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                             Posudek vedoucího diplomové práce  

Jakub Raška, Chudoba, pauperismus a sociální otázka jako veřejné diskurzy 

v habsburské monarchii doby předbřeznové a revoluce 1848/1849. Diplomová 

práce. UK FF, Ústav hospodářských a sociálních dějin 2016, 135 s. 

  

Diplomová práce (DP) pana Rašky je kvalifikačním textem, z jehož 

obsahu je velmi dobře znát, že  je svým  tématem hluboce zaujat. Za své 

východisko považuje metodologicky náročný  diskurzivní přístup 

k problematice moderní sociální nerovnosti. Ke svému výzkumu si  umí najít 

vhodné prameny, za něž  považuje dobovou německy a česky psanou 

publicistiku  a  literární tvorbu,  jež byla  v habsburské monarchii více či méně  

spjata s  dělnickou a později i sociální otázkou. Soustřeďuje se přitom   zhruba 

na léta 1830 – 1848 a  je si  velmi dobře vědom tematických a hodnotových 

transferů mezi jednotlivými autory. Dospívá přitom k řadě vskutku  přínosných 

zjištění a  hodnotících postřehů, které akcentují  nejen  jeho nadání 

k teoretickému  myšlení, nýbrž i autorský temperament, jenž však občas 

vyúsťuje   v poněkud   ultimativní závěry.   

Raškův text je rozdělen do tří základních kapitol, které jsou členěny na 

podkapitoly. Neobsahuje však  klasický rozbor sekundární literatury, s níž se  

autor vyrovnává se znalostí věci v průběhu svého výkladu. Nicméně v něm 

postrádám  pasáž, v níž by se zamyslel nad konceptem radikální demokracie 

Růženy Grebeníčkové a zejména pak Karla Kosíka, a to i  vzhledem k tomu, že 

moderní sociální nerovnost, potažmo dělnickou a následně sociální otázku chápe  

v jisté analogii s nimi jako  primární problém moderních sociálních dějin, kdežto 

nacionalismus jako problém spíše sekundární, což je patrné zejména z jeho  

ostré kritiky Karla Havlíčka Borovského (viz  s. 80, 88 aj.). 

V druhé kapitole hledá a nachází dělící čáru mezi romantickým 

despektem k chudobě jakožto produktu dělnické „lenosti“ a „nemravnosti“ a 

snahami o její sociologizující analýzu, vidím jako  zvlášť  zdařilý  výklad 
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chudoby továrního dělnictva   a jejího řešení v jedné ze statí rakouského 

právníka Johanna  Petrhalera (1843) prostřednictvím  státních zásahů  do právní 

stránky organizace práce tak, aby bylo dosaženo „zdravé společnosti“ (s. 42 

ann.). Z pochopitelných důvodů  nepomíjí ani v německé jazykové oblasti 

vlivný  výklad sociální otázky Lorenze von Steina  (1842), jenž však i vzhledem 

k tomu, že byl i v českých zemích dobře znám,   mohl být analyzován  

zevrubněji  (s. 60 an.). Bohužel jen epizodicky připomíná   hojně navštěvované  

a  r. 1849 publikované  přednášky  Antona Springera na pražské univerzitě o 

industriálním, politickém, filozofickém a sociálním rozměru v  evropských 

revolucích v létech 1789 – 1848 (s. 88). 

Konceptuálně i co obsahu  považuji za  pozoruhodnou 3. kapitolu této DP 

o umělecké imaginaci autorů české a německé krásné literatury v jejich vztahu 

k problematice chudoby. Souhlasím s autorovým závěrem, že v 

metternichovském Rakousku se tak  tento společenský fenomén dostává do 

širšího společenského povědomí  (s. 121 an.). K tomu však dodávám, že krásná 

literatura se v tomto ohledu  pravděpodobně  vykazovala  emotivně 

atraktivnějším  potenciálem k symbolické komunikaci se svými  čtenáři,  než 

tomu bylo u podobně zaměřené publicistiky. V této souvislosti mě obzvlášť  

zaujal výklad role peněz  v moderní společnosti v próze „Obrazy ze dvou 

století“ (1836),  již autor přičítá J . K. Tylovi (s. 92 an.). Peníze jsou zde totiž 

představeny nejen jako symbol moderní sociální nerovnosti, nýbrž i jako symbol 

rostoucích nároků na kulturní reprezentaci.   

„Gedichte“ Alfreda Meißnera (1845) chápu   jako pan Raška jako 

společensky naléhavou kritiku   proletářské chudoby, již tento básník 

pocházející z Čech  provádí ovšem na  paradigmatu starověkého Spartakova 

povstání. Více bych však přitom  zdůraznil, že  poetický žánr  umožňuje, aby 

Meißner v jisté kontradikci  paralelně   rozehrával jak dynamický motiv 

očekávání nového Spasitele, tak statický motiv Stvořitele, jenž je zodpovědný za 

společenskou nerovnost, kterou nemůže člověk jako takovou úplně odstranit (s. 
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107 ann.). Souhlasím však s Raškovým názorem, že Meißner měl podobně jako 

jeho názoroví spřízněnci z „Mladého Německa“  sklon považovat za důležitější  

politickou emancipaci   dělnictva,  než jeho boj za vlastní materiální zájmy (s. 

122 a  124).  

Vzhledem k tomu, že diskurzivní analýza může  být nahlížena, resp. 

pojata z více úhlů pohledu, navrhuji, aby se kolega Raška  během obhajoby své 

DP vyjádřil   k tomu, zda by nebylo  možno dobový  pauperismus, resp. 

pauperizaci  výrazněji interpretovat  jako radikalizaci pojmu moderní chudoby 

pod tlakem racionálně  ziskuchtivého kapitalismu, růstu obyvatelstva a 

předrevoluční hladové krize? (Připomínám, že  s pojmem   kapitalismus operuje   

tuším jen na s. 57.)  Podobně je možno se ptát, zda byl strach z komunismu  

skutečně  tak „všudypřítomný“, jak to emotivně konstatoval hned na svém 

začátku  „Komunistický manifest“  (s. 60), či zda by  ve stati o krvavě 

potlačených protestech vídeňského dělnictva 21. – 23.  srpna 1848,    kterou 

autor  přičítá Janu Zapletalovi, bylo možno vidět   alespoň náznak jistého 

konceptu třídního boje (78 ann.)? Ostatně lze vznést i otázku, zda autor tohoto 

kvalifikačního textu vidí jisté napětí mezi tím,  jak moderní chudobu (dělnickou 

či sociální otázku) chápali  reprezentanti diskurzů, které analyzuje a tím,  jak ji 

sám konceptualizuje.  Jinými slovy,  měli tehdejší publicisté, prozaici a básníci 

(resp. jimi zveřejňované texty  jako takové) stejné, či alespoň analogické 

tematické a hodnotové  priority jako on?     

 Závěrem konstatuji, že jsem  co do svého pojetí svěží a co svých zjištění 

přínosnou  diplomovou práci Jakuba Rašky četl s velkým potěšením, přestože 

mám na některé problémy interpretace tehdejší sociální nerovnosti poněkud jiný 

pohled. Velmi rád ji proto doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji hodnotit 

jako výbornou. 

 

 

Praha 5. 9.  2016                                                     Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 
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