pole reakcí, kde ovšem marginální člověk
ve Stonequistově „krizovém“ pojetí i v Goldbergově chápání marginální kultury
jako „bezpečného přístavu“ tvoří jen část z nich.
Vychází z výsledků šetření, která podnikl na počátku padesátých let v New
Havenu, kde zkoumal druhou generaci židovských přistěhovalců z východní
Evropy. V strukturovaných rozhovorech usiloval odkrýt povahu vztahu dané
osoby k její skupině (židovských přistěhovalců) v ohledech primární orientace po
potřebě uznání, participace, sebevyjádření a bezpečnosti. Vymezil šest základních
reakčních skupin: 1) aktivní orientace; 2) pasivní orientace; 3) ambivalentní
orientace; 4) duální; 5) pasivně obecná; 6) aktivní obecná orientace. Antonovsky
ukázal, že marginální situace „par exellence“, tedy druhogeneračních migrantů
nemusí nutně vést ke krizi a bolestné marginalitě, jak ji popisoval Stonequist.
Nepopírá konfliktní situaci: „Je těžko možné plně harmonizovat a integrovat
totalitu obou kultur, plně participovat v obou společnostech.“ 2 Je si vědom, že
1 Antonovsky, A. (1956). Toward a Refinement of the „Marginal Man“ Concept. Social Forces,
Vol. 35, No. 1, s. 58.
2 Antonovsky, A. (1956), s. 62.
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konflikty a kontradikce jsou součást horizontu osob v marginální situaci, nevidí ji
ale jako fatální: „Zdá se, že jedinci jsou schopni vyvinout takové definice situace,
které jsou relativně vyrovnané, uspokojující a životaschopné.“ 1 Přestože
konstatuje, že koncept marginality, v němž se předpokládá převažující nestabilita,
trvalý konflikt a nejistota, jeho výzkum nepotvrdil, je třeba dodat, že podobně
jako Green a Goldberg se zabýval marginalitou u židovské populace, u níž, jak
jsme výše uvedli v poznámce o marginálních znacích a adaptaci, jsou marginální
situace, a tudíž i zakoušený konflikt umenšeny méně patrnými znaky vnějších
odlišností, v neposlední řadě poměrně vysokou odolností kulturní integrity
skupiny.
Pro další ozřejmení marginální situace považujeme za přínosné Gistovo rozlišení
mezi kulturní a sociální marginalitou.2 Prvně zmíněná se má vyznačovat
marginální pozicí vůči dominantní skupině z hlediska tradic, věr, sociální
organizace, vzorců chování a systémů hodnot, které se od dominantní kultury liší.
Sociální rozměr problému se týká pozice skupiny v meziskupinových a
interpersonálních vztazích s dalšími skupinami a také postojů a představ, které
tyto postoje formují. Gist chápe obě hlediska jako reciproční.3 Během svého
výzkumu anglo-indické komunity v Indii dospěl k následující konfiguraci jejích
vztahů k britské a indické komunitě. Vzhledem k britské byla sociálně marginální,
avšak ne kulturně, vůči indické byla marginální z obou hledisek. Gist pak
sledoval, jak se kulturní a sociální marginalita setkává ve svém působení v
osobnosti aktéra.4
Parkův kolega E. C. Hughes popsal vztah marginality a statusu.5 Status je pro něj
především záležitostí společenských vztahů zakotvených v kultuře. Pokud
chápeme status jako vyjádření zastávaných a očekávaných pozic a vztahů v dané
společnosti, které odrážejí místní kulturu, dospějeme k otázce, co se stane se
statusovými vztahy, pokud dojde ke kulturní změně. Inspirováni dávným
Ogburnovým konceptem můžeme důsledky kulturní změny v tomto ohledu
1 Ibid., s. 62.
2 Gist, N. P. (1967). Cultural Versus Social Marginality: The Anglo-Indian Case. Phylon, Vol. 28,
No. 4. Toto nutné rozdělení „marginálního člověka” na sociální a kulturní komponenty zdůrazňuje
také Dickie-Clark. Dickie-Clark, H. F. (1966). The Marginal Situation: A Contribution to Marginal
Theory. Social Forces, Vol. 44, No. 3.
3 Ibid., s. 365.
4 Ibid., s. 375.
5 Hughes, E. C. (1949). Social Change and Status Protest: An Essay on the Marginal Man. Phylon,
Vol. 10, No. 1.
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vymezit jako „mezeru“ v interakčních vzorcích, jež vzniká mezi osobami a
statusy.
Hughes popisuje dvě ideální protichůdné varianty společenského uspořádání
statusů. V jedné společnosti jsou statusy velmi pevně ustaveny – očekávaní s nimi
spojená (práva a povinnosti) jsou samozřejmá. Stejně tak srozumitelné jsou i
způsoby, jimiž jedinec statusů dosahuje nebo jsou mu připsány (původe, pohlaví,
sociální učení a úspěchy, věk, iniciační rituály a manželství). V takové společnosti
se předpokládá, že komplex statusů, jež dané osobě náležejí, jí propůjčuje
odpovídající sociální atributy, které, jak Hughes poznamenává, se stanou
„zdánlivým oblekem“. Protikladem takto ve statusech zakotvené společnosti by
měla být taková, která umožňuje získat společenskou pozici výhradně na základě
talentu a schopnosti, pozice každého by odpovídala jeho úsilí.1
Jak si Hughes uvědomoval, mnoho pozic, resp. jejich rozeznávání ve společnosti,
sice vyžaduje specifické znalosti a schopnosti, jejich posouzení se ale odehrává i
v rovině očekávaných sociálních charakteristik: „Tak lékař, jak stále většina lidí
očekává, bude spíše muž. Očekává se také, že bude jistého věku, sociálního
postavení a etnických charakteristik.“2 Ovšem s postupující demokratizací a
zrovnoprávněním společnosti se statusy a možnosti jejich dosahování ze strany
„jiného“ jeví přístupnějším. Mohou se tak v tomto ohledu objevit dříve
neočekávané či nemožné kombinace.3 Takoví jedinci postrádají charakteristiky
„dříve nutné a stále přinejmenším očekávané“. Namísto nich si ale jako aktéři
komunikační situace s sebou přinášejí charakteristiky, které jsou dalšími aktéry
rozeznány stereotypně

(rozeznání

statusu

patří

jistou

měrou

také

do

stereotypizovaných rozeznání). U Hughese hraje tuto roli afroamerická lékařka. 4
Očekávání se zaměří právě na ty znaky, jež by měly, pokud by odpovídaly
stereotypu, odkazovat k jinému statusu či roli, než jaký osoba zastává. Jak žena,
tak Afroameričanka nepatří do očekávaných charakteristik pro osobu, jež by (na
počátku čtyřicátých let) běžně vítala bílé pacienty v ordinaci. Hughesova lékařka,
pravděpodobně rozeznána jako „žena“ a „Afroameričanka“, se dostává do
interakčních obtíží – musí volit, zda bude reagovat jako žena, členka etnické
1 Hughes si byl vědom, že druhá varianta „nikdy neexistovala“, uvádí ji jako variantu společnosti,
v níž by se statusy nevyskytovaly.
2 Hughes, E. C. (1949), s. 60.
3 Hughes podává krátký výčet: ženská senátorka, afroamerický soudce, profesor prezidentem,
popelka v domě Rotschildově.
4 Nezapomínejme, že se jedná o konec čtyřicátých let.
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menšiny, či jako lékařka – nazvaných jako situace „statusové marginality“:
„Vyplývá ze skutečnosti, že v dané kultuře ještě nebyla vypracována série
akceptovaných definic chování pro různé situace, které vyvstávají z existence
nového typu osoby. Po dobu trvání dilematu v myšlení daného individua a po
dobu, kdy se jeví jako kontradikce ostatním, je pozice daných individuí
považována za marginální.“1
Na takto vymezenou marginální situaci Hughes navrhuje následující reakční
možnosti:2 1) Osoba v marginální situaci ustoupí od jednoho ze statusů, což je
možné dvěma základními způsoby. První možností je přilnutí k tomu statusu, jenž
je nejsilněji rozeznán ve společenském kontaktu. Často to může znamenat
přiklonění se k etnické menšině, z níž pochází, a opuštění pozic ve většinové
společnosti. Jinou možností je rezignace na status vztahující se k původu
(etnickému, pohlavnímu). Rozhodnout se „nebýt“ žena nebo Afroameričan se
může jevit jako nesmyslné či nemožné, především v otázce „zapírání“ etnického
původu máme ale dostatek příkladů, které tuto strategii potvrzují. 2) Jeden ze
statusů přestane plnit roli statusu. Slovo žena tak například v postupném procesu
zrovnoprávnění ztratí své dřívější sociální konotace. 3) Statusy mohou, bez toho
aby byl některý vypuštěn, být rozšířeny a redefinovány tak, že redukují vnitřní
tenzi i vnější kontradikce. 4) Jedinci se stejnou či podobnou statusovou konstelací
se spolčí do marginální skupiny se specifickými znaky.
Roy a Susan Wrightovi odmítli postoj některých sociologů, kteří považují
koncept za banální či nepatřičný pro moderní sociologii. Navrhli návrat k počátku
konceptu a vymezili pět základních vzájemně se překrývajících oblastí, které
v dosavadních výzkumech figurovaly jako součást pojmového trsu „marginalita“,
jejichž směšování a nedostatečné ohraničení vedlo k různým nedorozuměním. 3
Pro závěrečné ujasnění tyto oblasti shrnujeme do tabulky.

1 Ibid., s. 61.
2 Ibid., s. 61–63.
3 Wright, R. D. a Wright, S. N. (1972). A Plea for a Further Refinement of the Marginal Man
Theory. Phylon, Vol. 33, No. 4.
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Typy marginality

Orientace výzkumu

Marginalita jako Obecná a inkluzivní situace nastávající, když je jedna skupina v trvalém
vztahu k druhé situovaná na její periferii, je na ní závislá a v jistých
taková
normativních ohledech se odchyluje od této dominantní skupiny
Marginalita
kulturní

Rozdíly a podobnosti ve vzorcích chování, normách a hodnotách dominantní a
podřízené skupiny.

Marginalita
sociální

Vztah a interakce mezi dominantní a podřízenou skupinou, odkrývá jejich
strukturu.

Marginalita
psychologická

Sdílené postoje marginální skupiny, formování a modifikace hodnot jako
výsledek kontaktu dominantních a marginálních skupin. Sledování
psychologické reakce na konflikt a podřízení.

Má kulturní, sociální a psychologické vazby na obě skupiny, může se jednat o
Marginální
míšence – biologického i kulturního.
člověk
Tab. 13. Přehled typů marginality.
Dle Wright, R. D. a Wright, S. N. (1972).

Pojetí marginality v posledních desetiletích doznalo značných změn. V běžném
sociologickém pojetí došlo podle L. Sedlákové 1 od 60. let k proměně obsahového
vymezení pojmu marginalita ve smyslu odklonění se od původní „chicagské“
významové roviny. Již nejde o hledání porozumění stavům a situacím osob, jejich
sociálně-psychologické tenzi z průniku, z bytí na hranici mezi dvěma kulturami.
Význam pojmu marginalita postupně přechází k pojmenování procesu vytlačování
na hranici, okraj společnosti.2 Už se nejedná o subjektivní rozpor mezi dvěma
variantami, nejde o komplikace z „možného“ duálního přimknutí se a nepřijetí, ale
o anihilaci či podstatnou redukci „možného“, o vytlačení mimo prostor nebo na
okraj možností přimykání se k většinové společnosti.
R. M. Dennis nyní pod pojem marginality zahrnuje skupiny, které „se odlišují
různými způsoby od dominantní kultury, společností jsou viděny jako cizí na
hranicích, okrajích společnosti“.3 Za „marginály“ se pak mohou považovat např.
„ženy, chudí, homosexuálové, duševně nemocní“. Klade se otázka, kdo je za
vylučování zodpovědný, kdo formuluje strategie či postupy vedoucí k ustavení
překážek. Marginál v tomto současném, sociálně kritickém pojetí není rozpolcen
mezi dvěma kulturami, ale mezi bytím „v“ a „mimo“ společnost jako takovou.
1 Srov. Sedláková, L. (2002). Proměny hranic v moderní společnosti: od marginality
k marginalizaci, od inkluzivní k exkluzivní společnosti. In Sirovátka, T. (Ed.), Menšiny a
marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS.
2 Dean rozumí marginalizaci jako „metafoře, která se vztahuje k procesům, kterými jsou jedinci
nebo skupiny udržováni či vytlačováni na okraj společnosti“. V podstatě potvrzuje zmíněnou
tendenci nahrazování pojmu marginalizace pojmem exkluze. Dean, H. (2007). Marginalization,
Outsiders. In Ritzer, G. (Ed.), Blackwell Encyclopedia of Sociology. London: Blackwell.
3 Dennis, R. M. (2007). Marginality. In Ritzer, G. (Ed.), Blackwell Encyclopedia of Sociology.
London: Blackwell.
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Dennis uvádí dále zvláštní typ marginality jako výsledek dobrovolného
vystoupení mimo proud dominantní společnosti, jenž se obvykle týká
náboženských uskupení, uměleckých a intelektuálních skupin. Dále pojmenovává
tzv. „duální marginalitu“ s charakterickými „různými stupni otevřenosti a
uzavřenosti“. Má se vyznačovat nikoliv „odmítnutím z obou stran, jak tomu bylo
v Parkově konceptu, ale různými stupni přijetí a odmítnutí na obou stranách.1
Problematika marginalizace jako vyloučení vystoupila do popředí v době, když se
ukázalo, že ani poválečný „průmyslový zázrak“ (v USA) nezaručí jistotu
vzrůstající integrace širších vrstev společnosti, že pracovní místa „pro všechny“
nejsou možná, že podíl na společenských výdobytcích a profitu do jistých
společenských segmentů nedoputuje. Pojem marginality se tedy dostal do
významových souvislostí s pojmem sociální exkluze, jak se používá i v
současnosti.2 Marginalizovaný je potom jedincem „na okraji“, kde se ocitl v
důsledku povahy společenské struktury, nikoliv pouze vlastní vinou (patrný
odklon od subjektivních hledisek k otázkám sociální struktury). Marginalizace ve
smyslu exkluze úzce souvisí s procesy negativního označování, stigmatizace.
Stigmatizace nemusí být na první pohled patrná, může fungovat skrytě jako
součást právní, pracovní, prostorové exkluze, které sice nejsou otevřeně
artikulované jako pozitivní fundament moderní demokratické společnosti, naopak
téma rovnoprávnosti a odstraňování překážek integrace můžeme za základy
považovat, přesto strategie vylučování ve svých nesčetných formách prostupuje
celou společností, leckdy i s pomocí institucí, které by proti nim měly
intervenovat.
Propojení mezi původními tématickými obsahy „marginálního člověka“ a
problematikou sociální exkluze není pouze sledováním linie vývoje „dějin
1 Uvádí příklad mladých Afroameričanů, kteří se, ačkoliv narážejí na odmítnutí, pokoušejí
propracovat k lepší životní úrovni, když ale nakonec nastane možnost vlastní poměry změnit, tuto
šanci odmítnou.
2 Mareš uvádí následují formy vylučování. 1) Ekonomické – zbavení běžných šancí na trhu práce,
nestejné šance vedoucí k chudobě. 2) Sociální – znemožnění sdílet instituce a stausy dané society;
zamezení účasti v politických, sociálních, kulturních, ekonomických systémech, které podmiňují
sociální integraci jednotlivce do společnosti. 3) Politické – zbavení politických, občanských a
lidských práv. 4) Kulturní – odepření práva jedince nebo kolektivity na sdílení dané kultury –
sdílet kulturní kapitál, vzdělanost a hodnoty. 5) Vyloučení z rizika. 6) Vyloučení z mobility.
Mareš, P. (2002): Marginalizace – sociální vyloučení. In: Sirovátka, T. (Ed.), Menšiny a
marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS, s. 15. Dalších „exkluzí“ je celá řada,
mezi jinými s dopadem na život ve velkoměstě např. vyloučení z poskytnutí úvěru, v neposlední
řadě nás zajímají exkluze prostorové, např. „gated communities“.
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jednoho pojmu“ či souvisejících dějin „sociologické imaginace“, ale také
podnětem pro další výzkum. Propojením studia kulturních konfliktů v urbánním
prostředí s různými typy exkluze můžeme dosáhnout perspektivy, v níž se ukáží
jak procesy působící na úrovni subjektu, tak problémy společenské struktury,
může se vyjevit jak příčina procesu, tak její důsledek. Aby to ale bylo možné, je
nutné připustit pohledy akcentující kulturní, sociální i psychologické aspekty, pak
snad bude s úspěchem možné studovat komplexní problémy sociální exkluze a
kulturního konfliktu v prostoru města.
Snaha Parka a jeho současníků o pojmenování problémů marginálů, např.
vymezení tzv. druhé generace migrantů jako „ztracené generace“ již před
osmdesáti lety, staví současné adepty humanitního vzdělání do zavazující pozice.
Společnosti prošly nezamlčitelným vývojem, soustava jevů a očekávání nazývaná
jako pokrok v mnoha ohledech proměnila perspektivy humanity, růst se stal
formulí pro všechno. Kromě stále rostoucí řady inovací, které snad můžeme
považovat za zlepšení, rostou i problémy, ale nikoliv znalosti, jak je řešit. Migrace
včetně navazujícího komplexu otázek, pokud ji vztáhneme k urbánní
problematice, se nám v perspektivě nynější Paříže, Amsterdamu, Los Angeles,
Berlína či Stockholmu ukazuje jako sociální komplikace nedozírného dosahu,
která se zjevně nevyvíjí zcela podle optimistických „pokrokových“ představ o
klidném multikulturním soužití. Stopy pokroku – které se nám, obyvatelům
urbanizovaných zón, sociální vědy ve svém výzkumu a analýzách, veřejné
instituce v rovině jejich aplikace pro dobro „společnosti“ zdají tu a tam přislíbit –
jsou velmi nepatrné, ukazuje se dokonce, že výsledky snah o zformulování vzorce
urbánní multikulturality a návazné hledání praktických řešení v evropských
velkoměstech, byť v dobrém a často humanistickém úmyslu, buď selhaly, nebo
působí dokonce proti původním záměrům. Vycházeje z toho, že se sice dobové
okolnosti mění, ale některé výchozí společné rysy problémů lidského soužití si
zachovávají podobnosti, nemusí být při zřetelné bezradnosti na škodu obrátit se do
minulosti jako k možnému zdroji intelektuální animace problému.
Přestože problémy diskutované na akademické půdě před tak dlouhou dobou
přetrvaly, ba se v jistých ohledech zintenzivnily, prameny, jimiž se zde zabýváme,
postupně mizí z perspektivy zájmů i dosahu současných studentů a výzkumníků
bez toho, aby se, byť je zastaralost konceptů zřejmá, daly do kontextu s problémy,

408

které jakoby „znenadání“ vystupují na jeviště urbanity konce 20. a počátku 21.
století. I když shrnutím či komentářem nedosáhneme žádných „nových objevů“,
můžeme se otevřením výhledu do minulosti snažit o zabránění zbytečnému
zapomínání a znovu-vynalézání.

VII.v Marginální dovětek k marginálnímu člověku
Když se Parkova asistentka W. Rauschenbuschová rozhodla vydat jeho životpis,
měla nejprve v úmyslu pojmenovat ho takto: R. E. Park – „Marginal Man“.1 Autor
by se takto posmrtně dostal do souvislosti se svým diskutovaným konceptem,
nikoliv však pouze kvůli pojmu samotnému, ale protože v pozitivním slova
smyslu marginálem byl i on sám. Mezi sociology by se našlo více marginálních
postav, jednou z nich byl i A. Schutz. Kdybychom ho měli pojmenovat
v souvislostech, jimiž se v tomto oddílu zabýváme, i vzhledem k peripetiím jeho
emigrace do USA, nazvali bychom ho také podle jeho klasického eseje o cizinci
jako „The Newcomer“.
Klasická stať Alfreda Schutze, nazvaná lapidárně „The Stranger“, nabízí poněkud
odlišný pohled na věc než u zmíněných analýz marginality (výslovně se
marginalitou nezabývá a nepatří do okruhu autorů CHS), přesto jeho východiska
do diskuse o marginalitě zařazujeme. Domníváme se, že jeho pohled na obecné
aspekty cizinectví, které jsou součástí marginality a života ve městě, jak je
reflektován v konceptech CHS, pojednávaný koncept zpětně ozřejmuje.2
Jestliže Parkův marginální člověk byl do značné míry výsledkem intelektuální
„migrace“ rané generace amerických sociologů do evropské, zejm. německé
sociologie, Schutzovo pojetí toto období symbolicky ukončuje druhým mocným
proudem intelektuální inspirace a oživení, jež evropská akademická emigrace
v amerických sociálních vědách od konce třicátých let zanechala.

Schutz

uplatňuje systematický přístup vycházející z celoživotního zaměření na
husserlovskou problematiku „Lebenswelt“. Spojuje zde problémy filosofie a
sociologické teorie s rovinou sociálně psychologickou. Minimálně v této poslední
orientaci nalézáme společný záměr s Parkem. Sice Schutzem popisovaná situace
1 Lindner, R. (1990), s. 201.
2 I proto tuto podkapitolu nezařazujeme do přímé diskuse o marginálním člověku. Vnímáme ji zde
jako vložené doplnění konceptu.
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„cizince“ čelícího procesu trvalého styku s kulturou nové skupiny může
marginální situaci připomínat, jeho sociologický vhled bude ale opřený o
konzistentní filosofický fundament, hledisko, které u výše zmíněných konceptů
postrádáme. Schutz autory (Simmel, Park, Stonequist, Bogardus, Thomas aj.) a
texty, kterými jsme se výše zabývali, samozřejmě znal, sám se k nim odkázal jako
k významným přínosům, úmyslně se ale z onoho hlavního proudu vydělil, když
poznamenal, že jeho text není věnován asimilaci či sociálnímu přizpůsobování.
V čem tedy spočívalo jeho jiné uchopení problému?
Schutz začíná při uchopování „cizího“ tak říkajíc na druhé straně, odkrývá
nejprve mechanismy normální každodennosti, na jejichž základě funguje vztah
jedince a in-group. Podstatný je důraz, jaký klade na kulturní vzorce.1 Ty jsou mu
v úvodní fázi výkladu skutečným jádrem explikace, ukazuje, jakým způsobem se
jich jako členové vlastní společnosti zmocňujeme a jak na nás působí, jak jich
užíváme. Jedná se mu o procesy týkající se lidského sdružování obecně, procesy
vlastní skupinovému životu, jimiž se v každé skupině jedinec (pro všechny včetně
cizince platí, že každý odněkud pochází) dobírá k nějakému poznání a vědění o
světě a věcech, neboli „jak se kulturní vzorec skupinového života ukazuje rozumu
člověka, který žije svůj každodenní život ve skupině mezi svými spolubližními“.2
Každodenní život obnáší množství situací, které vyžadují očekávané reakce v
jednání. Aby bylo možné jednat odpovídajícím způsobem, je třeba mít aparát k
porozumění a správnému vyhodnocení dané situace a ke zvolení vhodné reakce.
Situace jednajícího se „aktérovi v sociálním světě“ jeví „nejprve jako pole
aktuálního a možného jednání a až na druhém místě jako objekt jeho vlastního
myšlení“. Jednající sleduje primárně výsledek vlastního konání a jeho relevanci
(jak), nikoliv jeho význam (proč).3
Relevance znalosti užitečné pro danou situaci má „své hranice“ s centrem ve
skutečných znalostech věcí (knowledge of) a s okraji tvořenými pouhým
1 Kulturní vzorec zde užívá podobně, jak je tomu v zavedené kulturně antropologické praxi: jako
soustavu „typických hodnocení, institucí, systém orientace a poučení, jako jsou „tradice, mravy,
zákony, zvyky, obyčeje, etikety, módy, které charakterizují nebo ustavují jakoukoliv sociální
skupinu v její historii“. Schutz, A. (1962, orig. 1944). The Stranger – An Essay in Social
Psychology. In Natanson, M. (Ed.), Collected Papers I. The Hague: Martninus Nijhoff, s. 92.
2 Schutz, A. (1962, orig. 1944), s. 92.
3 Ibid. Rozdíl v preferenci těchto dvou otázek je také v tom, jak dění, věci vidí, jim rozumí „běžný
člověk“ a třeba sociolog či antropolog. Očekává se, že sociolog nebo antropolog se bude ve stejné
situaci zabývat odpovědí na otázku „proč“, nebo také „jak“ (metoda), aby mohl odpovědět na
otázku „proč“.
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povědomím (knowledge about) pokračujícím k oblastem nepodložených
konstrukcí a nevědomosti. Schutz poukaz na tuto „topografii“ (zmíněné oblasti
přirovnává k „vrstevnicím“) zdůvodňuje tím, že naše „vědění“ v každodenním
jednání v rámci in-group není homogenní a jednoznačné, doslova hovoří o tom, že
„je nekoherentní, pouze dílčím způsobem jasné a není prosto kontradikcí“.1
V běžném rozhovoru není možné, aby bylo řečeno vše, omezujeme se do
jednotlivých diskursů,

spoléháme se, že si „porozumíme“ s pomocí jistých

„ritualizovaných“ promluv. Podobně i jednání se soustřeďuje kolem „plánů jistého
druhu“, jejichž uspořádání je nestálé, jejichž hierarchie důležitosti se mění (s
životním cyklem, sociálním postavením a rolí) a nikdy nezasahují celou sféru
možného jednání. Proto se vědění o jednání z hlediska každodennosti může vůči
celku života jevit jako nekoherentní. Podle Schutze se jednající pouze dílčím
způsobem a výjimečně zajímá o celkové, případně přesné porozumění
souvislostem. Tato částečnost vyplývá z uspokojení jednajícího s jednáním
prověřenou funkčností vlastního aparátu. Pokud souslednosti reakcí a jednání
probíhají bez zádrhelů, nepátrá po vzájemném vztahu mezi jednotlivými prvky.
Svému jednání rozumí jako samozřejmosti (taken for granted), bez nutnosti
doplňujících otázek. V našem urbánním kontextu ho můžeme přirovnat k
očekávání, že „metro pojede zítra stejně jako obvykle” (thinking as usual), které
je pro nás „stejného řádu pravděpodobnosti, jako že vyjde slunce“. 2 V souvislosti
s částečností se dostáváme k moderní dělbě práce a vysoké úrovni
přespecializovanosti, kdy se musíme spolehnout na řadu výkonů nutných
k našemu běžnému provozu bez toho, abychom skutečně věděli, jak fungují. V tak
mohutné a segmentované organizaci společnosti a zároveň odříznuté od zřejmých
souvislostí se světem života, jako je naše urbanizovaná, ono „samozřejmé a
obvyklé myšlení“ může vést k trpkému vystřízlivění, až samozřejmosti nebudou
fungovat. „Nekonzistence“ souvisí s tím, jak se vzhledem k odlišným rolím, jež
jedinec zastává, a okolnostem, ve kterých jedná, různí jeho postoje, rozhodnutí,
jednání, kdy si v různých rolích a situacích jeho jednání mohou odporovat.
Nejasnost, nekoherence a kontradiktornost našeho každodenního vědění má ale
jisté uspořádání, které aktérům jednání in-group umožňuje, aby se spolu mohli bez
větších obtíží dorozumět, vykazuje tedy přesto určitou jasnost a koherenci, kterou
1 Ibid., s. 93.
2 Ibid., s. 94.
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nazýváme jako skupinový či kulturní vzorec neboli „předpřipravené schéma“
porozumění (Vorwissen) a vyjádření nutné pro jednání, jež běžně nepodrobujeme
zpochybňujícím otázkám a jež umožňuje dosáhnout cíle s minimem námahy.
Myšlení „jako obvykle“, modus plně spoléhající se na platnost a efektivnost
sdíleného kulturního vzorce, má své limity, podmínky, jež musí být zachovány,
aby vzorec fungoval. Půdorys sociálního života se nesmí příliš změnit, aby
aktuální jednání založené v předchozích zkušenostech mohlo být smysluplné, což
také zahrnuje, že se můžeme spolehnout jak na jeho historickou kontinuitu, tak na
jeho samozřejmé užívání ostatními členy in-group. Myšlení „jako obvykle“,
samozřejmost každodenních operací, jednání a komunikace bude dezorientována,
dostane se do krize, když bude tato samozřejmost a jistá „ekonomičnost“
zpochybněna dodáváním nedostatečně fungujících „návodů“ kulturního vzorce,
tedy situace, do níž se dostane vzhledem k vlastnímu aparátu každý cizinec.
Každá integrovaná skupina1 disponuje propracovaným jazykem, který používá při
běžné komunikaci a činnosti. Takový jazyk2 je vlastní jenom jí, daná societa
v něm „bytuje“, o jeho nejdrobnější nuance se kulturní vzorec opírá.3
Adekvátnost, v pojmosloví Schutze je to relevance, sociálního jednání je
navázána na procesy typizace, na kulturní vzorec. V otázce typizace můžeme
odlišit několik problémů. Jednak můžeme zkoumat, jak se vůbec nějaký typ tvoří,
jaké procesy typizaci provázejí, kdo a jakým způsobem těchto typů nabývá a jak
je používá. V Schutzově pojetí se jedná o základní subjektivní, intersubjektivní
mechanismus pro pohyb a orientaci ve světě. Typizaci, tj. specificky lidské
schopnosti rozlišovat věci v různých „regionech“, 4 horizontech, se dá rozumět

1 Může být samozřejmě i dezintegrovaná.
2 Schutz měl na mysli jazykovou zásobu a její užívání (interpretace a vyjádření), která přesahuje
slovníkové a idealizované gramatické modely.
3 Schutz přikládal jazyku každé in-group čtyři základní rozměry: A) V jazyce je „každé slovo a
věta obklopena hranicemi (fringe), které je spojují s minulými a budoucími elementy celku
promluvy (diskursu), které jí náleží a obklopují ji“, a také nevyslovenými „emocionálními
hodnotami a iracionálními důsledky“. B) V každém jazyce jsou mimo významy „slovníkové“ i
významy dané kontextem. Tento kontext je zakotven ve specifickém sociálním a kulturním
prostředí, platí pro vyjadřování i porozumění. C) V každém jazyce existují „idiomy, žargony,
dialekty a technická terminologie“. Každá skupina a ve své podstatě i každý jednotlivec si
vytvářejí specifický „jazykový kód“ zahrnující výše zmíněné oblasti. Každý takový kód je
zakotven v biografii jednotlivce, v paměti spojené s historií a zkušenostmi s danou societou.
D) Každá gramotná kulturně-jazyková oblast ukládá velkou část (dnes se zdá, jako by spíše
„čerpala“) jazykové tradice (znalostí, typizací) v literatuře.
4 Zde se hodí jako příklad rozlišení Ervinga Goffmana na přední a zadní regiony a jim příslušející
typy sebeprezentace.
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jako souboru přirozených1 nástrojů pro rozpoznávání a určování věcí a jevů ve
světě jako v „horizontu veškeré možné zkušenosti“. Aby bylo možné vůbec se
orientovat v „nekonečné mnohosti možností, potencialit“, je nutné jednotlivé
zkušenosti zpřehlednit jejich ohraničením a utříděním, posléze syntetizovat typy
podle principů totožnosti a podobnosti. Schutz dělí typy podle míry konkrétnosti a
převahy vybraného typizačního aspektu.2
Typy ustavují a člení tzv. „zásobu příručního vědění“. Tu tvoří částečně nebo
úplně polovědomé obsahy, základní rámec (reduktivně vzor) myšlení vystupující
v konkrétních reakcích na konkrétní situace, jež zhruba známe z jejich častého
opakování. Vytváření srozumitelného a uspořádaného systému potenciálních
reakcí rozpracovali Schutzovi pokračovatelé Berger a Luckmann v návaznosti na
Husserlův a také Schutzův pojem „sedimentace a habituace“. Habituací zmínění
autoři měli na mysli možnost opakovaně provádět činnost bez většího úsilí, 3 nyní i
v budoucnu. Tím, že je činnost analogicky opakovatelná, vzniká u jednotlivce
možnost vzorec pro takovou činnost vytvořený sdílet s ostatními. Sdílením
habituací lze čelit nárokům Ortegova „odsouzení k volbě z nekonečné mnohosti
možností“. Odpadá tlak vždy znovu vše od počátku definovat. 4 Podle Bergera a
Luckmana se jednotlivé již intersubjektivně nasdílené habituace navzájem typizují
a v tomto již plně společenském procesu se institucionalizují. Berger a Luckmann
sedimentací označují proces jazykového včleňování společných zkušeností
(habituací) do intersubjektivní zásoby společného vědění, tradice. Jelikož obsahy
vědomí jednotlivců i celého společenství nejsou ve svém celku zapamatovatelné,
usazují se v jazykově podmíněných strukturách. Významy těmto „usazeninám“
přisuzované, smysl jim v interpretaci udělovaný, se postupem času proměňují.
Původně intenzivní a dominantní součásti sedimentovaných obsahů se mohou stát
oproti jiným aktuálně vystoupivším podružnými.
Od letmého prozkoumání vztahu domácích k vlastnímu kulturnímu vzorci,
1 Míněno vrozených mentálních dispozic, v našich podmínkách nutně založených v kultuře –
typizace v různých podmínkách nepochybně variují.
2 A) Průběhové typy – zachycují průběhy jednání; neřeší motivaci ale průběh a jeho vnějškové
projevy, příp. důsledky. B) Osobní typy – přisuzují konkrétnímu jednání motivaci, činí recipientovi
obsahy jednání zřejmými a srozumitelnými. C) Typy předmětů; V případě předmětných typů se
jedná o kombinaci průběhu i motivace jednání. Týká se tří subkategorií: 1. věcí z předmětného
světa, 2. předmětů sociokulturního světa, 3. duchovních předmětů. Nohejl, M. (2001). Lebenswelt
a každodennost v díle Alfreda Schutze. Praha: SLON, s. 77.
3 Berger, P. a Luckman, T. (1999). Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, s. 56.
4 Z antropologického pohledu je možné vyzdvihnout „ušetřenou energii“, jež může být napřena
buď k řešení krize, nebo k inovaci, změně.
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přiblížení jeho založení v jazyce a typizaci se obraťme k situaci, kdy se ve vztahu
ke vzorci a skupině ocitne někdo z vnějšku – cizinec. Když cizinec usiluje o
členství ve skupině, objeví se v jeho horizontuskutečnosti, s nimiž nemá
zkušenost, zpočátku nebo i trvale se s nimi neumí vypořádat. Schutz zdůrazňuje
rys cizince jako „nově příchozího“ (newcomer), jeho „biografie“ neobsahuje
vědomosti (typizace, habituace) běžných členů dané kultury, společnosti.
Z hlediska zakoušení společného života a vědomostí jim samozřejmých se jeví
jako člověk bez minulosti, bez paměti, bez identity. Chce se sice aktivně podílet
na budoucnosti daného společenství, spojuje s ním svou budoucnost, jeho paměť
je však naplněna obsahově odlišnými, z hlediska každodenní platnosti v kontextu
nového kulturního vzorce irelevantními zkušenostmi. Schutzův cizinec je tedy
popisem a interpretací toho, co postrádá.
Nesnáze nastanou vždy, když si cizinec začne každodenní události v novém
prostředí vykládat v rámci svého samozřejmého „myšlení jako obvykle“. Tato
výbava se ukáže jako neadekvátní, jeho obvyklé reakce budou působit
nedorozumění či konflikt. Zjištění, že celek jeho kulturně sociálního vybavení
není vhodně použitelný, vyvolá šok, vědomí nepatřičnosti a invalidity
(nevalidnosti, neplatnosti). Cizinec nejen že je vůči domácím „bez minulosti“,
postrádá (jakkoliv dočasně) také oporu ve statusu, což dezorientaci dále zesiluje.
Kvůli absenci statusu čelí skutečnosti, že je jeho jednání zbaveno očekávanosti
spojené s vřazováním do běžného sociálního kontextu, není mu možné rozumět
tak říkajíc předem. Stává se sociálně nerozlišeným, absence statusu je u něj
rozpoznána, je tímto způsobem označen, rozlišen jako nerozlišený. V očích
„domácích“ pak jako by postrádal základní vlastnost subjektu – samozřejmou
socialitu.
Cizinec nedisponuje „jazykovou habitualitou“ domácích, schází mu jistota
nuancování odstínů významů, modalit. Jeho vyjadřování a rozumění má daleko
k běžnému, dle Schutze až polovědomému „myšlení jako obvykle“. Absence
odpovídajícího bazálního jazykového instrumentária, které mají k dispozici
členové in-group, mu ztěžuje či znemožňuje adekvátně sociálně jednat. 1 Výše
zmíněná nekoherentnost, dílčí nejasnost a kontradiktornost našeho vědění (jako
členů in-group) se cizinci umocňuje, upadá do spleti významových léček, které
1 Jednat je zde jako Handlen. Verhalten ve smyslu chování Schutz používá pro fyziologické,
nevědomé reakce.
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nejsou postavené na principech „obecné logiky“, ale na logice kulturně typické.
Každý cizinec mající ambice prosadit se do těch částí společnosti, kde se
předpokládá používání jazyka založené v specifické erudici, je např. znevýhodněn
vůči členům in-group, pokud nečetl klasická díla daného jazyka v originálu.
Cizinec se v Schutzově pojetí ukazuje ještě ze dvou hledisek: jako vůči in-group
jedincům „objektivní“ a jako individuum s „pochybnou loajalitou“. V otázce
objektivity je zřejmé, že alespoň zpočátku není vázán „uctíváním idolů kmene“ a
má větší cit pro případné nesrovnalosti, nespravedlnosti v pro něj novém
kulturním vzorci. Přijímá a užívá ho jako „nesamozřejmý“, podrobuje ho
specifickému hodnocení. Má celkově střízlivější vidění, drží si odstup od platnosti
a jistoty trvalosti „obvyklého myšlení pro obvyklé situace“.
Ztrátou statusu a validity vlastní biografie cizinec zažívá kruté vystřízlivění.
Návody původního kulturního vzorce devalvují, cizinec je tak po jistou dobu
kulturně (z hlediska její platnosti, použitelnosti jejích instrumentů v jednání)
bezprizorný. Původní kulturní podhoubí bude muset opustit, aby mohl v novém
prostředí uspokojivě jednat. Stane se z něj osoba s „pochybnou loajalitou“ jak ve
smyslu opuštění původního, tak nepřimknutí se k novému. Domácí sice volají po
„asimilaci“, cizinec v „období přechodu ale nepovažuje kulturní vzorec za
bezpečný úkryt, nýbrž za labyrint, ve kterém (by) ztratil všechnu orientaci“. 1
Pochybnosti domácích o loajalitě cizince se také pojí s jeho skutečnou
rozpolceností, nepřimknutostí ve smyslu „marginálního člověka“. Schutzovy statě
o cizinectví sice nemají přímé spojení s CHS, Parkův marginál ale Schutzův
dovětek potřebuje, protože druhý jmenovaný soustředěnějším a propracovanějším
jazykem dokresluje Parkem pouze naznačené detaily.

1 Schutz, A. (1962), s. 105.
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VIII. Konfrontace sociologie s chicagskou kriminalitou
Je obvyklou praxí každodenního diskursu, že se ke jménům světových metropolí i
maloměst připojují přívlastky.1 Ačkoliv ve sledovaném období existovala
kriminalita i v mnoha jiných městech, Chicaga se těžko může zbavit reputace
„města gangsterů”. Skutečně typické znaky moderního Chicaga – největší
železniční uzel USA, „boom town” uprostřed prérie a jedna z největších
mezinárodních křižovatek proudů zboží, lidí a idejí své doby – si dnes mnoho lidí
nevybaví. Naopak spojení Chicaga gangstery je v obecném povědomí stále živé a
pevné, aktivizuje představy „noir” života na hraně zákona, obrazy dlouhých
kabátů, klobouků, cigaret v koutku úst, divokých přestřelek, kabaretů a femme
fatale.
Ani „noir” romantika, ani touha po senzaci ale nebyly motivem chicagských
výzkumů kriminality, stejně tak nejsou důvodem, proč tyto práce budou námětem
následující kapitoly. Nicméně tázat se po

relevanci

a důvodech diskuse o

organizovaném zločinu v Chicagu mezi světovými válkami je na místě. Nejde zde
pouze o zkompletování širokého tématického zaměření chicagských sociologů a
prostou katalogizaci jejich studií. Podobně jako při hledání typických rysů rasově
motivovaného násilí, i při studiu problematiky organizovaného zločinu
v urbánním prostředí se mohou vyjevit pravidelnosti přesahující místní i dobová
specifika. Ačkoliv fungování organizované kriminality v Chicagu mělo
nepochybně nepřenosná místně-dějinná specifika, některé vzorce jejího prorůstání
do řídících institucí a fungování systému vzájemné podpory „bezúhonných
podnikatelů”, politiků a kriminálníků však i po osmdesáti letech působí jako
nadčasová a čile fungují schémata.2
Disertace není místem pro žurnalistickou polemiku, přesto připomeňme, že Česká
1 Praha „stověžatá”, Petrohrad „město bílých nocí”, Paříž „město nad Seinou“, či New York jako
„Big Apple”. Může to být historická událost (Osvětim, Hirošima), osobnost (Smetanova Litomyšl),
funkční (Ostrava „město vysokých pecí”), krajinné či přírodní specifikum (Chicago jako „Windy
City”), významná stavba nebo charakter zástavby, lokální zvyk (Mnichov „město Oktoberfestu”,
Rio de Janeiro „metropole karnevalu”), jež nám města fixují. Na některé obrazné zkratky jsou
obyvatelé pyšní, jiné je urážejí, bývají pochvalné i odsuzující, hojně se jich využívá pro prezentaci
v masovém turismu.
2 Replikaci a další vývoj schémat o.z. ukazuje např. rozsáhlá práce M. Glennyho. Ačkoliv se
nejedná o vědeckou studii, její závěry jsou relevantní. Zmiňujeme ji jak pro Glennyho znalost
českého prostředí, tak pro jeho styl, jenž při analýzách praktik o.z. a popisech lokalit jeho působení
připomíná naturalistické aspekty některých chicagských studií. Glenny, M. (2008). McMafia – A
Journey Through the Global Criminal Underground. New York: A. Knopf.
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republika má dlouhodobý problém s organizovaným zločinem, že propojení státní
a lokální správy s organizovaným zločinem je nejspíš hluboké, že nezasahuje
pouze do politické a hospodářské sféry, ale i do ostatních oblastí života
společnosti.1 V následujícím oddílu možné komparativní hledisko rozpracováno
nebude, ačkoliv pojmout Prahu jako jakési postkomunistické Chicago střední
Evropy by nebylo bezpředmětné, byť v důsledcích možná nepohodlné. Otázkou
do diskuse zůstává, proč se na akademické půdě v České republice problém
organizované kriminality nezkoumá a nediskutuje intenzivněji.2
Přestože v CHS byla kriminalita pojednávána různorodě, při přehlédnutí hlavních
studií lze vymezit čtyři hlavní tématické oblasti. Ty se v jednotlivých studiích
překrývají, většinou jsou v různých intenzitách a konfiguracích přítomné všechny.
1 Na zvýšenou aktivitu propojování organizovaného zločinu a státní správy, lokální politiky a
úřadů poukazují např. výroční zprávy BIS: „Pronikání organizovaného zločinu do státních struktur
a samosprávy je jedním z nejzávažnějších bezpečnostních rizik.” (2006) „Představitelé
(ruskojazyčného organizovanéhozločinu; dále jako OZ) usilují více či méně úspěšně o vytvoření
vazeb na představitele státní správy, samosprávy a policie, které pak využívají k realizaci svých
cílů. (...) Významným fenoménem se staly také klientelistické skupiny, které využívají vazby na
státní úředníky, veřejnou správu, policii a justici k prosazení svých zájmů.” (2008) „Kromě
rozsáhlých kontaktů do českého kriminálního prostředí spolupracují tyto skupiny při realizaci
svých zájmů také s odborníky – právníky, finančníky a poradci různého druhu a zaměření.
K ovlivňování rozhodnutí a výkonu veřejné správy využívají rovněž vazeb na různé zájmové
skupiny, podnikatele, poradce státních činitelů apod. K vytváření a udržování takových vazeb
slouží různé obchodní společnosti či nadace, ve kterých má organizovaný zločin prostřednictvím
svých členů účast.” (2007) „Hlavní metodou je korupce, aktivace klientelistických vazeb, maření
vyšetřování, uplatňování ekonomického vlivu či nátlaku, mediální manipulace, využívání firem a
společností legální ekonomiky či zneužívání struktur politických stran a nevládních organizací.“
(2011) „Struktury organizovaného zločinu nejen nadále systematicky vyváděly prostředky
z veřejných rozpočtů (...) ale zejména byly schopny ovlivnit důležitá rozhodnutí orgánů státu a
samosprávy, která se týkala infrastrukturních projektů, dotačních programů, veřejných zakázek
souvisejících s poskytováním veřejných služeb, či samotný legislativní proces.” (2012) Cit dle
Výroční zpávy BIS (2005-2013). http://www.bis.cz/vyrocni-zpravy.html (staženo 25.1.2014).
Zprávy BIS sice dlouhodobě považují za dominantní činitele OZ ruskojazyčné a kavkazské
skupiny, bylo by však nesprávné chápat OZ v ČR jako problém exogenní. Navrhujeme chápat OZ
jako jev vycházející z lokální situace, jako jev endogenní, protože to jsou lokální struktury, na něž
se OZ, ať již úspěšně nebo nikoliv, navazuje. Zmiňují-li tyto zprávy prorůstání OZ do státní správy,
výslovně jmenují jako hlavní strategii korupci. Korupce je procesem, na němž se účastní strany
plátců a příjemců, vždy zahrnuje rozhodnutí – úplatek je možné přijmout i odmítnout. Jestliže je
v ČR hlavní strategií OZ korupce a jeví se velmi úspěšnou, znamená to především problém na
straně „příjemců”, tedy problém endogenní.
2 Výzkumy autorů z IKSP (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) tvoří spíše výjimku. Např.
Cejp, M. a kol. (2009). Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti –
závěrečná zpráva. Praha: IKSP. Současný stav OZ v ČR vyznívá ve zprávách BIS i IKSP podobně,
druzí zmínění varují před výrazným nárůstem bohatství skupin OZ: „Zisky se legalizují v legálním
podnikání. Výnosy z let 1990 – 1995 jsou v současnosti otáčeny k jejich dalšímu zhodnocení. V
souvislosti s tím působí organizovaný zločin vyšší škody a má horší dopady na ekonomiku.“ Ibid.,
s. 94. I v prognózách vývoje OZ se experti z IKSP vyjadřují v podobném duchu jako BIS: „Bude
pokračovat další prohlubování vazeb na státní správu, politiku „velkou“ i komunální, na soudy,
celníky, policisty. Prostředky získané z praní špinavých peněz budou využívány ke korupci
státních úředníků a pracovníků samosprávy.“ Ibid., s. 96.
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Práce tedy nelze vymezit pouze jedním z následujících důrazů. 1) Lokalizace
kriminality v jednotlivých částech města, výzkum těchto oblastí ('delinquency
areas' – jejich kvantitativní, kartografické vymezení); 2) výzkum kriminálního
jevu, instituce (gang, 'racket', případové studie); 3) sběr a interpretace biografií
zločinců (např. The Jack-Roller, Brothers in Crime, Professional Thief, Immune
Pickpocket); 4) obecná teorie urbánní kriminality, návrhy její prevence a
mechanismů nápravy (E. H. Sutherland, E. W. Burgess, C. R. Shaw, J. Landesco).
Tématickým oblastem náležely odpovídající metody – detailní rešerší policejních
materiálů a tisku počínaje, přes precizní a extenzivní kartografii, kvantifikaci a
statistiku, po zúčastněná pozorování a sběr biografií. Také metody a techniky se
ve většině případů překrývaly, nicméně v některých případech dominuje jeden typ
dat (biografie nebo kombinace kartografie a statistiky). V následující kapitole
bude představena pouze jedna část rozsáhlého chicagského příspěvku ke studiu
městské kriminality. Práce věnované „kartografii“ zločinnosti a biografickému a
etnografickému přístupu zde blíže rozebírány nebudou, také z důvodu omezeného
rozsahu disertace. Krátkým odbočením pouze naznačíme důležitost chicagské
kriminologie pro obrat od biologizujících explikací kriminality. Ve studiích
C. Shawa a H. D. McKaye se setkáme s jednou z nejdoslovnějších a nejjasnějších
aplikací Parkova výzkumného programu z The City. Autoři

přístup nazvali

sociologickým, ale také kulturním (the cultural approach to the study of
delinquency), použili řadu základních konceptů CHS – Sapirovo antropologické
vymezení kulturního vzorce, Thomasovo pojetí vztahu jednání a situace,
dezorganizace, Cooleyho „looking-glass self”, primární skupinu, Parkův koncept
„přirozené oblasti” a „morálního regionu“ – a ty evidentně tvořily ideové jádro
jejich výzkumů. Z typických „chicagských” metod se zasadili

především o

prohloubení mapování a o sběr biografií.1
Artikulaci kulturních determinant při pátrání po příčinách kriminality je třeba
rozumět jako významnému kroku, jako odklonu od jednostranných a reduktivních
schémat biologické explikace kriminality. Rozepři mezi biologickým vysvětlením
na základě dědičnosti a mezi rozhodujícím vlivem kultury je možné chápat jako
pokračování prorůstání diskuse z antropologického fóra do sociologického, resp.
1 „(…) nejlepší způsob jak zkoumat vnitřná svět osoby, je skrz jeho vlastní vyznání v jeho životní
historii.“ Shaw, C. R. & McKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency in Urban Areas. Chicago:
University of Chicago Press, s. 9.
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kriminologického diskursu, což bylo typické pro autory CHS. Tento pokus o
prosazení důležitosti kulturních vlivů v kriminiologii nese vliv Boasův, jak
ukazuje např. Citace z úvodu Shawovy a McKayovy práce: „Kulturní
antropologové kladli důraz na důležitost kulturního pozadí (…). Poukázali na
skutečnost, že mnohé rozdíly mezi lidmi jsou založeny spíše v kultuře než
v biologické dědičnosti.“1
Odklon od zkoumání biologické podmíněnosti kriminálního jednání implikoval
zaměření na ohraničení a především porozumění kontextu jednání a chování na
situaci, v níž je chování či jednání pozorováno. Kriminolog či sociolog zkoumající
kriminální akt pak musel nejprve rozumět jeho kontextu, jeho kulturnímu pozadí,
úkol z povahy vymezení směřující ke kulturně antropologické orientaci. Z dalšího
odkazu je patrné, že autoři oproti převládající orientaci na tělo pachatele
akcentovali právě situaci a její kontext, již je třeba porozumět, pokud má být
kriminální chování vysvětleno: „Sociologický přístup se pokouší vztáhnout
chování k sociálnímu a kulturnímu prostředí, z něhož vychází.“ (...) „Jakékoliv
studium delikventního chování musí brát v úvahu charakter komunity, v níž se
vyskytuje.“2
Kromě kriminologických biografií (Shawův The Jack-Roller a Sutherlandův The
Professional Thief) na výzvy ke zkoumání delikvence v přirozeném prostředí
silně reagovala výzkumná aktivita F. M. Thrashera, jenž se dlouhodobě zabýval
chicagskými gangy a zkoumal je jako fenomén malých sociálních skupin se
specifickou dynamikou. Orientace Thrasherovy studie je zřejmá již z Parkovy
předmluvy. Pro něj typická akcentace zkoumání forem urbánní kultury a jejich
kontextů

může evokovat vědce se zadáním pozorovat „živočišný druh

v přirozeném prostředí“: „(...) gangy je třeba, podobně jako jiné formy lidského
sdružování, studovat v jejich přirozeném prostředí. Vznikají spontánně, ale pouze
za pro ně příznivých podmínek a omezených lokalitách.“ 3 Artikulace principu
spojování souběžného výzkumu sociálního jevu a lokality jeho výskytu je zásadní,
protože detabuizace „slumu“ a jeho pokud možno nezaujaté líčení mohlo dát
obyvatelům těchto oblastí méně záhadnou a hrozivou tvář.

1 Ibid., s. 1.
2 Ibid., s. 9 a 5.
3 Park, R. E. (1927). Introduction. In Thrasher, F. M. (1927). The Gang – A Study of 1313 Gangs
in Chicago. Chicago: University of Chicago Press.
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VIII.i Landescův výzkum organizovaného zločinu
Mezi probíranými chicagskými sociology patří J. Landesco (1890-1954) k těm
historicky

nedoceněným,

mimo

okruh

badatelů

zkoumajících

historii

organizovaného zločinu je prakticky neznámý. 1 Pokud se ale porovná rigoróznost
jeho práce se známějšími studiemi z chicagské produkce, např. se Zorbaughovým
extenzivně

citovaným

bestsellerem,

druhý

zmíněný

nedosahuje

úrovně

Landescových materiálů i v těch oblastech, ve kterých bývá nejčastěji uváděn,
tedy v důrazu na zúčastněná pozorování v urbánním prostředí. Za opomíjením
Landescova přínosu můžeme vidět jeho neangažovanost v akademickém prostředí
– plánovaný doktorát a rozpracované projekty nedokončil, věnoval se teorii a
praxi podmínečného propouštění odsouzených, zejména statistice a predikci.2
Nedokončené projekty byly dlouhodobé; pokud by neskončily jako torza, nejspíše
by dnes figurovaly jako kriminologická a sociologická klasika vedle The JackRoller C. Shawa či Sutherlandova The Professional Thief. Povahu a kvalitu jejich
zlomků je možné odvodit ze série článků vydaných mezi lety 1932-37. 3 Prvním
z projektů byla biografie kapsáře Eddieho Jacksona Immune Pickpocket, druhým
pak historie nechvalně proslaveného „gangu 42”. Jestliže první projekt byl zcela
biografického rázu, následující byl výsledkem dlouhodobého kontaktu s členy
gangu: „Landesco postavil studii na sedmiletém kontaktu se členy gangu, na sběru
biografií, které ukazovaly přechod od juvenilní kriminality k dospělé zločinnosti.
Dlouhodobě také sledoval vztahy mezi členy gangu a rodinou, policií, politiky,
farností a dalšími místními institucemi.”4 Podle náznaků, které v článku nalézáme,
byla jeho obeznámenost s celkovou činností gangu mnohem hlubší, než jakou
nalezneme u podstatně čtenější a ve výzkumu rozšířenější Thrasherovy analýzy
gangů.
Pokud je Landesco vůbec uváděn, tak v souvislosti s publikací The Illionois
Crime Survey z roku 1929. Tento rozsáhlý sborník výzkumů se skládal z analýz
1 Landesco, sám imigrant, narozen v Piatře v Rumunsku, byl vedle L. Wirtha mezi chicagskými
sociology zkoumajícími imigranty spíše výjimkou.
2 V tomto ohledu je patrný vliv Burgessův, který se dlouhodobě věnoval predikci trvání
manželských svazků.
3 Viz oddíl věnovaný kriminologickým biografiím.
4 Haller, M. A. (1968). Introduction to Organized Crime in Chicago. Chicago: The University of
Chicago Press, s. xvi.
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tehdejšího stavu justice, policie a jiných trestně právních institucí, objevily se
v něm rozbory násilné trestné činnosti či podmínečného propouštění a juvenilní
zločinnosti. Mezi jinými v něm nalezneme i prominentní autory chicagské školy
(E. W. Burgess, C. Shaw). Autorem třetí, autorsky nejrozsáhlejší části sborníku
pod názvem Organized Crime in Chicago je Landesco.1 Jeho příspěvek není
souvislou studií jednoho problému, skládá se z jednotlivých 'case-studies', jež jsou
tématicky odlišné, ale jako celek poskytují plastický obraz chicagského podsvětí.
Case-studies jsou nápadité a originální, svou jasnou strukturací a podrobným
vhledem do tehdejších událostí plní úlohu nenahraditelného kulturně historického
pramenu.
Landescova studie je uvedena tzv. McSwigginovou aférou. Vysoce postavený
státní úředník, zástupce státního návladního (Cook County State Attorney)
W. H. McSwiggin, veřejně známý jako energický a nadějný bojovník
s kriminalitou, byl 27. 4. 1928 zavražděn spolu s gangstery Dohertym a Duffym,
všichni tři roztříleni samopalem před restaurací v Ciceru, chicagském satelitu.
Dopadnout pachatele či objasnit případ se i přes intenzivní mediální a společenský
rozruch2 okolo celé události nikdy nepodařilo, nepomohlo ani sedm postupně
ustavených vyšetřovacích komisí.
Landesco touto událostí nezačal náhodou, nazval ji a dále rozebíral jako „typický
incident”. Jeho cílem bylo objasnit prorůstání organizovaného zločinu do státní
správy; vražda vysokého představitele státu zde vybočila z policií obvykle
tolerovaného vzorce, podle něhož se „gangsteři” měli navzájem postupně
eliminovat. Incident vzbudil pobouření na straně veřejnosti a ukázal, že
organizovaný zločin měl téměř neomezené možnosti ovlivňovat vyšetřování a
soudní procesy. V souvislosti s touto aférou Landesco vyslovil řadu otázek – ty
zároveň plnily funkci výzkumného programu –, kolem jejichž zodpovězení se
utvořilo jádro jeho výzkumu: „Proč policie a poroty opakovaně selhaly při
1 Landescova studie vyšla později samostatně v reedici, z tohoto vydání vycházíme. Landesco, J.
(1968, orig. 1929). Organized Crime in Chicago – Part III of The Illionois Crime Survey 1929.
Chicago: The University of Chicago Press. Dále jako OC.
2 Další významnou událostí, která vedla k zásadnímu pohoršení veřejnosti a pocitu ohrožení, byl
mimořádně brutální Valentýnský masakr, kdy několik gansterů, z toho dva převlečení za policisty,
postavilo 14. 2. 1929 ke zdi a popravilo sedm členů gangu George „Bugs” Morana. Nelli, H. S.
(1970). Italians in Chicago 1880-1930 – A Study in Ethnic Mobility. New York: Oxford University
Press, s. 216. Andrews, H. (1930). X Marks the Spot: Chicago Gang Wars in Pictures. Chicago:
Spot Publishing, s. 32–33.
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potírání organizovaného zločinu? Co stojí za úspěšným vzdorem organizovaného
zločinu? (…) Jaký je základ vztahu mezi politikem a gangsterem? Zakládá se
nedotknutelnost zločinců na korupci a vyhrožování nebo na vlivu sousedství?”1
Odpovědi na otázky, proč byl McSwiggin ve společnosti gangsterů a proč byl
s nimi zavražděn,2 se sbíhaly do Cicera, místa události, kde momentálně svádělo
několik významných gangů souboj o politický vliv a dominanci v ilegálním
alkoholovém monopolu. Pod tlakem demokratické administrativy chicagského
primátora W. H. Devera (1923–27), která poměrně úspěšně praktikovala morálně
reformní politiku pro alkohol a hazard tzv. „zavřeného města”,3 byli mnozí
gangsteři nuceni změnit strategii a pokusit se své aktivity zakotvit v suburbiích,
těsně za hranicí dosahu chicagských metropolitních institucí. Jednalo se o
samosprávné oblasti, měly tedy vlastní volenou politickou reprezentaci, soudy a
policii, ve srovnání s chicagskými byly tyto daném období snadněji korumpovány
a kontrolovány.
V oddílu věnovaném Burgessovu koncentrickému modelu byla vyjádřena
pochybnost jak nad jeho relevancí a reprezentativností pro celkovou situaci
v Chicagu, tak nad jeho pozdější příliš doslovnou a dekontextualizovanou
interpretací. Jedním z příkladů, jež měly nedůslednost modelu podtrhnout, byla
přítomnost předměstských slumů a vysoká koncentrace kriminálních aktivit na
některých místech vnějšího obvodu Chicaga. Zmínili jsme, že Burgess si byl
těchto skutečností vědom, pouze je nezahrnul do svého ideálního modelu. V The
Illionois Crime Survey nalezneme dvě kapitoly napsané právě Burgessem, znal
tedy Landescovy analýzy volebních podvodů v satelitech Chicaga, spojených
s J. Torriem a Al Caponem, a musel si tyto důsledky, eventuelně destruující
hypotetickou jednoznačnost jeho modelu, uvědomovat. Model byl sice poprvé
publikován v The City z roku 1925 a podklady pro něj ještě dříve, tendence
decentralizace zločinu4 a chudinských suburbií byla nicméně pojmenována již
1 OC, s. 9.
2 Cílem tohoto oddílu není odkrýt pozadí McSwigginova případu, nýbrž princip fungování
propojení organizovaného zločinu a komunální politiky.
3 „Deverova administrativa skutečně zaútočila na nelegální výrobu alkoholu a také na hazard a
prostituci, proto došlo k rozpadu chicagského feudálního systému organizace zločinu a politiky.
Systém jasného rozdělení teritorií a ochran, jenž vyrostl za Thompsonovy administrativy, byl
najednou zničen.” OC, s. 97. „Deverovo zvolení (…) narušilo toto klidné uspořádání a mělo za
následek Torrioův konec o dva roky později.” Nelli, H. S. (1970), s . 214.
4 K přesunům nelegálního hazardu z centra na okraj docházelo podle Landesca již roku 1910, kdy
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tehdy. Události v Ciceru (viz dále) ukázaly, že když komunální politika
vytlačovala z centrálních oblastí, zločinecké organizace se reorganizovaly na
okrajích města, aby se z periferie opět pokoušely o návrat do centra. Burgess tuto
výraznou decentralizační tendenci neartikuloval, patrně ji nepovažoval za trvalý
jev a chápal ji pouze jako odchylku a v podstatě jako jinak artikulovanou
koncentrickou tendenci. Toto opomenutí může vysvětlit i selektivita vůči faktům
modelu protichůdným, jež by konzistenci koncentrických zón narušovaly.
Cicero bylo satelitní město na západě Chicaga, populace čítala okolo 60 000
obyvatel. V inkriminované době zde dominovala česká komunita, 1 většina
obyvatel se přistěhovala kvůli nízkým daním, byli charakterizováni jako vlastníci
řadových domků a pracovníci v blízkém průmyslu, který se postupně vyvinul ve
výrobní centrum státu Illinois. Jako první z mafiánských předáků si Cicero
podmanil v roce 1923–24 John Torrio, když v čele hlavního chicagského
zločineckého syndikátu nahradil zavražděného J. Colosima (1920). Cicero bylo
zvoleno za útočiště Torrio-Caponeho syndikátu jak pro svoji relativní velikost, tak
z důvodu dobré přístupnosti centra Chicaga. Mezi syndikátem kontrolované
oblasti patřily i další satelity: „Torrio rychle pochopil důležitost využití
skutečnosti neefektivní organizace chicagských a sousedících místních samospráv.
Využil nejen vesnice na okrajích Chicaga, které již kontroloval jako centra ilegální
výroby alkoholu, hazardu a prostituce, ale i vzdálenější komunity. Cicero,
Burnham, River Forest a Stickney byly nechvalně proslulé jako zcela pod
kontrolou organizovaného zločinu.”2
John Torrio a Alphonse „Al“ Capone3 s bratrem Frankem, již pracovali jako
M. Tennes, chicagský vládce hazardu, přestěhoval herny na předměstí Forest Park a Dearborn
Park. OC, s. 55.
1 Zajímavou dokumentaci v tomto směru poskytuje Deuchler, D. (2006): Images of America –
Cicero Revisited, Chicago, Arcadia Publishing. Tato na dobových fotografiích založená publikace
ukazuje zejména ve třetí kapitole život české komunity ve dvacátých letech – typické cihlové
bungalovy, monumentální budovu Sokola Slavského s bazénem a divadlem, plakáty českých
podnikatelů (Kroupa's music shop, Kotek furniture movers, Madame Slavka's Fashion Shop),
rodinné fotografie apod.
2 OC, s. 95.
3 Jakékoliv spojení s Alphonsem „Al” Caponem svádí k oprávněné ostražitosti. Jako v případě
jiných historických osobností, které jako symbolické figury pronikly do každodenního veřejného
diskursu, také on se stává průsečíkem rozličných představ (Al Capone jako nejmladší „starosta”
Chicaga), je pojímán jako společný ideový majetek a zároveň jako vysoce osobní transmitor
rozličných světonázorů – příslovečný „každý” se cítí na nějaké vyjádření ke Stalinovi, Einsteinovi
nebo Caponemu i bez podrobných znalostí. Capone byl ve své době v centru mediální pozornosti –
dnes by se řadil mezi tzv. celebrity: „V dobách největší slávy Capone dostával dopisy fanoušků
z celého světa. Autoři cestovali tisíce kilometrů kvůli interview s ním a kvůli knihám a článkům o
jeho místě v americkém životě.” Nelli, H. S. (1970), s. 221. Nepovažujeme za potřebné duplikovat
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Torriovi nejbližší pobočníci, s pomocí místní policie nejprve vytlačili lokální
samostatně operující gangstery, kteří zaručovali beztrestnost hernám, operujícím
v symbióze s místním průmyslem. Jedním z rivalů Torriova hazardního a
alkoholového monopolu v Ciceru byl Eddie Tancl. Tento Čech z ”Little Pilsen”,
popoulární profesionální boxer, kavárník a komunitní dobrodinec pak zemřel
rukou Torriova gangstera E. Dohertyho (jeden ze dvou mrtvých vedle
McSwiggina). Poté co Torrio monopolizoval kontrolní postavení nad hazardem
v Ciceru, většinu menších heren zlikvidoval a otevřel několik vlastních velkých
podniků, jež přilákaly zákazníky z „dočasně” uzavřeného centra Chicaga.
Podobně monopolizoval lokální černý trh s pivem a alkoholem. Jestliže se do
jiných suburbií z centra přesouvala i prostituce, v Ciceru česká komunita úspěšně
protestovala: „Nemohl prostituci v Ciceru prosadit, protože to obyvatelé odmítali.
Česká populace preferovala hospody a byla nepřátelská vůči prohibici.“1
Za Torriovým podmaněním Cicera stála korupce místní samosprávy, násilný
nátlak, vydírání a manipulace voleb, vedoucí k přímému profitu politiků a
policistů (úplatky)2: „Torrio a jeho spojenci užívali intrik a podplácení a uspěli
v lokálních volbách. Úřednící byli pod kontrolou, nejen starosta ale všichni
úředníci včetně šéfa policie. (…) Zločinci mohli fungovat bez opozice ze strany
starosty Josepha Klenhy a policejního šéfa Theodora Svobody a šerifa Hoffmana
(...).”3 Druhý, strukturálně hlubší aspekt Landesco naznačuje popisem schopnosti

Obr. 20. Plakát lákající ke skandálním volbám v Ciceru 1924.
Dle Deuchler, D. (2006), s. 60.
nesčetné monografie a biografie, pokud je zde Capone zmiňován, detailní prozkoumávání jeho
biografie se zde nepovažuje za nutné, poněvadž text není o něm. I Landesco se mu věnuje jako ve
své době důležitému a nebezpečnému kriminálníkovi, podobně a mnohem podrobněji se ale
věnoval i jiným. Vybrané události spojené s Caponem užíváme pouze jako příklad typického dění
v Chicagu, který má přispět k porozumění chicagské urbánní sociologii a kriminologii.
1 Landesco, J. (1932). Prohibition and Crime. Annals of the American Academy of Political and
Social Sciences. CLXIII September, s. 122.
2 Není bez zajímavosti, že pozdější primátor Chicaga Anton J. Cermak byl tehdy President of the
Cook County Board of Commissioners. Nelli, H. S. (1970), s. 218.
3 OC, s. 86.
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gangsterů ovlivnit místní výši daní – nízké daně měly vést ke spokojenosti
s politickou reprezentací a ke znovuzvolení. Samospráva pak proklamovala, že to
byla ona, kdo se u Board of Assessors a Board of Review zasadil o nízké daně.
Komunální volby v Ciceru v dubnu 1924 proti sobě na jedné straně postavily
republikánského strarostu J. Klenhu, na straně druhé demokraty. Capone se svým
gangem stranil dlouhodobě Klenhovi a ve volební den udělal vše pro vítězství své
strany: „Během pondělní noci před volbami ozbrojenci vpadli do kanceláře
demokratického kandidáta Williama K. Pflauma, zbili ho a poničili vybavení. (…)
Auta plná ozbrojenců defilovala po ulicích, bili a unášeli volební pomocníky.
Útočilo se na volební místnosti a kradly se urny. (…) Voliči a pomocníci byli
unášeni (…) a drženi v zajetí po dobu voleb.”1 V jedné z přestřelek s policií,
povolanou během voleb z jiných okrsků, zemřel Frank Capone. Tyto volby
v Ciceru vstoupily do historie jako již neskrývaná válka ozbrojených gangsterů
s neuplacenými složkami policie, státního aparátu a také s konkurenčními gangy,
v níž Torrio a Al Capone uspěli. Torrio byl zatčen při slavném zátahu v Sieben
Brewery (19. 5. 1924) a kvůli ztrátě autority a také kvůli téměř úspěšnému
atentátu na jeho osobu rezignoval na aktivní roli v organizovaném zločinu; pozici
lídra v zločineckém syndikátu převzal a postupně upevnil Al Capone.2
Před dalšími volbami v Ciceru se změnila ona výhodná výše daní v okrsku, pod
který Cicero spadalo. Instituce Board of Assessors a Board of Review, které
doposud, pravděpodobně na základě úplatků, nízké daně zaručovaly, byly zrušeny.
Místní obyvatelé pak ztratili hlavní důvod podporova koalici místních samosprávy
s gangstery. Den před volbami policie odhalila plán je rozsáhlým uplácením
zfalšovat ve prospěch stávající republikánské administrativy. Volby jasně vyhráli
demokraté. Důležitost těchto voleb spočívala v naplnění možnosti porazit
ganstersko-politickou koalici v tzv. „čistých volbách”; pokud by k odhalení
korupce a zajištění bezpečnosti při volbách nedošlo, pravděpodobně by vyhráli
obhájci pozic. O charakteru české komunity v Ciceru si nicméně není třeba dělat
iluze, bezprotředně po zvolení se demokratický starosta nechal slyšet, že
1 Ibid., s. 177.
2 O Caponovi se tehdy hovořilo jako o nejmladším „starostovi” Chicaga. V tomto ohledu nebyl
první, o otci organizovaného zločinu v Chicagu M. C. McDonaldovi se na přelomu století psalo
v podobném tónu: „Nikdy nezastával žádnou funkci, vládl ale městu železnou rukou. Jmenoval
volební kandidáty, nechal je zvolit a když byli v úřadu, byli jeho loutkami.” Nelli, H. S. (1970),
s. 148.
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„násilníci musí pryč, ale lidé chtějí pivo.”1
Když se v roce 1927 po jednom volebním období (Deverův pokus o „vládu
zákona”) stal starostou potřetí (první dvě období 1915-1923) republikán William
Hale „Big Bill” Thompson, známý svou tolerancí vůči organizovanému zločinu,
centrum Chicaga se opět otevřelo všem typům aktivit vytlačovaných na okraj. 2
Gangsterské satelity pak ztratily velkou část metropolitní klientely, i Capone, sám
Thompsonův podporovatel, opustil Hawthorne Hotel v Ciceru a vrátil své hlavní
sídlo do centra. I když v Ciceru proběhly jedny nezmanipulované volby a zájem o
periferie měl opadnout recentralizací organizovaného zločinu, Caponeovi
gangsteři Cicero neopustili a město se postupně stalo trvalým synonymem pro
nejzkorumpovanější město Středozápadu.3 Po obžalování a odsouzení bratrů
Caponeových v roce 1931–32 se dozoru nad jejich impériem ujal Frank „The
Enforcer” Nitti.4 I přes občasná občanská vzepětí se Cicero komunální politiky
úzce propojené s organizovaným zločinem nezbavilo. Organizovaný zločin zde
přežil i konec prohibice v roce 1933, kromě tradičního zaměření na hazard se
přeorientoval na monopolizaci juke-boxů a obchodu s tabákem. O „čistých”
volbách a instalaci vlády zákona v Ciceru se zmiňuje také V. W. Peterson v roce
1948: „(...) úspěšný obchodník vynikající reputace, John C. Stoffel, se stal
starostou. Pochůzkář Joseph Horejs, bez vazeb na starý režim, povýšil na šéfa
policie. (...) Nelegální podniky, otevřené po léta non-stop, byly uzavřeny. Ale
organizované skupiny, které byly tak dlouho na koni, se nevzdaly bez boje.”5 O
1 Landesco, J. (1932): Prohibition and Crime, s.123.
2 K detailnímu popisu rozdílu politik obou primátorů ve vztahu k prostituci viz OC, s. 40–43.
3 „Cicero bylo solidní a prosperovalo i přes přítomnost gangsterů. Kriminální aktivita neměla
přílišný vliv na průměrnou těžce pracující rodinu. Většina lidí si hleděla svého a přivírala oči.”
Deuchler, D. (2006), s. 56. Deuchler v tomto svém závěru, že vládu organizovaného zločinu
„běžní občané nepocítili”, popírá dlouhodobý vliv, a tedy i jasné projevy strukturálního rozvrácení
organizace společnosti, jejíž předivo se snadno naruší, ale těžko látá.
4 Na Nittiho si roku 1933 údajně (velmi pravděpodobně) najal vrahy (tajné a uniformované
policisty) tehdejší starosta Chicaga Anton Cermak (narozen v Čechách). Nitti tři střelná zranění
přežil, Cermak byl o tři měsíce později postřelen (15. 2. 1933) v Miami na Floridě, kde naslouchal
projevu nedávno zvoleného F. D. Roosevelta. Zraněním pak podlehl 6. března téhož roku. Na
místě zadržený atentátník Giuseppe Zangara, italský imigrant, se k činu přiznal. Podle vlastních
slov jednal sám a na vlastní popud. Byl odsouzen a popraven 33 dnů po atentátu. Ve své výpovědi
uvedl, že svým činem chtěl upozornit na postavení proletariátu v kapitalismem sužované
společnosti. Čin popsal jako útok na funkci, úřad (tedy jako anarchista), nikoliv na F. D.
Roosevelta jako osobu. Často se vyskytuje domněnka, že Cermak nebyl zastřelen náhodně,
v možném zadání vraždy figuruje Nittiho pomsta za Cermakův pokus dosadit na Nittiho místo
vlastního člověka, když byl ve vězení, nebo odplata za zmíněný atentát. Pro podrobnější rozbor
události viz: Crotty, W. S. (1998). Presidential Assassinations. Society, Vol. 35, No. 2. Burke, E.
M. (2003). Lunatics and Anarchists: Political Homicide in Chicago. Journal of Criminal Law and
Criminology, Vol. 92, No. 3–4.
5 Peterson, V. W. (1948). The Myth of the Wide-Open Town. The Journal of Criminal Law and
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tom, že se organizovaný zločin bez boje nevzdal, svědčí trvale špatná pověst
města, jež došla tak daleko, že obyvatelé v padesátých letech uvažovali o změně
jména. O dekádu později bylo Cicero běžně známo jako „pevnost mafie”, kauzy a
aféry pokračovaly dále i v novém tisíciletí.1
K jednomu z možných vymezení případové studie, jak se užívalo např. v sociální
antropologii, tedy jako podrobná analýza události a jejího kulturního kontextu, má
blízko kapitola „Funerals of Gangsters”. Pohřeb je klasickým a častým objektem
antropologických pozorování. Bývá sledován, protože ukazuje mnoho o povaze
lokálního kulturního života – kontury struktur a povahy rodinných či jiných
místních vazeb vystupují během rituálu do popředí, artikulují se a potvrzují
hranice, propojení, dominance a podřízenosti, loajality. Také se objevuje kontext
širších sociálních vztahů a povaha sociální struktury dané society. Pohřby
významných gangsterů se tedy mohou jevit jako vhodné situace pro rozkrývání
jinak skrytých napojení organizovaného zločinu. Landesco se zaměřil nejen na
popisy, ale také na souvislost mezi okázalostí a účastí významných osobností
s aktuální společensko-politickou situací:2 „Tyto ceremonie jsou prezentací
bohatství a vlivu a odhalením blízkých vztahů politiky a zločinu. (…) Na velkých
pohřbech přítomnost vedoucích politiků potvrzuje osobní charakter a přátelství se
zesnulým (…).”3
Typická byla pompéznost a nákladnost, někteří ze zavražděných gangsterů
předem vyslovovali přání ohledně ceny rakve, aby překonali výdaje svých již
zesnulých kolegů. Stříbrem a zlatem vykládaná rakev představovala centrální
objekt

průvodu.

Některé dosahovaly astronomických cen,

např. rakev

Brooklynského gangstera Ualeho stála 15 000 dolarů. 4 Truchlící se předháněli
v zásilkách květin (v některých případech se odhadují až tuny a náklady jdoucí do
desítek tisíc dolarů).
Criminology, Vol. 39, No. 2, s. 296.
1 Cicero's History of Corruption, 17. 6. 2001 Chicago Tribune.
2 Viditelná demonstrativnost a pečlivá stylizace tehdejších pohřbů má své rezonance i v nedávném
dění v české společnosti. Podobnost mezi Landescovým líčením a např. fotografiemi z pohřbu V.
Kočky ml. není náhodná. Analýza a interpretace fotografií a událostí (stylizace, návštěvníci)
podobného typu by byla nepochybně potřebným příspěvkem plnění úlohy kulturních studií či
sociologie kultury pro sebereflexi české společnosti.
Viz např. http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=620003 (staženo 10.12. 2009).
3 OC, s. 191 a 194.
4 Kupní síla dolaru se v roce 1920 odhaduje přibližně 1:11 k současné.
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Obr. 21. Masy na pohřbu gangstera v Chicagu.
Dle Thrasher, F. M. (1963), s. 143.

Na pohřbech býval vyjadřován vděk místní komunity, lidé ze čtvrti se přišli
rozloučit se svými „hrdiny a ochránci”: „Pohřební průvod se táhl dvě a půl míle
daleko. Zúčastnilo se ho asi 8000 lidí.”1 Tento aspekt byl výraznější, pokud se
gangster silně identifikoval s kolonií imigrantů, ze které vzešel, a pokud
financoval např. místní sportovní klub, výdejnu jídla pro chudé či jinou
prospěšnou instituci.2 Landesco poskytl k jednotlivým pohřbům seznamy čestných
hostů, na jednom z roku 1921 (Anthony D'Andrea) nalezneme přes 20 soudců a
státního žalobce, u jiných nechybí zástupci kongresu a komunální politici. Těžko
najít závaznější a dramatičtější prezentaci pokřivených vztahů než přítomnost
soudců na gangsterově pohřbu. Tuto a jiné situace, kdy si, ideálně vzato, figury
stojící na protilehlých pólech morálního kontinua vyměňují zdvořilosti, vystihuje
1 Ibid., s. 200.
2 „Mnoha obyvatelům etnického sousedství se Capone jevil jako dobrodinec. Potřebným
v Chicagu a Ciceru obstaral uhlí, potraviny, ošacení a jiné nezbytnosti. „(...) Capone fungoval jako
politický boss a věděl, že podobné služby se mu splatí ve volební den.” Nelli, H. S. (1970), s. 221–
2. Jako příklad poskytování všemožných služeb komunitě je možné uvést významného politika
syndikátu Diamond Joe Esposita: „Esposito navštěvoval křty, svatby a pohřby, nalezl práci pro
věrné a poskytoval potraviny potřebným. Mnoho z těchto aktivit a jiných komunitních otázek
mohlo být vyřízeno v jeho restauraci.” Ibid., s. 226. O jiném klasickém příkladu patronace
sportovního klubu (gangu) „Ragen Colts” místním lokálním politikem již padla zmínka výše. O
vztahu lokální politiky a gangů pojednávají jak F. Thrasher tak W. F. Whyte. Zejména Whytova
pozorování ukazují lokální politiku a „racketeering“ v součinnosti s policií jako součást
každodenního života komunity na tzv. „uliční úrovni“. Komparativní efekt je zde o to větší, že
Whytův terén se nacházel v Bostonu.
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nestárnoucí Mertonova citace A. Bierce: „Kdyby bylo darebákům upřeno
společenské uznání, bylo by jich o mnoho méně. (...) Nečestný člověk se ničeho
neděsí tak jako situace, kdy poctivá ruka odmítne stisknout tu jeho (...). Máme
bohaté ničemy, protože máme 'úctyhodné' osoby, které se nestydí dotknout se
jejich ruky, být s nimi viděny a říkat, že je znají.“ 1 V porovnání s politiky a soudci
se církve proti podpoře uctívání odkazu gangsterů rezolutně postavily, většina
velkých pohřbů nebyla na církevní půdě povolena a byla bez církevních obřadů.
Na základě sledování počtu účastníků, jejich významnosti, celkové okázalosti a
pompéznosti pohřbů vzhledem 1920–30 mohl Landesco přibližně stanovit postoj
veřejnosti vůči této ostentativní demonstraci propojení organizovaného zločinu a
politiky. Zpočátku se ceremonií účastnily významné osobnosti politiky, soudnictví
a umění: „Mezi čestnými nosiči rakve byli starostové, soudci, poslanci, význační
operní pěvci, představitelé minorit a kolegové z podsvětí.”2 Jejich účast ale
s postupujícím odporem veřejnosti proti spojení organizovaného zločinu a politiky
opadla.3
Nebyli to pouze „gangsteři”, komu byl v té době vystrojen monstrózní pohřeb.
Alfred Lingle, prominentní a populární novinář z Chicago Tribune, který svými
reportážemi pokrýval dění v chicagském podsvětí, byl zastřelen v metru
9. 6. 1930. Vraždu veřejnost vnímala jako odplatu podsvětí za jeho reportáže,
Lingle se stal mučedníkem Chicaganů. Jeho pohřeb 12. 6. 1930 byl uspořádán
jako strukturální opozice vůči mafiánským pohřbům – církev provedla oficiální
obřad, který běžně mafiánům odpírala, stříbrno-bronzovou rakev halila americká
vlajka, před katafalkem pochodovaly sevřené šiky policistů a dechovky národní
gardy, soubor čestných hostů byl přehlídkou společenských elit. Několik dní po
pohřbu se nicméně ukázalo, že Lingle manipuloval zprávy ve prospěch těch, kdo
mu zaplatili, a že měl celou řadu finančních napojení na gangstery, včetně
1 Merton (2000), s. 151. Landesco dovozuje v podobném duchu: „(...) organizovaný zločin,
provázaný s oficiálními místy politikou, může prosperovat v hlavních odvětvích (hazard,
prostituce a alkohol) díky morální podpoře tohoto provozu ze strany vážených občanů, kteří nevěří
v morálku.“ Landesco, J. (1932), Prohibition and Crime, s. 123.
2 OC, s. 191. V. W. Peterson o pohřbu J. Colosima 15. 5. 1920 prohlásil, že je „veřejnou
deklarací, že kriminální polosvět ovládal město a politický úspěch závisel na podpoře těch, co měli
pod kontrolou hazard a prostituci. Hlas veřejnosti, jenž by si takové aliance oficiálního a
kriminálního ošklivil, byl slabý a politicky bezvýznamný.” Nelli, H. S. (1970), s. 212.
3 Ačkoliv pozvání na uzavřené setkání s podobně významnou osobou obvykle svědčí o blízkých
vazbách či zájmu o ně, hostitel na pohřeb nepřišel. Landesco uvádí příklad gangstera T. Murphyho
z období veřejné nechuti vůči otevřené kondolenci politiků mafiánovi: „Těch několik málo
důležitých úředníků, kteří přišli vyjádřit soustrast, se dostavilo jednotlivě a pozdě v noci.” OC,
s. 204.
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Caponeho.1
Setkávání politiků, úředníků a gangsterů na pohřbech chápejme pouze jako
reprezentaci hlubších, pouhým okem nesnadno pozorovatelných vztahů. Výše
bylo uvedeno, jak došlo ke zmanipulování voleb v Ciceru, při nichž
zkorumpovaní úředníci s pomocí gangsterského násilí zneužili demokratický
princip zastupitelské demokracie pro vlastní účely. Aby Landesco ukázal, jak
hluboké a pravidelné bylo propojení komunální politiky s organizovaným
zločinem, prozkoumal volební podvody zpětně do roku 1900 a odkryl detaily
technologie získávání politické moci organizovaným zločinem.
Charakter spojení politiků a organizovaného zločinu je vymezen směnou
specifických úkonů, které jsou pro obě skupiny funkcionálně typické. Mafiánský
boss nabídne k dispozici gang, který provede nátlakové akce a část nezákonných
úkonů během voleb,2 zvolený politik jako protislužbu zajistí např. beztrestnost.
Zejména na úrovni okrsků ale nebylo výjimkou, když obě činnosti zastupovala
jedna osoba. Landesco rozlišil tři hlavní skupiny podvodů podle příslušnosti
pachatelů – a) volební komise a úředníci; b) zástupci volených stran; c) lokální
instituce zodpovědné za vyšetřování volebních podvodů.3
Mezi typické praktiky volebních úředníků (uplacených, donucených či
dosazených) patřilo falšování registračních knih. Zanášela se do nich např.
neexistující jména, na která volili podvodní voliči. Docházelo k úmyslnému
opomenutí iniciál úředníka komise na volebním lístku u voličů nepřátelských
frakcí (lístek bez iniciál byl neplatný) nebo zaškrtávání dalších kandidátů na
volebním lístku, které vypadá jako chyba voliče, a přitom znehodnocuje jeho hlas.
Komise často manipulovaly součty hlasů, docházelo k výměně součtových listů ex
post, či se vyměňovaly hlasovací lístky tajně označené jako opoziční. Pokud
uplácení komise neúčinkovalo, byl vyvíjen silný nátlak na volební úředníky
v komisi – buď byli vyměněni, nebo jim bylo vyhrožováno, byli unášeni a stali se
oběťmi fyzického násilí.
Nelegální praktiky zástupců volených stran se orientovaly na voliče. Strany
1 Andrews, H. (1930): X Marks the Spot: Chicago Gang Wars in Pictures, Chicago, Spot Publishing, s.
61–64.
2 Jedním z gangů, které se volebních manipulací pravidelně účastnily, byli „Ragen Colts”,
nechvalně proslulí svou brutalitou v Chicago race riots. Podrobně se vztahem lokální politiky a
gangu zabývá také F. Thrasher a W. F. Whyte.
3 Následující přehledové odstavce jsou zkrácenou verzí podrobnějšího Landescova přehledu. OC,
s. 185–89.
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podporovaly podloudné volení,1 verbovaly tuláky bez trvalého bydliště, kteří se
registrovali pod falešnými jmény, uváděli falešné adresy a nesprávné délky
pobytu, účastnili se voliči, kteří nebydleli v okrsku. Typickou podvodnou strategií
byla „řetězová volba” – jeden volič jde do volební místnosti s již vyplněným
lístkem, ale prázdný lístek, který na místě dostane, vynese ven a předá zástupci
své strany, který ho předá dalšímu voliči. Bylo organizováno volení namísto osob,
které se voleb nezúčastnily. Jiným voličům bylo vyhrožováno

(gangy činily

nájezdy na volební místnosti či dokonce na základny stran), voliči byli odrazováni
od voleb. Šéfové lokálních frakcí se pokoušeli koupit hlasy, někteří voliči se
účastnili voleb v několika okrscích za odměnu od místního politického bosse.
Zástupci volených stran dále podváděli s volební urnou. Usilovali o vložení již
předvyplněných lístků před začátkem voleb, kradli prázdné lístky ve velkém,
označovali a vpašovávali je s platnými hlasy při sčítání (u obojího je nutná
spolupráce komise). Strany objednávaly „únosy” volební urny ozbrojenými
gangstery, kteří vyhrožovali volební komisi při sčítání, vnucovali předvyplněné
lístky do součtu. Neúplatní úředníci, zástupcí komisí a kandidátů byli unášeni,
biti, v extrémních případech zavražděni. Docházelo ke konfliktům mezi
„ochrankami” jednotlivých frakcí. Strany usilovaly o kontrolu policie, např. ji
odlákávaly z místa falšování.
Landesco identifikoval typické techniky, které manipulace ve volbách provázely.
Oblasti podvodů při volbách bylo možné geograficky vymezit na mapě města,
extenzivní manipulace s voliči se objevovaly zejména v oblastech rezidence
imigrantů, ať již vyvoláváním konfliktních a nacionalistických nálad, nebo
kupováním hlasů. Gangy vystupovaly jako přirození spojenci politiků, nejen
v imigrantských koloniích byla politická ochrana gangů běžným způsobem
zajišťování hlasů. Gangy byly užívány k provádění nátlakových akcí, vyhrožování
a násilí bylo chronickou součástí voleb. U odhalených podvodů byli obviněni
pouze podřízení, skuteční zadavatelé nebývali veřejně odhaleni ani obžalováni. Za
beztrestností zadavatelů stály odmítnutí a sabotáž mechanismů, které by vedly
k vyšetřování volebních podvodů, odmítnutí jmenovat speciální komisi či státního
1 Podvodných voličů existovala řada typů, Landesco ukazuje některé z nich. V tradici chicagské
školy obvyklý slovníček slangu zde poukazuje na fixaci diferenciovaného jazyka podvodných
volebních strategií. stringer – volič řetězového systému; stinger – ozbrojený násilník schopný
odvolit denně až sto hlasů; floater – koupený bezdomovecký volič, odevzdávající hlasy postupně
okrsek po okrsku; repeater – volí opakovaně ve stejném okrsku pod různými jmény nebo místo
nezúčastněných.
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žalobce, odmítnutí uvolnit fondy na ustavení komise a fungování žalobce.1
Přehled strategií falšování voleb je cenný pro detailní vhled do mechanismů
tehdejší komunální politiky, neboť ukazuje, jak přesně fungovalo teritoriální
prorůstání podsvětí do politické reprezentace a úřadů. Landescův rozbor odrývá
propracovanost volebních podvodů a komplexnost mašinerie, která se pokoušela
kontrolovat vše – od místních médií,2 přes zastupitele a policisty po soudce a
voliče samotné – prostřednictvím technik pracujících se sliby, korupcí, výměnami
služeb, zastrašováním, vydíráním, fyzickým násilím a vraždami. Ukazuje také, že
v období tlaku Deverovy administrativy, kdy v podsvětí Chicaga vypukl konflikt
na zmenšujícím se prostoru – Landesco uvádí, že se ve čtyřletém období 19221926 (říjen) navzájem zavraždilo 269 gangsterů, v potyčkách s policií zemřelo
dalších 2203–, šlo mnohdy o násilí přímo napojené na politický život společenství,
kdy se princip rovné soutěže o nejlepší možnou vládu změnil v konkurenční boj
připomínající stav homo homini lupus.
Vzhledem k Landescem zmiňovanému feudálnímu uvažování4 čelných
představitelů organizovaného zločinu a politiků při debatě o kontrole volebních
mechanismů nabízí obdobný komentář jako v kapitole o růstu moderních měst a
sociálních tenzí. Od zmiňovaných událostí nás dělí přibližně očekávaná délka
života v tzv. vyspělých zemích. Přestože jsou některé výše popsané strategie, byť
v poněkud zaoblenějších a kultivovanějších formách, stále přítomné i v našich
„vyspělých” politických kulturách, existuje sklon pohlížet na neklidné
a neurovnané politické procesy v mnoha tzv. nově industrializovaných zemích
jako na fenomén z vlastní zkušenosti neznámý a vzdálený, nad nímž je možné
odmítavě či blahosklonně kroutit hlavou – „feudální” pohled na politiku, pojetí
1 OC, s. 184–85.
2 Typický byl únos a brutální zbití novináře Arthura St. Johna, který psal kriticky o Caponeho
aktivitách v Ciceru. OC, s. 101. Viz Andrews, H. (1930): X Marks the Spot: Chicago Gang Wars
in Pictures, Chicago, Spot Publishing, s. 22. Také výše uvedený případ korupce a vraždy reportéra
A. Lingleho.
3 OC, s. 97.
4 „Politika v chicagských okrscích u řeky a i jinde mezi obyčejnými lidmi je feudálním vztahem.
Feudální systém nebyl založen na zákoně, ale na osobní loajalitě. Potud politika tenduje
k feudálnímu systému.” Ibid., s. 193. V podobném duchu píše Sutherland o „predatory control”:
„Politická mašinerie, která dominuje politickému životu a v mnoha amerických městech i na
venkově, je všeobecně zaměřená na kořistnickou kontrolu. Profesionální zloděj a politik si ve
fundamentální rovině kořistnické kontroly dobře rozumí, jsou schopni kooperovat k vzájemnému
prospěchu. To zahrnuje kooperaci s policií a soudy do té míry, že tyto instituce jsou pod kontrolou
politické mašinerie, nebo mají již vlastní nezávislé kořistnické zájmy.” Sutherland, E. H. (1937).
The Professional Thief By a Professional Thief. Chicago: The University of Chicago Press, s. 208–
209 a 219.
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zastupitelské demokracie jako systému zastupujícího ekonomické zájmy
jednotlivců či za tím účelem organizovaných skupin, a nikoliv zájmy všech
občanů, manipulování voleb korupcí nebo fyzickým násilím, popis takových
projevů místního politického života tvoří fundament obvyklých výtek vůči
kritizovaným zemím. V posledních desetiletích se „good governance” objevuje
mezi hlavními předpoklady a měřítky úspěšného vývoje společenství. Pokud se
„good governance” opakovaně nedaří prosadit v Africe, vysvětlujeme si to
„africkostí” problému. Jak si ale vysvětlit persistenci obdobných lapsů v naší
vlastní situaci? Řešení souvisejících problémů zde musíme ponechat politickým a
historickým

vědám.

Téma

uzavřeme

varováním

před

přeceňováním

časoprostorového odstupu od chicagského Cicera.
V oddíle věnovaném rasovým nepokojům již bylo poukázáno na problematiku
bombových útoků v Black Beltu.1 Že se atentáty a vydírání pomocí bomb
neomezovaly pouze na inter-etnické konflikty, ale byly ve své době v Chicagu
běžnou, ba univerzální

praktikou, ukázal Landesco v další z originálních

případových studií. Autor prozkoumal více než 300 případů bombových útoků
v Chicagu jen v první čtvrtině století a pojmenoval rozmanité motivy, které k užití
bomb vedly: 1) konflikty v organizovaném zločinu kvůli územní dominanci a
kontrole

hazardu,

prostituce,

ilegální

produkce

a

distribuce

alkoholu;

2) systematické vydírání za účelem finančního zisku (Black hand); 3) konflikt
související s úsilím o získání politické dominance, často v souvislosti s volbami;
4) „přímá akce” odborů; 5) nezákonné spolčování a vydírání organizací
podnikatelů (”racketeering”); 6) interetnický a „rasový konflikt”; 7) zastrašování
svědků, politiků a úředníků.
Vydírání pomocí bombových útoků v první čtvrtině 20. století v Chicagu tvořilo
celou jednu skupinu typických kriminálních aktivit, orientovaných na finanční
obohacení. Bylo rozšířené zejména v komunitách italských imigrantů a
vyznačovalo se silnou intra-etnickou orientací.2 Intra-etnická kriminalita se
1 Podobně jako v případě zmanipulovaných voleb, i bombové útoky jsou způsobem dosahování
cílů, se kterým se prostřednictvím médií běžně setkáváme, považujeme je ale za jev západní
kultuře externí a nenáležející, nevčleňujeme ho do celku euro-amerických tradic (s výjimkou RAF,
IRA, ETA atd).
2 Majetkové vydírání prostřednictvím anonymního dopisu a následné „mlčení” bylo údajně
importováno ze Sicílie: „(...) vydírání a tiché spiknutí jsou 'old-world traits transplanted'. Tyto
praktiky jsou původem ze Sicílie. (...).” OC, s. 120. Nelli v této souvislosti vymezuje italskou
kriminalitu v Chicagu podle jejích obětí do dvou skupin – intraetnická (obvykle vydírání) a
kriminalita přesahující rámec komunity (zejména org. zločin). Nelli, H. S. (1970), s. 126.
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v italské komunitě neomezovala pouze na vydírání. Systém otrocké práce
„padrone”,1 předražené služby profesionálů nebo podvodné praktiky italských
imigrantských „bank”, které neváhaly zpronevěřit úspory svých krajanů, patřily
mezi běžné nástroje zneužívání asymetrie vztahů mezi usedlými imigranty a
nezkušenými nově příchozími. Ve většinové společnosti se s přispěním
nepřesných informací z médií etabloval mýtus o rozsáhlé organizaci, která
vydírání centrálně organizovala.2 Landesco ovšem existenci takové organizace
popřel a označil „black hand" jako

metodu a modus operandi, nikoliv jako

centralizovanou skupinu.3 Vzhledem k intra-etnické povaze zločinu

naráželo

vyšetřování a obžalování pachatelů na překážky. Italské komunity ve svých
záležitostech obecně nespolupracovaly s policií a soudy; pokud byli jednotlivci
ochotni spolupracovat a překročili tak nepsaná pravidla společenství, jejich
1 Systém „padrone” měl poskytnout novým přistěhovalcům v prvé řadě zaměstnání, svou
působnost nicméně orientoval i do oblasti ubytování; v případě izolovaných komunit, jako byly
např. pracovní kempy při stavbě železnic, monopolizoval dodávky potravin a základních potřeb.
Systém „padrone” spadá do té kategorie organizace práce, již můžeme nazvat jako intra-etnické
vykořisťování. Nebylo výjimkou, že se imigrant dostal do spárů svého „padrone” již počínaje
lodním lístkem. Zprostředkování práce (poplatek za zprostředkování se nazýval „bossatura”) a
zajištění bydlení tuto závislost (a mnohdy i dluh) nadále prohlubovalo. Foran Act 1885
„bossismus” zakazoval, přesto u italské komunity kulminoval až po přelomu století, fungoval ale
běžně ještě ve 30. letech.
V Chicagu bylo podobné způsoby vykořisťování možné najít i u jiných skupin imigrantů, Italové
nejsou vynálezci těchto praktik: „Bossismus existoval mezi Italy, Řeky, Rakušany, Turky, Poláky,
Bulhary, Makedonci a dalšími. Byla to metoda, s níž se tyto skupiny snažily překlenout tři
základní problémy: jazykové obtíže, finanční nedostatek a rozdíly v pracovních zvyklostech.”
Nelli, H. S. (1970), s. 56. Zdá se, že čím větší byly jazykové a kulturní rozdíly (co platí pro
vzdálenost „kulturní”, může se stupňovat vzdáleností geografickou a obtížemi při překonávání
hranice), tím větší byla pravděpodobnost vzniku obdobných „zprostředkovatelských” systémů.
Není tomu tak dlouho, co bylo možné pozorovat setkávání ukrajinských „bossů” s „klienty” před
pražským výstavištěm – vyřizovala se zde víza, povolení k pobytu, práce, ubytování. Je otázkou,
do jaké míry se intra-etnické vykořisťování váže na jisté typy migrace univerzálně. Dostatečné
komparativní materiály pro ustavení konkrétních vzorců a stanovení jejich rozdílností či
podobností (nejlépe diachronní) nemáme k dispozici, trans-kulturní povaha tohoto fenoménu je ale
zjevná, stejně jako i jeho časté propojení s organizovaným zločinem, který se nezabývá pouze
„otrokářskou” či vazalskou organizací práce, ale i mezinárodním obchodem s lidmi a prostitucí.
K problematice zprostředkování práce u ukrajinských migrantů v ČR. Viz např. Uherek, Z. a kol.
(2008). Pracovní migrace ze Zakarpatské Ukrajiny do České republiky. In Uherek, Z. (Ed.),
Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
K novodobým „klientským” systémům se váže komplexní diskuse o povaze práce imigrantů
v „globálních městech” (např. S. Sassen a A. Portes) a problémy migrace diskutované pod
zastřešujícím pojmem „transnacionalismu”, jimž se věnujeme jinde.
2 „Black hand" a jiné kolektivní představy – zprávy v denním tisku pojednávaly o většině
závažných zločinů v italské komunitě jako o centrálně řízeném vydírání –, které vlivní italští
imigranti vehementně popírali, zapadaly do dobového kontextu obav starousedlíků z přílišné
imigrace. Podobně jako rasistické teorie kriminality o „přirozených sklonech” Afroameričanů, také
teorie o „přirozených” kriminálních tendencích „jižanů” (Southerners, myšleno italských
imigrantů) posloužily jako rozšiřování perspektivy méněcennosti a negativního nálepkování
skupiny, stejně jako podněcování nepřátelství. Příkladem vyhrocení tenzí jsou nepokoje v New
Orleans, kde roku 1890 místní obyvatelé unesli z žaláře italské vězně a jedenáct z nich lynčovali.
3 OC, s. 109.
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participaci znemožnil nátlak nebo zabití.1 Landesco uvádí dlouhé seznamy obětí
vydírání, které buď nezaplatily, nebo nechaly případ vyšetřovat. Systematizace a
zakořenění vyděračských gangů měly souvislost i s typickou policejní strategií
ponechat „italské” problémy „Italům”, změnu k lepšímu znamenalo až angažování
většího počtu italských vyšetřovatelů. Vydírání v italských komunitách

mělo

dalekosáhlé důsledy, mj. Italy odrazovalo od nákupu nemovitostí a vedlo ke
specifickým taktikám skrývání jakéhokoliv majetku. Tyto kulturní strategie
zamlčování majetku v každodenní interakci ve vlastní komunitě obsahují značnou
tenzi a paradox. Na jedné straně bylo patrné úsilí po pekuniárním úspěchu (hlavní
motiv italské migrace do USA), ale zároveň tento úspěch, jakkoliv hypotetický,
nebylo možné veřejně komunikovat, a tedy odpadla možnost ho statusově
artikulovat. Aby se paradox završil, pekuniární úspěch otevřeně demonstrovali
gangsteři, z nichž někteří se podíleli i na vydírání. Jejich veřejné přiznávání
finančních prostředků zároveň implikovalo dostatečnou ochranu před vydíráním,
stalo se tedy transmitorem sebevědomí, autority a dominance nad těmi, kdo
museli vlastní prostředky zatajovat. Další dopady vydírání se projevily v neochotě
bank poskytovat půjčky do italských čtvrtí, klesaly zde také ceny nemovitostí.
Při rozboru organizovaneho zločinu se Landesco nemohl vyhnout diskutovanému
vlivu prohibice (Volstead Act, 1919-33) na kriminalitu. Ve stejnojmenném článku2
se postavil mezi dva ideologické tábory: odpůrcům prohibice ukázal, že
organizovaný zločin napojený na státní správu existoval i před prohibicí, pouze se
intenzifikoval a narostla konkurence vyjádřená viditelnou brutalitou, zastáncům
prohibice naopak předložil data o postupném nárůstu organizace v některých
segmentech kriminality za prohibice. Jeho stanovisko, že organizovaný zločin –
fungující na stejných principech uplácení, manipulace a násilí – fungoval
v Chicagu již dlouho před prohibicí, byl ve své nestrannosti a kritičnosti
sociologicky příkladný, protože tématika byla společensky exponovaná a vysoce
politizovaná.
V dalších případových studiích Landesco analyzoval zbývající zaměření
organizovaného zločinu, vývoj prostituce a hazardu v Chicagu zpětně k přelomu
1 Nelli uvádí za období 1908–1910 34 vražd v italské kolonii v Chicagu, z nichž policie
neobjasnila ani jedinou. Nelli, H. S. (1970), s. 132.
2 Landesco, J. (1932). Prohibition and Crime. Annals of the American Academy of Political and
Social Sciences. Vol. CLXIII, September.
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organizovaného zločinu, např. spojení mezi organizováním prostituce, lokální
politikou a policií. Cenné jsou jeho poznatky k politicky ovlivněné dynamice
sociální ekologie „red light districtů”, projevující se jak decentralizací prostituce
do satelitů, tak jejím přesouváním do Black Beltu.1 Důležité je i připomenutí
(včetně detailního přehledu kauz), že ty nevěstince, které fungovaly, byly vždy
pod ochranou policie a že týdenní vybírání „ochranného”2 se jako vzorec
využívalo v ilegálním prodeji alkoholu po zavedení prohibice, nicméně restaurace
musely platit policejní „ochranné poplatky” již před prohibicí, kdy zahrnovaly
např. poskytování licencí na prodej alkoholu a dohlížení na dodržování otevírací
doby.
Landesco zpracoval přehled vývoje nelegálního hazardu v Chicagu v případové
studii kariéry M. Tennese, jenž chicagskému hazardu v první čtvrtině století
dominoval. Stejně jako v případě prostituce a ilegální produkce alkoholu, také zde
vystupuje do popředí otázka schopnosti zajistit fungování nelegálních aktivit a
relativní beztrestnost spoluprací s lokálními politiky, uplácením policie a soudů.
Mezi odhaleními v korupčních kauzách, v nichž jako plátce figuroval Tennesův
syndikát, stojí nejvýše šéf chicagské policie Charles C. Healy, který byl spolu
s dalšími důstojníky a řadovými policisty odhalen v roce 1916. Podrobnou
analýzu Tennesova impéria hazardu zde není možné provést, zmiňme pouze jeden
aspekt, který Landesco objevně pojmenoval. Tímto hlediskem je role
technologické adaptace ve vývoji kriminálních technik. Tennes maximalizoval
tehdejší možnosti telegrafních a telefonických spojení. To se mu dařilo
vlastnictvím podílu ve firmě, která připojení prováděla a byla zároveň jeho
oficiální podnikatelskou aktivitou, která kriminální činnost kamuflovala.
Vybudoval síť, jež byla napojena na většinu závodišť v USA (i v Mexiku).
Výsledky závodů okamžitě soustředil do jednoho místa a vytvořil tak monopol na
operování se základními daty, nutnými pro sázení. Tento informační monopol
využíval primárně jako nástroj pro kontrolu jednotlivých „sázkových kanceláří” a
1 „V Chicagu není žádná segregovaná oblast prostituce. Je zde segregovaná oblast v black-beltu,
která je nebezpečím pro všechny slušné Afroameričany v okolí. Bělošská spodina zaplavuje oblast
za účelem styku s Afroameričankami, které jsou pod kontrolou bělošských nemravů.“ OC, s. 32.
2 Pokud byl Landescem nabízený odhad ročních výdělků (za rok 1923) prostituce v Chicagu
reprezentativní – 13 500 000 tehdejších dolarů – prostředky ke korupci byly obrovské. OC, s. 39.
Pro srovnání, celkové roční zisky Caponeho syndikátu na konci 20. let měly přesahovat 300
miliónů. Nelli, H. S. (1970), s. 219.
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dále data prodával – kdo chtěl efektivně provozovat sázení, musel data kupovat
od Tennese. Fyzická kontrola informační sítě a dat, díky níž si zajistil a udržoval
dominanci, odhaluje důležitost technologické adaptace pro úspěch v kriminálních
aktivitách. Nikoliv pouze násilí a uplácení, ale i sofistikované užívání moderních
technologií se stane podstatnou složkou aktivit, jichž organizovaný zločin bude
užívat pro získání výhodné pozice.
Přestože kriminální aktivita „racketeering”1 existovala i dříve, Landesco
zaznamenal její prudký nárůst ve dvacátých letech. Případová studie fungování
prádelen, čističů bot a obchodníků s potravinami ukázala, že se tento typ
kriminality úspěšně etabloval jako součást konkurenčního boje a zároveň jako
pronikání organizovaného zločinu do sféry legálního podnikání a také odborového
hnutí. „Racketeer” se prezentoval jako ochránce, který buď pod pohrůžkou násilí
a materiálního poškození nutil jednotlivé podnikatele, aby se na základě
pravidelné platby stali součástí „jeho” sítě prodejen, nebo si jej podnikatelé sami
objednali, často aby předešli konkurenci či ve strachu před jiným racketeerem.
Takový ochránce pak diktoval ceny služeb a výrobků, otevírací dobu, odměny, a
suploval tak odborové organizace. Některé odborové organizace racketeeři
převzali či přímo založili. Jejich působení bylo obvykle lokálně vázané a mělo
negativní ekonomické a společenské dopady, protože počet provozoven byl
koncentrován a princip rovné ekonomické konkurence byl zrušen. Od konce první
světové války sice existovaly zákony proti podobným vyděračským spolčováním,
jejich prosazení bylo ale často znemožněno lokální provázaností „ochránců”
s komunálními politiky. Že se nejednalo o praktiky vyhrazené pouze lokálně
vázanému organizovanému zločinu, ukázal později Sutherland na zločinném
spolčování velkých firem.

1 „'Racketeering' je vykořisťování pro osobní obohacení, využívá násilí, obchodní sdružování
nebo odbory.“ OC, s. 149.
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IX. Závěr
Na závěr této práce je třeba nejprve shrnout nedostatky. Jak již bylo řečeno,
každá CHS škola je subjektivním celkem vytvořeným za účelem poznání a
organizace vědění. Zde prezentovaný pohled je pouze částí celku CHS, jak ji
autor disertace chápe. Ukázalo se, že k plné kontextualizaci problému je jedna
disertační práce poměrně omezený prostor. Ačkoliv se nejedná o představení celé
CHS, nýbrž o její souvislosti s moderním výzkumem urbanity, přesto jsou některé
její aspekty podstatně omezeny. V první řadě jde o W. I Thomase, jehož přínos je
sice na několika místech zmíněn a dílčím způsobem rozebírán, nicméně to
neodpovídá jeho důležitosti. Odkazy na Thomase jsou redukované z několika
důvodů. Jeho dílo je natolik rozsáhlé a komplexní, že by se muselo řešit
samostatnou kapitolou. A pro tuto kapitolu nebylo vzhledem k logice organizace
práce a vzhledem k tématu urbánního výzkumu dostatek prostoru. Také brzký
odchod Thomase z chicagské katedry oslabil jeho vliv na přímou organizaci
výzkumu. V této práci byl za klíčovou osobnost vybrán R. E. Park, který byl do
jisté míry Thomasovým pokračovatelem. Souvisejícím tématem je chicagská
sociální psychologie a symbolický interakcionismus. Ideální by bylo, aby byla
Meadova a později Blumerova verze (včetně Thomasovy) použita jako základ pro
širší pojetí výkladu o sociální psychologii urbanismu. Tato problematika by také
vyžadovala podrobný rozbor, což již při současném rozsahu práce nebylo možné.
Asi největším dluhem úspěšnější kontextualizace chicagského urbánního
výzkumu je pouze dílčí prezentace vhledu do vynikajících chicagských studií
urbánní kriminality.
Pro podobně zaměřené práce může být výhodou, zejména pro rozšíření pole
jejich platnosti, pokud se opírají i o archivní zdroje. Jak bylo ale řečeno v úvodu,
autor práci nastavil jako zkoumání publikovaných pramenů, nikoli jako práci
historiografickou. Je třeba zmínit, že témata spojená se zaměřením této práce již
byla podrobně prozkoumána v chicagských archivech. Existuje sice řada
chicagských monografií, které ještě podrobněji prozkoumány nejsou, ty ale
nepatří mezi hlavní výzkumy CHS. Jejich průzkum by byl nepochybně
obohacením stávajících pohledů. Autor v této souvislosti nevylučuje budoucí
návštěvu chicagských archivů. Pro zkoumání nějaké „školy” jako součásti a
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produktu akademického diskursu by bylo přínosné a potřebné provést šetření mezi
hlavními producenty textů o tématu (mezi „chicagology”) a získat tak srovnatelné
perspektivy v kondenzovanější podobě než rozptýlené v jednotlivých studiích.
Kromě uvedených nedostatků si je autor vědom možných komplikací při
překladu cizojazyčných citací. Autor této práce není anglista ani překladatel, za
jazykovými neobratnostmi je v tomto ohledu jeho nekvalifikovanost.
Kromě povědomí o nedostatcích různého druhu autor výsledek své několikaleté
aktivity vnímá jako blízký uskutečnění původního záměru. Co bylo zpočátku
pouze domněnkou – že CHS skutečně existuje, že je možné ji vidět (z hlediska
výzkumu města) vcelku, interdisciplinárně a kontextualizovaně –, je na konci,
alespoň pro autora práce, evidentní a téměř neotřesitelné, jakkoliv k vyčerpání
všech možností rekonstrukce chybí rozpracování výše uvedených nedostatků.
V disertační práci není a ani nemůže být vše, čemu se autor během výzkumu
naučil. Reflexe procesu růstu vědomostí, proměny perspektiv a dokonce i
původních tezí, jsou dnes běžně součástí etnografií. Průzkum školy, i když je
lokalizován především v „terénu“ textů, může být také nepřehledným územím
plným nástrah prostředí i vlastního poznávacího aparátu, pro jeho správné
zmapování může být sebereflexe výzkumníka podobně důležitá jako pro
antropologa v izolovaném prostředí. Se svými vlastními předsudky a
s „etnocentrismy“ jednotlivých oborů, s různými typy selektivního čtení se musí
každý autor shrnujících studií vypořádat sám. Autor této disertace se pokusil
přistupovat k pramenům bez předsudků. Několikaletý proces zkoumání CHS
změnil autorův pohled na vlastní téma a na smysl zkoumání vůbec, změnil i
autora samotného. Práce byla psána především pro studenty se zájmem o výzkum
města, snad jim poslouží.
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