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Abstrakt (česky) 

Tato práce se zabývá ranými náhledy na industriální pauperismus v textech, které se četli a 

psali v západní části habsburské monarchie v době předbřeznové (zde 1830-1848) a v době 

revoluce 1848-1849. Hlavním pozorovaným jevem je dynamika sociální a politické 

imaginace společnosti rakouského státu ve vztahu ke strukturálním procesům evropské 

modernizace. Na dvou základních oblastech, publicistice a umělecké literatuře, sleduje vývoj 

dobových reprezentací masové chudoby od všeobecného romantického odmítání 

modernizačního procesu k návrhům na řešení sociální otázky, které již byly formulovány na 

základě příslušnosti k nějakému politickému táboru, tj. například vzdělávání u liberalismu 

či sociální stát u socialismu. Práce se příliš nezabývá myšlením velkých osobností dějin 

sociální teorie, ale spíše se zaměřuje na každodenní vyjednávání dichotomie „staré“ a „nové“ 

dnes již víceméně zapomenutých autorů.  

 

Abstract (in English): 

This paper deals with early views on industrial pauperism in texts intended for a public 

reading in the western part of the Habsburg monarchy during the pre-March period (here 

1830-1848) and at the time of the revolution in 1848-1849. The main observed phenomenon 

is the dynamics of social and political imagination of the Austrian society in a relation to 

structural processes of European modernization. On two basic areas, journalism and 

literature, it explores development of views on the mass poverty from the general romantic 

rejection of modernization process to the proposals for solutions of the social question, 

which were formulated on the basis of affiliation to any political camp, for example, 

education by liberalism or the welfare state by socialism. The work does not deal so much 

with a thinking of big personalities of social theory, but rather focuses on the everyday 

negotiations dichotomy of "old" and "new", which was led by nowadays more or less 

forgotten authors.  
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Úvodem 

Vymezení problému a metody 

Tato studie bude věnována jazyku transformace, vztahu proměny sociálních a ekonomických 

struktur a jejich reprezentací ve sféře jazyka jako indikátora i činitele změny. Konkrétně se bude 

pojednávat o raných reprezentacích negativních projevů industriálního pauperismu v textech 

určených pro veřejné čtení v západní části habsburské monarchie v době předbřeznové, která zde 

bude pojímaná v užším smyslu mezi léty 1830 až 1848, a v době revoluce 1848-1849.  

Hlavním sledovaným jevem bude dynamika sociální a politické imaginace společnosti 

rakouského státu ve vztahu ke strukturálním procesům evropské modernizace. Toto hledisko 

vychází z mého přesvědčení o důležitosti studia socioekonomických fenoménů a procesů v úzkém 

sepětí s pojmy a koncepty, kterými jsou v daném čase a prostoru pojmenovávány. Jedná se o 

badatelský přístup, který využívá vlivy antropologické i klasické sociální (strukturalistické) 

historiografie.  

V první polovině 19. století proběhla na území monarchie první fáze celoevropských 

civilizačně – strukturálních procesů jako zvýšení počtu populace, nárůst vertikální (sociální) a 

horizontální (prostorové) mobility, formování nového paradigmatu sociální stratifikace, uvádění 

vynálezů do praxe výroby, racionalizace přístupu člověka k přírodě či dělba, komodifikace a 

ostatně i zvýšení produktivity práce.1 Zároveň s tím se „hledající generace“ (Wolfgang Häusler) 

první poloviny 19. století pokoušela tuto změnu a „neviditelné síly“, jež počaly společnost ovládat, 

pojmenovat, ačkoliv jí zatím chyběl pojmový aparát i zastřešující koncept, kterým by je uchopila. 

Neschopnost aktérů pojmenovat skladbu a procesy moderní společnosti by ale neměla vést 

k označování dobového myšlení jako „zaostalého“ nebo  dokonce „reakčního“. Naopak to pro 

dnešního badatele představuje jedinečnou možnost, jak sledovat vznik moderního sociálního 

myšlení a diskurzech o společnosti v průběhu jejich zrodu. Různé náhledy z 30. a 40. let 19. století 

na plošnou pauperizaci lidových vrstev se zdají být velmi vhodným polem výzkumu v rámci tázání 

se po zrodu moderního jazyka o společnosti, ačkoliv se tím nepopírá, že vzájemně provázaný spor 

nacionalismu s centralismem a liberalismu s absolutismem hrály pro aktéry důležitější roli a byly 

                                                            
1 Přehledový článek o modernizaci v historiografii v nedávné době viz například HAVELKA, Miloš, Modernizace, 

in Storchová, Lucie a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v historické vědě, Praha 2014, s. 258-268. 
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tudíž také hlavní třecí plochou v době revoluce. Avšak v rámci psaní o nových sociálních 

nerovnostech se utvářely i vyjednávaly základní pojmy jako „práce“, „chudoba“, „dělník“, 

„společnost“, ale i „národ“, které se postupně staly abstraktními kategoriemi pro sociální analýzu 

společnosti v přechodu ze starého do nového režimu. Sociální otázka a nové společenské 

nerovnosti tak nemusí být pojímány pouze jako konstantní socioekonomické problémy moderní 

situace, ale i jako kulturní kompas, který může historiografii pomoci zkoumat mentalitu občanské 

společnosti v procesu jejího zrodu.2  

Ve své práci budu vycházet z pojetí textů určených pro veřejnost jako důležitých zdrojů 

sociální a politické imaginace. Pojmenování modernizačních procesů a jejich ambivalence 

konstituovalo jejich individuální i kolektivní vnímání, které bylo doposavad utvářeno pouze 

empirickým pozorováním a prožitkem, a umožňovalo o nich následně rozvinout celospolečenskou 

debatu, během níž se vytvářely obecně sdílené představy populace, které se odrážely i 

v konkrétních opatřeních v boji s chudobou. Nemusím zde asi zdůrazňovat, jak moc se liší sociální 

zákonodárství společnosti, která své chudé pojmenovává výrazem „lenoch“ a která například 

„sociálně vyloučený“. Nebude snad proto znít přehnaně ambiciózně, že se tato studie chce rovněž 

pokusit na určitém prostoru a s použitím omezené pramenné základny o kulturalisticky pojatou 

archeologii kolektivních mentálních struktur současné západní civilizace. Z toho důvodu také 

nebude kladen důraz na velké teorie západní modernizace (sociologické, politické, ekonomické), 

které se zrodily během první poloviny 19. století, a posléze se prosadily jako paradigmatické, ale 

právě na každodenní „vyjednávání“ dichotomie tradiční – moderní v dobové produkci. 

 Zásadním konceptuálním nástrojem zde bude pojem diskurz. To – doufám – bude mít svou 

analytickou a nikoliv „estetickou“ funkci. Nehovořím o „reflexi“ nebo „obrazu“ reality, jelikož se 

mi zdá, že tyto přístupy nezohledňují zásadní funkci jazyka, který nejen zprostředkovává, ale i 

konstituuje sociální skutečnost. Diskurz zde bude používán ve smyslu různých promluv o 

socioekonomických a kulturních jevech, procesech a vztazích, které organizovaly narativy 

modernizace. Nebude proto označením pro různé styly psaného projevu (uměleckého, 

publicistického, vědeckého atd.), jak bývá v české produkci nejčastěji zvykem. Jazyk zde tak bude 

chápán nejen jako nástroj komunikace aktérů, ale i jako určitý typ praxe i politického boje. Kromě 

vztahu vědění a moci, jenž historiografii odkázal ve svém chápání diskursivních praktik Michel 

                                                            
2 K tomu srov. KUČERA, Rudolf, Sociální dějiny na počátku 21. století. Bilance a perspektivy, in: Hlavačka, Milan 

– Řepa, Milan (eds.), X. sjezd českých historiků. Ostrava 14. – 16. 9. 2011 Svazek II., Ostrava – Praha – Brno 2013, 

s. 17-28, zejména s. 23-24. 
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Foucault, pro mě bude důležitý vztah mezi pojmem a sociální skutečností, jak ho zkoumal asi 

největší počin německé sociální historiografie druhé poloviny 20. století Geschichtliche 

Grundbegriffe.3 Zde šlo dle slov hlavního editora Reinharta Kosellecka o „rozpuštění starého a 

vznik moderního světa v dějinách jeho pojmového chápání.“4 

 

Pramenná základna a geografické zakotvení 

Původní návrh mé práce počítal s daleko širší pramennou základnou, než byla pro potřeby 

předloženého textu využita. Měl jsem v plánu srovnat dynamiku veřejných diskurzů o industriální 

chudobě a sociální otázce, jak se objevovaly na jednáních zemských sněmů a 

v revoluci ústavodárného sněmu, ve vyhláškách lokálních správních úřadů, v dobové odborné 

(ekonomické, státoprávní) produkci, publicistice, umělecké tvorbě a nakonec i v představách 

samotných chudých, jejichž hlas začal být veřejně slyšet několik málo let před revolucí 1848. To 

vše v komparativní perspektivě Čech, Moravy a Dolního Rakouska. Při bližším obeznámení se 

s prameny jsem ale dospěl k názoru, že to je nesplnitelný úkol pro jednu diplomovou práci, jelikož 

vyžaduje několikaleté soustavné studium minimálně na úrovni habilitace. Proto jsem svou práci 

omezil pouze na výzkum na poli publicistické a umělecké tvorby. I když by se dosáhlo zasazením 

diskurzů objevujících se v publicistice a umělecké tvorbě do širšího vztahu s úředním a vědeckým 

pozorováním ještě plastičtějšího obrazu minulosti, věřím přesto, že má práce bude mít výpovědní 

určitou hodnotu.  

 

V geografickém výběru pramenů jsem se ale snažil důsledně udržet překročení hranic českých 

zemí a v symbolickém smyslu i českého etnika. Podle mého názoru patří k dosud nepřekonanému 

„prvotnímu hříchu“ české národní historiografie neustálé přehlížení společnosti, které bylo české 

etnikum v 19. století součástí. Obzvláště patrné to je u doby předbřeznové, která hraje v české 

dějepisné tradici zásadní roli jako období národní emancipace. Bohužel se to negativně projevuje 

na zplošťování minulé reality první poloviny 19. století. V mé moci samozřejmě nebude 

poskytnout alternativní narativ středoevropských dějin – to dokázalo v minulosti pouze pár 

                                                            
3 K různým pojetím diskursivních studií srov. přehlednou stať Jiřího Růžičky.  RŮŽIČKA, Jiří, Diskurz, in: 

Storchová, Lucie a kol., Koncepty a dějin. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014, s. 75-86. 
4 KOSELLECK, Reinhart, Einleitung, in: Brunner, Otto – Conze, Werner, Koselleck, Reinhart (hrsg.), 

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band. I, Stuttgart 

1972, s. XIII-XVII, zde s. XIV. 
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dějepisců a já si uvědomuji pouhý kvalifikační charakter této práce –, budu ale spokojený, pokud 

se mi alespoň podaří zakotvit přemýšlení o modernitě a dichotomii „staré“ a „nové“ 

v českojazyčných  pramenech do širších souvislostí habsburského státu a v širším smyslu celého 

tehdejšího německého světa. 

Při výběru pramenů publicistické provenience příliš nezohledňuji odborný technologický 

tisk, nýbrž kladu důraz na noviny a časopisy, o kterých je známo, že byly ve své době hojně čteny 

– zde bohužel s výjimkou zásadních Augsbuger Allgemeine Zeitung a Kurandových Grenzboten, 

které jsem vzhledem k obsáhlosti pramenné základny již nestihl do své práce uspokojivě 

zapracovat. Při letmém studiu těchto novin jsem ale dospěl k názoru, že by se výsledná interpretace 

příliš nezměnila. Vlivy na rakouskou (tedy českojazyčnou i německojazyčnou) publicistiku, které 

pocházely vně hranic habsburského státu, také snad nahrazuji jinými prameny – např. Rotteckovým 

a Welckrovým Staatslexikonem, či některými politickými brožurami z Lipska. Při studiu české 

(nyní ve smyslu zemském) a dolnorakouské, či zde spíše pouze vídeňské, publicistiky jsem 

postupoval dvěma různými způsoby. Zatímco při studiu českých novin a časopisů jsem měl 

k dispozici originální svazky, u vídeňských jsem vycházel z online archivu rakouské publicistiky 

ANNO (http://www.anno.onb.ac.at), který provozuje Rakouská národní knihovna.  

 

Asi si žádá bližší vysvětlení, proč jsem zvolil z nabízených druhů pramenů vedle publicistiky právě 

uměleckou produkci. Krásná literatura má dle mého názoru ve výzkumu raných diskurzů o 

industriální chudobě, respektive ve výzkumu o modernizačních strukturálních procesech a jejich 

kulturních reprezentacích, důležité místo. Hranice jednání, které autoři sociálně laděné prózy a 

poezie nastavují postavám svého díla v rámci jejich úsilí o zlepšení těžké situace, ve které se 

nacházejí, mohou odrážet i konstituovat dobové představy o společenských nerovnostech v 

modernizující se společnosti, respektive představy o vztahu řádu a spravedlnosti. Fikční svět 

literatury tak může být nahlížen jako laboratoř  dobové imaginace i jako jedna z ploch petrifikace 

kulturně hegemonních vzorců jednání. Slovy Zdeňka Vašíčka: „[…] literatura nám dešifruje živý 

svět zakódovaný v promluvách a artefaktech – a ten zase dešifruje literaturu.“5 

Význam umělecké literatury jako pramene pro poznání (i dobového „posouvání“) myšlení 

o společnosti a jejích proměnách se ještě zvyšuje na poli výzkumu předbřeznové společnosti. Při 

zaobírání se s texty první poloviny 19. století jsem dospěl k názoru, že teze Vladimíra Macury 

                                                            
5 VAŠÍČEK, Zdeněk, Literatura, in: Týž, Podmínky volby, Praha 2003, s. 110-118 citát s. 113. 
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z jeho kanonické knihy Znamení zrodu o synkretismu uměleckých, publicistických a vědeckých 

forem ve veřejné agitaci raného národního obrození se dá vztáhnout na celou psanou produkci 

habsburské monarchie v první polovině 19. století. Funkce literární umělecké produkce 

překračovala – navzdory biedermeierovskému ideálu – prostor privátní zábavy a naopak 

vstupovala (mnohem výrazněji než dnes) do složité intertextuální sítě diskurzů o společnosti. 

Proto vnímám uměleckou literaturu jako jednu z velmi důležitých ploch, kde se 

vyjednávaly náhledy na modernizaci a řešení moderní sociální otázky.6 Ostatně díky pracím 

zmíněného Vladimíra Macury7 či Jiřího Štaifa8 je to známo i například z dějin českého národního 

hnutí: v systému, kde Češi nemohli dělat politiku, své snahy o národní emancipaci artikulovali 

prostřednictvím kulturní produkce; kultura se stává politikou. 

 

Členění práce a Fragestellung 

Práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola vychází z výzkumů, které přede mnou již učinili 

jiní, neboť diskurzy o pauperismu a sociální otázce se nepohybovaly ve vzduchoprázdnu. Jejím 

účelem je tak alespoň telegraficky zařadit následné interpretace dobových textů do 

socioekonomických a institucionálních souvislostí.  

V druhé, nejobsáhlejší, části se budu věnovat diskurzům o modernizačním vlivu na 

chudobu v publicistice. Zde předesílám, že hlavní výzkum byl orientován na tzv. „dělnickou 

otázku“, která zahrnovala tázání se po příčinách bídy urbánního dělnictva a  diskuze o počátcích 

dělnické agitace.  Činím tak z toho důvodu, že jsem během studia pramenů dospěl k přesvědčení, 

že pokud by byl zkoumán blíže nespecifikovaný pojem „chudého“, tak by výsledná interpretace 

nemohla nabídnout žádnou dynamiku. Zároveň sem rovněž musel téměř plně pominout vlastní 

výzkum dynamiky diskurzů o rolnické emancipaci, která byla pro první polovinu 19. století 

nejsledovanější sociální nerovností. Jako analytický pojem budu ve druhé kapitole používat 

„dělnictvo“ či  „proletariát“. Pokud se zde již ocitne termín „dělnická třída“, tak pouze ve chvíli, 

kdy tento výraz použijí sami autoři dobových textů. Koncept třídy jako kolektivní identity je sice 

pro pochopení dějin dělnického hnutí zásadní, ale vzhledem k tomu, že se zde věnuji pouze 

diskurzu o dělnickém hnutí, by mi užívání tohoto termínu přišlo zavádějící. 

                                                            
6 Podobně na uměleckou produkci nazírá i sociolog Jan Keller: KELLER, Jan, Odsouzeni k modernitě. Co hledá 

sociologie a našla beletrie, Praha 2015. 
7 MACURA, Vladimír, Znamení zrodu, 2. Vydání, Praha 1995. 
8 Např. ŠTAIF, Jiří, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1848, Praha 2005. 
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Třetí kapitola bude věnována právě umělecké produkci. Zde se budu sledovat, jak již bylo 

řečeno, možnosti emancipace chudého ve fikčním světě dobové literatury. Výklad zde nebude 

centrován tak přímo na dělnictvo, jelikož to se v této době ještě nestalo obvyklým aktérem 

literárních příběhů. 

 

Mou hlavní otázkou jsou různé vztahy chudého člověka a modernizačního procesu, jak je nastavily 

různé diskurzy o společenské změně v průběhu první poloviny 19. století. To s sebou nese 

množství dalších užších i obecnějších otázek, na které bych rád našel uspokojivou odpověď: Jakou 

dynamiku mají výpovědi o chudobě a jaký mají vztah k modernizačnímu procesu? Kdo je chudý a 

jaké mu jsou přisuzovány vlastnosti či možnosti zlepšení jeho stavu? Kdo je oprávněn o chudobě 

a sociální otázce mluvit ve veřejném prostoru a jak se to mění v době revoluce? Jaké pojmy se 

používaly při popisech industriální chudoby? Do jakého kontextu a vedle jakých motivů se 

objevuje téma moderní sociální otázky, respektive jak se vyjevuje v síti dobové symbolické 

taxonomie jiných diskurzů o moci, politice, společnosti, práci, pokroku apod.? Je možné pozorovat 

proces, kdy se výpověď stane posléze politickou praxí? 

 

Formální poznámky 

Ještě krátká poznámka k formální úpravě citací a překladů. České texty cituji v co nejvěrnější 

původní podobě včetně dnes již zaniklých slov typu „chudinec“ nebo „přívrženstvo“, pouze se 

řídím pravidly dnešního pravopisu (w → v, au → ou, sz → š apod.). Původně německé 

publicistické texty překládám bez zveřejnění originálu; způsobilo by to příliš velký nárůst obsahu 

práce a zhoršení čtenářovy orientace v textu. Také mají pro účely této práce – vzhledem k tomu, 

že nezkoumám například dobovou rétoriku – pouze informativní funkci. Umělecké texty zde sice 

mají také pouze informativní funkci, ovšem ze své podstaty mají i určitý estetický potenciál. 

Vzhledem k tomu, že jich není tolik, tak zveřejňuji i původní znění. Místa, které si původní autor 

přál jakkoliv zvýraznit, v citacích podtrhuji. 
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1 Společnost rakouského státu na cestě k modernímu 

hospodářství 

Starší i současná sociální věda neustále vyzvedává kruciální význam dějinného období od poloviny 

18. do poloviny 19. století, ve kterém došlo k první fázi univerzální transformace evropské 

civilizace, která zahrnuje fenomény politické, sociální, hospodářské i kulturní.9 Mnoho 

antropologicky či poststrukturalisticky laděných prací ale zpochybnilo dichotomické vnímání 

„starého“ a „nového“ režimu, jak to ustanovila klasická sociologie a v historické vědě petrifikovala 

strukturalistická sociální historiografie.10 I když ale nemusíme přijímat primát socioekonomických 

poměrů („základny“) ve zkoumání minulosti a vyhneme se silným tvrzením typu Hobsbawmova 

výroku o průmyslové revoluci jako „nejzákladnější změně lidského života v dějinách světa 

zaznamenané psanými prameny“,11 tak v případě úplného zavrhnutí modernizačního paradigmatu 

bychom dle mého názoru zůstali ochuzeni o nenahraditelný interpretační rámec dějin od poloviny 

18. století. I přes určitou simplifikaci se mi zdá právě koncept „dvojí revoluce“ (Velká francouzská 

revoluce jako delegitimizace tradiční reprodukce a distribuce moci, průmyslová revoluce jako 

rychlá změna sociální, ekonomické i kulturní struktury) britského historika Erica J. Hobsbawma 

být stále nejpříhodnějším výkladovým rámcem, který umožňuje celistvě pojmout komplikovanou 

a vzájemně provázanou síť modernizační změny. 

Společnost západní části habsburské monarchie zaznamenala mezi počátkem vlády Josefa 

II. a březnovým výbuchem revoluce zásadní změny, které byly (snad vůbec poprvé v dějinách 

Rakouska) pozorovány a především pociťovány v rámci pouhých dvou generací všemi vrstvami 

obyvatelstva. Nestalo se tak pouze dočasným vlivem válečných událostí (zde napoleonských) nebo 

špatné úrody (zejména v letech 1845-1847) jako tomu bylo i v předchozích stoletích. Šlo o 

fundamentální a trvalé změny, jež byly rámcovány na jedné straně postupným rozkladem světa 

malých struktur, feudálních privilegií či vrchnostenské a cechovní reglementace výroby, směny a 

práce a na druhé straně technologickým pokrokem ve výrobě a její organizaci a počátky tržního 

hospodářství.  

                                                            
9 Základní přehled náhledů na počátky evropské modernity současníků i moderní sociální vědy viz KELLER, Jan, 

Dějiny klasické sociologie, Praha 2010, s. 13-50. 
10 Viz například Wehlerovu paradigmatickou studii: WEHLER, Hans-Ulrich, Modernisierungstheorie und Geschichte, 

Göttingen 1975. 
11 HOBSBAWM, Eric J., Industry and Empire, London 1968, s. 13. 
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 Zatímco ve starém demografickém režimu se počet evropského obyvatelstva pohyboval na 

jakési nepravidelné sinusoidě, tak od konce 18. století je možné zaznamenat celoevropský 

kontinuální růst evropského obyvatelstva. To nebylo zapříčiněno všeobecným růstem natality, 

která měla spíše sestupnou tendenci, nýbrž poklesem úmrtnosti novorozenců způsobeným 

především zlepšením hygieny a zdravotní péče. Odhaduje se, že od konce 18. do poloviny století 

19. stoupl počet obyvatelstva Evropy o zhruba 40 %.12 Tento vývoj následoval i demografický růst 

v habsburské monarchii. Vzhledem k tomu, že se nedá na dobové statistiky stále ještě plně 

spolehnout a růst některých, zejména nových, složek společnosti statistická věda téměř vůbec 

nesledovala, není lehké podat přesné údaje. Odhady a propočty v historiografii se však již tolik 

nerůzní jako pro starší období.  

Podle rakouského sociálního historika Ernsta Bruckmüllera  se počet obyvatel monarchie 

včetně uherských zemí a severoitalských držav zvýšil z 22 milionů (okolo roku 1790) na 31 

milionů k polovině 19. století. Největší přírůstek obyvatel zaznamenaly české země, a to o 50 %: 

počet lidí zde žijících se v tomto období zvýšil ze 4,5 milion na 6,75 milionu.13 Dále následovala 

Halič a Bukovina a Dolní Rakousko (včetně Vídně), kde se počty zvýšily o zhruba 45 %: z 1,1 

milionu na 1,58 milionu v roce 1850. Během napoleonských válek byl přírůstek jen malý, po nich 

ale následoval prudký nárůst, který na čas zpomalila epidemie cholery v letech 1831 a 1832 a o pár 

let později zemědělská krize, která vyvrcholila v letech 1847.14  

V celkovém pohledu zůstala sídelní struktura habsburské monarchie založena na 

venkovském obyvatelstvu. Před polovinou 19. století zde stále žily téměř tři čtvrtiny obyvatelstva. 

Ovšem toto vysoké číslo způsobovaly převážně agrární uherské země. K roku 1850 se počet 

venkovského obyvatelstva odhaduje pro Dolní Rakousko již na pouhých 53 %, rovněž v Čechách 

jeho poměr k obyvatelům měst klesl z 88 % na 58 % a na Moravě z 85 % na 57 %. Ovšem přesun 

lidí do měst nebyl charakteristický růstem velkých městských aglomerací  a jejich předměstí – to 

se týkalo na sledovaném území Čech, Moravy a Dolního Rakouska pouze Vídně, Prahy, Liberce 

či Brna. Ještě v roce 1850 tvořilo 81 % městského obyvatelstva lidi žijící ve městech, které neměla 

                                                            
12 POLIŠENSKÝ, Josef, Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1978, s. 42. 
13 Jaroslav Láník uvádí pro české země podobná čísla: Rok 1781 3,9 milionu obyvatel; 1850: 6,6 milionu obyvatel. 

LÁNÍK, Jaroslav, Demografický vývoj, vývoj sídelní struktury českých zemí; období do roku 1848, in: Jindra, Zdeněk 

– Jakubec, Ivan a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, 2. vydání, 

Praha 2015, s. 115-122, s. 119. 
14 BRUCKMÜLLER, Ernst, Sozialgeschichte Österreichs, Wien – München 1985, s. 287-8. 
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více než 2 000 obyvatel.15 Tento  poměr se změnil až v éře klasické urbanizace po roce 1860. 

Nicméně počet obyvatel Vídně stoupl v tomto období dokonce o více než 100 %:  počet hlav se 

odhaduje k roku 1791 na 208 000; zatímco k roku 1852 se již mluví o 431 000.16 K roku 1846 měla 

Praha 115 000 a ještě více industrializované Brno 45 000 obyvatel, z nichž plných 10 000 tvořily 

dělnické vrstvy – naproti 5 000 v Praze.17 

Změnou neprocházel jen absolutní  počet obyvatel či jejich skladby, ale i způsob, jakými 

tyto údaje byly zaznamenány. Stále více se vedle stavovského chápání společnosti prosazovala i 

sociální stratifikace na základě dělby práce.18 To již souviselo s hospodářskou modernizací 

habsburského státu, během které se manuálně pracující uvolňovaly z tradičních struktur 

šlechtického velkostatku a cechovních řádů. Liberalizace výroby – na rozdíl od Velké Británie – 

postupovala ale velmi pomalu a pod bedlivou kontrolou vrchnostenského státu. První manufaktury 

byly zakládány od počátku 18. století na základě udělování privilegií, tedy jakéhosi propůjčování 

monopolů; a to především šlechtickým podnikatelům.19 Své podniky stavěli na půdě svých dominií, 

odkud také nejčastěji čerpali pracovní síly. Tyto typy roztroušených či koncentrovaných 

manufaktur neprodukovaly výrobky konzumního charakteru či každodenní potřeby, ale 

orientovaly se na luxusní a mezinárodní klientelu. Proto je možné sledovat před koncem 18. století 

především růst podniků zabývajících se například zpracováním hedvábných látek či výrobou 

porcelánu. 

Velmi liberální hospodářskou politiku nastoupila Marie Terezie na konci své vlády, 

v jejímž rámci ze systému privilegií i cechovní reglementace osvobodila některá textilní odvětví. 

V tomto směru nadále pokračoval i Josef II. Nejzásadnější výnos období jeho vlády bylo v tomto 

směru zrušení nevolnictví, které znamenalo uvolnění pracovních sil. Kurz však radikálně obrátil 

na počátku své vlády František II./I. Po vstřícné podnikatelské politice svých předchůdců (veden 

obavami, že by se i v habsburské monarchii stala městská chudina elektorátem „vzpoury“, jako se 

tomu stalo ve Francii) na přelomu 18. a 19. století zpřísnil dohled nad cizinci – „emisary revoluce“ 

                                                            
15 Tamt., s. 288-290. 
16 Tamt., s. 303-304.  
17 HÄUSLER, Wolfgang, Von der Massenarmut zur Arbeiterbewegung. Demokratie und soziale Frage in der Wiener 

Revolution von 1848, Wien 1979, s. 108. 
18 V tomto smyslu se o historických konstrukcích společenských rozdílů zamýšlel Jiří Štaif. ŠTAIF, Jiří, Obezřetná 

elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1848, Praha 2005, s. 50-54. 
19 SLOKAR, Johann, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I. Mit 

besonderer Berücksichtigung der Großindustrie und unter Benützung archivalischer Quellen verfaßt, Wien 1914, s. 

1. 
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–, omezil sňatky řemeslnických tovaryšů a všech osob, které nemohly prokázat žádnou obživu, a 

především znemožnil výstavbu nových fabrik ve velkých městech, které měly být nadále zřizovány 

opět pouze na venkově.20 Nakonec František I. roku 1809, především vlivem nedostatku levného 

textilního zboží způsobeného kontinentální blokádou Velké Británie, od své protiindustriální 

politiky ustoupil, i když si své nepřátelství vůči velkovýrobě podržel až do své smrti.21 V této době 

se již také začal zásadním způsobem prosazovat nový typ nešlechtických podnikatelů.  

Cechovní reglementaci rovněž značně omezil  Allgemeines bürgerliches Gesetztbuch, první 

občanský zákoník na území rakouského státu z roku 1811. Zde již byl každý pracovní poměr 

(samozřejmě s ohledem na přetrvávající poddanství) postaven na vzájemné dobrovolné dohodě 

zaměstnavatele a zaměstnance, i když – zejména v menších městech – dále přetrvávaly 

patriarchální poměry. Až do 40. let pokračovala liberalizace výroby v mnoha oborech, následkem 

čehož vzrostl počet živnostníků.22 Definitivní vítězství průmyslového ducha a ekonomického 

liberalismu znamenal vznik různých průmyslových spolků, které byly zakládány podle 

francouzských a anglických vzorů. Tak vznikla v Praze Jednota pro povzbuzení průmyslu 

v Čechách a o pár let později, roku 1839, ve Vídni Niederösterreichischer Gewerbeverein.  

Ve 30. a 40. letech již průmyslový vývoj probíhal především ve znamení vzniku velkých 

továrních podniků v urbánním prostoru. Nejprůmyslovějším regionem Rakouského císařství se 

staly Čechy, na které připadalo podle Josefa Polišenského 31,8 % průmyslové výroby celé 

habsburské monarchie (bez Uher) a v textilním průmyslu dokonce 43,6 %. Ve strojírenství bylo na 

prvním místě Dolní Rakousko.23 

 Industrializace chudobu nejspíše nevytvořila, jak si myslela většina současníků, spíše ji 

koncentrovala, tedy ji činila viditelnější, jelikož přitahovala pracovní síly, jež nenašly obživu ve 

venkovském hospodářství, či městské proletarizované řemeslníky a pracovníky manufaktur.24 

Zatímco ve starém světě malých struktur byli chudí chápáni jako součást sociálního řádu, tato nová, 

industriální, chudoba byla charakteristická strukturální nezaměstnaností. Vytvořením trhu práce, 

                                                            
20 Tamt., s. 17. 
21 HÄUSLER, c. d., 1979, 26-46. 
22 LNĚNIČKOVÁ, Jitka, České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999, s. 194-195.  
23 POLIŠENSKÝ, Josef, Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1978, s. 65.  
24 LOEWENSTEIN, Bedřich, Jak integrovat chudé, in: Hlavačka, Milan – Cibulka, Pavel et alli, Chudinství a 

chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie 

chudých a instrumentária řešení, Praha 2013, s. 14-39, zde s. 36. 



17 
 

průvodního jevu rozkladu starých struktur a raněkapitalistické ekonomiky, tak vznikla situace, ve 

které se zhoršovaly životní podmínky „práceschopných a ochotných osob“.25  

 I když námezdní pracující měli obecně vyšší plat než venkovské obyvatelstvo, nejistota 

zaměstnání a pracovní podmínky činily jejich situaci prekérní a vzhledem k jejich počtu, 

koncentraci a organizaci pro stát i politicky nebezpečnou. Ve městech i na venkově působilo 

mnoho církevních nadací a soukromých dobročinných spolků, které si kladly za úkol v zájmu 

křesťanské lásky pomáhat chudým. Jejich milodary mohly občas pomoci žebrákům, na vyřešení 

strukturálních problémů rané modernizace ale nestačily. Již od počátku 18. století, kdy lze 

pozorovat první projevy liberalizace ekonomiky, se tak v otázce nezaměstnaných práceschopných 

chudých angažoval i stát. Nejdříve volil cestu represe a disciplinace, především ve formě různých 

donucovacích pracoven pro tzv. „domácí chudé“ a postrku pro lidi bez zaměstnání z jiných obcí, 

později – aniž by zavrhl represivní cesty – přistoupil k institucionalizaci jakési minimální sociální 

péče. V tomto smyslu je zásadní období vlády Josefa II., kdy měl být garantem chudinské a 

zdravotní péče poprvé stát a nikoliv obec.26 

 Rakouský stát  stál nejpozději od roku 1809 v náhledech na průmyslové podnikání na 

zásadách tržního hospodářství a trvale odmítal – podporován právě průmyslovými spolky – 

vstoupit jakýmkoliv způsobem do vztahu majitelů továren a jejich zaměstnanců. Od doby Josefa 

II. je možné sledovat i  počátky rané industriální sociální legislativy. To se v době předbřeznové 

ale týkalo pouze dětské práce, přičemž důraz nebyl kladen na materiální stav dětí, ale spíše na jejich 

morálku.  

Jistým způsobem omezení dětské práce znamenalo už zavedení všeobecné školní docházky 

roku 1774, i když se v případě továrního průmyslu prakticky nedodržovalo. Roku 1786 nařizoval 

Josef II., aby děti v továrnách byly  udržovány čisté a aby byl dbán důraz na jejich mravní vývoj. 

Dvorským dekretem z roku 1842 byla bylo nařízeno, aby práce pracovníků mladší dvanácti let 

nepřekročila 10 hodin denně. Obecně do 16 let neměly pracovat více než 12 hodin a práce v noci 

byla zakázána úplně. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení ale vůbec nedodržovalo, byl roku 1846 

vydán ještě přísnější výnos, který úplně zakazoval dětskou práci v továrnách až do dvanácti let. Na 

                                                            
25 HLAVAČKA, Milan, Boj proti chudobě, sociální otázka a sociální politika v českých zemích v 19. a na začátku 

20. století: definice, ideje a instituce, in: Hlavačka, Milan – Cibulka, Pavel a kol., Sociální myšlení a sociální praxe 

v českých zemích 1781-1939. ideje, legislativa, instituce, Praha 2015, s. 104. 
26 FEJTOVÁ, Olga, Od chudinské k sociální péči v Praze 19. a první poloviny 20. století, in: Milan – Cibulka, Pavel 

a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939. ideje, legislativa, instituce, Praha 2015, c. d., 

2015 223-314, s. 232. 
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nátlak zaměstnavatelů dětských pracovníků, pro které znamenali nejlevnější pracovní pracovní 

sílu, ale byla všechna tato nařízení odvolána a továrníci se napříště mohli obávat pouze jedné 

neohlášené zdravotní prohlídky dětských dělníků ročně. V hornictví panovala úplná anarchie, resp. 

svobodná dohoda nezletilých horníků s uhlobarony, až do období 50. let.27 Vzhledem k tomu, že 

stát odmítl korigovat pracovněprávní vztahy, od počátku koncentrované tovární výroby je doloženo 

i svépomocné dělnické pojištění. O tom bude řečeno více v textu.  

 

  

                                                            
27 POKORNÝ, Jiří, Stručný přehled chudinského a sociálního zákonodárství, in: Milan – Cibulka, Pavel a kol., Sociální 

myšlení…, 2015, s. 108-222, zde s. 135-136. 
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2 Nemoci středoevropské modernizace v rakouské 

předbřeznové a revoluční žurnalistice jako diskurzivní 

krajina. 

2.1 Publicistická diskuze o masové chudobě v době předbřeznové 

2.1.1 Doznívající tóny romantické antiteze moderního světa  

Popisy plošného zbídačování venkovských i městských pracujících vrstev, doprovodného procesu 

rozkladu starých struktur, byly k polovině 30. let v habsburské monarchii v úzkém vztahu ke 

starším vzorcům přemýšlení o společnosti, zejména k populacionistickému učení osvícenského 

absolutismu a politické romantice, myšlenkovému zdroji socialismu i konzervatismu. Od 

populacionismu převzaly důraz na „kvalitu“ poddaných habsburského domu, od romantiky 

v německojazyčném prostoru emocionální kritiku „nemravné“ akumulace kapitálu, zániku 

patriarchální ochrany práce a nesmlouvavého individualismu, které s sebou moderní věk a 

technologická změna měly přinést. Kritice byla podrobena rovněž dělba práce. Zatímco Adam 

Smith ji chápal jako průkopníka civilizačního pokroku, v německojazyčném prostoru byl první (ve 

svých Dopisech o estetické výchově z roku 1795) nejspíše Friedrich Schiller, jenž ji obviňoval 

z toho, že omezovala celost člověka na „pouhý zlomek“.28 

 Rakouský publicista a historik Matthias Koch ve své brožuře Abhandlungen über Armen-

Kolonien und ihre Errichtung im österreichischen Kaiserstaates, která vyšla roku 1835 ve Vídni, 

viděl jako hlavní důvod pauperizace obyvatelstva jeho přesun do měst, kde z důvodu nedostatku 

obživy strádá materiálně, a kvůli svodům anonymního zkaženého prostoru i morálně. Předestřel 

zde vizi zřizování venkovských chudinských kolonií, kde by se  měli práceschopní chudí a jejich 

děti učit při zemědělské činnosti pracovním návykům, disciplíně a svým morálním povinnostem.29 

Fakt, že jeho spis leží hluboko v tradici 18. století, může nejlépe demonstrovat srovnání s traktátem 

na stejné téma z pera formativní osobností jihoněmeckého konzervatismu Franze von Baadera 

(Über das dermalige Mißverhätlnis der Vermögenslosen oder Proletariats zu dem Vermögen 

besitzenden Klassen der Sozietät, 1835), který již upozorňoval na existenci třídního konfliktu ve 

středu formující se industriální společnosti.30  

                                                            
28 LOEWENSTEIN, Bedřich, Víra v pokrok, Praha 2009, s. 243. 
29 Naposled analyzoval Kochovo dílo DROBESCH, Werner, Ideologische Konzepte zur Lösung der „sozialen 

Frage“, in: Rumpler, Helmut – Urbanitsch, Peter (eds.), Die Habsburgermonarchie, Band IX, Soziale Strukturen, 1. 

Teilband, Wien 2010, s. 1419-1464. 
30 HÄUSLER, Wolfgang, c. d., 1979, s. 104. 
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Lépe teoreticky vybaven než Koch byl korutanský velkostatkář Albert Hummelauer, který 

roku 1836 vydal dílo Über die Verarmung der ackerbauenden Klasse. Znal Malthusovy návrhy na 

omezování natality nemajetných vrstev i teorii hodnoty klasické politické ekonomie, svými 

praktickými návrhy ale stejně navazoval především na německého myslitele Adama Heinricha 

Müllera, který ve svých spisech z první čtvrtiny 19. století oceňoval „harmonii“ patriarchální 

společnosti oproti „konkurenci“ a boji, které by způsobilo prosazení tržního principu Adama 

Smitha.31 Hummelauer ve shodě s Müllerem požadoval v reakci na průnik techniky do života a 

práce lidí, jež učinil mnoho lidí „zbytečné a bez obživy“,32 zachování a utužení cechovně-

feudálního zřízení jako záruky trvalého sociálního smíru.33 Obzvláště touha po obnovení 

„harmonie“ byla velmi důležitým motivem dobové sociální analýzy – to neplatilo pouze pro 

německou politickou romantiku, vždyť i ideální město Roberta Owena neslo název New Harmony. 

Hummelauer a ani Müller nebyli první, kdo tváří v tvář proměně společnosti volali po 

zřízení pevné a nepropustné hráze, která měla za úkol zakonzervovat tradiční společnost. Diskurz 

zadržování se rovněž prakticky uplatnil – s teoretickým základem v osobě Friedricha Gentze34 – 

již v počátcích hospodářské politiky Františka II./I., jak to bylo vidět v předchozí kapitole. Dobře 

jsou vidět názory rakouského státu na svobodný rozvoj průmyslu ve známém dopise hraběte 

Pergena císaři z roku 1794, kde se vyjadřoval k továrním dělníkům: 

 

„Tato armáda lidí bez obživy nemající většinou dobré mravy představuje každému státu to největší 

nebezpečí, a to zvlášť při dnešních časech, neboť jejich prostřednictvím zapříčinili Jakobíni převrat ve 

Francii a všeobecné neštěstí Evropy, a stejně tak jejich prostřednictvím hrozí, že v jiných státech díky 

zasílání mnoha peněžních částek brzy propuknou státním převratům podobné komploty a  lze jen sotva 

pochybovat, že něco takového zamýšlejí i u nás, kde zatím nic takového nezkusili.“35 

 

                                                            
31 GROLL, Andreas, Die Gesellschaftskritik der Politischen Romantik. Eine neue Neubewertung ihrer 

Auseinandersetzung mit den Vorboten von Industrialisierung und Modernisierung, Bochum 2004, s. 175-177. K 

Müllerovi viz HANISCH, Ernst, Der „vormoderne“ Antikapitalismus der politischen Romantik. Das Beispiel Adam 

Müller, in: Romantik in Deutschland. Ein interdisziplinäres Symposion. Sonderband der Deutschen Vierteljahrschrift 

für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Stuttgart 1978, s. 132-146. 
32 Citováno dle DROBESCH, c. d., s. 1421. 
33 HLAVAČKA, Milan, Boj proti chudobě, sociální otázka a sociální politika v českých zemích v 19. a na začátku 

20. století: definice, ideje a instituce, in: Hlavačka – Cibulka a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých 

zemích 1781-1939. ideje, legislativa, instituce, Praha 2015, s. 63. 
34 LOEWENSTEIN, Bedřich, Víra v pokrok, Praha 2009, s. 254. 
35 Cit. dle SLOKAR, Johann, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I. Mit 

besonderer Berücksichtigung der Großindustrie und unter Benützung archivalischer Quellen verfaßt, Wien 1914, s. 

16, s. 16. 
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Těžko říci, jestli byl mladý císař či jeho poradci seznámeni s Malthusovým dílem, jeho politika 

však dovršovala merkantilistické tradice, jelikož strach z kumulace lidí bez obživy se objevoval již 

u Johanna Joachima Bechera, rakouského ekonoma 17. století.36  

Ještě před Kochem se tak objevuje v nejvyšších státních strukturách představa venkova jako 

jediného bezpečného prostoru, kde se mohou kumulovat pracující síly, jež nenašly obživu 

v tradiční ekonomice. Z hlediska udržování absolutních pořádků to byl pochopitelný postup. Co se 

může stát, když se fabrika dlouhodobě nalézá nedaleko univerzity, ukázaly později revoluční 

události vídeňské i pražské ulice. 

 

V mnoha studiích je psáno, že diskuze o tzv. „sociální otázce“ zahrnující široké spektrum problémů 

od přelidněnosti po strach z proletářské vzpoury hrála v rakouské publicistice z důvodu  

sešněrování veřejného prostoru roli až v revoluci. To je ovšem možné přijmout jen do určité míry.  

Samozřejmě o politicky kontroverzních událostech, jakými byly „dělnické excesy“ v pruském 

Slezsku a Čechách roku 1844 či o radikálních politických a sociálních teoriích, najdeme v době 

předbřeznové jen letmé zmínky v úředním tisku, diskuzi o důsledcích měnící se socioekonomické 

struktury můžeme ale pozorovat již od let třicátých, kdy se i v policejním habsburském státě začala 

formovat politická veřejnost jako „prostor mezi státem a společností“ (J. Habermas). 

V rakouských periodikách 30. a 40. let, přičemž od jejich půle s jasně sestupnou tendencí, 

byl nejčastější (z dnešní perspektivy) dvojznačný pohled na měnící se prostor habsburské 

monarchie. Noviny sice s nadšením přinášely zprávy o nových vynálezech, rostoucích číslech 

statistik průmyslové výroby nebo bezprostředním využití moderní techniky v každodennosti 

člověka – v mnoha kulturních periodikách například najdeme básnické ódy na železnici –, vliv 

technologické změny na společenský život byl ale v romantizující perspektivě vnímán negativně 

či alespoň obezřetně. Masová chudoba zde byla nahlížena jako následek krátkozrakého otevření 

Pandořiny skříňky neomezené obchodní a politické svobody. Moderní věk s sebou v tomto 

diskurzu nepřinášel pouze zbídačování lidových vrstev, ale i ateismus, individualismus a úpadek 

touhy po něčem vyšším, než jsou materiální zájmy. Hlad a strádání lidu tak zde bylo zatím pouze 

jedním z důsledků  duchovní bídy moderního věku.  

                                                            
36 PFEISINIGER, Gerhard, Arbeitsdisziplinierung und frühe Industrialisierung 1750-1820, Wien – Köln – Weimar 

2006, s. 126. 
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Rakousko ale přijalo industriální výzvu západu. Otevřeně provládní autoři proto pracovali 

s figurou udržování patriarchálních vztahů v habsburském státě, které i při pokrocích průmyslu 

brání rozkladu společenských vazeb. Tímto způsobem se zamýšlel nad situací rakouské společnosti 

Anton Johann Gross-Hoffinger, nejdříve politický emigrant, který ale z ekonomických důvodů 

vstoupil jako publicista do rakouských služeb.37 Šéfredaktor vídeňského časopisu Der Adler 

prezentoval ve svém zamyšlení z roku 1838  Rakousko jako nejšťastnější a nejharmoničtější stát 

na světě: přestože nastoupilo cestu průmyslového pokroku, tak obezřetně odmítlo zároveň přijmout 

i ostatní „zkažené“ hodnoty západu, například univerzální občanskou svobodu. Gross-Hoffinger 

ale již nepracoval pouze s rozkladnými, anarchistickými dopady svobody a emancipace jako 

ideologové ve službách habsburského dvora píšící pamflety proti Velké Francouzské revoluci, než 

to František II. raději také úplně zakázal. Nejvýznamnějším z nich byl asi napravený radikál 

Leopold Alois Hoffman, který počátkem 90. let 18. století na stránkách časopisu Wiener Journal 

obviňoval „jakobíny“ a „ilumináty“, že cíl jejich soustavné činnosti je zánik křesťanské víry.38 

Gross-Hoffinger ale navíc varoval před případnými katastrofickými dopady „svobody“ a 

„emancipace“ na materiální blaho císařových poddaných. Zdá se, že legitimizace autoritativního 

režimu materiálními zájmy obyvatelstva je skutečně konstantou moderního věku, kdy jsou 

politické systémy (z různých důvodů) udržovány i pomocí diskurzivních praktik ovlivňujících 

veřejné mínění. Nicméně konflikt chudoby a jistoty je prastarý narativ. Už Mojžíš se v 

druhé starozákonní knize Exodus při vyvádění Izraelitů z Egypta zlobil na své unavené reptající 

souvěrce, že chtějí vyměnit svobodu na poušti za plné hrnce v egyptské porobě. Gross-Hoffinger 

se ale na tuto poušť odmítal vůbec vydat. V jeho slovech je rovněž velmi patrný vliv Adama 

Müllera, jenž postuloval ve svém antiricardiánském spise Versuche einer neuen Theorien des 

Geldes (1810) tezi, že úkolem státu je osvobodit lid od „universálního despotismu peněz.“39 Gross-

Hoffinger napsal: 

 

                                                            
37 PÍŠA, Petr, Část druhá: 1810-1848, V zájmu nevzdělaného čtenáře: Literární cenzura v době restaurace a 

rozmachu národního hnutí, in: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel (eds.), V obecném 

zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Svazek 1 /  1749 – 1938, Praha 

2015, s. 275. Zde se sice pojednává o Josephu Antonovi Grosz-Hoffingerovi, jedná se však o totožnou osobu. 
38 WEIS, Dieter J., Die Reaktion auf Aufklärung und französischen Revolution, in: Rill, Robert – Zellenberger, 

Ulrich (hrsg.), Konservatismus in Österreich, Strömungen, Ideen, Personen und Vereinigungen von den Anfängen 

bis heute, Graz – Stuttgart 1999, s. 11-34, zde s. 21. 
39 KRAUS, HANS Christof, Die politische Romantik in Wien – Friedrich Schlegel und Adam Müller, in: Rill, 

Robert – Zellenberger, Ulrich (hrsg.), c. d, s. 35-70, zde s. 52. 
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 „Blaho obyvatel měst a vesnic, poklidnost dolních vrstev jsou první důsledky těchto [patriarchálních] 

vztahů. […] Šlechta si lakomě neponechává plody svého podnikání ve svých pokladnicích, nýbrž ho užívá 

s oním velkorysým rozhazováním, které je u nich ctností, obohacuje měšťany, poskytuje dělníkovi bohatý 

výdělek a vytrhává spekulantům, lakomcům bez srdce, peněžní aristokracii jejich zásoby, jejichž 

lichvářským shromažďováním tyranizují nižší třídy. Tak si zajišťuje rakouská šlechta lásku a vděčnou úctu 

měšťanů i rolníků, […] 

Měšťané a lid uzavírají nádhernou a skálopevnou budovu našich společenských poměrů. Jejich 

zděděný charakter, myšlení a zvyky dokonale dokončují harmonii a jednotu domácí společnosti. […] 

Moderní emancipace mezi nimi nenachází žádné přívržence. […] Rakouský lid je nenáročný a spravedlivý 

ve svých požadavcích, věrný a spolehlivý ve svých výkonech. Zná cenu moderní svobody: nouze a beznaděj,  

poroba pod jhem panství peněz, zaměstnavatelů a jejich advokátů. […] [Zde] se těší mírnému vlivu 

otcovského dohledu, pod kterým žije.“40 

 

Základ pro myšlení o „duchu času“, jak zněl často se objevující termín, pod nímž si lze představit 

společenský život i hospodářské záležitosti, vycházel z axiomatického kulturně-antropologického 

předpokladu o převaze duševní a etické stránky člověka nad jeho materiální existencí a 

materiálními zájmy. Dá se říci, že dobová analýza stavěla své základy na idealismu s kořeny 

v patriarchálně pojatém katolicismu. To se promítlo i do počátků snahy o analýzu moderního věku. 

Individuální morálka, především příchylnost k práci a počestnému životu, byla spatřována jako 

důležitější faktor sociálního života než socioekonomická struktura a ve svých důsledcích to byly 

právě individuální ctnosti člověka, které rozhodovaly o jeho materiálním stavu. 

Pokud zde již byly brány na zřetel negativní dopady modernizačního procesu na pracující 

vrstvy, tak pouze druhotně či v kauzalitě: možnosti moderního věku → úpadek lásky k pracovitosti 

u dolních a lásky k bližnímu u horních vrstev či univerzální rozmach mamonářství → morální a 

materiální úpadek. V tomto smyslu psal sloupkař ve Wiener Zuschauer o důvodech pauperismu 

v Durynsku. Marginálně zmínil ale také strukturální faktory: 

 

„Jako jinde, jsou i zde příčiny tohoto znepokojujícího úkazu [pauperismu]: odpor k fyzické námaze, […], 

návyk na zábavu, požitky a pití, příchylnost k luxusu i mezi chudými třídami; nedostatek základního, 

pracovního, a morálního vzdělání; příliš včasné sňatky bez dostatečných prostředků; zbytečně velká 

svoboda podnikání, celkový převrat v podnikání z činnosti jednotlivců na fabriční, někde také přelidnění, 

[…] Nic není důležitější v naší době jako záležitosti týkající se dobročinných spolků, které se snaží svými 

dobročinnými a obecně prospěšnými snahami sehnat prostředky, které by mohly pomoci od bídy a 

břemen.“41 

                                                            
40 Groß-Hoffinger, A. J. Oesterreich über Alles! Eine zeitgemäße Betrachtung bei Gelegenheit der feierlichen Krönung 

Sr. Majestät Kaiser Ferdinand des Ersten als König des lombardisch-venetianischen Königreichs, A. J., Der Adler 

1838, Nr. 179, 6. 9, Beilage zum Adler, s. 837-842, citát s. 840-841. 

 
41 Ausland, Erfurt, Wiener Zuschauer 1842, Nr. 151 – Příloha „Aus unserer Zeit“, 19. 12., s. 1514. 



24 
 

 

Popisy neduhů moderní doby se v publicistice vydávávané v Rakousku většinou omezovaly pouze 

na zahraniční země, zejména psaní o společnosti Anglie a Francie bylo v této souvislosti zásadní. 

Jen v marginálním počtu článků se v Rakousku „kvůli sobectví a mamonu“ měly „ničit města a 

lámat flétny.“42 V článku ve vídeňských Sonntags-Blätter by byl rád autor článku podle svých slov 

vřele vítal každý technický vynález, ale brání mu v tom jeho poznatek, že „čím více pracovní 

činnosti stroje obhospodařují, tím méně je příležitostí pro člověka“, který je v „důsledku sám 

pojímán jako stroj“.43 Sám přiznával, kromě volání po obnovení společenské celistvosti 

(Assozionsgeist), že neměl řešení pro rozpory moderního věku.  

Kritika moderní doby jako úpadku duchovního prožitku světa byla natolik rozšířena – 

zejména v článcích o umění –, že se již okolo poloviny 40. let, kdy zřetelně osvícensko-romantické 

figury začaly být kvantitativně překrývány moderními sociologizujícími úvahami, pomalu 

vyčerpávala a její přínosnost začala být zpochybňována: „Člověk pil z Léthé,44 aby zapomněl na 

krásný svět mládí a krásy, na helénský život plný rytmu a harmonie, bez proletariátu a 

pauperismu.“45 

 

České noviny a časopisy přelomu 30. a 40. let se daleko méně zabývaly sociálními otázkami 

moderního věku. To však neznamená, že by se síť diskurzů o modernitě doširoka neroztahovala i 

zde, jen je analyticky náročnější její přediva rozplést. Příkladem budiž kulturní časopis Květy. 

V Květech lze najít odmítnutí komplexní modernizace jako rozkladu tradičních hodnot,46 nářky 

nad úpadkem zájmu o zvelebování života rolníka a jeho práce nebo kritiku vytrácení se hodnoty 

milosrdenství u bohatých lidí, v menší míře ale i technologický optimismus. Například text o 

průmyslové škole v Plzni pojednával o průmyslu pomocí dosud platných figur rozšíření 

vzdělanosti, dobytí přírody a osvobození člověka od práce: 

 

                                                            
42 RAUCH, Gold, Das Ich und Gegenwart, Sonntags-Blätter für heimathliche Interessen 1842, No. 51, 18. 12., s. 

904-906, citát s. 904. 
43 Tamt. 
44 V řecké mytologii byla řeka Léthé jedním z přítoků řeky Styx v Hádově říši. Duše zemřelých z ní pily, aby 

zapomněly na svůj pozemský život. V starořečtině bylo slovo léthé rovněž synonymem pro zapomnění.  
45 STERNAU, Die Kunst, zu vergessen, Sonntagsblätter 1845, No. 16, 20. 4., s. 363-364. 
46„Pro nádheru jest tak mnoho bezženců, tolik žen nevěrných a těch 70 000 v Londýně a 50 000 nevěstek v Paříži a 

ještě jinde, ano skoro v každém městečku. Nádhera se i do vsí vedrala, a Nouzov s Chudobou má denně více 

slovorodných bratrů a sester.“ STAROČECH, Wojtěch, Jindy a nyní (Dokončení), Kwěty 1839, č. 21, 23. 5., s. 161-

163. 
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„Panující heslo nynějšího věku jest průmysl; všechny mocnosti duševní, všechny síly nynějšího vzdělaného 

člověčenstva sotva k čemu jinému více směřují, než aby tuto moc nynějšího století vyvinuly a rozšířily. 

Toto všeobecné snažení po průmyslu jest mocný základ a podpora osvěty, vzdělanosti a pohodlí lidského 

pokolení. Průmysl rozšiřuje známost přírody a odhaluje její nejskrytější tajnosti; průmysl jest to, kterýž sobě 

nejlitější živly podmanil, zkrotil a k našemu užitku i pohodlí soužiti přinutil. Průmysl jest příčina, že sobě 

nyní ten nejchudší mnohá pohodlí, mnohou radost a okrasu způsobiti může, kterouž před jedním stoletím 

sotva zámožný sobě zaopatřiti mohl. […] Nesmírné tyto účinky průmyslu mají pak jedinou příčinu a jediný 

základ v rozšířené vzdělanosti celého národu.“47 

 

Chudí lidé měli být zaopatřeni charitativní péčí a jejich děti v opatrovnách, zde Květy následovaly 

tradiční návrhy sociální péče, stejně jako se nelišily v dobových důrazech na kategorii práce a v 

zájmu o pracovitost lidových vrstev. Pracovitost je obzvláště důležitý osvícenský koncept 

nejspolehlivější a nejtrvalejší nápravy sociálních neduhů. Pojem práce a pracovní etika získaly díky 

osvícenskému civilizačnímu projektu obohaceného industriální disciplínou zásadní morální 

konotace, jež byly – vzhledem k tomu, že se objevují v drtivé většině textů o chudobě – k polovině 

19. století již pevnou součástí evropské mentality. Práce neměla být jen povinností, ale měla 

člověka přivádět ke kvalitativně vyšším formám existence:  

 

„Jakkoliv však prospěšná jest pro všecky rozumná pracovitost, přece nehrubě je k ní člověk nakloněn, neb 

od přírody je náchylný k lenivosti, pokoj miluje a v zahálce se šťastným býti mní. […]Onen žebrák, jemuž 

lenivost namítána byla, odpověděl: ‚Ach můj pane! Kdybyste vy věděli, jak šťastni jsme, když 

nepracujeme.‘  […] Člověk není k zahálce na této zemi: on má silným, smělým, odvážlivým a rozumným 

býti, […] a tak naposledy šťastné vítězství nad vším nerozumným, nemravným, převráceným a bezbožným 

obdržeti.“48 

 

Pokud však „lenivce“ nepřivedly k pracovitosti vzdělání či mírná domluva, měly se volit přísnější 

metody, kterými byl nadšený již rakouský ekonom 17. století J. J. Becher během svého pobytu 

v Anglii, kde se poprvé setkal s donucovacími pracovnami. Protestanská etika pracovitosti v 

podobě nizozemského vynálezu nadchla i dopisovatele Květů:  

 

„V káznici amsterodamské vykoumali vhodný prostředek, jak lenivce, jenž nižádným způsobem ku práci 

přivedeni býti nemohou, k činnosti pohnati. Nachází se tam totiž uzamknutá sednice, studni podobná, do 

které ustavičné tolik vody teče, mnoholi příčinlivý člověk vyvažovati je s to. Sem zaveden bývá lenoch; 

kohoutek žlabu, po kterémž voda stýká, se vytáhne, a provinilec voliti musí buď smrt buď namáhání, maje 

                                                            
47 A. B., Průmyslová škola v Plzni, Kwěty 1840, č. 18, 30. 4, s. 141-143. 
48 FEJÉRPATAKY, Kašpar, Přivykání člověka k pracovitosti, Kwěty 1839, č. 18, 2. 5., s. 142-143. 
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před očima heslo: Pumpuj anebo zhyň; Láska k životu jest převelká i činí divy, a neslyšeno posud, aby 

zahálka nad láskou k životu byla zvítězila.“49 

 

Intelektuálně nejzajímavějším z autorů, kteří si na stránkách Květů lámali hlavu s měnícím se 

světem a společností, byl brněnský student kněžského semináře (vysvěcen r. 1844) a národní 

buditel Karel Šmídek, později učitel na tamním gymnáziu. Jako jediný si uvědomoval složitou 

dialektiku modernizačního procesu. Již od svého prvního článku z roku 1837 se ptal, jak sladit 

všechny nepopiratelné výhody průmyslových pokroků se špatnými pracovními podmínkami 

v továrnách a manufakturách moravského Manchesteru. Odpovědět sice zatím nedokázal, ale již 

jeho způsob zaobírání se tématem je fascinující. Hovořil zde o industrii jako o „mocné bohyni času 

našeho“, která staví „nejnádhernější chrámy s všelikými okrasami vynálezů svých“. Avšak: 

 

„Kdyby nám i tak potěšitelný v celku obraz průmyslového života zkresliti lze bylo, nicméně nemohli 

bychom jinak než pozor obrátit i na stín v obrazu tomto, na onu bolestnou stránku společenského života, na 

kteraužby lidumilové zvlášť zřetel obrátiti měli, míníme totiž smutný poměr pracovníka k pánu fabriky, 

hlubokou chudobu onoho, jeho vždy zmáhající se i mravní nákazu, a jeho nevědomost, kteráž jej, nad 

mašinou vládnoucího, dílem mašinou činí.“50 

 

Své myšlenky o sociálních důsledcích průmyslové výroby, o velkých „převratech v celém 

pospolitém životě člověčenstva“ rozpracoval o dva roky později v krátké glose Z deníku mého 

z prosince 1839. V duchu české verze latinského slova industria jako něčeho, co je pro mysl,51 

hovořil o průmyslu jako o „probuzení rozumu, probuzení inteligence, […] všech společenských 

tříd mocně se dotýkající.“ V jeho pojetí dichotomie tradiční a moderní hovořil o středověku jako o 

čase víry a citu, zatímco hlavní charakteristika moderní doby měla být vláda rozumu. Ve velké 

míře se zde již klonil k industriálnímu optimismu, jelikož zdůrazňoval emancipační stránku 

průmyslové výroby pro lidstvo, asi nejvýznamnějšího dobového opozita v náhledech na průmysl 

politické romantiky. Podle něj nyní i za toho „nejubožejšího člověka“ budou stroje vykonávat 

všechnu „materiální práci“, zatímco on se bude moci věnovat duchovní činnosti. Nepopíral, že mají 

díl pravdy ti, kteří poukazovali na to, že průmysl „ve svém lůně chová nemravnost a zkázu mnoha 

jednotlivců“. Důsledně ale varoval všechny kritiky moderních forem hospodářství, aby se již 

nostalgicky neohlíželi do minulosti, do onoho bezpečného světa malých struktur, jelikož chápal 

                                                            
49 Denní kronika, Kwěty 1839,  30, 25. 7. 1839, s. 240. 
50 ŠMÍDEK, Karel, Z Moravy. 2. Průmysl, Kwěty 1837, č. 45, 9. 11., s. 359-360. 
51 K tomu obšírně PURŠ, Jaroslav, Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce, Praha 1973, s. 93-107. 



27 
 

dějinný proces jako neustálý pohyb v před, kterému nemá cenu stavět překážky, i když na své cestě 

pokroku zanechává oběti:  

 

„Jen, prosím, neprotivujte se duchu času, tomu velkotoku, mohutné své vlny vždy dále se řinoucímu; vaše 

namáhání bude marné, neboť neodvratitelně postupuje čas, neohlížeje se na jednotlivce, jemu ani 

nerozuměvší.“52  

  

Představa ducha, který nezávisle na lidském jednání proudí dějinami a svou dialektickou silou stále 

tvoří kvalitativně vyšší syntézy lidské existence. Nabízí se myšlenka, že byl Šmídek obeznámen 

s Hegelovým myšlením. To podporuje i jeho text o výstavbě plánu rakouského státu vystavět 

železnici propojující Dolní Rakousy, Moravu, Čechy a Sasko z roku 1842.53 Byť to Šmídek 

explicitně neřekl, měl na mysli Severní státní dráhu, první železniční společnost iniciovanou a 

vlastněnou rakouským státem. V textu dal průchod svému industriálnímu nadšení a pokroky 

průmyslu již zde plně ztotožnil s pokroky lidského ducha. Oslavoval zde železnice, které přivedou 

bohatství i do zapadlých koutů monarchie, zlepší komunikaci vědců i podnikatelů, probudí doposud 

„spící“ složky společnosti k účasti na občanském životě a konečně budou mít i pozitivní důsledky 

pro další úspěchy českého národního hnutí.  

Státní iniciativa v tomto podniku přivedla Šmídka ke kontemplaci o státu jako „nejvyšším 

výjevu ducha“, v kterém jsou patrné inspirace hegeliánskou apoteózou pruského státu:  

 

“Stát, tento nejvyšší výjev ducha, ano duch tento obecný sám, v státní moci soustředěný, uzavírá v silách 

svých prostředky k ukončení potřeb, i tělesných i duchovních, celého národu, a ujme nyní, že působení státu 

nepozůstává jedině v pouhém odstraňování všeho, co občanskému celku škodí a překáží, ale že jemu i 

přísluší vlévati životní šťávu ve všechny údy celého organismu. […] Spojuje tedy všechny své díly, své údy, 

své síly v jeden celek, vše hledí v harmonický shod sloučiti, žádné přednosti neuznávaje, nehledí při pracích 

svých na počet ani na číslo“54 

 

Stejně jako Hegel vyzdvihoval především vyrovnávající, „harmonizující“, úlohu státního těla, což 

mu pomohlo vyřešit rozpor modernity, kterému se věnoval od počátku své publicistické činnosti. 

Tím také Šmídek překročil myšlenkový horizont politické romantiky, jež spatřovala společenskou 

harmonii jako nenávratně zaniklou hodnotu starého věku, absolutistické státní teorie, kde byly 

patriarchální poměry zárukou blahobytu a jednoty společnosti, i dobových konceptů „hodného“ 

                                                            
52 ŠMÍDEK, Karel, Z deníku mého, rubrika Čas a duch, č. 50, 12. 12. 1839, s. 399. 
53 ŠMÍDEK, Karel, Rakouské státní železné dráhy, Kwěty 1842, č. 23, 23. 3., s. 91-92; č. 24, 27. 3.,  s. 94-95. 
54 C. d., s. 91. 
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podnikatele, který se ale nestává „kapitalistou“, nýbrž po vzoru šlechtické patriarchální péče 

zůstává moudrým ochráncem svých zaměstnanců.55 Idea státu jako entity vyrovnávající zájmy 

jednotlivých složek společnosti se později stala základem pro myšlenku sociálního státu, jednoho 

z nejdůležitějších duchovních odkazů sociální teorie německého kulturního prostoru, ač jeho 

prvotní úloha mělo být oslabení dělnické hnutí. U Šmídka však toto bylo zatím pouze abstraktní 

filozofií.  

 

Šmídek byl ale výjimka ve své fascinaci rychlostí nového světa i schopností povýšit empirickou 

zkušenost na filozofii dějin, ve které se vytrácí lidský faktor. O hlubokém zapuštění romanticko-

osvícenského diskurzu o „lidu“ v přemýšlení o moderních sociálních nerovnostech jinak svědčí i 

texty, které se objevily v předvečer revoluce, byť kvantita tohoto diskurzu v západní části 

monarchie ustupovala, odhlédneme-li od českojazyčné produkce. V této době se již i ve veřejném 

prostoru monarchie objevovaly návrhy, které se více tázaly po podobě industriální společnosti, jak 

ještě bude ukázáno, což ale neznamená, že by se starší myšlenkové vzorce znenadání vytratily. 

Limity sociální imaginace osvícenského populacionismu a romantické antiteze modernity se 

projevovaly v tiscích schválených cenzurními úřady, tak i ve spisech o rakouských poměrech 

vyšlých v zahraničí.  

 Roku 1847 vydal Václav Vondra v Časopisu českého muzea  úvahu o možnosti zlepšení 

situace dětí a mládeže pocházející z nuzných poměrů.56 Ve svém textu navrhuje přestavbu 

nápravných zařízení pro zanedbané děti a mladé delikventy, institucí vzniklých v osvíceném století. 

I u Vondry je silně patrná orientace myšlení o společnosti na vrchnostenský stát, které bylo 

nejpozději od druhé poloviny 18. století společným kulturním kódem intelektuálů rakouské 

monarchie: argumentuje, že nevzdělaní rodiče těchto dětí o řádné výchově nic nevědí a pokud přeci 

jen něco, stejně na ně pro svou „těžkou práci“ nemají čas.   

Metanarativ, který rámoval obsah a teze článku, byl téměř existenciálním tázáním se po 

osudu člověka z neprivilegovaného stavu v době rozpouštění patriarchálních vazeb. Vzhledem 

                                                            
55 Tak přebírají Květy článek z Adlera o jedné továrně na Plzeňsku: „Pilná děvčata prý v tamější fortýrně i 12 zl. stř.  

měsíčně vydělávají (což by pro mládež na venkově byl arci hezký výdělek!), a že se tam na to přísně hledí, aby té 

mzdy marným strojením a šperkováním opět nepozbyly, alebrž při mravopočestném chování věna nějakého si 

uchránily, což by ovšem také mnohým jiným ústavům podobného druhu za příklad sloužiti mohlo. Viz L., Denní 

kronika, Kwěty 1840, č. 8, 20. 2. 1840, s. 64. 
56 VONDRA, VÁCLAV, Myšlénky o ústawu wychowáwacím pro opuštěnau, zanedbanau mládež, a hospodářské 

škole, Časopis českého muzea 1847/II., s. 78-93. 
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k již řečenému není překvapením, co psal: mladý člověk z těchto vrstev nyní postrádá „zkušeného, 

opatrného vůdce a rádce, [je] bez určitého cíle a povolání, bez jiskřičky vyšší touhy a ušlechtilejší 

naděje.“ Buď bude podle Vondry následovat špatné vzory a skončí v žaláři nebo v lepším případě 

se pak z něj stane „pouhý dělný stroj, který pracuje, aby jedl, a jí, aby byl živ, a žije, aby jedl.“ 

Všeobecně sdílený strach z materialismu ho nakonec vedl – ač chudými zde rozumí především 

podruhy a jinou městskou chudinu a nikoliv městského proletáře – k dobově velmi významné 

figuře rostoucí masy bezmocných lidí v éře pokroku a naděje, jak s ní již pracoval Šmídek:  

 

„Zpomínání indického paria [srov. rovněž označování dělnictva spartskými hélóty] uráží lidský cit […] a 

hle tu mezi námi, v našem devatenáctém věku, vzdělaností, rozumností potud prý nebývalou, uvolněním 

čili emancipací ducha se honosícím, mezi námi nalézají se ještě pariové, ne snad mnohem méně hojní, ne 

mnohem lepší oněch ze zašlých dob surovosti, vzrůstající a množící se před očima našima den ke dni, a 

pokolení za pokolením v porušenosti a opovržená hloub a hloub klesající.“57 

 

Jak tedy chtěl Vondra řešit velký rozpor moderního věku? Není jasné, zda znal Kochovo dílo, jeho 

doporučení ale byla podobná. Vondra se – jako vzorný rétor – zpočátku své úvahy kál, že dříve o 

problému přemýšlel jako „městský synek“, kterému byla vštípena nechuť a „ošklivost“ 

k zemědělské práci. Myslel tedy pouze v  nepraktických teoriích, dokud se neseznámil s dílem 

Fellenberga Hofwyla,58 jehož napadlo řešit problém zpustlé mládeže jakýmsi „pracovním 

pobytem“ na venkově. Rovněž v Praze byl podobný ústav založen, což Vondra chválí, avšak trvá 

na tom, že instituce dětských pracoven má šanci být úspěšná pouze na venkově. Nebylo to tak 

pouze díky čistému vzduchu. Venkov byl zde prostorem, kde nemusí být řád a morálka vynucovány 

hrubou silou, jelikož jsou zde přirozeně zapuštěny v prostoru. Patriarchální hierarchie venkovské 

struktury vyvolává autorovi představu harmonické rodiny. Jako velká šťastná rodina byla 

prezentována i mistrova dílna a jeho tovaryši v romantické kritice raných projevů urbánního 

kapitalismu. Jakási esence rodinnosti venkova má chovancovi nahradit absenci špatnou výchovu:   

 

„V městě má a podrží vždy ústav takový jakousi podobu káznice, trestnice. Proto již zřízení a poměry 

rodinné […] nedají se v něm tak snadně, trvanlivě a zdárně napodobiti, zavésti a udržeti. Každé pak 

venkovské, poněkud řádné hospodářství jest již pravou rodinou, jejížto hlava hospodář a údové, pomocníci, 

čeládka jeho, bez rozdílu téměř, zdali cizí neb pokrevní čili příbuzní, jedním svazkem téhož účastenství 

                                                            
57 Tamt., s. 80. 
58 Jedná se zde o švýcarského pedagoga a agronoma Philippa Emanuela von Fellenberga, který roku 1799 zakoupil 

nedaleko Bernu panství Hofwil, kde postupně zřizoval různé výchovné ústavy, o nichž psal i pedagogické spisy. Na 

jednom z nich se zanedbané děti měly učit pracovat a ve chvílích volna se vzdělávaly. Žil v letech 1771-1844 (zdroj 

de.wikipedia.org). 
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v celku tak úzce […] spojeni, jako svazky příbuzenství a pokrevnosti. […] Mírnou kázní v 

klidné domácnosti oblomena již mnohá tvrdá šíje, kteráž snad dlouho přísným pokutám byla vzdorovala.“59 

 

Dalším důvodem pro venkov je dostatek pracovního vytížení pro chovance ústavu, aniž by tím 

trpěly podniky městských živnostníků a řemeslníků. Proč ale zrovna práce jako náprava zpustlého 

člověka? Zahálka je totiž „sama o sobě zlem“ a „člověk, nečiníc dobré, již činí zlé.“ „Žádné 

vychování, neřku-li napravení kleslého, zpustlého nemožno bez ustavičného, prospěšného 

zaměstnání.“ Vzhledem k výše řečenému o práci by nemělo čtenáře zarazit, že morálku zpustlých 

dětí, které jsou nevychované, jelikož na ně rodiče neměli kvůli každodenní tvrdé lopotě čas, chce 

napravovat zase prací. 

 Děti by ve venkovských pracovnách měly dostatek zaměstnání a nemusely by ani chodit 

díky pobytu na čerstvém vzduchu na zdravotní procházky, a k tomu by venkovské ústavy byly 

levnější než ve městě. Především by se učily – namísto „pouhé teorie“ – praktickým dovednostem, 

které jim pomohou k uplatnění v pracovním životě. Důležité zde ale je, jakým způsobem se 

vypořádával s ambivalencí modernizačního procesu. Nešlo zde o usměrňování společenské změny 

či o návrh na systémové řešení, ale spíše o úkryt před moderním světem v bezpečném prostoru 

světa malých struktur. 

 Otázku po strukturálních příčinách chudoby si důsledněji položila brožura Sociale und 

politische Zustände Oesterreichs mit besonderer Beziehung auf den Pauperismus, jež byla vydána 

roku 1847 v Lipsku. Autor obviňoval z materiálního úpadku rakouského obyvatelstva 

industrializaci a zdražování a varoval před sociální revolucí „hladových“, jež by mohla vypuknout. 

Jeho návrhy spočívaly stále na starších vzorcích: hovořil především o nutnosti charitativní péče a 

výchově k pracovitosti včetně zřizování donucovacích pracoven. Vydání textu mimo prostor 

Rakouska automaticky neznamená, že by překračoval myšlenkový horizont rakouských 

pozorovatelů, naopak se rok před revolucí již v rakouské publicistice objevovaly teze, které 

osvícenský populacionismus překonávaly.  

 

Náhledy politické romantiky na průmyslovou velkovýrobu jsou rovněž poznamenány počátky 

publicistické činnosti Karla Havlíčka v letech 1846-1848. Havlíček si právem zaslouží být 

označován za zakladatele moderní české žurnalistiky. Pokud však jeho dílo nečteme pouze optikou 

                                                            
59 VONDRA, c. d., s. 80-81.  
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politizace literární fáze českého národního hnutí, jak to bývá nejčastěji v historiografii zvykem, ale 

také jako jeden bod v diskurzním prostoru o modernitě, který přijímá a modifikuje různé 

myšlenkové vlivy, může se nám blíže odhalit moderní liberální myšlení v době, kdy se teprve 

formoval jeho slovník a rejstřík narativních figur.  

Srovná-li se obsah českojazyčného – a ostatně i německojazyčného snad s výjimkou 

pražských Ost und West – tisku v Čechách před nástupem Havlíčka do vedení Pražských novin 

v roce 1846, bude dobře patrný jeho význam. Z úředních Pražských novin, které do jeho nástupu 

pouze přetiskovaly zprávy z oficiálního vídeňského tisku, udělal názorovou platformu českého 

národního hnutí s liberálním podtextem. V publicistické činnosti dokázal i přes nevelký rozhled 

v moderních západoevropských sociálních teoriích a proklamovaný antiintelektualismus (resp. 

odmítání těchto „nepraktických teorií“) vcelku jasně a koherentně artikulovat své teze, což v době 

předbřeznové v žádném případě nepatřilo k běžné výbavě účastníků literárního provozu v 

habsburské monarchii. Z čtenářů Pražských novin chtěl jako postjosefínský liberál vychovávat 

občanskou veřejnost. Proto také kritizoval ideovou bídu českých časopisů, které přinášely svým 

čtenářům „pouhou jalovou zábavu“, zprávy o počasí, „herečkách“ a kulturních akcích. Takové 

noviny „mohou se posavád udržeti jenom v zemích méně osvícených, pohroužených ještě v starém, 

nepraktickém, dětinském stavu veřejného myšlení.“60 

Zároveň si od počátků své novinářské činnosti uvědomoval moc jazyka a pojmů v 

symbolické komunikaci se svým čtenářstvem. Ještě před revolucí tak publikoval politické články, 

kde spolu s programem národního hnutí vyjasňoval i zásadní pojmy pro čtenářovu orientaci 

v rodícím se moderním veřejném prostoru, jelikož „veřejnost je hlavní základ všeho dobra 

v zemi“.61 V článku „Slovan a Čech“ předestřel austroslavistický koncept české politiky, v  „Co je 

národ, kdo jsou Čechové a co chtějí“ zdůrazňoval etnický a zavrhoval zemský koncept pojmu 

národ, v textu „Co jest obec“ zase pracoval s teorií společenské smlouvy a vysvětloval svým 

čtenářům obsah základních pojmů jako politická strana, svoboda nebo demokracie. Zde již 

překračoval patriarchální horizont chápání politiky a společnosti jako pospolitosti založené na 

emocionální příchylnosti lidu k panovníkovi, svému „otci“, a začal hovořit o „užitečnosti“ a 

„duchu občanském“, které teprve z individuí vytvářejí společenský celek.  

                                                            
60 HAVLÍČEK, Karel, O dopisech z venkova, Pražské nowiny 1846, č. 41, 24. 5.,  s. 173. 
61 HAVLÍČEK, Karel, O dopisech z venkova, Pražské nowiny 1846, č. 43, 28. 5., s. 178. 
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Starý osvícenský koncept „lidu“ diskutoval i ve svých známých názorech na vzdělávání, 

které bylo spolu s ideou pracovitosti jedním z nejdůležitějších duchovních odkazů atmosféry 60. 

až 80. let 18. století. Již v době osvícenské byl právě nedostatek řemeslného a zemědělského 

vzdělání a z toho plynoucí špatné možnosti uplatnění chápány jako důvod chudnutí lidových 

složek. Odtud také pramenily návrhy Ferdinanda Kindermanna, hlavního architekta tereziánské 

sítě nižšího školství v Čechách, na zřízení industriálních škol, které měly děti naučit spolu s láskou 

k pracovitosti také základnímu přehledu v moderních výrobních technologiích.62 „Fanatikem 

práce“ (B. Loewenstein) byl rovněž významný německý teoretický pedagog a zakladatel 

dessavského Philantropia J. B. Basedow.63 

Ve dvou decenniích před vypuknutím revoluce však idea vzdělávání ztrácela pro rakouské 

liberály sémantiku „zvelebování lidu“ a naopak stále více nabývala obsahu univerzální sociální 

emancipace.64 V článku o potřebnosti průmyslové školy Havlíček psal, že tyto instituce mají 

přispět k tomu, aby se vyrovnala „veliká mezera v důstojnosti, která až doposud mezi řemeslníkem, 

rolníkem z jedné, a tak zvaným studovaným člověk z druhé strany panovala.“65 Jinde kritizoval 

také rozšířený názor pocházející z doby počátků františkovského absolutismu, že příliš velké 

vzdělání je škodlivé, jelikož se pak „sprostý lid“ stává neposlušným a nerespektuje danou 

hierarchii. Přesvědčení o důležitosti školního vzdělávání mělo za následek, že pokud se již věnoval 

v době předbřeznové sociálním otázkám, šlo nejčastěji o podfinancovaný stav školství a špatné 

platy učitelů. Avšak i do jeho publicistické činnosti se promítla starší vrstva myšlení ve spojení 

pracovní etiky a školy („člověk nevzdělaný, čím lépe se mu vede, tím více zlenoší a zbujní“)66 a v 

kritice přebujelého počtu „nepraktických“ gymnázií. 

Předtím než se Havlíček přiklonil během revoluce definitivně k ekonomickému liberalismu, 

jak ukázala ve svých textech Ilona Bažantová, 67 aniž však zhodnotila jeho rané názory, než se 

                                                            
62 LOEWENSTEIN, Bedřich, Jak integrovat chudé, in: Hlavačka, Milan – Cibulka, Pavel et alli, Chudinství a 

chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie 

chudých a instrumentária řešení, Praha 2013, s. 14-39, zde s. 32. 
63 LOEWENSTEIN, Bedřich, Víra v pokrok, Praha 2009, s. 220. 
64 Srov. HÄUSLER, c. d., s. 114.  
65 HAVLÍČEK, Karel, Potřebnost průmyslové školy české, Pražské noviny 1846, č. 1, 1. 1., s. 1-2; č. 2, 4. 1., s. 5-6. 

Cit. dle Tobolka, Zdeněk V. (vyd.), Karla Havlíčka Borovského politické spisy. Díl I. Pražské noviny (1846-1848), 

Praha 1900, s. 8. 
66 HAVLÍČEK, Karel, Něco pro učitele a o učitelích, Pražské noviny 1846, č. 9-12, cit. dle Tobolka, c.d. Díl I., s. 17-

18. 
67 BAŽANTOVÁ, Ilona, Ekonomické názory Karla Havlíčka Borovského, in: Karel Havlíček Borovský: liberální 

politik a ekonom. Sborník textů, Centrum pro ekonomiku a politiku č. 14/2002, s, 33-52; TÁŽ, Neznámá tvář Karla 

Havlíčka Borovského, in: Liška, Václav a kol., Ekonomická tvář národního obrození, Praha 2005, s. 19-30. 
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málem stal „českým Bastiatem“, jenž rovněž prosazoval politiku volného trhu pomocí ironického 

humoru, pojímal moderní formy výroby a směny v duchu politické romantiky jako cosi nekalého, 

falešného a nespolehlivého, jež pouze ožebračuje a zotročuje člověka živícího se poctivou prací. 

V pochvalné recenzi na spis Františka Augustina Braunera o poměrech českých rolníků (snad 

s jediným odmítnutím Braunerova malthusiánského návrhu na omezování sňatků vesnické 

chudiny) například psal: 

 

„Za našich časů upnuto jest téměř všechno snažení na průmysl, na peněžné obraty a spekulace, průmyslem, 

fabrikami, na bursách, v akciích bohatnou a chudnou lidé jako ve snu, sami nevědouce, jak a kterak. Zároveň 

také jsou všeliké nynější okolnosti světa tak zřízeny, že se jednotlivý boháčové vždy více a nesmírně 

obohacují, a většina při tom více chudne; veliké hromady pohlcujíce malé okolo sebe zvětšují se, a malé 

zásobky mizí; ačkoli se se všech stran ozývají křiky o svobodu atd., přece samostatných, neodvislých lidí 

ubývá den ode dne, a počet služebníků malých i velkých množí se vždy více. […] Tito menší hospodářové 

[„selský stav, měšťané a jiní majitelé menších usedlostí“] jsou nejméně odvislí od kohokoliv kromě počasí 

a Božského požehnání, a vidíme v nich nejjistější obranu proti všem zhoubným následků peněžných a 

průmyslových spekulací, a proti nepřirozenému, všeobecnosti škodnému sestředění (koncentrací) sil a 

monopolům. Fabrikace, spekulace agiotage jsou draci, kteří konečně sami sebe pohltiti musí. Příroda sama, 

tato nejmocnější, stojí v tomto boji na straně rolníků; neboť výrobky průmyslu nejsou tak nutně a 

nevyhnutelně potřebné každému, jako pokrm každodenní, a kdo má v rukou spižírny, ten nejjistěji vládne 

světem.“68 

 

Havlíček zde nekritizoval pouze industriální optimismus, ale i moderní odcizené a nepřirozené 

formy akumulace bohatství, jež staví mezi jednotlivými společenskými vrstvami (resp. národa) 

nové hradby, jejichž zbourání bude daleko sofistikovanějším úkolem než dobytí tvrze feudálních 

privilegií. Diskutovala se zde tak daleko širší problematika: rané projevy kapitalistického systému.  

Redaktor Pražských novin byl ale přece již v této době významným členem Jednoty pro 

povzbuzení průmyslu v Čechách a propagátorem průmyslové školy. Jak je možné, že čteme tyto 

řádky? Předně je důležité říci, že Havlíček v této době chápal na rozdíl od raných politických 

romantiků moderní velkovýrobu jako výsledek nezvratného procesu, jehož negace by již nepřinesla 

nic dobrého, avšak nekritické průmyslové pokrokářství nebyla podle něj správná cesta. Pokud 

hovořil kladně o průmyslu, tak pouze ve smyslu zlepšování technologických znalostí a nástrojů 

rolnictva a malovýrobců, v žádném případě se nejednalo o pozitivní fascinaci geometrickou 

fyziognomií a racionalitou továrního prostoru. Tak bychom měli chápat (alespoň zpočátku) i jeho 

důrazy na industriální školství.  

                                                            
68 HAVLÍČEK, Karel, Spis Dra. Braunera o našich selských záležitostech, Pražské noviny 1847, č. 6-16, 21.1. – 25. 

2., cit. dle Tobolka, c.d. Díl I., s. 157-175. Citát s. 158-159. 
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To má širší souvislosti. Havlíčkova snaha o empowerment anonymních složek českého 

národa sledovala strukturu tradiční společnosti. Lidem, „jádrem národa“, myslel stejně jako většina 

českých národních agitátorů rolnictvo a řemeslnictvo, nikoliv v této době ještě národně zcela 

indiferentní novou třídu průmyslové společnosti pracující v továrnách a manufakturách,69 což 

významně ovlivnilo jeho pozdější pozorování sociálních bojů v revoluční bouři.  

Havlíčkova počáteční ostražitost k průmyslu tak souvisí i s destruktivními vlivy 

kapitalistické ekonomiky na sociální skladbu tradiční společnosti. Další možnou odpovědí na 

položenou otázku je rovněž tehdejší struktura českého kapitálu založená na drobných podnicích a 

jeho menší průbojnost před německou konkurencí.70 To však nic nemění na tom, že problematiku 

sociálních dopadů moderních ekonomických forem nechápal pouze v hranicích českého národa, 

ale jako univerzální otázku moderního věku: 

 

„Zapomínati však nesmíme, že jsou průmysl a fabriky k dobrému stavu země sice nevyhnutelny, avšak 

bohatství a jiné výhody z nich vyplývající vždy jen na čas a nejisté jsou. Dnes počne nějaká nová fabrikace, 

výdělek z ní je ohromný; zejtra však již jiné sousední země také ji zavedou, a je po všem. Jediné 

hospodářství je věc solidní, vždy trvající, bezpečná. […] Síla země založena na rolnictví vždy spočívá 

pevněji než na fabrikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících 

žebráků v zemi zahnízdí. Kromě toho zapomenouti nesmíme, že se skrze hojné fabriky také nemravnost a 

luxus uvádí, proto že se při zvětšeném počtu fabrikátů také všemožně odbyt vyhledávati tudy lid buď lácí 

buď jinak k nepotřebnému vydání zaváděti musí.“ 71 

 

Nejenže nové formy výroby mohou způsobovat vážné sociální problémy, ba navíc rozmnožují 

v zemi nemravný mamon. Zde psal Havlíček již zcela v tradicích politické romantiky. Podobně 

mohly mít podle Havlíčka negativní vliv na sociální afektivitu celých národů. Příkladem může být 

jeho smělý článek o Danielu O’Conelovi, hlavní tváři hnutí irských katolíků, kde na příkladu anglo-

irského konfliktu vyzdvihoval (není třeba zdůrazňovat proč) statečnost malých národů v boji proti 

jejich mocným utlačovatelům. Zde hodnotil rozdíl mezi oběma národy následovně: „Irčan jest 

                                                            
69 Srov. například studii K. Novotného o národně a ideologicky „ještě neuvědomělých“ českých dělnících před 

polovinou devatenáctého století: NOVOTNÝ, Karel, O národním vědomí českého dělnictva ve 40. letech 19. století, 

in: K národnostní problematice českých zemí v 19. a 20. století, Studia historica 16, AUC 1977, Philosophica et 

Historica 1, s. 7-21. 
70 Srov. PURŠ, Jaroslav, Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce, Praha 1973, s. 447-450. 
71 Citát HAVLÍČEK, Karel, Domácí záležitosti, Pražské Noviny 1848, č. 6, 18. 1., s. 21. Cit. dle Tobolka, c.d. Díl I., 

s. 250-251. 
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udatný, dobrosrdečný, veselý, hostinný, milovník starých otcovských obyčejů avšak i lehkomyslný 

a vůbec více poctivého ducha, kdežto Angličan chladně počítá a dobře hospodaří.“ 72 

Tím už jsme se dostali k výraznému a velmi životnému topoi moderního evropského 

myšlení, pojetí průmyslu jako neviditelného, ale o to nebezpečnějšího otrokáře moderního věku 

podřizující vše krásné a opravdové chladné počtářské disciplíně. Vzhledem k výše řečenému je 

možné již s jistotou říci, že představa starého sociálního řádu s metaforikou bezpečného 

venkovského prostoru a klidné a poctivé zemědělské práce byla určitým kolektivním vědomím, 

které bylo ve 40. letech ještě nezávislé na rodících se politických ideologiích. Havlíček nebyl 

jediným politickým liberálem obezřetným k „fabrikačnímu duchu“ moderního věku. Jiným 

příkladem může být spis mladého apelačního rady Karla Beidtla Geldnangelegenheiten 

Öesterreichs který vyšel roku 1847 v Lipsku. Beidtl se v oblasti politické správy projevoval jako 

progresivní autor. Například systém zemských sněmů považoval již za nereformovatelné reziduum 

minulosti. Byl ale ostrým kritikem smithovského hospodářského systému a industrializace, které 

označoval za viníky sociálních neduhů. Ve svém spise líčil hrozivé poměry dětské práce a sociální 

hrozbu, jež znamenal přibývající proletariát. Stejně jako Havlíček „konfrontoval zdravý svět 

vesnice s necitelností moderního města“ (W. Häusler)73 a kritizoval nemravnou akumulaci 

bohatství plynoucí z továren v rukou několika málo podnikatelů. Biedtlovy doporučení spočívaly 

na znovuvybudování cechovní reglementace hospodářského života jako jediného prostředku proti 

neduhům moderní společnosti, kombinovaného se zde již diskutovanými malthusiánskými návrhy 

na omezování sňatků a dětí nemajetných vrstev. 

 

2.1.2 Dělnická otázka: hledání moderního jazyka o industriální společnosti 

Psaní o masové chudobě zaznamenalo během deseti let od poloviny třicátých let 19. století velmi 

důležitý vývoj. Zatímco dříve se hlavní pozornost věnovala zbídačování blíže nespecifikovaného 

„lidu“, nejpozději od počátku 40. let se diskuze o osudech neprivilegovaných vrstev v éře pokroku 

stále více zaměřovala na urbánní dělnictvo. Nejdříve se tato nová složka společnosti během první 

poloviny 19. století postupně vymaňovala z všeobecně pojaté kategorie lidu: i pozorovatelé v 

Rakousku zaznamenali, že tu rapidně přibývá počtu lidí, kteří žijí a pracují mimo tradiční 

socioekonomické struktury.  

                                                            
72 HAVLÍČEK, Karel, Daniel O’Conell, Pražské noviny 1847, č. 44 – 48, Cit. dle  Tobolka, c.d. Díl I.  s. 194-215, 

citát s. 197. 
73 Viz HÄUSLER, Wolfgang, c. d. 1979, s. 114-118. 
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Krátce před revolucí se ale stala tzv. dělnická otázka jedním z hlavních témat veřejného 

prostoru a to především proto, že se dělnictvo chovalo podle sociálního kódu, jaký společnost 

dosud neznala a jenž vzbuzoval obavy na vídeňském dvoře i u liberálů kritizujících absolutistický 

režim. Z cenzurních důvodů nebylo možno ve veřejném prostoru (až na výjimky) příliš debatovat 

o poměrech rakouského dělnictva, proto je možné nejdříve sledovat vývoj ruzných diskurzů o 

dělnictvu na zprávách o Anglii a Francii. 

V rámci psaní o dělnictvu bylo využíváno mnoho figur, které však byly rámovány dvěma 

krajními póly: na jedné straně dělník jako nejviditelnější oběť nerovnoměrného rozložení plodů 

hospodářského růstu, jako personifikace nespravedlností (často pouze prezentovaného jako 

„falešného, liberálního, západního“) pokroku, a na druhé straně  nemorální proletář podléhající 

nízkým pudům a ohrožující majetek, slušný život a sociální řád. Napětí mezi těmito dvěma pojetími 

dělníka bylo naprosto kruciální pro hledání nového sociálního jazyka a konceptu moderní 

společnosti.  

„Prolétem“ byl původně označovaný příslušník nejchudší vrstvy občanů v římském státě, 

která nemohla přispět obci ničím jiným, než svými vlastními potomky. Tento termín se rovněž 

prosadil na prahu moderny pro přibývající množství lidí žijící v permanentní existenční krizi a bez 

jakékoliv záchytné sítě, kteří nevlastnili nic jiného, než svou vlastní práci. Proletariát do sebe 

absorboval bývalé pracovníky manufaktur a venkovskou chudinu i zproletarizované městské 

řemeslnictvo. Dokud pracovali, mohli žít, i když to byla tristní kvalita života, pokud však tuto 

schopnost stářím či zraněním ztratili nebo byli vyhozeni ze zaměstnání, čekala je brzká smrt. 

Termín „proletariát“ je dodnes užívaný pojem v sociální vědě, ve 40. letech nebyl ale jediným 

označením pro dělnictvo, který čerpal inspiraci z antických dějin. Dalším častým termínem pro 

dělníky bylo slovo „hélót“, původně otrok ve starořecké Spartě, nyní otrok stroje, peněz či 

průmyslu. Již dobově bylo však toto označení vnímáno jako méně analytické a více emocionální, 

také však o to silnější v politické agitaci, proto se objevovalo především v politické poezii a 

v politických pamfletech. Svou frustraci z utrpení dělníků-otroků projevil – ještě v duchu kritiky 

vzestupu peněžního ducha – i dopisovatel Adlera: 

 

 […] A když dále zblízka pozorujeme naše sociální vztahy, co uvidíme! Panství peněz vše zkazilo! 

Zajděte do dílen, zajděte do továren, do manufaktur, a uvidíte masu dělníků ponížených na stroje, lid otroků, 

kterému nezbývá nic jiného, než zemřít, když jim jen na moment chybí práce.74 

                                                            
74 Das Geld, dessen Produktion und Zirkulatinon, Adler 1840, No. 175, 24. 7., s. 1397. 
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Při pokusech o popis existence industriálního dělnictva se projevovala obecná tendence sociálního 

myšlení celého německého kulturního prostoru. Zde se, nejdříve značně rozostřeně, začala 

objevovat nová všezahrnující kategorie popisu reality: společnost, potažmo společenské procesy a 

společenské vztahy, což bylo doprovázeno také vydělováním – nutno podotknout, že v rakouském 

prostředí velmi pozvolném – sociálních věd ze systému státoprávních nauk.  

Raný sociologický slovník v publicistice přebíral svůj pojmový rejstřík od přírodních věd, 

jelikož jejich důraz na materiální, mechanistický, základ přírodních zákonů a vztahů, které u nich 

definitivně zvítězil v 18. století, byl inspirací pro snahy o popsání sociálních interakcí; pro 

společnost se tak často užívala metaforika lidského těla (Staatskörper) či organismu. 75  V tomto 

rámci byl proletariát nahlížen jako jeho nemocná část, „infekce“, která má být „vyléčena“, 

popřípadě odstraněna chirurgickým řezem. Hledání „léku“ (Heilmittel) či „balzámu na utišení 

bolestí“ se mělo stát nejdůležitějším úkolem věku. V úvahách o pauperizaci pracujících i 

pozdějších diskuzích o sociální otázce toto bylo všudypřítomné minimálně do konce revoluce.  

Dělnictvo, proletariát, hélóti, byli charakterizováni především jako lidé práce a špatné 

morálky. Zásadní pro pochopení dynamiky myšlení o dělnictvu je ale vzájemná kauzalita těchto 

fenoménů, jak již bylo řečeno výše. Jejich mechanická práce měla odstraňovat onen duchovní 

rozměr člověka, čímž dělník přestával být tvorem obdařeným „duší“ a stával se zvířetem (podléhal 

„zdivočení“, Verwilderung), nebo rovnou strojem. Dělník měl být v publicistice zprvu chudý a 

nemorální z důvodů špatné pracovní morálky (či „nemorálního“ prostoru továrny),  podléhání 

pudům, především sexuálním, a alkoholu, které ho od práce oddalovaly. Tak se zamýšlel ještě roku 

1843 nad nemorálním vlivem velkovýroby na pracující vrstvy dopisovatel pražského časopisu Ost 

und West: 

 

„Aby člověk mohl pozorovat bezprostřední vlivy fabrik na úroveň morality mezi lidem, musí se vypravit 

do nejbližší šenkovny; to nám zřetelně ukáže hlavní cestu, kam se ubírá tovární výdělek. […]… Nikde jinde 

se nenaskýtá tolik příležitostí k napodobování špatných příkladů, nikde jinde nemůže mít nemorální infekce 

tak všestranný dopad, jako tam [= při tovární práci], kde ze všech stran působí nedostatek základu 

v rodině.“76 

                                                            
75 STANSLOWSKI, Volker, Bürgerliche Gesellschaft als Organismus. Zum Verhältnis von Staats- und 

Naturwissenschaften in der „Politischen Romantik“, in: Brinkmann, Richard (hrsg.), Romantik in Deutschland. Ein 

interdisziplinäres Symposion. Sonderband der Deutschen Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und 

Geistesgeschichte, Stuttgart 1978, s. 90-101. 
76 WELT, Treumund, Industrielles: Ueber den Einfluss der Fabriken und Manufakturen in Schlesien von Treum. 

Welp, Ost und West 1843, č. 97, 5. 12., s. 389 – č. 99, 12.12., s. 39. Zde s. 397. 
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Na druhé straně se ale také na příkladu masové dělnické bídy začaly snad úplně poprvé 

v evropských dějinách všeobecně projednávat fenomén nezaměstnanosti a podmínky práce. To 

však neznamená, že by sociologizující momenty ihned vystrnadily moralizující pohledy na 

dělnické vrstvy nebo teze o škodlivém vlivu tovární práce ovlivněné romantismem. I 

v intelektuálně velmi ambiciózních projektech bylo napětí mezi moralizujícími a sociologickými 

diskurzy velmi patrné. V hesle „Pauperismus“, které vyšlo (po Brockhausovi) v asi největší, přesto 

nedokončené, německé encyklopedii 19. století,  Erschově a Gruberově Allgemeine Encyklopädie 

der Wissenschaften und Künste, je patrný již náběh na sociologicky založené vylíčení proletarizace 

pracujících, které však opět skončily u stesků po mizejícím „řádném“ středním stavu, který je 

nahrazován nebezpečnými nevychovanci: 

 

„Mezi všemi státy Evropy zaujímá Velká Británie při pohledu na bídu a pauperismus nejvyšší místo. 

S rozmachem průmyslu v nové době až do výše dosud nevídané nemohlo chybět, […] že řemeslničtí mistři 

– třída státních občanů, která tvořila vážený a poctivý střední stav – klesli k chudým fabričním dělníkům a 

že státní společnost [Staatsgesellschaft] se stále více dělí do dvou tříd, v několik málo bohatých a armádu 

beznadějných proletářů. Tato nebezpečná třída stále více roste a ukazuje se jako zločinná, nevychovaná a 

nemravná.77 

 

Již ke konci 30. let se také začala i v rakouské publicistice – opět nejdříve v článcích o Anglii a 

Francii – objevovat slova socialismus a komunismus. Frekvence jejich výskytu měla mírně 

vzrůstající tendence až do r. 1848, avšak vnitřní obsahy pojmů nezaznamenaly důležitější 

dynamiku. V revoluci se ale staly jedním z hlavních témat veřejného prostoru.78 Pojetí proletariátu 

jako „nebezpečné třídy“ a strach z ohrožení státu i společenského řádu, které by nastalo po 

„nakažení“ dělnictva radikálními proudy sociálního myšlení, nutily účastníky publicistického 

vyjednávání moderní společnosti, aby o to usilovněji přemýšleli o jejím vhodném uspořádání. Na 

jedné straně bída západoevropského dělnictva sloužila jako nástroj pro legitimizaci absolutního 

systému, jak již bylo ukázáno, zároveň zde ale bylo silné vědomí, že Rakousko kráčí po stejné cestě 

jako západní státy. Jasně se tu tak začala projevovat snaha již neodmítat neviditelné, 

                                                            
77 BUDDEUS, Pauperismus, in: Ersch, J. S. – Gruber, J. G. (hrsg.), Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften 

und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet, Dritte Section O – Z (hrsg. Meier – 

Kämtz), Vierzehnter Teil, Leipzig 1840, s. 239-268, c. s. 241. 
78 Toto zjištění vychází z full-textového vyhledávání těchto slov v online archivu periodického tisku ANNO 

Rakouské národní knihovny http://www.anno.onb.ac.at/. 
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nepochopitelné síly modernizačního procesu a jeho „Geldschwindel“, ale naopak se pokusit 

moderní situaci vysvětlit a najít nástroje na její usměrňování. 

Od počátku 40. let se a více pak od poloviny této dekády se tak začaly v rakouské 

publicistice objevovat pohledy na moderní proletariát, které překračovaly koncepty zadržování 

sociální změny, jelikož se při pokrocích průmyslu ukazovala jejich krátkozrakost i praktická 

neuplatnitelnost. Důvody proletarizace pracujících začaly být také hledány jinde než ve sféře 

pracovní etiky dělníků či vypjatého individualismu u Geldaristokratie. To nakonec vyvrcholilo 

v obrácení kauzality mezi morálkou a chudobou: objevila se teze, že proletář není chudý či 

neporušuje zákon proto, že je od své přirozenosti nemorální a líný, nýbrž že jeho špatná morálka, 

nepořádnost a „špína, ve které se spolu válí“, mají strukturální příčiny, které je nutno rozkrýt. Na 

začátku tohoto obratu stál strach, že se z chudých dělníků stane reálná politická síla. 

Jako nejzásadnější prostor, kde se nejprve začala prosazovat tato změna paradigmatu, se 

ukazuje sféra práce. I když až do konce revoluce byl v rakouském (českojazyčném i 

německojazyčném) tisku stále zásadní motiv výchovy k pracovitosti, práce se zároveň pomalu 

vymaňovala z osvícenských hranic a stávala se novým organizačním uzlem společnosti a abstraktní 

analytickou kategorií sociálního života. Tento proces zprvu začal kritikou charity jako podpory 

žebráctví a lenosti – „Je lepší dát nešťastníkům, kteří nemají zaměstnání, práci než almužnu“79–, 

postupně se ale stále více obracela pozornost na ubývání pracovních míst pro práceschopné a 

„práce se neštítící“: problém nízké pracovní morálky nevzdělaného – a proto nepracovitého – lidu 

se transformoval do strukturální problematiky nezaměstnanosti vzniklé vlivem rozpadu 

patriarchální ochrany práce a počáteční fáze její mechanizace. Jinými slovy řečeno, pozorovatelé 

sociálního života pomalu přicházeli na to, že člověk může pracovat stále více a tvrději a přesto se 

jeho situace může zhoršovat.  

V těchto intencích se poněkud nervózně ptaly Preußische Staatszeitung po příčinách 

rozmachu chartistického hnutí, jelikož nikde v Evropě nebylo doposud známé tak široké politické 

hnutí pracujících vrstev. Článek přebral i konzervativní a provládní Österreichischer Beobachter. 

Situace, kdy rakouské listy přebíraly z německých novin články, které se týkaly záležitostí západní 

Evropy, byla pro nepůvodní a cenzurou omezované prostředí rakouské publicisticky typická, přesto 

je důležité, co zde zaznívalo ve veřejném prostoru: 

 

                                                            
79 Ausland, Wiener Zuschauer 1843, No. 142 – Beilage, 27. 11., s. 1508. 
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[…] „Zkrátka se ptáme po příčinách tohoto [chartistického] hnutí. Snižování platů nám pro to nemůže stačit; 

musí zde být nějaké hlouběji ležící zlo, které přiživuje nespokojenost těchto lidových vrstev a které stvořilo 

vztahy, v kterých jsou tisíce lidí skrze přechodné váznutí obchodu vystaveni hladu a podníceni 

k otevřenému povstání. Ani současná vzpoura není ojedinělá, […], avšak žádná dřívější hnutí neměla takové 

rozšíření a organizaci jako to současné. Toto zlo musí s časem sílit, kde jsou tedy příčiny? Zlo pojmenujme 

krátce pauperismus, jenž zakořenil v Anglii s jejími institucemi, jejím obchodem a průmyslem. Ze stejných 

zdrojů, odkud plynou nezměrné poklady, které učily z národa jeden z nejbohatších a nejmocnějších, plyne 

i ono zlo pauperismu. […] Velké ponaučení pro všechny časy, všechny národy, které půjdou po cestě 

Anglie! Nechceme zde vyhlašovat válku svobodnému obchodu a průmyslu, nýbrž toliko projednat následky 

bezuzdného industrialismu. 

 Práce je první podmínka existence společnosti. S pokroky, které učinila v civilizaci, roste počet 

pracujících, kapitál a blaho. Jde však o to, jak příslušníkům společnosti nyní práci obstarat.“80 

 

Zejména dva koncepty byly zásadní pro rakouské úvahy o sféře práce, na kterou se začala stále 

více přesunovat diskuze o pauperismu. Oba vzešly z francouzského prostoru. Prvním bylo „právo 

na práci“, jež poprvé zaznělo u Charlese Fouriera. V době předbřeznové ho v oficiálně vydávané 

rakouské publicistice pro jeho radikalitu není možné najít, avšak minimálně jedna politická brožura 

hraběte Ferdinanda Schirdinga s ním pracovala, jak ještě bude ukázáno. Bernard Bolzano, který se 

již od počátku 30. let seznamoval s myšlenkami francouzského socialismu a komunismu, rovněž 

psal o nutnosti práva na práci ve spise O nejlepším státě, který však zůstal (zčásti i na přání autora) 

až do začátku 20. století nevydán.81 Později v revoluci byla diskuze o Recht auf Arbeit jednou 

z nejkontroverznějších a nejhlasitějších politických přestřelek v rámci hledání nástrojů na řešení 

sociální otázky.  

Druhým konceptem byla „organizace práce“, jehož původcem byl mladý právník a historik 

Louis Blanc, který roku 1839 vydal spis Organisation du travail. Toto dílo bylo snad vůbec prvním, 

které prosazovalo princip, že by demokratický stát měl reagovat na proletarizaci pracujících vrstev 

sociálními reformami, než jen nechávat iniciativu v zlepšení života pracujících jen na lokálních 

iniciativách podnikatelů či dělnických svépomocných aktivitách. Rovněž zde navrhoval, aby stát 

zakládal a vlastnil dílny, které by potom soutěžily se soukromými kapitalisty a následně by je úplně 

pohltily.82 Nikde samozřejmě nenajdeme v době předbřeznové návrh na zřizování veřejných dílen 

v Rakousku, ovšem již před revolucí se požadavek na novou „organizaci práce“ v publicistice 

objevil. Například článek o průmyslové výstavbě v Paříži sledoval typický syžet článků rakouské 

                                                            
80 Grossbritanien und Irland [pravidelná rubrika], Österreichischer Beobachter 1842, No. 348, 14. 12., s. 1379. 
81 BELOVARI, Hermann, Christlicher Demokratismus und christlicher Sozialismus im Jahre 1848 in Wien, 

Dissertation, Wien 1960, s. 77. 
82 CLAEYS, Gregory, Non-Marxian Socialism 1815-1914, in: Stedman Jones, Gareth – Claeys, Gregory (eds.), The 

Cambridge History of Nineteenth-Century Political Thought, Cambridge – New York 2011, s. 521-555, zde s. 544. 
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publicistiky: po přehledu nových vynálezů, „pokrocích ducha“ a rostoucích statistik výroby se 

objevilo i bezradné zoufání nad sociálními dopady moderního hospodářství. Důležité je rovněž to, 

že článek byl již psán perspektivou prvních dělnických protestů v Čechách a jejich potlačení; 

hrozbu dělnických revolt však autor opět vytěsnil mimo prostor monarchie: 

 

„Takovým způsobem se zrychluje proces výroby, mechanika a práce, naproti tomu klesají dělnické platy a 

samotný počet dělníků rovněž ubývá. V těchto poměrech leží zárodek pauperismu, a onoho opakujícího se 

zoufalství, který brzy strašným způsobem upozorní vlády ve Francii, v Anglii i Německu (Slezsko, Sasko), 

aby neměly ruce v klíně, ale myslely na velký problém práce, asociací a narovnání špatných poměrů. 

S pouhou represí se problém organizace práce nevyřeší.“83 

 

Publicistika doby předbřeznové sice zůstala spíše u kritiky stávajících poměrů, než aby 

nabízela pozitivní program řešení dělnické otázky. Minimálně jeden návrh, odhlédneme-li od ještě 

značně zatemnělých diskuzí okolo světa práce, ale v rakouském tisku i u rakouských úřadů velmi 

rezonoval. Řeč je o spořitelnách. Rovněž myslitel romantické kontrarevoluce Adam Müller psal ve 

svém díle z r. 1819 o zřizování těchto ústavů pro „oběti nového liberálního peněžního a továrního 

systému.“84 Ve 40. letech se ozýval dokonce názor, že jsou „jedním z nejspolehlivějších prostředků 

v boji proti pauperismu.“85 

 Někteří filantropové a humanisté navrhovali zřizování spořitelen pro sociální účely již v 17. 

století, avšak jejich rozšíření v habsburské monarchii se datuje až do 20. a 30. let 19. století. 

Počátek spořitelnictví zde přímo souvisel s reakcí na počáteční pauperizaci a proletarizaci 

městských i venkovských vrstev a jejich zakladatelé byli většinou filantropické spolky, většinou se 

zástupcem tradiční elity ve svém čele. Nejstarší spořitelní ústav v habsburské monarchii byl 

založen r. 1819 ve Vídni, v Čechách byla nejstarší spořitelna, „Böhmische Sparkasse“, založena 

roku 1825. 86 Byly sice zřizovány na myšlence křesťanské filantropie a charity, nicméně jejich 

nástroje tradiční milosrdenství překračovaly, jelikož zapojovaly do spoření samotného chudého, 

což měl být zároveň (osvícenský) prostředek výchovy k pracovitosti a spořivosti. Kapitál spořitelen 

se zakládal na dobrovolných vkladech pracujících, popřípadě milosrdných darech společenských 

elit. Uložení peněz ve spořitelnách nepředstavovalo riziko, jelikož vzhledem k nízkému ročnímu 

úroku 4 %, byla jistota, že se vklad vrátí a zúročí. Podle jedné z dobových rakouských encyklopedií 

                                                            
83K. Z., Der Pariser Industrie-Ausstellung des Jahres 1844, Der Humorist 1844, No. 164, 9. 7., s. 656. 
84 Cit. dle DROBESCH, c. d., s. 1423. 
85 Preußen [pravidelná rubrika], Wiener Zeitung 1841, No. 232, 23. 8., s. 1733. 
86 HÁJEK, Jan, Proměny hospodářství: od tradiční výroby k industriální, in: Hlavačka, Milan a kol., České země v 

19. století. Proměny společnosti v moderní době, s. 326. 
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jejich účelem bylo „dát do ruky továrnímu dělníkovi, řemeslníkovi, námezdnímu pracovníkovi, 

venkovanovi, služebnictvu a vůbec všem spořivým lidem prostředek, aby si ze své živnosti čas od 

času odložili malý kapitál na úrok, aby ho později mohli využít k lepšímu zaopatření, k věnu, 

k výpomoci v nemoci a stáří.87 

 Spořitelny byly příliš partikulární a slabou náhradou za to, že stát vytrvale odmítal vstoupit 

do vztahů zaměstnance a zaměstnavatele. Jejich úkolem byla také marginalizace těžko 

kontrolovaných svépomocných dělnických pokladen či dělnických aktivit obecně: 

 

Trpící nouzí si musí pomoci sám, jelikož svépomoc dává sílu, důvěru, ctnost a odvahu k dalším pokrokům 

na správné koleji! […] Dejte chudému práci, dejte mu prostředky k výdělku a posilujte ho tím dále 

k samostatnosti, místo abyste mu dávali svou často až pokořující velkomyslností toliko zátěž, která ho jen 

tahá níže. A dejte dělníkovi možnost, ušetřit si něco peněz pro dny stáří! 

[…] 

Stejně jako celý spořitelní systém vůbec, tak především toto zařízení [= možnost zřídit si trvalou 

penzi, pokud dosáhnou vklady určité úrovně], má zcela rozhodující politický význam. Je to nástroj, který 

z proletářů činí kapitalisty […]. Je to pevný pás, který připoutá lidové vrstvy, které nejhrozivěji ohrožují 

bezpečnost státu v těchto neklidných časech, k udržování klidu a řádu, jelikož oni v těchto nových pořádcích 

museli mnoho, tj. jejich složitě vydělaný majetek a jejich opory starých časů, ztratit; nyní budou tvořit vedle 

peněžní aristokracie, pokud to tak mohu říci, třetí peněžní stav.“88 

 

Zásadním autorem – ač spíše kvalitativně, než v míře recepce jeho názorů –, který řešení dělnické 

otázky pojal jako systémový úkol státu, byl Johann Alois Petrhaler, jenž roku 1843 vydal ve 

vídeňském odborném právnickém časopise studii Ein Standpunkt zur Vermittlung sozialer 

Mißstände im Fabriksbetriebe.89 Text mladého právníka a pozdějšího spolutvůrce Schmerlingovy 

únorové ústavy z roku 186190 je zásadní hned v několika ohledech. Jedná se snad vůbec o první 

text, který se objevil v regulovaném prostoru habsburské monarchie, jenž pracoval na systémové a 

kvalitativně velmi analytické, přímo sociologické, úrovni s podmínkami dělníkovy existence.  

                                                            
87 Sparcasse, erste österreichische und die mit derselben vereinigte allgemeine Versorgungs- Anstalt in Wien, in: 

Czikann, J. J. H. – Gräffer, F., (hrsg.), Oesterreichische National-Encyklopädie, oder alphabetische Darlegung der 

wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes, Band V: Seeauer bis V., Wien 1836, s. 

89-95, zde s. 89. 
88 Die Sparkassen, und besonders die französischen und englischen, Adler 1843, No. 160, 11. 7., s. 665-666. 
89 Studie vyšla v Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde; zde bude 

vycházeno z přetisku, jenže vydali Jantke s Hilgerem ve své důležité edici, jež mapuje německou diskuzi o 

pauperimu: PETRHALER, Johann Alois, Ein Standpunkt zur Vermittlung sozialer Mißstände in Fabriksbetrieben, 

in: Jantke, Carl – Hilger, Dietrich, Die Eigentumslosen. Der deutsche Pauperismus und die Emanzipationskrise in 

Darstellungen und Deutungen der Zeitgenössischen Literatur, Freiburg – München 1965, s. 338-360.  
90 Viz http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Perthaler_Johann_1816_1862.xml. Srov. rovněž DROBESCH, c. d., 

s. 1424 a HÄUSLER, c. d. 1979, s. 106-108. 

http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Perthaler_Johann_1816_1862.xml
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 Nejdříve pojal Petrhaler ve své studii potřebu vyrovnat se s romantickými kritikami 

moderní doby, kterých byl veřejný prostor ještě plný (viz výše). Podle něj nebyla současnost dobou 

příchylnosti k materialismu, nýbrž „materiálního utrpení“. Přesto již nechápal industrializaci a 

mechanizaci produkce jako katastrofu, která zasadila společnosti nezacelitelné rány, nepožadoval 

krok zpět. „Zkrocení“ přírodních sil a jejich využívání pro potřeby výroby nazíral jako „emancipaci 

člověka“ od práce, i když to mělo ještě znamenat „nezbytnost překonávání mnoha těžkostí“. Plná 

akceptace industriální přeměny je tak první důležitá charakteristika jeho úvah.  

Onou hlavní těžkostí byl právě pauperismus, který specifikoval jako dělnickou bídu, jež se 

rozrůstala v Petrhalově pohledu po celé západní a střední Evropě tím více, čím větší zaznamenávala 

pokroky průmyslová výroba. Nevyhnutelným znakem tohoto procesu byla podle něj koncentrace 

zisků plynoucích z fabrik v rukách několika málo továrních podnikatelů.91 Zde naopak musel 

Petrhaler konfrontovat optimistické hlasy, které byly tak nadšené z průmyslového pokroku, že 

přehlížely bídu lidu: „Žvanění (Gerede) o tom, že to mají být pouze stinné stránky těžkého začátku 

je proti principu i zkušenosti.92 

 Na jeho úvahách byl výjimečný právě důraz na systémový charakter celé problematiky 

vztahu industrializace, práce a člověka. Jak velmi poučeně sám Petrhaler psal: „Změněné faktické 

základy [společenských vztahů] vyžadují i změnu teorie“.93 Není možné již u něj nalézt adresně 

pojaté výtky vůči selhávání u podnikatelů (nedostatek milosrdenství) či dělníků (nedostatek 

pracovitosti). Podnikatelé se zkrátka chovají racionálně v rámci systému, v jehož základě jsou již 

zabudované nerovné vztahy mezi zaměstnavateli, kterým stát zajistil alespoň částečnou svobodu 

podnikání, a dělníky, jež nemají zaručenou ani minimální jistotu existence. Tyto vztahy podle 

Petrhalera nemohou být nadále ovlivňovány pouze nabídkou a poptávkou, nýbrž do nich musí stát 

vstoupit zákony a regulacemi a výše již diskutovanou „organizací práce“, aby již nebylo možno 

„vysávat krev dělnické třídy“ (Blut der Arbeiterklasse ausbeuten).94 

 Svůj požadavek státního zásahu do vztahu dělníků a Fabriksherren, dosáhnutí „zdravé“ 

společnosti či „sociálního zdraví“, formuloval Petrhalter rovněž s ohledem na vnitřní bezpečnost 

státu, jelikož tím bude zamezeno růstu „antisociálních živlů“. Zájmy dělníků měly být tak totožné 

s prioritami státu. To potvrzuje výše vyslovenou tezi o tom, že počátky systémových návrhů na 

                                                            
91 PETRHALER, c. d., s. 346. 
92 Tamt., s. 347. 
93 Tamt., s. 348. 
94 Tamt., s. 348. 
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umenšení dělnické bídy je možné sledovat teprve od doby, kdy se začali pozorovatelé sociálního 

života (a dodejme, že oprávněně) strachovat, že frustrace dělnictva z bídy jejich života může časem 

kulminovat v násilných akcích a později v organizované dělnické politice.  

 Úkolem státu tak mělo být vyrovnávání zájmů jednotlivých složek společnosti. Petrhaler si 

to představoval následovně: 

 

Jak je tedy potřeba zajistit, aby tovární podnikatel (Fabriksherr) navzdory nesmírné konkurenci mezi 

dělníky, která mu dává moc tlačit mzdu pod minimum únosné existence, tuto svou moc nevyužíval, tedy 

aby nezneužíval bídu a nouzi dělníků ke svému prospěchu? Přenechat to na jeho dobré vůli nevede k cíli, 

lepší je vytyčit všeobecnou trasu. […] Ochrana,  kterou by měl  poskytnout stát dělníkovi proti hubící přesile 

továrního podnikatele je plně srovnatelné s ochranou, kterou dává stát továrním podnikatelům proti 

mocnějšímu průmyslu západu. To znamená, že ochrana [dělníka] musí spočívat v něčem podobném, jako 

jsou ochranná cla.95 

 

Autor studie požadoval stanovení minimální mzdy, která by měla být garantována a placena z tzv. 

ochranné daně, Schutzsteuer, jíž bude zatíženo tovární podnikatelstvo. To byl velmi odvážný návrh. 

Tato minimální mzda měla mít takovou výši, aby „zajistila dělníkovi a jeho rodině únosnou 

existenci.“ Neměla být stanovována plošně, nýbrž výpočtem podle lokálních rozdílů v ceně 

potravin.  

Petrhalerův cíl ale nebyl pouze ochranný státní dohled a regulace mezd, které budou 

garantovat alespoň minimální jistotu existence pracujícím ve velkovýrobě, ale i podíl dělnické 

třídy96 na ziscích továrny. Rozporoval, že by bylo možné toho dosáhnout obnovováním cechovního 

systému, jak v té době často zaznívalo a ještě o čtyři roky později to vyslovil Karl Beidtel. Cechy 

měly podle Petrhalera dříve svou důležitost, na moderní socioekonomické poměry se ale již 

nehodily. Mladý právník navrhoval zakládání jakýchsi továrních společenství (Vergesellschaftung) 

v každém podniku, v nichž by byly spojeny všechny „v jedné fabrice účastné osoby“,97 tedy jak 

zaměstnanci i zaměstnavatelé, které by společně spravovaly chod fabriky a podílely se na další 

intenzifikaci a zvýšení kvality její výroby. To mělo nakonec mít za následek úplné splynutí zájmů 

továrních podnikatelů a dělníků.98 I když sám přiznával jistou naivitu a neproveditelnost tohoto 

                                                            
95 Tamt., s. 351. 
96 Přirozeně „petrhalerovské“, nikoliv marxovské, jelikož u Petrhalera se tento pojem vyskytuje. Užívání pojmu 

„třída“ jako sociální kategorie bylo zakořeněno v anglickém, německém i francouzském jazyce dávno před vznikem 

marxovské (a později marxistické) „třídy“. Není však možné toto zde dále sledovat, k dalším informacím proto viz 

PULLMANN, Michal, Třída, in: Storchová, Lucie a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické 

vědě, s. 185-193. 
97 PETRHALER, c. d., s. 359. 
98 Tamt., s. 358-9. 
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požadavku, trval na podílu dělníků na kapitálu. Nabízí se k úvaze, že Petrhaler znal práci Louise 

Blanca, jelikož jeho argumentace se mu v mnohém blíží. I kdyby ne, jsou jeho vývody, ač zůstaly 

osamoceny, velmi raným dokladem požadavku sociálního státu, který se objevil v rakouském tisku. 

Jeho teze již byly prosloveny velmi zřetelně a bez poetizujícího balastu a radikalitou svých návrhů 

měl blíže již k socialismu než sociálnímu liberalismu: „Zdá se nám, že hlavní myšlenka nové 

organizace musí spočívat ve vyrovnávání různosti zájmů kapitalisty, podnikatele a dělníka, který 

bude mít podíl na kapitálovém majetku a zisku […].99 

 

Pro český literární provoz doby předbřeznové se jeví jako zásadní otázka, jak čeští publicisté 

nazírali na novou vrstvu pracujících v továrním průmyslu, a jaké měly tyto diskurzy vztah 

k národní ideologii, jež již v této době byla v českojazyčném tisku nezpochybnitelná a 

všudypřítomná. Otázka po konstrukci vztahu dělníka a národa se jeví ještě důležitější s ohledem 

na to, že nejpreferovanější vrstvou společnosti, základem a oporou národního snažení, bylo 

„nezkažené“ venkovské obyvatelstvo, potažmo národně vyhraněné městské řemeslnické vrstvy, a 

že konstrukce obrazů „starého“ a „nového“ věku se v české publicistice omezovala většinou pouze 

na empirická pozorování, která vycházela ve formě „obrazů ze života“. 

V národním hnutí jsou vysledovatelné dva přístupy. V rámci prvního přístupu byla 

proletarizace lidu či vznik vrstvy továrního dělnictva nahlížena bez národní specifičnosti. 

Projevovala se zde určitá bezradnost, jak diskurzivně uchopit rostoucí masu městských dělníků a 

proletarizovaných řemeslníků, jelikož je nebylo možné dělit podle národního klíče. A tak většina 

autorů, mezi nimi i Karel Havlíček, radši volila strategii o této problematice vůbec nepsat. Pokud 

již Havlíček psal o „lidu“, vždy sem zahrnoval rolnictvo, popřípadě městské řemeslnictvo, 

proletariát sem ale zahrnut nikdy nebyl. Havlíček vyslovoval o proletariátu názory až v revoluci, 

kdy se otevřel prostor pro reakce na podoby dělnické politiky. 

Druhým přístupem bylo pojmenování dělnické otázky v jazyce národnostního soupeření, 

jež však zároveň přebíral na národních kategoriích nezávislé všeobecně sdílené diskurzy o 

dělnictvu a sociální otázce. To je možné sledovat již v článcích Tomáše Buriana, profesora české 

řeči a literatury na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě a autora obrozenského 

vojenského názvosloví. Ve svých dvou textech, které byly otištěny během roku 1839 v Květech, 

sděloval českému čtenářstvu své vývody z pozorování dělníků, kteří pracovali na stavbě železnice, 

                                                            
99 Tamt., s. 360. 
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jež vedla z Uher do Dolních Rakous, ve městě svého působiště. Napočítal 8 000 dělníků, z nichž 

většina byla etničtí Češi z jižních Čech. Tito pracovní migranti byli často trnem v oku rakouských 

dělníků, jelikož jim brali práci. Burian jejich úspěch vysvětloval následovně: 

 

„Na Čechy se zlobí dělnická třída rakouského lidu proto, že prý by měli ostati v Čechách a nechodit do 

Rakous za tak levný peníz na práci, kterouž prý zdejšímu lidu odjímají. Právě ale proto, že Čechové za levný 

peníz, pilněji a lépe pracují, jsouce přitom střídmí, veselí a méně svárliví (avšak velmi nestydatí v obcování 

mezi sebou), zapisují jich sobě všichni podnikatelé.“100 

 

O dva měsíce později psal: 

 

„Na naší dráze ubývá Čechů a dělníků vůbec, neboť se jim zdá býti za tuto těžkou práci plat malý; pročež 

raději chápají se nyní nastalé polní práce, kterouž prý rakouští hospodářové lépe platí. Z té příčiny viděli se 

podnikatelé železné dráhy přinuceni přilepšiti na platu, dávají tudíž mužským denně 1 zl. 15 kr. a ženským 

1 zl. v. č., an prvé mužský zlatý a ženským po dvacetníku dávali. Čechům rádi dávají více než Němcům a 

uherským Chorvatům, poněvadž pilněji pracují a lépe; zdaleka již jest viděti pěknou práci Čechů vně i uvnitř 

a zvláště co se přímosti týká.“101 

 

Čeští dělníci, i když rovněž v Burianově názoru podléhali zvířecím pudům, měli být zkrátka 

pracovitější a střídmější než ti rakouští. Burian používal zavedený diskurzivní rejstřík o dělnictvu, 

aby zdůraznil kvalitu pracovních sil pocházejících z Čech. Takovýto stupeň nacionalizace dělnické 

„pracovitosti“ v německém dobovém tisku najít nelze. Podobně i z druhé perspektivy 

„milosrdenství“ měly mít české obce více otevřené srdce k úlevě od materiální bídy než ty 

německé. Tak se rozhořčoval dopisovatel z Náchoda v Pražských Novinách, že Bohemia a Prager 

Zeitung zpravují o tom, že se „dobrodělné přádelní školy zakládají v chudých Krkonoších“, aniž 

by uvedly, že se tak děje především v českých obcích.102 

 

Zdá se, že je potřeba vnést do celého problému předbřeznových návrhů na řešení dělnické, resp. 

sociální, otázky více světla. Nejasným je stále vztah diskurzů o dělnictvu k celoevropskému 

procesu politizace nižších složek společnosti a jejich reprezentacích, o které zde jde především. 

S tím souvisí i druhá otázka po transferu moderních teorií a ideologií do prostoru habsburské 

monarchie. Při hledání odpovědí na oba problémy by mohla pomoci najít částečnou odpověď 

nejzásadnější publikace předbřeznového liberalismu v celém německém kulturním prostoru: 

Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften, jenž vycházel v 15 svazcích pod 

                                                            
100 BURIAN, Z Nowého Města za Wjdnj, rubrika Denní Kronika, Kwěty 1839, č. 18, 2. 5., s. 143-4. 
101 BURIAN, Z Nowého Města za Wjdnj, rubrika Denní Kronika, Kwěty 1839, č. č. 30, 25. 7., s. 240. 
102 Z Náchoda, rubrika Dopisovatel, Pražské noviny 1847, č. 34. 30. 4. s. 145. 
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redakcí Carla von Rottecka (po jeho smrti roku 1840 převzal redakci jeho syn) a Carla Welckera 

mezi léty 1834 až 1843.  

Staatslexikon byl „učebnicí opozice“, která hledala politický jazyk v boji proti absolutním 

monarchiím v německých státech i habsburské monarchii (kde byl zakazovaný,103 avšak 

z korespondence je známa jeho široká recepce), a stal se „vyznáním víry umírněného 

liberalismu.“104 Základní idea státoprávního liberálního slovníku bylo zprostředkování politického 

vzdělání co nejširšímu okruhu zájemců, které jeho autoři chápali jako základní předpoklad vzniku 

svobodné společnosti a nezávislých občanů. Nápad vytvořit takový slovník pocházela od 

německého národohospodáře Friedricha Lista, který se spolu s vydavateli stal hlavním autorem.105 

Hlavní devíza liberální příručky k orientaci ve veřejném prostoru tkvěla ve vysoké vědecké úrovni 

a celoevropském rozhledu jednotlivých statí. To může nejlépe vyniknout ve srovnání s obdobným 

počinem v habsburské monarchii, Oesterreichische National-Encyklopädie, jež vycházela v šesti 

svazcích v letech 1835-1837.106 Lze z ní zhruba vyvodit představy rakouského státu o tom, co by 

tamní vzdělanec měl znát: místopis rakouských dědičných zemí, jejich hospodářské statistiky a 

pokroky průmyslu, seznamy různých dobročinných spolků a především armádu šlechticů a 

úředníků ve státních službách. 

Staatslexikon zaznamenal během devíti let, kdy vycházel, které se vzhledem k výše 

řečenému ukazují z hlediska sociálního myšlení německého prostoru jako zásadní, důležitý posun, 

i když minimálně jedna obecná charakteristika byla konstantní, a to celkové sekulární vyznění 

všech 15 svazků: pokud již hovořili autoři o jakémsi prazákladě fungování světa, nahrazovali Boží 

princip pojmem příroda (Natur). S tím souvisí minimální důraz na „morálku lidu“, což rovněž není 

ve srovnání s rakouským veřejným prostorem bezvýznamné. Ovšem i raný liberalismus měl 

v tomto své limity. V hesle „Freigeist“ (volnomyšlenkář) Carl von Rotteck napsal, že nevěřit 

                                                            
103 Na internetové databáze cenzurovaných děl v habsburské monarchii v letech 1750-1848 Verpönt, Verdrängt – 

Vergessen? Eine Datenbank zur Erfassung der in Österreich zwischen 1750 und 1848 verbotenen Bücher, kterou 

vytvořila Univerzita ve Vídni, figurují první dva svazky. Viz 

http://www.univie.ac.at/zensur/index.php?q=rotteck+Staats&j=&s=&f=&i=&so=0 (Stav k 18. 7. 2016). 
104 HUBER, Gerhard, Autonomie und Freiheit. Eine Untersuchung zur Bedingungsstruktur individueller und 

kollektiver Freiräume im frühen südwestdeutschen Liberalismus anhand des Staatslexikons von Rotteck und 

Welcker, Dissertation, Salzburg 1993 s. 16. 
105 Tamt., s. 16-18. 
106 Czikann, J. J. H -  Gräffer, F., (hrsg.), Oesterreichische National-Encyklopädie, oder alphabetische Darlegung der 

wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes: in Rücksicht auf Natur, Leben und 

Institutionen, Industrie und Commerz, öffentliche und Privat-Anstalten, Bildung und Wissenschaft, Literatur und 

Kunst, Geographie und Statistik, Geschichte, Genealogie und Biographie, so wie auf alle Hauptgegenstände seiner 

Civilisations-Verhältnisse, 6 svazků, Wien 1835-1837. 
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v Boha je lidské právo stejně jako veřejně vystoupit proti církvi, avšak toto „volnomyšlenkářství“ 

by nemělo zakořenit u lidu, jelikož „religiozita je nepostradatelná opora morálky lidu a právního 

řádu.“107 To připomíná slavnou Kantovu odpověď na otázku „Co je osvícenství?“ či neméně známý 

Voltairův posměšek o tom, že je rád, když jeho krejčí věří v Boha, jelikož ho pak alespoň neokrade. 

Ostatně Rotteck byl ročník 1775 a jeho liberalismus byl v osvícenství pevně zakořeněn.  

Předmluva k celému dílu, kterou sepsal Rotteck, začíná slovy: „Po tisíciletí byly národy 

ovládány skrze zákony, nařízení a příkazy moci.“108 Rotteck v ní načrtnul krátké dějiny svobody a 

myšlení o ní od antiky až po naděje, které vzbudila v celé Evropě červencová revoluce roku 1830 

ve Francii. Konflikt, jenž viděl napříč dějinami, tkvěl v odporu „lidu“ proti „tyranii“ svévolné 

moci. Odehrával se tedy pouze v politické oblasti mezi společností a mocí, resp. státem. Roku 1834 

mu ještě nepřišlo na mysl, že by mohl probíhat rovněž uvnitř společnosti v mimopolitické oblasti 

mez jejími jednotlivými složkami.  

Jako nejlepším státním principem, který má zaručit společnosti „vnitřní mír“ a ukončení 

vleklých zápasů mezi „trůnem a republikou“ či „útiskem a převratem“, se Rotteckovi jevila 

konstituční monarchie. Obhajování principů tohoto státoprávního zřízení mělo být rovněž „prvním 

hlavním účelem“ celého Staatslexikonu. Konstituční monarchie, toto „nejkrásnější a nejméně 

nebezpečné uskutečnění ideálu právního státu“, měla být kompromisem mezi dvěma extrémy: na 

jedné straně absolutismem či „sultanismem“ a na druhé straně „ultraliberalismem, revolucí a 

republikou“.109 Princip zlaté střední cesty mezi stranou „reakce“ a „destrukce“ je také politická 

figura, se kterou později po celé období revoluce až do úmoru stále pracoval Karel Havlíček. Není 

pochyb o tom, že to musel nejprve vyčíst ve Staatslexikonu. Byl ale princip konstituční monarchie 

samospasitelným pro umlčení duchů nikoliv politické, ale sociální revoluce, kteří začali „obcházet 

Evropou“ a „strašit“ publicistiku od přelomu 30. a 40. let? Odpověď Staatslexikonu byla, že ne. 

Havlíček ji formuloval během revoluce. 

Žádný ze svazků Staatslexikonu neměl v přístupu k sociálním otázkám moderního věku 

základ v nekritickém ekonomickém liberalismu. Spíše se jednalo o hledání nástrojů k 

zachování osvícenského konceptu „zdravé společnosti“, ve které by sociální problémy 

                                                            
107 ROTTECK, Carl von, Freigeist, in: Rotteck, Carl von – Welcker, Carl (hrsg.),, Staats-Lexikon oder Encyklopädie 

der Staatswissenschaften in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands herausgegeben von 

Carl von Rotteck und Carl Welcker, Band VI., Altona 1838, s. 59. 
108 ROTTECK, Carl von, Vorwort, in: Rotteck, Carl von – Welcker, Carl (hrsg.), c. d., Band I., Altona 1834, s. III. 
109 Tamt., s. XXI-XXIV. 
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nenarušovaly poklidný průběh politického (nerevolučního) pokroku. Liberalismus tohoto 

politického slovníku neměl koherentní sociální nauku, zaznívaly zde však různé návrhy, z nichž 

některé měly původ v osvícenském populacionismu a některé (podobně jako Petrhaler) 

překračovaly svou radikalitou hranice sociálního liberalismu. Tento chaos myšlenek má ale svou 

vnitřní dynamiku.  

Iniciátor celého podniku Friedrich List byl odpůrcem tezí o civilizační úloze individualismu 

Adama Smitha, i když z myšlenek skotského osvícenství čerpal minimálně v optimistickém 

náhledu na práci: ve svém hesle „Arbeit“ psal o práci jako „jediném „moudrém, legitimním, stejně 

jako nejjistějším a nejstálejším prostředku pro individua i národy, jak dosáhnout bohatství a 

blaha.“110 Problémem však podle Lista bylo, že se nevzdělanému (resp. „neosvícenému“, 

unaufgeklärten) člověku či člověku žijícímu pod jhem tyranie musí jevit práce jako zlo: osvícenský 

požadavek vzdělávání k pracovitosti již vzhledem k výše řečenému nemá smysl komentovat, zde 

se navíc ale objevil s důležitým liberálním dodatkem. Podobně optimisticky a v duchu západního 

triumfalismu hovořil List, velký industriální nadšenec a propagátor železnice, o strojích a 

mechanizaci výroby a jejich emancipačním potenciálu: „Již nyní nahrazují stroje a vynálezy 

civilizované Evropy otrockou práci starověku a dnešního orientu, již nyní je lenost v civilizovaných 

státech velmi vzácná.“111 List se po celou dobu především dojímal nad vlivem, které budou mít 

pokroky vědy a produkce, na rozvoj lidského ducha. Dělník v jeho pojetí netrpí „pokrokem“, nýbrž 

toliko občasnými výkyvy poptávky a nabídky po práci, které ovlivňují jeho příjem. Vzhledem 

k tomu, že počet dělnictva stále roste, má být jeho blaho předmětem zájmu státu: „Moudré 

zákonodárství musí především mít na paměti blaho dělnických tříd, ne pouze proto, že budou brzy 

tvořit většinu národa, nýbrž jelikož jejich poměry mají největší vliv na pořádek, sílu a blaho 

národa.“112 

Co se skrývalo za tímto pythickým požadavkem, může pomoci konkretizovat Rotteckův 

článek o chudinské péči. Již zde je systémová pomoc chudým motivována strachem z ohrožení 

veřejného pořádku, jak je to možné vysledovat o několik let později i v rakouském veřejném 

prostoru.  

                                                            
110 LIST, Friedrich, Arbeit, in: : Rotteck, Carl von – Welcker, Carl (hrsg.), c. d., Band I., Altona 1834, s. 644. 
111 Tamt., s. 645. 
112 Tamt., s. 653. 



50 
 

Rotteck nejdříve konstatoval, že velké masy chudých ohrožují jistotu majetku a 

společenský klid a pořádek: „Hlad nezná žádný zákon a žádné právo.“113 Pro potřeby státoprávní 

analýzy rozdělil chudé do dvou skupin: ti, kteří nepředstavují veřejné nebezpečí a ti, kteří jsou 

schopni vyvolat, pokud se jim bude zhoršovat životní standard, i revoluci. Do první skupiny 

zahrnul například sirotky, lidé s postižením či vdovy. Podpora těchto lidí podle Rottecka „není 

žádné právo chudých, nýbrž pouhá humanitární povinnost nechudých (Nichtarmen).“114 Jiné to 

mělo být však u nuzáků, kteří ohrožují „právo svobodného vlastnění majetku a podnikání“: Rotteck 

sem zahrnoval pracující v oborech podléhající již kapitalistickým principům poptávky a nabídky: 

„sprosté dělníky, námezdní pracovníky a pracovnice, fabriční dělníky, řemeslnické tovaryše a 

služebnictvo obou pohlaví.“ Navrhoval pro ně pomoc na úrovni kontrolované svépomoci ve 

spořitelnách, trvalou péči obcí, popřípadě státu. Blíže ale nespecifikoval jaké. 

Strach předbřeznové generace z „nastávající války movitých proti nemajetným“ vyhrotil 

Rotteck v hesle „Eigenthum“, kde navrhoval, že by bylo potřeba se zamyslet nad stanovením 

maximální výše majetku, kterou bude vlastnit jeden člověk či jedna rodina, jelikož „odporná 

finanční aristokracie tvoří stále více závislých lidí na své egoistické svévoli“.115 Avšak 

„přirozenou“ majetkovou nerovnost chápal v liberálním smyslu jako nezbytnou součást civilizace, 

což zdůrazňoval i jinde: „Opakujeme: princip rovnosti je uspokojený tehdy, ale také pouze tehdy, 

když nepanují žádné právní nerovnosti.“116 

 V mnoha heslech byla patrná nechuť k tomu, aby se chudoba stala předmětem politického 

boje, což motivovalo i myslitele v habsburské monarchii v promýšlení organizace sociálního 

života. Znamenalo to ale také, že se chudý či konkrétně dělník, v diskurzu Staatslexikonu nesměl 

stát politikem? Odpověď na otázku je složitější, než pouhé „nesměl“ s vysvětlením tkvícím v 

omezenosti raného liberalismu, i když tomu mnohé napovídá: v hesle „Poslanec“ se - podobně jako 

v rakouské revoluci 1848 – aktivní volební právo omezovalo majetkovým cenzem. Vrstvám 

námezdních dělníků, lidem ve služebném postavení (Diensleute) a všem, „jimž majetek nestačí 

                                                            
113 ROTTECK, Carl von, Armenwesen, Armenpolizei, Armenanstalten, Armenversorgung, Armentaxen, 

Armencolonien, Armenhäuser, Almosen, Bettel in: Rotteck, Carl von – Welcker, Carl (hrsg.), c. d., Band II., Altona 

1835, s. 7. 
114 Tamt., s. 10. 
115 ROTTECK, Carl von, Eigenthum, in: Rotteck, Carl von – Welcker, Carl (hrsg.), c. d., Band IV., Altona 1837. 
116  ROTTECK, Carl von, Gleichheit; Gleichheit der Rechte und Gleichheit der Güter; Gleichheit vor dem Gesetze 

und vor dem Richter; Freiheit und Gleichheit; natürliche, bürgerliche und politische Gleichheit, in: Rotteck, Carl von 

– Welcker, Carl (hrsg.), c. d., Band VII., Altona 1839, s. 73. 
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k samostatnému živobytí“, mělo být v ideální konstituční monarchii zakázáno volit.117 Heslo 

„Bürger“ bylo z velké části věnováno distinkci – v češtině vyřešené dvěma různými slovy – mezi 

výrazy občan a měšťan, které autor uzavřel důrazem na občanskou sémantiku pojmu: Status 

„Bürger“ se měl přiznat i rolnickému stavu.118 O dělnictvu ale nebyla vůbec řeč. Havlíček nebyl 

tak jediný liberál, který podporoval politické probuzení rolnictva.  

 Diskurz o dělnictvu jako politickém subjektu se však posunul v rámci psaní o chartistickém 

hnutí. V hesle o idejích a ideologiích chápal jeho autor (S.)119 politické ideje jako myšlenky 

prospívající všeobecnosti (Gemeinsinn). Ideou měla být např. myšlenka „státu“, „svoboda“ či 

„rovnost“. Naproti tomu stály ideologie, které měly prosazovat pouze partikulární (individuální, 

rodinné či skupinové) zájmy. Dle slov autora stýkáním těchto dvou fenoménů „vyvstává protiklad 

a rozpor omezených zájmů s obecností a s ideou zahrnující nejvyšší celek.“120 Autor ale zároveň 

argumentoval, že by moderní doba neměla být kaceřována z příklonu k materiálnímu egoismu u 

lidových složek obyvatelstva. Napsal, že se tak muselo stát, jelikož rychlý pokrok „materiální 

kultury“ stvořil velký rozpor mezi bohatstvím a chudobou. To ukázal právě na příkladu chartismu, 

první celozemské dělnické organizace na ostrovním státě i na celém světě:  

 

„Zdálo se, že spolky dělníků ve Velké Británii buď ihned úplně zmizí, nebo budou následovat pouze 

ekonomické účely, avšak právě v posledních dvou letech nabraly rozhodující politický vývoj!“121 

 

Hlavní zásada chartistického programu nespočívala v odstranění strojů či minimální mzdě, ale 

ve všeobecném a rovném hlasovacím právu pro muže. Odklon od důrazů na majetkové nerovnosti 

a adopce liberálního jazyka v chartistické fázi anglického dělnického hnutí, v britské historiografii 

již dlouho popisovaný fenomén,122 byl důvodem, proč autor uznal legitimitu jeho veřejné činnosti. 

Raný liberalismus Staatslexikonu již necharakterizoval modernitu příchylností k „nízkým 

materiálním zájmům“, jak to činila politická romantika, nerad ale viděl tříštění sil na materiálních 

sporech. Proto zde autor vítal, že se agitace britského dělnictva přesunula z „materiálních zájmů“ 

na „politické ideje“. Problém, který viděla progresivnější část raných liberálů u dělnické politiky 

                                                            
117 [ROTTECK]., Abgeordnete, in: Rotteck, Carl von – Welcker, Carl (hrsg.), c. d., Band I., Altona 1834, s. 106. 
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tak nespočíval v politizaci „lůzy“, i když estetický moment politiky hrál v liberalismu vždy 

důležitou roli, nýbrž v tom, že při svých výstupech chrání pouze své zájmy a nikoliv (liberální) 

všeobecnost, kterou chápaly jako univerzální a nadtřídní vrchol politického myšlení, a jež byla jako 

jediná s to ukončit všechen konfliktní potenciál uvnitř společnosti.  Tento moment bude hrát 

v náhledech na dělnickou politiku za revoluce naprosto kruciální roli. 

  

Úvahami o Staatslexikonu byla předestřena jedna z inspirací pro diskurzy o dělnické politice 

v době revoluce v habsburské monarchii. Dělnická politika se ale zde stala veřejným tématem ještě 

před rokem 1848, proto je nutné se sem nyní vrátit. Stalo se tak na základě výstupů dělnictva 

v červnu a červenci 1844, které jako první události tohoto typu v Rakousku a Prusku vešly 

v celoevropskou známost. Zmiňoval je i Friedrich Engels ve svém spise o anglickém proletariátu 

nazvaném Die Lage der arbeitenden Classe in England z roku 1845.123 Řeč je o povstání tkalců 

v tehdejším pruském Slezsku ve vesnicích Petrswaldau (Pieszyce, Petřvald) a Langbielau 

(Bielawa, Dlouhá Bělá) z počátku června 1844 a o celopražské stávce tiskařů kartounu, jež 

započala 17. 6. v smíchovské kartounce Mosese Porgese von Portheima, kde dělníci reagovali na 

další snížení platů tím odmítnutím nastoupit do práce a požadavkem zvýšení mezd a omezení 

tiskařských strojů, perotin. Toto hnutí se i po pacifikaci pražské stávky rozrostlo do hnutí po celých 

Čechách.124 Poslední událostí je vystoupení železničních dělníků na stavbě Severní státní dráhy, 

jež skončilo 8. července 1844 krvavým střetem s vojskem před Poříčskou bránou. 

Průběh konfliktů v Čechách ukázal na minimálně dva fenomény: neschopnost rakouského 

státu překročit stín strachu z opakování francouzské revoluce na území Rakouska v přemýšlení o 

příčinách dělnických výstupů, a na to, že tovární dělnictvo (na rozdíl od horských tkalců) bylo 

vzhledem k velké míře solidarity a schopnosti se organizovat kvalitativně i kvantitativně úplně jiná 

skupina lidí než chudina raného novověku.  

Z cenzurních důvodů nevyšel žádný úvahový článek, který by se hlouběji zamýšlel o 

příčinách pražských událostí. Objevilo se ale několik zpráv v úředním tisku. Zárodky sociální 

analýzy příčin moderní chudoby, které byly popsány výše, jako by se při popisech „dělnických 

excesů“ v habsburském státě úplně vytratily a uchylovaly se ke starým myšlenkovým vzorcům 

z doby protiindustriální politiky Františka II. na konci 18. století. 
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Ve všech zprávách z českojazyčného i německojazyčného úředního tisku vysvítá, že jazyk 

moci měl svůj základ v důrazu na klid, pořádek a práci. Pražské noviny se takto radovaly 

z potlačení stávky pražských kartounkářů: 

 

„Dělníci v katunních fabrikách v Praze a v okolí vrátili se následkem od úřadů zase ku své práci, a pokoj a 

pořádek mezi nimi dokonale zjednán jest. K dosažení účelu toho […] přispěla podstatně ochotnost a výborné 

se chování ku pomoci povolaného vojska a dobré smýšlení zdejšího měšťanstva, které se i při této příležitosti 

v nejpěknějším světle ukázalo.“125 

 

Podobně se měli podílet na rozbíjení strojů v továrnách na kartoun v okolí Liberce vedle továrních 

dělníků, nezaměstnaných i „lidi pracovati nechtíc“. Po potlačení nepokojů, za což byli i zde 

chválení měšťané, „fabriční dělníci začali ostatně hned zase pracovati“. Ve zprávě ze stejného dne 

o povstání železničních dělníků v Praze Pražské noviny ujišťovaly veřejnost, že toto „trestuhodné 

srocení s předešlými nepořádky mezi tiskaři kartounu v žádném přímém spojení nebylo.“ V davu 

se však „nacházelo mnoho opilců.“ Na konec ale zase „dělníci přikročili ke své práci.“ 126 

Pojímání dělnictva v diskurzech „klidu“ a „práce“ se rovněž prakticky projevovalo v 

reakcích státních úřadů na dělnické excesy. Dva dny po započetí kartounkářské stávky dne 19. 6. 

se dav zhruba 1 500 dělníků shromáždil před sídlem českého místodržícího, arcivévody Štěpána, 

v pražské Královské oboře a vyžadoval audienci. Dostal oznámení, že se mají dělníci nejdříve vrátit 

do práce a dalších 14 dní v „klidu pracovat“, aby prokázali, že jsou „poslušní a pracovití měšťané“, 

a teprve potom je ochoten přijmout tři či čtyři muže z jejich středu. Vzhledem k dalšímu vyostření 

stávky se tak nestalo.127 Sám arcivévoda Štěpán ale mentalitu rakouského vyššího úředníka 

překračoval. Nezajímal se pouze o „emisary revoluce“ jako hrabě Sedlnitzky, nýbrž navrhoval také 

zakládání smírčích soudů v každé továrně, které by řešily spory dělníků s fabrikanty se 

zastoupením obou skupin. Jejich vznik nebyl ale vídeňskými úřady povolen. Na konci července 

tak alespoň vydal „domácí řád“ pro kartounky, který částečně upravoval vztahy pražských dělníků 

s jejich zaměstnavateli.128 

Podobně při kolektivním výslechu a zrychleném soudu s pražskými kartounkáři poté, co 

byla 24. června stávka potlačena, bylo celkem 525 stávkujících uvězněno v Karlových kasárnách 
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na Dobytčím trhu, kde měl proběhnout výslech i soud. Rovněž toto vyšetřování nemělo za cíl zjistit 

poměry tovární práce, ale najít domácí i zahraniční narušovatele klidu na pracovištích.129 

 

Textem, který rozporoval i překračoval státní pojímání dělnictva jako nové vrstvy v sociální 

struktuře od své přirozenosti náchylné k nepokojům, revolucím a ohrožování sociálního řádu, byla 

brožura Unruhen in Böhmen. Ein Wort zu seiner Zeit, jež vyšla roku 1845 v Lipsku. Brožura se 

objevila anonymně, jejím autorem byl ale s jistotou v Praze usazený zchudlý šlechtic Ferdinand 

Leopold hrabě Schirnding, nejaktivnější spisovatel politických brožur v předbřeznových Čechách. 

Wolfgang Häusler ho označuje jako antisemitského spisovatele.130 I když se protižidovské 

invektivy v jeho textech objevovaly často, podobně jako v celé rané sociální literatuře a konec 

konců i v raném dělnickém hnutí, rozhodně se tím jeho náhledy na sociální problémy Rakouska 

nevyčerpávaly, blíže tak k jeho charakteristice měl předčasně zemřelý český historik Jan Heidler, 

který ve své záslužné knize označil tento spis jako „první studii o určité sociální otázce“ z pera 

spisovatele z Čech, což je sice vzhledem k vysoké frekvenci článků o dělnické problematice 

v polovině 40. let také příliš silné tvrzení, avšak více vystihuje Schirndingův význam.131 

 Schirnding byl sice již od počátku 40. let opozičním spisovatelem, po finančně neúspěšném 

pobytu v Lipsku  však usiloval o (podobně jako Gross-Hoffinger) to, stát se rakouským státem 

placeným publicistou a snad i tajným agentem, který mohl nabídnout dobrou znalost literárních 

kruhů, k čemuž však nakonec nedošlo.132 Přesto je jeho brožura prosycena upřímnou příchylností 

k rakouskému státu. Zároveň se ale snažil pochopit důvody, které vedly tiskaře kartounu ke stávce 

a rozbití perotin a železniční dělníky k pochodu na Prahu, proto musel postup vlády i kritizovat. 

Již na začátku Schirding prozradil zásadní myšlenku svého díla: „lidumilná vláda by měla spíše 

zabránit, aby taková přečiny vůbec vznikly, než je trestat.“133 

 Zhodnocení událostí června a července 1844 otevřel Schirnding svým názorem na sociální 

dějiny moderní doby, který konfrontoval s postojem rakouského státu stále ovlivněného strachem 

z idejí Velké Francouzské revoluce. Lid nikdy nedonutí vystoupit na barikády četba radikálních 

                                                            
129 CHARVÁT, Jaroslav, Výsledky stávkujících dělníků roku 1844 v Praze, in: Dějiny a přítomnost. Sborník 

Historické skupiny, Ročník 1, Praha 1937, s. 33-39. 
130 HÄUSLER, Wolfgang, c. d., 1979, s. 110. 
131 HEIDLER, Jan, Čechy a Rakousko v politických brožurách předbřeznových, Praha 1920, s. 97-98.  
132 PÍŠA, Petr, c. d. 2015, s. 275; MALÝ, Zbyněk – MALÁ, Jana, Dělnické bouře v Čechách r. 1844 a soudobé 

brožury. K bibliografii pražského literáta Ferdinanda Schirndinga, in: Česká bibliografie: sborník statí a materiálů 8, 

Praha 1971, s. 159-191, zde s. 183. 
133 [SCHIRNDING, Ferdinand], Unruhen in Böhmen. Ein Wort zu seiner Zeit, Leipzig 1845, s. 3. 
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spisů, které před ním rakouská vláda tak ostražitě schraňovala, ani zahraniční emisaři, ale zkušenost 

vlastní bídy. Podle Schirndinga dělala vláda chybu, když za vším hledala politické spiknutí, její 

zájem se měl přesunout na udržování materiální kvality života, což mělo podle něj předcházet 

politizaci lidových vrstev:  

 

„Nikdy to není velkolepá idea, která lid tak nadchne, že masově vystoupí, aby jí realizovalo; jsou to stále 

pouze materiální zájmy, […], které způsobují povstání. […] Celá Francouzská revoluce, včetně napoleonské 

světové války by nikdy nezačala a staří Bourboni by stále seděli na francouzském trůnu, kdyby lid 

nehladověl […] Nebyla to velká idea svobody a znovuvybudování starého království, která pozvedla 

prapory poslední polské revoluce […], ale strašný útlak ruského panství a naděje na lepší časy. […] 

 Z lidu vycházející a jím prosazovaná násilná změna stávajících pořádků může, jak již bylo řečeno, 

být způsobena jenom skrze útisk, nedostatek nebo náboženský fanatismus. 

 Péče vlády musí spočívat v rostoucím osvětlování myslí (Aufklärung) prostřednictvím moudrých a 

všeobecně prospěšných ústavů, aby se posledně jmenované stalo neškodným, také v přísném a dohledu 

živností, které se zabývají prodejem nebo výrobou k životu nezbytných potravin, např. řezníků, pekařů, 

mlynářů atd,, stejně jako se co možno nejvíce předcházet nezaměstnanosti celých tříd, nedostatku a 

zdražování.  

 Masy lidí rostou každým rokem, potřeby zůstávají stejné, ale práce a výdělek za ní se neustále 

zmenšuje ve vztahu k ročně přibývajícímu počtu dělníků, zatímco ceny potravin stoupají prostřednictvím 

uměle vytvářeného zdražování. 

 Při obou povstáních [kartounkářů a železničních dělníků] nebyly ony skryté příčiny žádné jiné, než 

zdražení k životu nezbytných potřeb ve vztahu ke mzdám […].134 

 

I když Schirnding stále kladl důraz na udržování politického spánku k veřejné činnosti neurčených 

vrstev, náhled na lidskou existenci a vlivy, které ji ovlivňují, rovněž následoval obecný posun 

diskurzu o dělnické otázce ve 40. letech. Důvodem k povstání nebyla u Schirndinga špatná 

pracovní morálka, zkažení dělnictva mající za následek neúctu k řádu a autoritám ani zahraniční 

buřiči, ale zhoršující se materiální podmínky dělnického života. Nyní již tak lze říci, že v této době 

se v pozorování společenského života již definitivně oddělují diskurzy o materiální kvalitě života 

člověka od jeho etických kvalit. Diskuze o dělnické otázce v tomto zlomu hrála zásadní roli. 

 Srdce lidu stále ještě nebylo „zamořeno“ bláhovými idejemi jako „švindlem svobody, 

panslavismem nebo Czechománií“,135 proto se jimi nadále nezabývá, podobně jako zde již 

nezazněla dobová mantra o nutnosti výchovy k pracovitosti. Ostatně k samotnému českému hnutí 

a jeho formujícímu se austroslavistickému konceptu se v jiné své brožuře Zwei Fragen aus 

Böhmen, rovněž z roku 1845, stavěl pozitivně.136 V tomto spise se věnoval především příčinám a 
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možnostem řešení dělnické bídy. Dosud podle něj nebyly vládou „materiální zájmy“ dělnických 

tříd příliš zohledněny. Tito lidé byli v Schirndigově perspektivě běžně zatíženi početnou rodinou, 

žili v malých špinavých bytech a trpěli nedostatkem zdravých potravin a čistého oblečení, čímž se 

zde šířily nemoci epidemického charakteru. Děti z dělnických rodin musely od mala pracovat, 

proto Schirnding již nebyl šokovaný, že nejevily příliš zájmu o vzdělání a náboženství a že 

„dělnické třídy“ byly „semeništěm“ neřestí, gaunerů, žebráků, prostitutek a zlodějů, ba že povstalci 

neváhali vydat všanc svou chromou svobodu, když vězení představuje jistější existenci.  

V žádném případě nerozporoval potrestání pražských povstalců, jelikož porušili zákon. Na 

druhé straně však navrhoval, aby se v zájmu udržení klidu po excesech, na kterých v jeho očích 

nenesli vinu nejenom dělníci, ale i úřady a podnikatelé, byli všichni jeho účastníci amnestováni.137 

To ospravedlňoval i tím, že toto povstání nebylo pouhým „srocením lůzy“, dělníci nic neodcizili, 

ani neničili soukromý majetek továrníků.  

Jaká ale doporučoval dlouhodobější řešení? Schirndingova doporučení se nalézají na půli 

cesty mezi charitativní péčí a sociálním zákonodárstvím.  Zásadní pro jeho perspektivu byla 

kategorie práce a rozvržení rolí mezi úřady a zaměstnavatele, Fabrikherren. Vláda měla přebytky 

obilí či zúročený kapitál dávat na chudé a také vzít do ochrany „pracující třídy“ před útiskem ze 

strany soukromníků nebo nespravedlnostem ze strany podřízených úřadů,138 což fakticky 

znamenalo požadavek vstupu státu do vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Schirnding v lecčems 

trval na zásadách ekonomického liberalismu manchesterské školy, různými doporučeními ale její 

nauku rozporoval. Odmítal, že by se mělo nakazovat továrníkům, kolik mohou přijmout 

zaměstnanců nebo kolik mohou vlastnit strojů, volal však po zákonech, všeobecně závazných 

normách, které omezí jejich libovůli: stanovení výpovědní lhůty, která by dělníkovi dala možnost 

si najít nového zaměstnavatele a stanovení mzdového tarifu, aby již zaměstnavatelé nemohli 

zmenšovat plat za stejnou práci.139 Především se měla vláda starat o to, aby zajistila dělníkům 

stálou práci. Dělníci byli v jeho očích čestní lidé, kteří chtějí a umějí pracovat, nouze je ale nutí 

k žebrání a krádežím. Takto empatický postoj k dělnictvu v této době není moc často k nalezení. 

 U továrníků pak po vzoru anglického podnikatele a sociálního myslitele Roberta Owena 

apeloval na jejich lidumilnost. Sami měli zavádět tyto „dělnické řády“ a zřizovat dělnické pokladny 
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pro případ úrazů a nemoci.140 Dlouhodobému řešení situace by také pomohlo, argumentuje 

Schirnding, kdyby do podnikání vstupovalo více křesťanských podnikatelů. Podobně jako jeho 

náhledy na lidová hnutí moderní doby byly i jeho protižidovské výpady a lidové antiizraelitské 

nálady vysvětlovány nikoliv jejich religiózním základem, ale „šlendriánstvím“ židovských 

podnikatelů. Zajímavé je, že svůj antisemitismus již měl potřebu ospravedlňovat:  

 

„Je to náboženský fanatismus? Je to duch tmářství a nesnášenlivosti? […] O ne! Je to boj o materiální zájmy, o jistou 

existenci života. […] Přejeme Židům plnou svobodu víry. […] Ale svou emancipaci si musí nejdříve zasloužit. […]141 

Doteď byl Žid egoista.”  

 

Na rozdíl od bystré analýzy příčin dělnických protestů mu jeho antisemitismus bránil položit si 

otázku po strukturálních předpokladech, jež dovedly židovské podnikatele k onomu 

„šlendriánství“, jako to dokázal v revoluci Karel Havlíček, jehož texty jsou jinak rovněž plné 

antižidovských invektiv. Pro Schirndinga bylo lichvářství a vykořisťování křesťanských 

pracovních sil již něco esenciálně židovského podobně jako pro většinu publicistů opilost, 

nekontrolovatelný sexuální pud nebo lenost cosi esenciálně dělnického.  

Celé Schirndingovo dílo je charakteristické autorovým váháním mezi feudálně patriarchální 

a sociálně demokratickou ochranou dělníka, tolik typické pro ranou fázi hledání reakce na 

industriální kapitalismus. Politické a sociální ideologie byla v době předbřeznové v pohybu stejně 

jako společenská struktura. Hrabě na jednu stranu znal moderní francouzské socialistické teorie i 

publicistické texty Arnolda Rugeho, patriarchální stát tu ale nebyl rozporován. Poslední odstavce 

knihy byly ale již napsány v duchu moderních francouzských idejí: 

 

 „Uzavíráme tuto brožuru s upřímným přáním […] upozornit úřady stejně jako naše spoluobčany na 

stávající nepoměry, aby je bylo možno zrušit. 

 Řešení leží přece tak blízko, jsou tak snadno dosažitelná a prosaditelná; dají se zestručnit do pár 

slov: Spravedlnost! Práce! Chleba! 

 […] 

 Rychlá spravedlnost ve věcech, jejichž rozhodnutí je tak lehké a leží tak blízko, bez ohledu na stav 

a bohatství žalobce nebo obžalovaného 

 Práce pro ony lidské třídy, které nic jiného nepožadují, než právo na práci, pevně stanovený plat, 

který by odpovídal jejich námaze stejně jako jejich nepatrným potřebám. 

 Ale také spravedlivé, mírné, lidské zacházení ze strany továrníků s těmi, kteří jsou často za cenu 

obětování vlastního zdraví zdroji jejich bohatství a sami se s málem spokojují; pevně určený, regulovaný 

vztah mezi oběma částmi, jehož dodržování musí být předmětem neúnavné péče úřadů. 
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 Chleba! Lacinost a kvalita potravin, jež jsou nezbytné k životu, a které jsou v Bohem požehnaných 

Čechách při dobré sklizni tak lehko dosažitelné.142 

 

Schirndingův spis nás také konečně přivádí k otázce po recepci komunismu a socialismu 

v habsburské monarchii. Dělnická bída se nestala pouze inspirací pro zvýšenou charitativní péči či 

utváření pojmu industriální společnosti, ale byla formativní i pro rozvoj radikálních sociálních 

teorií. Pojmy socialismus a komunismus se začaly objevovat v rakouském tisku na přelomu 30. a 

40. let a to pouze velmi zřídka – nejdříve ve zprávách o Anglii, později více v článcích věnovaných 

francouzské společnosti. Úvahy o těchto proudech jako výhradně zahraničního fenoménu ale není 

možné přičíst pouze cenzurní reglementaci. Rovněž v novinách Grenzboten, které v Bruselu 

vydával Ignaz Kuranda a do prostoru habsburské monarchie se pašovaly, byl první článek o 

socialismu věnovaný francouzským myslitelům.143 

Walter Krebs ve své disertační práci kdysi napsal, že na stovkách stran rakouského 

předbřeznového tisku, které prošel, se s těmito pojmy setkal ne více než desetkrát, přičemž jejich 

výskyt byl vždy charakteristický velkou nejasností jejich obsahu.144 Lze vysledovat více výskytů, 

nejasnost obsahů ale přetrvávala i během revoluce. V popisech těchto proudů jako i v názorech na 

řešení dělnické otázky byla charakteristická závislost na francouzském myšlení, potažmo jeho 

interpretacích. 

 Poprvé se mi podařilo výskyt slova socialismus najít v krátké zprávě  pravidelné rubriky o 

Velké Británii a Severním Irsku v Österreichischer Beobachter. Zde se pojednávalo o tom, že se 

socialismus šíří mezi dělnictvem Birminghamu, přičemž nejvíce měly být socialismem zasaženy 

„ženy z nižších stavů.“ Socialismus, toto „filantropické dogma“, zde byl charakterizovaný takto: 

 

„Rovnost majetku, stejný plat pro líné jako pro pilné, šikovné i bez talentu, omezení dělnické třídy skrze 

nahromadění kapitálu, nivelizace všech vztahů.“145 

 

Na druhou stranu je ale patrné, že i když se úvahy o socialismu a komunismu vůbec neobjevovaly, 

potažmo se někde objevily tyto pojmy s velmi hrubými konturami, účastníci literárního provozu 

jejich obsahy znali. K tomu je však možno dojít pouze velmi pečlivým pročítáním jednotlivých 

statí. Již zde bylo poukázáno na to, že recepce socialistických teorií se projevovala v rakouském 
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tisku požadavkem „organizace práce“, v zahraničních brožurách i návrhem „práva na práci“. O 

německých socialistických teoriích, zvlášť o těch radikálních, se vědělo sice ještě méně, přesto i 

Engelsův spis o anglickém dělnictvu našel už v době předbřeznové svůj ohlas v rakouském tisku: 

poprvé v časopise věnovaný ochodu Journal des österreichischen Lloyd, kde bylo rozebráno jeho 

chápání vzniku cyklických krizí obchodu.146 

Literáti ale rovněž počítali i s tím, že jejich čtenáři měli rovněž jakési povědomí o 

socialistických návrzích na novou organizaci společnosti. Tak například Jan Ohéral se ve své 

známé úvaze Obrazy z průmyslového života Brna, která poprvé vyšla v Ost und West, věnoval 

habitu jednotlivých, především nových, složek brněnské sociální struktury. Ohéral zde zmínil 

v části o podnikatelích jméno Malthuse a především Saint Simona s naprostou samozřejmostí. O 

továrním podnikateli s jemnou ironií pravil:  

 

„Ve vytváření a možná již v samotném základu fabriční výroby ve městech spočívá, že vztah majitele 

podniku (Besitzer des Etablissements) k dělníkovi, na rozdíl od důvěrné blízkostí obou na venkově, se stal 

úplně indiferentním, i když odhlédneme od lokálních specifik, nikdy nebude majitel továrny vyznávat učení 

hraběte St. Simona; shledává spíše názory Brita Malthuse jako správnější, více vyhovující a praktičtější, to 

platí i v případě, když rozšiřuje pole své dobročinnosti.“147 

 

I když většina autorů nedokázala odlišit význam obou pojmů a chápala socialismus a komunismus 

jako v podstatě stejné bláznivé teorie, k socialismu byli přece shovívavější. Diskurz o socialismu 

se pojil především s tématikou práce a touhou až příliš organizovat společnost. Jednou byl dokonce 

ve Wiener Zuschauer „socialismem“ nazváno zakládání ústavů pro chudé. 

 

 „Lidi jsou stále větší humanisté, stále pečlivěji se starají o blaho svých bližních; kdyby tolik mladých pánů 

nemělo zálibu v socialismu (nemíníme zde bludy Owena), tak by mohla být zlatá éra  všeobecného vzdělání 

a lásky o mnoho více vzdálena.“148 

 

Naproti tomu komunismus byl spojován s čirou destrukcí a ohrožením majetku i života:  

 

                                                            
146 NOVOTNÝ, Karel, Engelsovo „Postavení dělnické třídy v Anglii“ a jeho ohlas u nás v polovině minulého století, 

in Příspěvky k dějinám KSČ 1, Praha 1957 s. 134-152. 
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1., s. 24. Překlady Ohéralovy statě se zveřejnili Milan Myška s Karlem Novotným ve své edici o počátcích českého 

dělnického hnutí, kde však zde citovanou část vypustili. Viz MYŠKA, Milan – NOVOTNÝ, Karel, První kroky 

k vítězství. Čtení o počátcích našeho dělnického hnutí, Praha 1966, s. 82-89. 
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„Tendence komunistů je v náboženském ohledu hrubý materialismus, v sociálním ohledu naprosté 

rovnostářství: zrušení rodinných svazku a manželství, potírání krásných umění a luxusu, demolice měst a 

podobné revoluční nesmysly.“149 

 

Strach z komunismu – stejně jako z bouří proletariátu nebo z války bohatých a chudých – byl ve 

40. letech již všudypřítomný. Dá se říci, že nadšená věta v Komunistickém manifestu o proletářích, 

jež nemohou ve svém boji ztratit nic jiného než své okovy, zaznívala s vzestupnou tendencí a 

bezradným zděšením na stále více frontách již zhruba deset let před rokem 1848. Dělnická otázka 

a komunismus se řešily i na zemských sněmech. Například kníže Salm na zasedání moravského 

sněmu dne 20. září 1844 rozporoval návrh na zřízení stavovské spořitelny, jelikož by tím mohl být 

chudině, která „odpírá pracovat“, v případě jejího vzbouření (jako již v „Paříži, Lyoně, Londýně či 

Berlíně“) dán finanční zdroj pro jejich akce.150 Později, na začátku června roku 1847, hrabě Egbert 

Belcredi hovořil ve své stížnosti na omezování pravomocí zemských sněmů o „chudinství a 

komunismu strašidelně stojících u brány budoucnosti.“151  

 Wolfgang Häusler vznesl tezi, že si autoři z cenzurních důvodů nemohli sehnat informace 

o socialismu a komunismu.152 Přesto je ale patrné, že jejich obsahy alespoň rámcově byly známé, 

i když to nejde vyčíst z pouhé analýzy těchto pojmů v rakouském tisku. Mnoho spisů z Francie a 

Německa o socialismu a komunismu sice podléhalo přísné cenzurní reglementaci, avšak na jedno 

dílo se objevila (16. 1. 1843 a 20. 1. 1843 ve Wiener Zeitung) dokonce reklama. Jednalo se o spis 

Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte od 

Lorenze von Steina, jenž vyšel v Lipsku roku 1842 a v Rakousku nebyl podřízen žádnému 

cenzurnímu statutu.  

 Lorenz von Stein (nar. 1815) byl jedním z nejzásadnějších raných sociálních myslitelů 

německého kulturního prostoru. Jeho odborný životopis se dá rozdělit na dvě hlavní období. Na 

konci 30. let a ve 40. letech se projevoval jako filozofující sociální historik usilující o vyřešení 

rozporů modernity. Jeho druhé období začíná v polovině 50. let, kdy byl povolán na Vídeňskou 

univerzitu, kde se až do konce své kariéry věnoval státovědě a národnímu hospodářství, čímž se 

                                                            
149 Frankreich, Wiener Zeitung 1841, No. 328, 27. 11. 1841, s. 2434. 
150 DVOŘÁK, Rudolf (edit.), Jednání sněmů moravských v letech 1835-1848. S dodatkem akt korunovačních z let 

1791, 1792, 1836, Brno 1906, s. 166. 
151 Tamt., s. 232. 
152 HÄUSLER, Wolfgang, c. d. 1979, s. 112. 
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také proslavil během svého života. Význam jeho raného díla odhalila až německá sociální věda na 

počátku 20. let 20. století.153 

 Steinovy teorie o regulativech moderního sociálního života se zrodily během jeho 

pozorování francouzských dějin od roku 1789. Všiml si, že definitivním vítězstvím buržoazie a 

legitimizace moci na vlastnictví majetku roku v červencové revoluci roku 1830 se zde stále 

zvyšovala dělnická bída. I když zůstal ve sféře práce – podobně jako skotští osvícenci – optimistou 

a říkal, že člověk prací může dosáhnout kapitálu, jeho myšlenkou byla legitimizace režimu nikoliv 

na politické svobodě, nýbrž na sociálním systému, který již u něj nabýval jasné podoby sociálního 

státu.154 Stein nebyl prvním myslitelem, který upozornil na rozpor mezi přibývajícím pokrokem a 

dělnickou bídou. Byl ale asi prvním myslitelem, který v ucelené podobě a velmi přesvědčivě 

podporoval myšlenku sociálního státu. Jeho příspěvek byl ale zásadní i v teoretické oblasti. Pro 

potřeby analýzy se mu povedlo oddělit sféru státu a sféru občanské společnosti, což se již před ním 

mimoděk projevovalo v publicistice o dělnické bídě, nicméně on byl prvním, kdo tak učinil 

reflektovaně.155 

 Ještě v jednom ohledu je Steinovo dílo zásadní: debata o socialismu a komunismu 

v revolučním tisku habsburské monarchie je bez Steinovy knihy o obsahu jejich učení, jak se 

odvíjel v závislosti na francouzských sociálních dějinách, nemyslitelná. Německému čtenáři 

zprostředkoval základy učení francouzských socialistických (Ch. Fourier, H. Saint-Simon, F. de 

Lamennais, P. Leroux, P. J. Proudhon, L. Blanc) a komunistických (především G. Babeuf a E. 

Cabet)  myslitelů. Cíl jeho knihy nebyl pouze vzdělání čtenářstva v moderních sociálních naukách, 

on zároveň dával Německu „vznešený úkol“, „vědecky usmířit všechny rozpory evropského 

světa“.156 Zatímco myšlenky komunismu odmítal, mnohé části socialistických teorií mu přišly 

inspirativní pro moderní stát, který se měl stát přerozdělující instancí.  

 

Předtím, než bude sledována diskuze o pauperismu a politizaci bezmocných v revoluci, je záhodno 

udělat alespoň krátké resumé předbřeznových diskurzů. Zprvu byly rozpory modernity řešeny jejím 

                                                            
153 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, Lorenz von Stein als Theoretiker der Bewegung von Staat und Gesellschaft 

zum Sozialstaat, in Týž, Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und 

Verfassungsgeschichte, Frankfurt am Main 1991, s. 170 – 208, zde s. 174-175. 
154 Tamt., s. 171. 
155 UHL, Herbert, Lorenz von Stein und Karl Marx. Zur Grundlegung von Gesellschaftsanalyse und politischer 

Theorie 1842-1850, Tübingen 1972, s. 34.  
156 STEIN, Lorenz von, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, Leipzig 1842, s. IV. 
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naprostým odmítnutím. S tím souviselo i jakési konstantní diskurzivní trestání nových složek 

společnosti – dělníků a kapitalistů – za to, že si s jejich existencí neuměli pozorovatelé sociálního 

života poradit. Proto to nekonečné opakování „líných“, „zpustlých“ dělníků nebo „hrabivé“ 

Geldaristorkatie. Nicméně tato antiteze modernity, jež se nostalgicky dívala do bezpečí 

venkovského prostoru, se postupně vyčerpala. Již od počátku 40. let stále více literátů začalo 

přijímat industriální společnost a rozpad patriarchální ochrany práce jako fakt, což znamenalo také 

další hledání moderních a systémových regulativů. Příčinou toho nebylo milosrdenství ani často 

oslavované „pokroky humanismu v 19. století“, nýbrž obavy z násilností a ohrožování majetku a 

bezpečí, které by mohla zapříčinit rostoucí dělnická frustrace. To bylo společné nejvěrnějším 

služebníkům císaře, kteří se obávali politizace nižších tříd společnosti, liberálům, jež varovali před 

konfliktem chudých a bohatých, i německým socialistům s výjimkou Marxe, Engelse a jejich 

kruhu, kteří již ve 40. letech přijali stanovisko, že jedině dialektikou zostřujícího se konfliktu mezi 

prací a kapitálem může vzniknout vyšší syntéza svobodné společnosti.  

 

2.2 Sociálně-politická imaginace revoluční publicistiky  

V habsburské monarchii byla na nátlak vídeňské ulice zrušena dne 15. 3. 1848 předběžná cenzura 

a tento stav trval až do 13. 3. 1849.157 To fakticky znamenalo, že se konečně otevřel prostor pro 

veřejné pokládání nepříjemných otázek po příčinách dělnické bídy v Rakousku i obtížné hledání 

odpovědí na ně. Diskuze o sociální otázce ale nebyla v revoluci ovlivněna pouze zrušením cenzury. 

Ještě jako důležitější se jeví imaginativní vliv revoluce na promýšlení politického, hospodářského 

a sociálního uspořádání státu a společnosti (dobově spíše jako Staatsgesellschaft) a na krystalizaci 

politických proudů a s nimi spojených diskurzů o modernitě, jež se formovaly již od doby 

předbřeznové.  

Revoluce ale nejsou tvořeny pouze texty, nýbrž především jejich aktéry. Během revoluce 

se do veřejných záležitostí zapojily rovněž složky obyvatelstva, jimž měla být politika původně 

uzavřena. V roce 1848 vstoupili do veřejné politiky rolníci jako sebevědomý a oslavovaný 

společenský stav. Rovněž dělnictvo se pokoušelo udělat první opatrné kroky ve veřejném prostoru, 

jež měly smýt představy o jejich politice založené pouze na ničení strojů, antisemitských 

                                                            
157 POKORNÁ, Magdaléna, Část třetí: V zájmu svobody a řádu. Literární cenzura v revoluci a neoabsolutismu 1848-

1863, in: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel (eds.), c. d., Praha 2015, s. 358-367. 
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pogromech či „nízkých“ materiálních zájmech. Muselo se proto učit pracovat rovněž diskurzivně, 

což nás přivádí od ulice opět zpátky k problematice textu. 

 

Ozvěny pařížské a italské revoluce, tedy vlastní počátek revoluce v rakouských Erbländer, 

probíhaly v Praze a Vídni značně odlišně. V hlavním městě Čech se podařilo opozici tvořené 

radikály, liberálním měšťanstvem i pár příslušníky šlechtického stavu nakloněných reformám 

udržet klidný průběh březnových dnů. Na večer 11. března se ve Svatováclavských lázních sešlo 

na výzvu letáku spolku Repeal několik stovek lidí, aby zde projednalo směr, jakým se má udat 

česká politika. Ze shromáždění vzešla rezoluce, která byla posléze jako petice odeslána císaři, jež 

obsahovala požadavky zrovnoprávnění Čechů a Němců ve školství a na úřadech a vytvoření 

jednotného celku zemí Koruny české, zrušení poddanství a zrušení roboty (namísto výkupu 

z roboty původně navrhovaného nepřítomným F. A. Braunerem), dále tradiční požadavky 

liberálních svobod (tisku, shromažďování a víry) a zřízení nezávislé jurisdikce a pro revoluci velmi 

typický požadavek všeobecného ozbrojení středních vrstev. Přítomným radikálům se do prvního 

znění petice podařilo dostat i požadavek na „organizaci práce a mezd“. Svatováclavským výborem, 

který byl zřízen o den později, však byly postupně (zejména zásahem F. A. Braunera a A. M. 

Pinkasem) veškeré sociální požadavky marginalizovány a vyškrtány, až nakonec na konci března 

zůstaly pouze státoprávní a jazykové body a návrh na plošné vykoupení z roboty.158 Autoregulační 

strategie české politiky, spojeny s nadřazením národních práv nad obecné politické a sociální, které 

se formovaly již v době předbřeznové, se projevily za revoluce v praxi. Je jimi zásadně ovlivněna 

i Havlíčkova publikační činnost minimálně ve 12 měsících od března 1848, během kterých 

prohlašoval, že jedině (umírněně liberální) Slovanstvo je oporou habsburského domu.  

 Ve Vídni měly březnové dny o mnoho bouřlivější průběh. Zde se již na přelomu února a 

března objevily pod dojmem francouzských a italských událostí anonymní letáky požadující 

odstoupení Metternicha a zavedení konstituce. 9. března vyšla petice vídeňských měšťanů mající 

umírněný liberální program, jenž byl 12. března zradikalizován ve stále ještě uctivé petici 

vídeňských studentů, kde se objevil požadavek na všeobecné zastoupení lidu v rozhodujících 

                                                            
158 S průběhem pražských událostí od původního znění petice z 11. března do vydání tzv. „kabinetního listu“, 

definitivní odpovědi vídeňské vlády, z 8. dubna se může čtenář v české historiografické produkci seznámit téměř 

z hodiny na hodinu, tudíž nemá smysl se o něm dále rozepisovat. Viz díla ROUBÍK, František, Český rok 1848, 

Praha 1931; POLIŠENSKÝ, Josef, Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1978; URBAN, Otto, Česká 

společnost 1848-1918, Praha 1982; ŠTAIF, Jiří, Revoluční léta 1848-1849 a české země, Praha 1990. 
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legislativních orgánech. Ve stejné době zároveň na vídeňských předměstích začaly první známky 

nepokojů textilních a strojírenských dělníků. Do této značně napjaté situace připadlo na 13. března 

zasedání dolnorakouských stavů.159  

 Toho dne se v Panské ulici, kde se nacházel dolnorakouský stavovský sněm, a v okolních 

ulicích již od dopoledních hodin začal formovat dav tvořený převážně studenty a dělníky. Když to 

vypadalo, že chtějí obsadit budovu sněmu a sami „svrhnout“ knížete Metternicha, zasáhlo proti 

nim vojsko. Na místě zůstalo pět mrtvých a spontánní shromáždění se změnilo v revoluční hnutí. 

Následující tři dny probíhaly ve znamení pouličních bojů. Po Vídni se pohybovalo téměř 30 000 

ozbrojených mužů, dělníkům byly zbraně ale odepřeny na nátlak liberálního měšťanstva, které se 

po rozhodujícím kroku studenstva a dělnictva rovněž odhodlalo vstoupit do politiky ulice. Zatímco 

události vnitřní Vídně byly líčeny jako „boj za svobodu“, tak jejich obdoba na vídeňských 

předměstích, během nichž bylo zničeno několik fabrik, byla líčena v termínech „vzbouření 

lůzy“.160 První vídeňská revoluce, které padlo za oběť asi 50 lidí, skončila 15. března odstoupením 

Metternicha z kancléřského úřadu, zrušením předběžné cenzury a přislíbením ústavy. 

Odhodlaností národních gard, další vymožeností třech březnových dnů, vystoupit proti dělnictvu 

se rovněž již na počátku revoluce projevily třídní rozpory, které měly nadále ohrožovat klidný 

průběh přestavby Rakouska z absolutní monarchie na moderní ústavní stát. 

  

Nadšení z pádu absolutismu a příslibu ústavy zavládlo v celé monarchii. Města se pokryla vlajkami 

a jejich obyvatelé, nyní již občané (avšak stále většinou ctící císaře) hrdě nosili konstituční 

kokardy. Naděje a obavy nových časů se promítly i do psaní o námezdně pracujících. První dva 

optimistické měsíce revoluce byly charakteristické nadějemi, že svobodný režim konečně vyřeší 

neutěšený stav lidí práce, na druhé straně se od počátku projevoval zvýšený strach, že by se duchem 

svobody mohlo nechat dělnictvo „svést“ k dalším výstupům. Z toho důvodu se ihned od 15. března 

staly debaty, do kterých se nyní zapojovali publicisté, podnikatelé a v menší míře i pracující, o 

dělnické bídě, organizaci práce, právu na práci či nebezpečí radikalizace chudých významnou 

součástí veřejného prostoru. 
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 Wiener Zeitschrift pod redakcí Augusta Bachmanna zpravoval vídeňské čtenářstvo 

v článku z 28. března o organizaci práce o zakládání veřejných dílen ve Francii. Připojil při té chvíli 

hrdé svobodomyslné prohlášení: 

 

Vídeňský časopis je orgán pro tento čas a život, aby nebyl nevěrný svým úkolům, chce věnovat patřičnou 

pozornost sociálním otázkám doby; […] 

„Pro mnoho lidí je výraz ‚organizace práce‘ Pandořina skřínka, která vypustí do světa veškeré hrůzy. Jindy 

se svým vzděláním chlubící muž nás zrazuje od toho, abychom se vydávali na cestu po ‚tomto laně 

napnutém nad propastí komunismu.‘ Nechť se uklidní! Varování a zákazy nás nepřesvědčí. Svoboda bádání 

a ducha nezná žádné hranice, […].161 

 

O týden později stejné periodikum (pod rozšířeným titulem, který měl zdůraznit jeho obrat k věcem 

veřejným) tento závazek skutečně splnilo, když vydal další úvahu o dělnické otázce založené opět 

na zprávě o revoluční Francii. Původní příslib otevřenosti všem řešením sociálních otázek ale 

zaznamenal změnu. Autor pozoroval s krajními rozpaky, že se rovněž pár dělníků stalo členy 

provizorní vlády, kde podle něj měli sloužit jako zbraň v rukou republikánů. Stejně tak se mu 

nelíbilo, že se v Paříži všude mluvilo o organizaci práce, o minimálních mzdách nebo že stále 

přibývaly veřejné dílny. Rovněž diskutovaný podíl dělníka na ziscích podniků byl podle autora 

článku nesmysl, jelikož porušoval „všeobecnou zásadu“ regulace mezd pouhými tržními principy, 

a také měl ohrožovat dělníka ještě více, než kdyby zůstal pouhým zaměstnancem, který nemá podíl 

na zisku ale ani na rizicích: 

 

„Jsme tedy názoru, že by měli věci zůstat v dnešním stavu, že bychom neměli nic podnikat pro to, aby se 

změnil stav věcí, v rámci kterého je velmi početná část lidu vydána napospas nedostatku a bídě? V žádném 

případě. Jen se vyslovujeme proti banálním frázím o ‚organizaci práce‘ či ‚vyrovnání mezi prací a 

kapitálem‘ či jak se všechny ty hesla nazývají.“ […] 

 Otázku vztahu mezi kapitálem a prací, jak ji člověk nastavil v novější době, se vůbec nedá vyřešit 

teoreticky“162 

 

Namísto toho autor pro rakouské prostředí navrhoval toliko dva prostředky na potírání dělnické 

bídy: zrušení spotřební daně, tzv. akcízu, který vyvolával nenávist už v době předbřeznové a 

požadavek na jeho zrušení se objevil v mnoha revolučních letácích, a na druhé straně zase zřízení 

daně pro továrny i pracující v ní, kterou by měla vybírat obec a následně ji přerozdělovat mezi 

                                                            
161 Organisation der Arbeit, Wiener Zeitschrift für Kunst Literatur, Theater und Mode 1848, No. 63, 28. 3., s. 250. 
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nemocné a staré dělníky. To měly být návrhy, které „povedou k praktickým výsledkům“ a „kterým 

dělník rozumí.“  

Autor odmítal pokřivovat tržní regulativy vstoupením státu do vztahu zaměstnance a 

zaměstnavatele a snažil se vymyslet nástroje na umenšení dělnické bídy, které se nacházejí mimo 

sféru práce, zde konkrétně v jakémsi požadavku povinného sociálního a zdravotního pojištění, 

který se objevoval v návrzích na zřizování spořitelen už od doby předbřeznové. Jako zásadní se 

rovněž jeví ono odmítání „nepraktických“ teorií. Pokud bychom hledali nějakou všeobecně 

sdílenou figuru vážící se k dělnické otázce v revoluci, je to tato. Jde o další z řady rozporností 

diskuze o moderních sociálních nerovnostech v Rakousku. Veškeré úvahy, které překračovaly 

horizont empirického pozorování, byly pojmově i konceptuálně závislé na francouzských vzorech 

– každý, kdo se chtěl vyjádřit k postavení dělnictva, se musel nějak vyjádřit minimálně k 

„organizaci práce“ či „právu na práci“. Druhým dechem však byla hned zpochybňována jejich 

praktická uplatnitelnost či kritizována jejich obsahová prázdnota.  

Lze to nalézt u Havlíčka, ale i u rakouských socialistů: tak například Franz Laß vyslovil na 

stránkách Sonntagsblätter u příležitosti blížícího se otevření říšské konstituanty domněnku, že 

zástupce lidu na sněmu musí být především socialista. Zároveň ale hned dodal: „přičemž nemyslím 

ani na St. Simona, ani na Fouriera, toliko chci říci, že první úkol i poslední cíl poslancovy činností 

musí zahrnovat, že bude energicky pracovat na rekonstrukci společnosti.“ Podobně o pár stránek 

dále psal, že si nepřeje, aby do poslaneckých lavic zasedli „nějací Louisové Blancové, nýbrž 

v každém smyslu praktičtí socialisté“.163 

Obecně se ovšem požadavek právní regulace vztahu zaměstnance a zaměstnavatele (ani u 

Laße), jak to v době předbřeznové požadovali například Petrhaler, Schirnding či v podobě ucelené 

státoprávní teorie Stein, příliš často v publicistice revoluční monarchie neozýval. Zůstal – až na 

úplné výjimky typu Jana Ohérala – omezen pouze na velmi radikální hlasy, jež byly pro ostatní 

veřejnost nestravitelné. Například skupina okolo časopisu Constitution, volala po zřízení 

ministerstva práce, které by garantovalo dělníkům „právo na práci“.  

Žádné uzákonění práva na práci se sice nekonalo, ale 6. 5. 1848 bylo zřízeno ministerstvo 

veřejných prací (pod prvním ministrem Andreasem von Baumgartnerem). Jeho úkolem bylo 

snižovat sociální napětí a to především ve Vídni. Dávalo nezaměstnaným dělníkům a dělnicím 

                                                            
163 LAß, Franz, Der Socialismus und Die Volksvertreter unserer Zeit. Zur Eröffnung unseres constituirenden 

Reichstage, Sonntagsblätter 1848, 25. 6., s. 455-459, citáty s. 455 a 458. 
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alespoň minimálně (a z veřejných peněz) placenou práci. 164 Jeho několika měsíční fungování (do 

října 1848) se zakládalo na systematizaci již zaběhlých předbřeznových praktik, kdy jednotlivé 

zemské sněmy podobně zaměstnávaly dělníky na různých pracích, typicky šlo například o stavby 

silnice, jejichž účelem bylo zmírnění sociálního napětí. Nechvalně proslul, jak ještě uvidíme, v čele 

ministerstva rodák z moravského Fulneka Ernst von Schwarzer, který byl doposavad vídeňské 

veřejnosti znám jako publicista. 

Dalším příkladem budiž Požadavky komunistické strany v Německu, které ještě vedle 

Komunistického manifestu sepsali Marx s Engelsem speciálně pro německé země zmítané 

revolucí. Ve Vídni se ve formě letáku objevily již na konci března a 8. dubna je dokonce v plném 

znění zveřejnily Allgemeine Österreichische Zeitung. 17 bodů dokumentu obsahovalo vedle 

požadavků na zřízení velkoněmecké republiky či všeobecného mužského volebního práva nad 21 

let rovněž výzvy k zestátnění veškerých hromadných dopravních prostředků (železnic, kanálů), 

omezení dědičného práva či zřizování národních dílen, které by dělníkům garantovalo práci.165 

 

Pražské úřady i česká publicistika si od počátku březnových dnů uvědomovaly nebezpečí ulice. 

V prvním „konstitučním“ čísle Pražských novin ze dne 16. 3., ještě pod redakcí Karla Havlíčka, se 

objevilo Provolání k obyvatelstvu Pražskému, které upozorňovalo na sociální nebezpečí ohrožení 

majetku. Českého čtenáře rovněž varoval již několik dní po 15. 3. káravý hlas všeobecně 

uznávaného Františka Palackého, aby si nevykládal nově nabytou svobodu jako výzvu k lenivosti 

nebo přílišné radikalitě. Tyto dva neduhy ostatně mnohým publicistům splývaly již v době 

předbřeznové:  

 

„Ve hrubém omylu by byl ten, kdo by se domníval, kupř. že skrze konstituci přišlo nějaké tak říkaje 

milostivé léto pro všecky lenochy, hlupáky, marnotratce, odbojce a nepořádné lidi vůbec. Těm se nikdy a 

nikde nepovede dobře, poněvadž požehnání boží spočívá jen na věrné a rozumné příčinlivosti a pořádku.“166 

 

Zároveň ale měly návrhy na řešení sociální otázky i v české publicistice od počátku důležitý vliv 

na formování politických táborů. První, kdo na sebe vzal zodpovědnost vysvětlit obyvatelstvu 

pojmy vážící se k analýze dělnické bídy, byl Karel Sabina, který měl z českých osobností roku 

                                                            
164 HÄUSLER, c. d, 1979, s. 192-196. 
165 MARX, Karl – ENGELS, Friedrich, Forderungen der kommunistischen Partei in Deutschland, in: Obermann, 

Karl (ed.), Flugblätter der Revolution. Eine Flugblattsammlung zur Geschichte der Revolution von 1848/49 in 

Deutschland, Berlin 1970, s. 128-129. Údaj o zveřejnění v novinách HÄUSLER, c. d., 1979, s. 193. 
166 PALACKÝ, František, Co jest konstituce? Pražské noviny 1848, Č. 23, 19. 3., s. 90.  
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1848 v každém případě nejvíce načtené francouzské socialisty. To se začalo projevovat od počátku 

dubna, kdy vystřídal v pozici redaktora Pražských novin a Včely (dříve České včely) Karla 

Havlíčka, jenž přešel do nově založených Národních novin. 

 Dne 26. dubna vyšel na stránkách Včely článek „Proletariat“, jehož autorem byl zcela určitě 

právě Karel Sabina.167 Podle autorových slov tento text napsal proto, že v době, kdy všichni chtějí 

proletariát, tuto „státního života nemoc“ či „nemocnou část státního těla“, odstranit, je třeba zprvu 

tomuto slovu porozumět. Nejdříve vysvětloval původ proletariátu ve starém Římě a následně líčil 

jeho postavení v moderní době, v které se teprve „toto slovo stalo světoznámým, kdy radikalism, 

chartism, kommunism a socialism v politická hnutí vešly a na svůj znak vytkli proletariat168.“ Mezi 

proletariát nezahrnoval pouze tovární dělnictvo, ale všechny, kteří trpí nedostatkem či nejistotou 

„majetnosti výživy“, tedy práce, to znamená žebráky, dělníky, ale i málo placené úředníky 

strachující se, zda budou moci svou rodinu uživit i další den. Sabina zde ale rovněž kritizoval, že 

mnoho lidí má slovo proletariát spojeno s kriminalitou, tím konec konců rozporoval diskurzům, jež 

se okolo dělnictva utvořily v předbřeznové době: 

 

„Neštěstí je, nikoli však zločin, býti proletárním. Dějiny hrdelních soudů učí nás, že ne pouze z proletárních, 

nýbrž i z jiných a vyšších stavů podvodníci, zloději, loupežníci a vražedníci i jiní zločincové vyšli. Nebo 

v každé třídě mohou býti povrhelové a špatní lidé. Bylo by bludné a nespravedlivé, a zmátla by se příčina 

účinkem, kdyby se myslilo, že slovo proletariat má na sobě pojem sprostoty, luzy a nebo i nedbalosti, 

zločinství.“169 

 

Bylo by ale příliš schematizující a silné tvrdit, že poukazování nikoliv na nemorálnost chudého a 

dělníka, ale na nemorálnost bídy či dokonce návrhy na systémová řešení sociální otázky, bylo 

nějakým společným znakem celého radikálně demokratického proudu v náhledech na sociální 

otázky během revoluce. Pokud bychom přece jen nějakou figuru všech radikálů chtěli vyzvednout, 

je to právě ono rozporování obrazu nemorálního „chudého“. To se nejvíce projevilo například 

mnoha články o „chvályhodném“ chování dělníků během svatodušních bouří v českém radikálním 

tisku. Jinak je ale možné v radikálně demokratickém tisku nalézt důrazy zhruba na ose mezi dvěma 

krajními body: na jedné straně volání po nutnosti výchovy, vzdělávání a sebevzdělávání dělníků a 

na druhé straně kritika nepoměru blahobytu „vykrmených boháčů“ s postavením „v potu tváře 

                                                            
167 [SABINA, Karel], Proletariat, Wčela 1848, č. 33, 26. 4., s. 129; č. 38, 13. 5., s. 151. 
168 Tamt., s. 129. Citováno i s gramatickou chybou. 
169 Tamt., s. 151. 
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lopotících se chuďasů“, jak to například ve svém známém textu Poměr pracujícího lidu k boháčům 

užíval Emanuel Arnold.170 Není ale náhodou, že ten samý autor rovněž napsal: 

 

„Již povstávají mužové velkého ducha ve světě, kteří nový život do člověčenstva vdechnout a chudé z jejich 

nevýslovné bídy vytrhnout chtějí, ale nesmí sobě lid to, co se pro něj připravuje, sám nevčasnými domácími 

různicemi kaziti.“171 

  

Radikální demokrati počítali s dělníky jako s rezervoárem revolučního boje, zdatnými pomocníky 

při kočičinách nebo na barikádách, neměli se ale stát ani v jejich pohledu politickým subjektem 

své vlastní materiální emancipace. Tím zradikalizovali, ale nepřekonali, liberalismus 

Staatslexikonu.  

 To platilo i pro Sabinu. On byl ale z radikálů a vůbec z celé české politiky jediným, kdo 

dokázal pojmout dělnickou frustraci jako širokou sociální otázku, teoretický a vědecký problém 

moderního věku. Jeho texty navíc překračovaly úroveň pouhých komentářů k zahraničním 

autorům. To se projevilo už v jeho článku o Louisi Blancovi, který rovněž otiskl ve Včele172 v 

květnu roku 1848. 173 Zde řešil především dvě věci, které jinak ani mnoha radikálům nedocházely: 

čím to je, že lid („hladové, trpící, potlačované množství“) je hlavní síla a většinou i hlavní oběť 

moderních revolucí a přitom z revolučních výdobytků nikdy nic nemá.  V popisování této 

nespravedlnosti používá pro dějiny a revoluce barokní symboliku divadelního jeviště.  Zatímco 

před rokem 1789 tento lid byl pouze za oponou, kde mohl zvolávat ‚vivat‘, tak ve Velké 

francouzské revoluci se stal hlavním hercem, i když mu to přineslo pouze jeho vlastní krev. Na 

druhou stranu ale Sabina uznal alespoň osvobození rolnického stavu jako výdobytek roku 1789, je 

tedy jasné, že jeho úvahy směřovaly na jiný „lid“.  

V červencové revoluci roku 1830 vystoupil lid taky, což opět zase k ničemu nevedlo: 

 

                                                            
170 O vzdělávání dělnictva např. nepodepsaný text Jak je možné zušlechtiti třídu dělnickou, Pražský večerní list 1848, 

č. 16, 26. 6., s. 62; č. 17, 27. 6., s. 64, k nalezení rovněž u MYŠKA, M., - NOVOTNÝ, K., c. d., 1966, s. 182-185; 

text Arnolda viz ARNOLD, Emanuel, Poměr pracujícího lidu k boháčům, Občanské nowiny 1849, č. 65, 26. 4, 

k nalezení Tamt., s. 204-210.  
171 ARNOLD, Emanuel, O Potřebnosti domácí mír mezi občanstvem zachovávati a náruživostem pro národnost nyní 

uzdu nepouštěti, Občanské noviny 1849, 3. 4. Cit. dle Kosík, Karel Čeští radikální demokraté (výbor politických 

statí), Praha 1953, s. 123. 
172 Sabina působil jako redaktor ve Včele 5. 4. – 5. 7. a 4. 10. – 30. 12. 1848. – údaj přebrat od KUSÁKOVÁ, Lenka, 

Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830-1850), Praha 2012, s. 387. 
173 [SABINA, Karel], Louis Blanc, Wčela 1848, č. 40, 20. 5. 1848, s. 159-160; č. 41 a 42, 27. 5., s. 165. 
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„Když ale zápal boje přešel, vystoupili hlavní hercové, kteří před prachovým kouřem byli uprchli, 

opět ze své skrýše a zahnali své ušpiněné a otrhané zástupce nazpět do dušných tmavých doupat. […] [

 [O]d tohoto okamžení začíná převrat.“174 

 

Lid v revoluci z roku 1830 už byl podle Sabiny uvědomělejším než lid z roku 1789 a došlo mu, že 

tato revoluce nebyla konfliktem mezi svobodou, rovností a despocií, nýbrž šlo o boj „privilegia 

rodu“ a „privilegia peněz“, které také konečně zvítězilo: poroba, která dříve utiskovala rolnictvo 

„nyní přešla na rámě dělnické ve městech.“  

A to byl konečně druhý problém modernity, ke kterému Sabina od počátku směřoval. 

Strádání lidu dostalo vyvstáním proletariátu svou konkrétní podobu. Podobně jako Lorenz Stein 

chápal bídu proletariátu jako pole, kde se setkává veškerá nerovnost (u Sabiny spíše 

nespravedlnost) moderního světa. Rovněž si uvědomil, že proletariát je novým typem chudého lidu, 

který se své bídě již „nepoddává v zádumčivé pohroužen hloubání, nýbrž dospěl k vědomí nejen 

své bídy, ale člověckého práva.“175 K tomuto poznatku dospělo mnoho intelektuálů a intelektuálek 

(George Sandová či Flora Tristan), kteří pozorovali, jak tovární dělnictvo pomalu narovnává svá 

záda. Důležité bylo, jak chtěli tuto situaci řešit. „Vědecký komunismus“, jak své nauce říkal Marx, 

prosazoval intenzifikaci tohoto boje, Sabina se přidržel linie Steinovy, kterou velmi dobře znal a 

podle svých slov i ctil.176 

 Sabina ještě v květnu psal do Včely úvodní článek k plánovanému většímu cyklu 

Socialismus, další článek však již vzhledem ke svatodušním bouřím nevyšel. V říjnu ještě před 

povstáním ve Vídni dokonce volal na stranách Pražského večerního listu „my chceme nebe míti již 

na zemi!“,177 zde tím však bylo myšleno konečné nastolení „svobody“. Jeho myšlení během 

revoluce o moderních sociálních nerovnostech konečně dostalo jasnou podobu v brožuře Tábor. 

Jiskry časové, kterou publikoval krátce před svým uvězněním v roce 1849, kde tváří v tvář hrozící 

sociální revoluci konečně teoreticky oddělil sféry politické a sociální: 

 

„My k tomu náhledu nyní jsme dospěli, že pouze politickými reformami není člověku pomoženo, ale v 

celém stavu sociálním, v celé naší společnosti podstatné se vykonati musejí opravy a to rychle, nutkavě, 

abychom ochránění byli od revoluce sociální, ovšem nejstrašnější, všechny základy zviklající 

                                                            
174 Tamt., s. 160. 
175 Tamt., s. 165. 
176 SABINA, Karel, Tábor, Jiskry časové, Praha 1849, s. 18. 
177 [SABINA, Karel], Vyznání nové víry, Pražský večerní list z 3. 10. 1848, Cit. dle KOSÍK, c. d., 1953, s. 192. Od 

Kosíka rovněž přebírám Sabinovo autorství tohoto textu. 
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nezáhubnější, jaká se kdy vyřítila na naši zeměkouli. V těchto sociálních opravách leží zárodek 

budoucnosti.“178 

 

Tento názor v české politice roku 1848 (a ostatně ani v celorakouské perspektivě)  vůbec 

nerezonoval, v budoucnu k němu ale mělo dospět mnoho sociálních vědců i států. U Sabiny je 

rovněž výjimečné, že to řekl jasným jazykem moderní sociální analýzy.  

Katolický kněz z Brna František Matouš Klácel, který je obyčejně označován jako 

nejvýznamnější český recipient sociálního katolicismu Pierra Lammenaise,179 choval rovněž jisté 

sympatie k socialismu. Ve svých Listech přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu, 

které vydával během r. 1849 na stránkách Moravských novin a ještě téhož roku vydal jako 

samostatnou knihu (první svého druhu v češtině), hovořil u nutnosti „nápravy“ mnohem méně 

uchopitelně. Jeho Listy jsou změtí různých, mnohdy protichůdných názorů, resp. komentářů ke 

Steinovu dílu, o které se opíral. Zatím co zde jednou Klácel tvrdil, že se chce zabývat socialismem 

a komunismem proto, aby jejich nauku vyvrátil, později označil „mírný a šetrný“ socialismus jako 

jeden z mála proudů, který je schopen marginalizovat vliv „bořivého“ komunismu. Co se týče jeho 

vlastních „léků“, tak zůstal na půli cesty mezi teologickým a moderním sociálním pojmoslovím. 

Požadoval jakousi racionalizaci či systematizaci křesťanské lásky k bližnímu. Šlo tedy o 

stanovisko podobné názorům německých socialistů typu Karla Grüna. Jak sám psal v jednom 

z Listů: „Ejhle, Lidmilko [= Božena Němcová], láska má státi se vědou.“180 

  

Havlíčkovy Národní noviny, poprvé vyšlé 5. dubna 1848, byly v revoluci nejvýznamnější 

platformou české národní strany liberální, jež byla tvořena především kulturní elitou, která se 

zformovala v době předbřeznové. Sám redaktor nenapsal v éře Národních novin žádný teoretický 

článek, jenž by se vyjadřoval k sociálním a ekonomickým záležitostem. Jeho teoretické období, 

kdy napsal zásadní liberálně-ekonomické texty, přišly až během jeho nuceného vysídlení do Kutné 

Hory, kde vydával časopis Slovan. Havlíčkův názor na dělnickou bídu, dělnickou politiku v letech 

1848/1849 a jejich vzájemný vztah tak musí být zkoumán prostřednictvím jeho textů vyjadřujících 

se k dělnickým výstupům. O těch bude řeč později.  

                                                            
178 SABINA, Karel, Tábor, Jiskry časové, Praha 1849, s. 13-14. 
179 LNĚNIČKOVÁ, Jitka, České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999, s. 88. 
180 KLÁCEL, František Matouš, Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu, k vydání připravil 

Miroslav Komárek, Praha 1949, s. 94. 
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 Hlavními nástroji zlepšení stavu chudého byla v Národních novinách výchova a 

vzdělávání, jak to ostatně nastavil už předbřeznový liberalismus. V těchto intencích apeloval 

karlínský učitelský pomocník Josef Mnohoslav Švestka v textu o továrních školách na „lidumilné 

podnikatele“, aby zkrátili dětským dělníkům pracovní dobu z 14 na 10 hodin, aby měly čas na 

vzdělávání a noční návraty domů z večerní školy je nesváděly k mravním pokleskům. Je 

charakteristické, že nepožadoval plošné zavedení tohoto opatření: „Kterak je tedy možná žádaného 

ano svatého účelu docílit? Opět jen spanilomyslností pp. fabrikantů.“ Děti by navíc zkrácení 

pracovní doby svému zaměstnavateli řádně oplatily:  

 

„Dělníček by pracoval s chutí, s láskou; práce nebyla by mu více břemenem, a pánu svému vynahradil by 

v těchto hodinách darovaný čas hbitou a neúnavnou prací, co zatím dosud jsa příliš dlouho prací a 

jednotvárností unaven nejméně 3 z oněch 13-14 hodin prozahálí a promešká.“181 

 

Na stránkách Národních novin nebyl neuspokojivý pracovní výkon pouze důsledkem přemíry 

práce. Mnoho textů pracovalo rovněž s již zaběhlým motivem lenosti jako příčiny bídy i 

dělnických nepokojů – to je důležité zejména v perspektivě rakouského prostoru, v kterém již tento 

pohled mnoho autorů překonalo. Například v textu dr. Jana Melichara byly „lenost a nevzdělanost“ 

hlavními podporovateli lidské bídy – nápravou tedy měly být zrcadlové hodnoty: „činnost a 

vzdělanost.“182 Není divu, že Sabina v září roku 1848 napsal, že se „[nižší třídy] nestanou 

šťastnými cestou pedagogickou“.183  

V případech, kdy ale hrozilo, že chudina bude původcem nějakých lokálních nepokojů, 

nebyl už jaksi čas ji „dovzdělat“. Zde měly nastoupit revoluční národní gardy. Slovy Hermenegilda 

Jirečka: 

 

„Pravé chudiny nebylo by se co obávati; obce samy postaraly by se o její důstojnou výživu; ale jsou lidé 

pokažení, lenošní, kteří majíce nechuť k práci, rádi by nyní v každé vodě lovili a na cizém se pásli. Ti si 

zjednají vždy přívrženstvo veliké a stanou se venkovu, zvlášť menším obcím jako vesnicím časem velmi 

nebezpečné. Máme příklad v sousedním Slezsku Pruském. Proto se ozbroj lid, sestup se v gardu, ne aby 

byla nepřítel proti lidu nemajetnému, nikoli! Nýbrž obrana proti němu, kdyby on se stal nepřítelem obce, 

kdyby on sahal na jmění a bezpečnost osoby a veškerenstva.“ 184 

 

                                                            
181 ŠWESTKA, Josef Mnohoslav, Slowo wčas: o fabrických školách, Národní nowiny 1848, Č. 5, 9. 4., s. 18-19. 
182 MELICHAR, Jan dr., Vyučování lidu obecního, Národní nowiny 1848, č. č. 65, 1.7., s. 257-8, citáty s. 257. 
183 [SABINA, Karel], Čtenářům našim, Pražský večerní list, 30. 9. 1848 – cit. Dle KOSÍK, c. d., 1953, s. 48. Kosík 

rovněž označil „s největší pravděpodobností“ Sabinu za autora textu. 
184 J[IREČEK], H[ermenegild], Národní garda, Národní nowiny 1848, č. 26, 5. 5.,  s. 102-103. 
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Důraz na morální, nikoliv materiální existenci neprivilegovaných vrstev společnosti – 

s významnou výjimkou rolnictva – byl typický i pro redaktora listu, v kterém se předešlé texty 

objevily. V jistém smyslu tento pohled přenesl i do své politiky. Univerzalistický cíl politicko-

publicistické činnosti Karla Havlíčka byl svobodný národ. Proto neviděl rád, když jeho příslušníci 

z nižších stavů bojovali za své partikulární zájmy a nikoliv za národní „všeobecnost“, ani když 

uvnitř národní politiky vznikaly různé názorové proudy. Byl dokonce proti nálepkování politických 

stran. Konzervativci, umírnění, radikálové, liberálové – to vše byla v Havlíčkově názoru pouze 

prázdná slova, měřítkem kvality „zástupců lidu“ měly být jejich moralita a zájem o blaho národa. 

Zdá se, že si Havlíček uvědomoval sociální nerovnosti mezi jednotlivými vrstvami českého etnika, 

ovšem doba žádala, aby byly řešeny v méně důležitých časech než v roce 1848, kdy se mělo jednat 

o budoucnost (národní) rovnosti a (národní) svobody. To může být nejlépe vidět na jednom 

z mnoha programových textů Národních novin, zde ze září 1848, který napsal se spoluredaktorem 

Vilémem Gáblerem: 

 

„Národní noviny nevycházejí ani pro dynastii, ani pro šlechtice, ani pro měšťany, ani pro rolníky, ani pro 

řemeslníky, ani pro kněžstvo, ani pro úředníky, ani pro vojsko, ani pro proletáře, neslouží nikdy jednomu 

stavu proti druhým, nýbrž jsou jen ve službě celého národu, […] 

 Demokracie znamená rovnost, rovnoprávnost celého národu, […]. Jest druh demokratů, který, aby 

se rovnost docílila, o to usiluje, aby všechno co vyššího vzdělanějšího jest, se zesprosťačilo, který všechno 

od shůry dolů shrnuje; k tomuto druhu demokracie, která se nazvati může demokracie sprostoty, nenáležíme 

a náležeti nechceme. My naopak rovnost tak docíliti chceme, […], aby nevzdělaný se vzdělal a vzdělanému 

se vyrovnal.  

[…] 

 A proto považujeme každého, kdo zbytečným drážděním a popuzováním jednoho stavu proti 

druhým různice, nepořádky a nebezpečenství plodí, buď za člověka nerozumného a nezkušeného, […], aneb 

za člověka zlomyslného, jenž ve službě nepřátelů svobody stojí a nepoctivým způsobem svobodu naši 

nemožnou učiniti usiluje.“185  

 

Tyto řádky také charakterizují základní politickou figuru Havlíčka a jeho kruhu v revoluci. V jejich 

pohledu oni byli jediní, kteří svou činností prospívali dosažení kýžených cílů. Kolem nich stály 

dva extrémy: strana „reakce“, která soustavně pracovala na návratu do předbřeznových poměrů, a 

strana „destrukce“ či „přepjatců“, která jim svou rozvracečskou činností hrála neustále do karet. 

V  Národních novinách – v době kdy jeho hlavní redaktor dlel na vídeňském ústavodárném 

sněmu – ale také vyšel úvahový text o proletariátu. 186 V polovině léta roku 1848 ho zde vydal 

                                                            
185 [Úvodník], HAVLÍČEK, Karel – GÁBLER, Vilém, Národní noviny, č. 141, 23. 9., s. 551-552. 
186 KOKOŘÍNSKÝ, W. H., Krátká historie Pražského proletariátu, Národní nowiny 1848, 30. 7., s. 362. 
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spoluredaktor Václav Hanuš Kokořínský – čas vydání článku nebyla náhoda: o několik týdnů dříve 

bojovali dělníci spolu se studenty na pražských barikádách. Autor nakládal se slovem „proletariát“  

velmi volně, což je ostatně také společný znak rané sociální analýzy (a zejména Havlíček byl 

v tomto mistr), nejedná se ale v žádném případě o hloupý text. Kokořínský zde totiž naznačoval 

dalekosáhlé důsledky symbiózy intelektuálů s frustrovanými lidmi práce. Přitom ale používal 

zavedený diskurzivní rejstřík o dělníkovi.  

Podle jeho názoru nejsou „proletariátem“  pouze dělníci bez práce nebo zaměstnaní žijící 

v trvalém strachu o existenci, ale všichni „kdož nemají co ztratit, ale mohou ovšem mnoho nabýt.“ 

„Proletariát“ přitom dělí na dvě skupiny: šlechetný a sprostý – „šlechetní proletáriové“ měli být 

„mužové vážení“, zejména z řad mladé univerzitní inteligence, kterým jde o vydobytí či zachování 

(univerzální) svobody, „sprostí“ pak chudina, jejíž „přání jsou tělesná, týkají se jen krajíce.“  

Problém však mohl nastat, když se obě tyto skupiny spojí, pak „je síla duševní a tělesní pohromadě, 

a tenkrát bývá proletariát nebezpečným, […]. Jakýs kravál způsobit sprostý proletariát dovede, 

nikoliv ale provésti revoluci, tu jen s vyšším proletariátem spojen může začíti.“ Dělnictvo se tak 

v době revoluce podle Kokořínského nevědomky může posunout od svých nízkých zájmů 

k univerzální politice, pokud je pro své zájmy „využívá“ revoluční inteligence. Nápadně to 

připomíná teze o rozdílu mezi ideou a ideologií ve Staatslexikonu. 

 

Již bylo řečeno, že se o dělníkovi pouze nepsalo, dělník sám i v revoluci veřejně vystupoval. 

Hlavním polem, kde se zasazoval o splnění svých požadavků, byla v roce 1848 především ulice či 

petiční prosby na představené orgány, produkoval tiskoviny ale i texty určené pro veřejné čtení. 

Půjde tedy teď o to více prozkoumat vzájemný vztah těchto strategií a v druhém kroku o jejich 

poměr k obecnému diskurzu o dělníkovi. 

 Svatováclavský výbor si získal rychle v očích Pražanů pevnou pozici. Někdy mezi 17. až 

19. březnem, tedy pouze několik dní po jeho založení, kdy si teprve vyjednával legalitu u zemských 

a státních úřadů, byla na výbor poslána petice od tiskařů v továrnách na kartoun, aby „ze 

všeobecného plesání vyloučeni nebyli.“187 Požadovali v nich zásadní redukci tiskařských strojů a 

přijmutí zpět do podniků propuštěné druhy, garanci minimální mzdy 6 zlatých na týden a omezení 

                                                            
187 Text petice je uložen v Národním archivu. Jeho přetisk, z kterého zde cituji, viz Novotný, Karel (ed.), Dokumenty 

k českému dělnickému hnutí 1848-49, Praha 1978, s. 28-29. 
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přijímání nových učedníků. Petice byla psána ve velmi uctivém a poníženém tónu, na jejím konci 

se však objevil jasný vzkaz:  

 

„O to snažně prosíme, a bude-li nám to popřáno, chceme co počestní a pokojní lidé se zachovávati; jinak 

budem přinuceni jiným způsobem sobě pomoci.“ 

 

Byl to velmi zřetelný signál pro Svatováclavský výbor, že je potřeba co nejdříve začít řešit problém 

dělnické bídy. Začal ihned organizovat dobročinné sbírky pro dělnické rodiny a v Týnském dvoře 

na Staroměstském náměstí zřídil pro nezaměstnané dělníky z Prahy, Karlína a Smíchova úřad, kam 

si mohli chodit žádat o veřejné práce. Zároveň byl ale výborem pověřen lékař František Cyril 

Kampelík, aby za výbor jednal s tiskaři o jejich petici. Kampelík byl vybrán asi proto, že byl 

v jistém kontaktu s kartounkáři již v letech 1845-1846 z pověření Měšťanské besedy.188 Působil 

jako zástupce výboru u dělníků pouze 11 dní, ukončil zde svou činnost proto, že byl prý obviňován 

z komunistických tendencí.189 Nicméně během této krátké doby vymyslel koncept časopisu 

nazvaného „Hlásník“, který byl určený speciálně pro tiskařské dělníky, kterým zároveň měl sloužit 

jako platforma pro jejich vlastní hlas. Vzhledem ke krátké činnosti Kampelíka vyšlo jen jedno 

číslo, přesto si je možné i z toho udělat představu, jak si Svatováclavský (Národní) výbor 

představoval uklidnění situace.  

 V jediném čísle Hlásníku190 vyšlo celkově pět textů. První dva byly (česky i německy 

zveřejněná) společná prohlášení zástupců tiskařů. V prvním prohlášení nazvaném „Zpráva o 

tiskařích“ se 13 tiskařů z různých pražských a předměstských kartounek a 4 nezaměstnaní tiskaři 

vyhraňovali proti tomu, že jsou ze všech stran obviňováni ze záměru rušení pořádku. Naopak 

prohlašovali, že si jako ostatní Pražani uvědomují „důležitost nynějších příhod a dějů“, které žádají 

udržení „bratrské svornosti“. Druhé kolektivní prohlášení, „Prosba tiskařů k občanům hlavního 

města Prahy“, bylo v podstatě to samé v rozšířenější formě. Ani zde se neobjevily žádné pracovní 

či mzdové požadavky jako v petici výboru. Dokonce v tomto textu líčili jakési své shromáždění ve 

Štěpánské ulici, v kterém se měli vzájemně povzbuzovat „k udržení pokoje a pořádku“. Zároveň si 

stěžovali, že jejich špatná pověst nemravných buřičů je způsobena také tím, že „mnozí flámové 

leniví a toulaví za tiskaře se vydávají a tiskaři přece nejsou.“191 Na konci svého dopisu upínali 

                                                            
188 Srov. Kampelíkovy vzpomínky na dělnictvo z roku 1848 uveřejněny r. 1870 na stránkách Dělníka. Přetisk viz 

Novotný, Karel (ed.), c. d., 1978, s. 31-39. 
189 POLIŠENSKÝ, c. d., 1975, s. 149. 
190 Hlásník. Poučení tiskařů, řemeslníků a jiných občanů 1848, Sešitek I, březen, Praha. 
191 VŠICHNI TISKAŘI v Praze a kolem Prahy, Prosba tiskařů k občanům hlavního města Prahy, Hlásník I., s. 4. 
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k Bohu své naděje, že jim „společnost lidská“ a „občanstvo koruny české“ pomůže k „patřícím 

právům“, aniž by je jakkoliv specifikovali. 

 Třetím textem je petice nikoliv od tiskařů, ale od občanů z Karlína na Svatováclavský výbor 

ze 16. března, ve které pokorně žádají o pojištění práce a mezd pro dělníky, což zdůvodňovali tím, 

že jinak „ubohý lid“ způsobí nepokoje. To je tedy první a i jediný konkrétní požadavek v celém 

časopise, který ale symptomaticky není vyřčen samotnými dělníky. Čtvrtý článek napsal sám 

Kampelík. Líčil zde čtenářstvu nešťastný život tiskařů a vyjadřoval i určité pochopení pro práce 

neschopné nebo nezaměstnané tiskaře, kteří si své čekání na brzkou smrt krátí tím, že sahají po 

láhvi. Jeho koncepce řešení dělnické bídy ale zůstala opět u apelu na soucit občanů: 

 

„Nynější stav dělníku k zoufalosti vede, odtud velké neštěstí společnosti lidské hrozí, hojte milí 

spoluobčané, pro Boha vás prosím, pokud je čas a trpělivost. Velká síla našich spoluobčanů trpí, vzdychá, 

pláče, lační, zoufá“192 

 

Poslední text časopisu pak vyjadřoval názor, že rolnictví je – na rozdíl od „loupeživých“ válek či 

„někdy lstivého a podvodného“ obchodu – jediný trvanlivý a poctivý způsob dosažení národního 

bohatství. Byla to skoro až ironie, že se romantická dichotomie zkaženosti moderních forem směny 

a výroby a vyzdvihování poctivé zemědělské práce objevila zrovna v časopise pro dělníky. 

 První veřejné projevy dělnictva nesměřující k zaměstnavateli nebo úřadům, nýbrž 

k veřejnosti, slibovaly udržení pořádku a pokoje. Toto se neukazuje pouze jako politická strategie 

Svatováclavského a později Národního výboru, jak na jedné straně umenšit nenávist Pražanů 

k „otrhané nebezpečné lůze“, a na druhé straně zchladit horké dělnické hlavy a tím dosáhnout oné 

vytoužené všeobecné jednoty napříč národem. Naopak šlo o všeobecně rozšířenou sebeprezentaci 

dělnictva v textech určených pro veřejné čtení.  

Na konci dubna poslal výbor tiskařů kartounu osvědčení pražskému purkmistrovi, které 

mělo být zveřejněno jako leták mezi Pražany a pod které bylo podepsáno na čtyři tisíce dělníků. 

Tento list zveřejnily i Národní noviny. Kartounkáři opět zde slibovali, že budou „proti všem, kteří 

jakýmkoliv způsobem pokoj a pořádek v městě rušejí.“193 Národní noviny zveřejnily i pochvalu 

purkmistra Antonína Štrobacha za toto úctyhodné chování. Ve stejném čísle vyšlo v Národních 

novinách (a tentokrát i v Pražských novinách) rozhořčení výboru typografického grémia nad tím, 

že se o typografických dělnících roznáší fáma, že chtějí rozbít rychlolisy – tedy stroje, které jim 

                                                            
192 KAMPELÍK, František Cyril, Stav dělníků vůbec, Hlásník 1848, I., březen, s. 8. 
193 Národní nowiny 1848, č. 17, 25. 4., s. 68. 
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braly práci podobně jako tiskařům kartounu válcové stroje nebo perotiny. Opět se zde objevily 

sliby, že „veškeří údové umění typografického“ chtějí „zachovávat pořádek“ a zasazovat se o 

„mírné zlepšení“ svého dosavadního stavu. 194  

Na začátku května došlo k politováníhodnému rabování židovských obchodů městskou 

chudinou. Typografové (knihtiskaři a sazeči) i tiskaři kartounu vstoupili později ten měsíc do 

stávky. Pražské noviny dokonce (patrně vlivem Karla Sabiny) zveřejnily požadavky tiskařů 

kartounu,195 na druhou stranu zde ale rovněž vyšel text, který obviňoval kartounkáře, že chrání 

pouze své vlastní zájmy.196 Stávka typografů nakonec trvala zásahem Svatováclavského výboru 

necelé dva dny.197  

 Nyní je už snad jasné, kam směřuje má teze. Zdá se, že dělníci pochopili, že pokud chtějí 

vstoupit se svými požadavky do veřejného prostoru, musejí se nejdříve podřídit pravidlům hry, 

které nastavil diskurz o dělnictvu během svého formování v první polovině 19. století. Aby smyli 

svůj nelichotivý cejch líné lůzy, začali se prezentovat jako pracovití strážci pokoje a řádu. Avšak 

jestliže dělník v českém prostředí mluvil do veřejného prostoru pouze proto, aby slíbil, že nebude 

rušit pokoj a všeobecnou svornost, doufaje, že mu to pomůže ve splnění i jeho požadavků, jinde 

mohla být tato strategie použita jako součást politické strategie i v samotném dělnickém psaní. Tak 

se to projevilo v daleko vyzrálejších a odvážnějších výstupech dělníků ve Vídni, kde byl dokonce 

24. 6. založen samotnými dělníky První všeobecný dělnický spolek s vlastním časopisem, nebo 

v Německu. Na prvním sjezdu dělnictva všech oborů, které se konalo v Berlíně mezi 23. 8. až 3. 

9. 1848, padl v závěrečném prohlášení, jež bylo následně odesláno frankfurtskému sněmu, že 

dělníci jsou „přirození ochránci pořádku a řádu“. Zároveň ale s tím účastníci slibu požadovali, aby 

„sociální otázka“ byla zohledněna v připravované ústavě pro spojené Německo.198  

 

I když byli dělníci vyloučeni z aktivního volebního práva do českého zemského sněmu a později 

(i přes protesty vídeňských radikálů) i do říšského parlamentu, tak stejně bylo jasné, že se pomalu 

                                                            
194 COMITÉ, Osvědčení, Pražské konstituční nowiny 1848, č. 32, 25. 4., s. 156; Národní nowiny 1848, č. 17, 25. 4., 

s. 68 
195 TISKAŘI a VZORKÁŘI w Praze a na wenkově, Žádost nešťastných tiskařůw, Konstituční Pražské nowiny 1848, 

č. 42, 28. 5., s. 221. 
196 PROUSEK, Slovo našim fabrikantům a tiskařům, Pražské nowiny 1848, č. 39, 18. 5., s. 202. 
197 K podrobnému průběhu událostí typografické stávky 23. a 24. května 1848 viz NOVOTNÝ, Karel, Hnutí 

typografického dělnictva v Praze r. 1848, in: Zápisky katedry československých dějin a archivního studia, roč. 3, 

Praha 1958, 7-19. 
198 Beschlüsse des Arbeiter-Kongresses zu Berlin. Vom 23. August bis 3. September 1848. Manifest des deutschen 

Arbeiter-Kongresses andie konstituierende Versammlung zu Frankfurt a. M., in: Obermann (ed.), c. d., s. 170-173. 
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začínají učit dělat politiku, která přesahuje izolované a časově omezené výstupy. Tato politika 

v rakouské revoluci 1848/1849 kolísala mezi univerzálním bojem za „svobodu“, kde si dělníky 

přáli vidět především radikálové a – jako tomu bylo v březnové a květnové Vídni, červnové Praze 

a opět říjnové Vídni – vystoupením za své vlastní pracovní zájmy, čemuž se naopak snažili všichni 

ostatní zabránit. Nejvíce politováníhodný boj druhého typu, o kterém rakouský historik Gustav 

Otruba prohlásil, že znamenal definitivní konec koalice revoluční inteligence (s výjimkou studentů) 

a maloměšťanstva s dělníky, se odehrál ve Vídni na konci srpna roku 1848. 199 

 Ernst von Schwarzer, ministr veřejných prací ve Wessenbergově vládě, se v druhé polovině 

srpna rozhodl k radikálnímu kroku, který dopadl na ty nejvíce zranitelné. Dne 18. 8. vydal výnos, 

kterým se snižovala denní mzda ženám pracujícím za erár z 20 na 15 krejcarů a dětským dělníků 

(pod 15 let) z 12 na 10. Ihned po vyhlášení výnosu 21. 8. se v brzkých ranních hodinách vydal 

velký dav tvořený převážně ženami – s největší pravděpodobností šlo o první ženskou demonstraci 

v dějinách Rakouska200 – do vnitřní Vídně, aby zde protestoval před ministerstvem veřejných prací 

a obecním výborem za navrácení mzdových tarifů do předchozího stavu. Ministerstvo si původně 

slibovalo, že mužští dělníci jeho krok uvítají, jelikož se jich nedotýkal a naopak jim poskytoval 

komparativní výhodu, avšak oni se začali přidávat k ženskému davu. Odpoledne ten den již začaly 

první střety s národní gardou. Na druhý den se konala v Brigittenbau a Bründlfeldu nedaleko 

Severního nádraží inscenovaná dělnická demonstrace, která měla karnevalový charakter. Satirický 

pohřební průvod vyprovázel slaměné panáka znázorňujícího ministra Schwarzera na uložení do 

připraveného hrobu. Něco podobného nachystali protestující i následující den, tedy osudného 23. 

srpna v Prateru, kde jinak hlavně probíhaly pozemní práce placené ministerstvem. Slaměnou 

figurínu ministra Schwarzera s 5 krejcary v puse, které měly symbolizovat ušlý plat, zhruba 

tisícový dav obřadně nesl na márách přes celý Prater, tentokrát k připravené šibenici. Zde se ale 

střetl s městskou stráží a národní gardou. Po chvílích vzájemného pokřikování začaly z dělnické 

strany lítat kameny, načež složky veřejné bezpečnosti odpověděly střelbou. Následující 

několikahodinové boje měly smutnou bilanci. Zemřelo při nich na dvě desítky lidí, z nichž 18 obětí 

                                                            
199 OTRUBA, Gustav, Wiener Flugschriften zur Sozialen Frage 1848. I. Arbeiterschaft, Handwerk und Handel. 

Materiallen zur Arbeiterbewegung Nr. 9, Wien 1978, s. XI. 
200 K něčemu podobnému ale došlo v menší míře a organizovanosti již při pražských dělnických nepokojích roku 

1844. Potom, co 24. 6.1844 bylo odvlečeno na výslech něco přes 500 účastníků kartounkářké stávky z jejich 

herberku na Perštýně, se zmobilizoval dav tvořený především ženami, jenž se – vyzbrojen kameny – střetl 

s ozbrojenci na Dobytčím trhu. Viz KUČERA, Rudolf, Páni kamarádi. Gender v raném dělnickém hnutí před rokem 

1848, ČČH 2009/4, s.797-822, zejména s. 810-811. 



79 
 

bylo na straně dělnictva, a v nemocnicích s vážným zraněním skončilo téměř 60 osob.201 Proti 

několika tisícům mrtvých v průběhu červnového dělnického povstání v Paříži, které vyvolalo 

zrušení národních dílen, to sice bylo stále zanedbatelné číslo, přesto to znamenalo zásadní šok pro 

revoluční společnost, která doposavad postupovala víceméně jednotně. 

 Ministr Schwarzer se musel zpovídat v parlamentu. Veřejnost tamější jednání mohla 

sledovat díky uveřejňování obsahů parlamentních debat v mnoha politických listech včetně 

Národních novin nebo Pražského večerního listu. Na interpelace poslanců odpovídal, že tak musel 

učinit, aby město zbavil přibývajícího počtu bezprizorních pracujících, kteří by během zimy, kdy 

by pro ně nebyla práce, ohrožovali bezpečnost města; a také prohlásil – po slibu společného 

postupu od ministra vnitra Dobblhoffa –, že není ochoten od svého kroku odstoupit.202 Z jeho úst 

se ozval také argument, že se stejně o veřejné práce ucházejí především ti, kteří „chtějí zahálet“. 

Na začátku září ale podal demisi. Rovněž ministerstvo veřejných prací bylo nakonec úplně zrušeno 

10. října, tedy tři dny po výbuchu třetího vídeňského povstání roku 1848. V monarchii bylo 

obnoveno pro Předlitavsko až v roce 1908.  

 Zatímco pražský radikální tisk se neklonil k žádné straně a nad výsledky srpnových událostí 

projevoval především lítost,203 Havlíček a druhý dopisovatel Národních novin z Vídně skrytý pod 

iniciály J. Z.204 volili daleko tvrdší slova. Havlíček (a patrně i druhý dopisovatel) v té době ještě 

dlel coby poslanec říšského sněmu ve Vídni, proto přinášel českému čtenářstvu zprávy z první 

ruky. Již vydání Národních novin z 23. 8. otiskly zprávy obou mužů o počátcích srpnových 

událostí. Havlíček psal v duchu své politické strategie mírné cesty mezi reakcí a destrukcí o tom, 

že se dělnické nepokoje setkaly se silným odporem u národní gardy i všech „přátel svobody“, a o 

dělnících jako o politické loutce v rukou radikálů.205 Dopisovatel J. Z. pak použil jiný zaběhlý 

motiv lenosti: 

 

„Nouze finanční, která celé ministerstvo v tu největší rozpačitost uvedla, donutila ministra veřejných prací 

k tomu odvážlivému kroku, že lidu pracovnímu na denní mzdě 5 kr. stř. srážeti chce, maje při tomto počínání 

svém ještě to v úmyslu, aby tak mnohého lenocha, který se mezi lidem tímto nachází, donutil, si jinde práci 

                                                            
201 HÄUSLER, Wolfgang, Soziale Protestbewegungen in der bürgerlich-demokratischen Revolution der 

Habsburgermonarchie 1848, in: Jaworski, Rudolf – Luft, Robert (eds.), 1848/49. Revolutionen in Ostmitteleuropa, 

München 1996, s. 173-195, zde s. 182-4. 
202 Wiener Zeitung 1848, No. 230, 23.8., s. 460. 
203 L., Z Vídně, Pražský večerní list 1848, č. 57, 26. 8., s. 250. 
204 S velkou pravděpodobností by se mohlo jednat o Jana Zapletala, rolníka české národnosti z Moravy, který za 

volební obvod Hranice zasedal v říšské konstituantě. Vzhledem k tomu, že to ale není jisté, ho nazývejme dál pouze 

iniciály. 
205 H. B., Z Wídně, Národní nowiny 1848, č. 113, 24. 8. s. 447. 
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hledati a déle stát neobtěžovati. […] Vinu toho nesou pouze takoví lenochové, jichžto práce za nic nestojí, 

a přece by rádi denně svůj dvacetník měli.“206 

 

O lenosti jako hlavní příčině krvavých událostí psal den po „bitvě o Prater“ (Praterschlacht) i 

Havlíček, netrpělivě již vyhlížející nadcházející hlasování o zrušení poddanství. Zároveň vyslovil 

naději, že s poražením povstání se zmírní i (protinárodní) aktivity tamních radikálů: 

 

„Dnes zde máme déšť, o němžto si přislibujeme, že ochladí bujnost zdejších dělníků (vlastně nedělníků, neb 

kdyby rádi pracovali, přijali by práci na akord [= za úkolovou mzdu] a nechtěli by za lenošení věčnou mzdu 

od státu) a Frankfurtských republikánů, kteří těchto dělníků za nástroj svůj užívají.“207 

 

Dopisovatel J. Z. psal (dne 26.8.) z Vídně velmi zevrubně o událostech v Prateru. Nejvíce ho 

znepokojovalo, že dělnictvo svými nízkými zájmy pomohlo reakci získat důležité politické body. 

Ještě k tomu ale připojil teoretickou úvahu o rozporech svobodné společnosti. Spatřoval v každé 

konstituční monarchii „tu zvláštnost, že se v ní jednotlivé kasty mnohem zřetelněji vyvinují“ než 

v absolutismu. K dělení do těchto „kast“ docházelo na základě „majetnosti“, čímž snad myslel 

nerovnoměrné rozdělení majetku. To se podle něj dělo do té míry, že nakonec zůstanou pouze jen 

dvě hlavní „kasty“: „bourgoisie“ a „proletariát“:  

 

„Tyto dvě jsou si zcela odporující, zároveň také každá na jiném stanovisku stojí, ona totiž na 

politickém, tato pak na sociálním, a boj, který pospolu vedou, pozůstává v tom, že proletariát 

všecku politickou socialismu podrobiti chce, bourgoisie by ale ráda všechen socialismus zničila, 

poněvadž ji tento do živého sahá.“208 

 

J. Z. nebyl v tomto článku zarytý nepřítel proletariátu. Argumentoval ale, že pokud nechce úplně 

podlehnout buržoazii, musí změnit celý svůj boj a jeho taktiku: předně se musí dovzdělat a 

dosáhnout blíže nespecifikované úrovně morality („ctnosti“) a jeho boj nesmí být pouze materiální, 

jelikož ten škodí jemu i „svobodě“. Kruhu kolem Národních novin tak nebylo úplně cizí sociální 

myšlení, ale jeho postoj byl jasný: dělnictvo svými zájmy škodí univerzální svobodě a všeobecné 

svornosti revoluční společnosti. Zejména u Havlíčka se zdá, že vůbec nepochopil, o co šlo. Jinak 

velmi bystrý a vtipný komentátor zde dokonce plně přebíral diskurz vídeňských nejvyšších úřadů 

z konce 18. století, kde se objevovalo dělnictvo jako líná a nevychovaná lůza, která se může snadno 

stát politickým nástrojem v rukou emisarů revoluce. Zatímco ale v očích např. hraběte Pergena 

                                                            
206 J. Z. Z Wídně, Národní nowiny 1848, č. 113, 24. 8. s. 447. 
207 H. B., Z Wídně, Národní nowiny 1848, č. 116, 27. 8., s. 458. Psáno 24. 8. 
208 J. Z., Z Wídně, Národní nowiny 1848, č. 118, s. 463. 
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ohrožovali dělníci stabilitu absolutního řádu, u Havlíčka již představovali ohrožení pokroků 

svobody a zrovnoprávnění rakouských národů. To ho ale nevedlo k tomu, aby více promýšlel 

způsoby, jakými dosáhnout, aby se i námezdní pracující mohli naplno radovat z pádu absolutismu 

a nepodnikat vlastní akce k zlepšení své pracovní a životní situace, pouze směrem k nim zdvihal 

kárající prst, aby si uvědomovali význam doby a nekontaminovali svými požadavky veřejný 

prostor.  

 

Alarmující výsledky 21. – 23. srpna daly podnět k dalšímu oživení diskuze o „dělnické otázce“. 

Například Sonntagsbläter přinesly dne 27. 8. článek, v kterém jeho autor sliboval, že vymyslel pro 

Rakousko konečně praktické řešení organizace práce na následující staletí. Říkal, že dělníci od 

doby velkého Josefa II. utíkali před „otroctvím roboty“ z venkova do měst, kde čekali od průmyslu, 

„tohoto obra, jenž každého omámil“, ochranu. Doposavad ale byla situace taková, že se ve větších 

městech nebezpečně kumulovaly nevyužité pracovní síly. Autor říkal, že „poměr pracovních sil 

v Rakousku nám přijde jako poměr vody na Zemi. Není jí nedostatek ani přebytek, jen je 

nerovnoměrně rozdělená.“209 Řešení tedy tkvělo v tom, že se nevyužití a deprimovaní dělníci 

přesunou z přetíženého urbánního prostoru zpátky na venkov, kde pro ně bude dostatek práce. 

Důležitá měla být dobrovolnost celé akce, proto bylo zásadní dělníkovi vysvětlit výhody tohoto 

kroku. 

 O dva dny později, 29. 8., se ve Wiener Zuschauer objevily obavy, zda se mezi dělnictvem 

nerozšiřuje „jed komunismu“.210 Stejného dne se konal pohřeb zabitých dělníků z 23. srpna, který 

se vyvinul do jedné z největších demonstrací od březnových dnů. Pohřbu se účastnil rovněž Karel 

Marx, „apoštol německého komunismu“, jak ho vídeňské listy nazývaly, který do Vídně přijel 

z Berlína 27. 8., aby se na vlastní oči seznámil s poměry vídeňského dělnictva. Pobyl zde 10 dní a 

měl tři přednášky.211 V první přednášce pro Demokratický spolek, kde ho poslouchali například 

vídeňští radikálové Ernst Violand, Hermann Jellinek a Andreas Stifft, zdůrazňoval, že na vídeňské 

ulici šlo o boj mezi proletariátem a buržoazií. Další dvě řeči pronesl na půdě Prvního všeobecného 

dělnického spolku, kam ho pozval jeho zakladatel a předseda, knihvazačský tovaryš Friedrich 

Sander. V první zpravoval dělníky o „zostřování třídních rozporů a bojů“ v celé Evropě a o boji 

                                                            
209 F-ST-R, L., Arbeiterfrage, Sonntagsbläter 27. 8., s. 630-632, citát s. 632. 
210 Wien, Wiener Zuschauer 1848, No. 137, 29.8., s. 1094-1095. 
211 STEINER, Herbert, Karl Marx in Wien. Die Arbeiterbewegung zwischen Revolution und Restauration 1848, 

Wien – München – Zürich 1978. 
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francouzského dělnictva v červnovém povstání proti zrušení národních dílen. Jeho hlavní 

teoretická přednáška se konala 2. 9. 1848. Zde hovořil o vztahu námezdní práce a kapitálu, 

respektive o postavení námezdního dělníka v kapitalistické společnosti. Při této příležitosti se 

vídeňské dělnictvo patrně poprvé mohlo setkat s tezí, že jejich práce se stala v moderních 

socioekonomických poměrech zbožím, které musí prodávat kapitalistovi.212 Strach vyjádřený ve 

Wiener Zuschauer zkrátka nebyl úplně nemístný. 

 

Začátek září v monarchii tak nebyl pouze ve znamení oslav konečného osvobození rolníka, když 

bylo po vleklých debatách konečně 7. 9. vyhlášeno zrušení poddanství za mírnou náhradu. Smutná 

bilance dělnických nepokojů a další protesty dělníků a radikálů nutily veřejný prostor se opět 

zabývat socialismem a komunismem. Sigmund Engländer, šéfredaktor radikálního Wiener 

Charivari, prvního úředně zastaveného časopisu v roce 1848, rovněž označil komunismus za 

„čirou bláznovinu“, která činí člověka „závislým na surové matérii“, k socialismu ale choval 

sympatie. Podle něj byl nástrojem, který mohl zkrotit růst největších extrémů moderní společnosti: 

vrstvy „proletářů“ a „rentiérů“. Socialismus v jeho očích byl s to zajišťovat svobodný vývoj každé 

osobnosti a zároveň ponechávat ve společnosti řád. Navíc ještě jednu otázku byl schopen 

socialismus na rozdíl od komunismu řešit, a to postavení ženy, její zrovnoprávnění s mužem – toho 

komunismus dle Engländera schopen nebyl, jelikož chce všechno právo zrušit.213  

Z církevních kruhů se naopak ozývalo vyzvedávání charitativní pomoci a kritika mravní 

zpustlosti socialismu a komunismu. Katoličtí kněží věnující se v době revoluce publicistice také 

nejvíce pracovali s romanticky-konzervativní kritikou modernity, která se již v revoluci objevovala 

velmi zřídka. Tak například katolický kněz, antisemitský publicista a šéfredaktor vídeňských 

Kirchenzeitung Sebastian Brunner, mluvil o „švindlu peněz“ (Geldschwindel), rozvoji vynálezů a 

fabrik, které „udělaly z mnoha lidí proletáře“. Jeho řešení bylo následující: 

 

„Pro proletáře se musí udělat něco velkolepého, státy ale při řešení této otázky vykrvácejí (verbluten)! Pouze 

láska pravého křesťanství, jak jsme ji hleděli praktikovat po všechna století v katolické církvi, zde může 

jako jediná připravit léčivý balzám, který poskytne trvalou pomoc.“214 

 

                                                            
212 K třem přednáškám viz STEINER, c. d., 1978, s. 142n, 168n, 171n. 
213 ENGLÄNDER, Sigmund, Communismus, Socialismus und Humanismus, Wiener Charivari - Politisches 

Tagsblatt für Spott und Ernst mit Karikaturen 1848, No. 65, 2. 9., s. 253-245. 
214 BRUNNER, Sebastian, Gesellschaftliche Zustände, Wiener Kirchenzeitung für Glauben. Wissen, Freiheit und 

Gesetz in der katholischen Kirche 1848, No. 101, 21. 11., s. 405-407, citát s. 406. 
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V českém tisku se rovněž objevilo mnoho zpráv o radikálních sociálních teoriích. Již byla řeč o 

Sabinovi a Klácelovi. My se nyní zde zaměříme na další dvě nejrozsáhlejší úvahy. První vyšla na 

stránkách Včely, druhá v Národních novinách. 

Autorem první úvahy byl radikál Ferdinand Kopp, student havířské školy v Banské 

Štiavnici, za revoluce redaktor Řemeslnických novin a pozdější policejní konfident.215 Dnes je 

znám asi už pouze jako autor první brožury o svatodušních bouřích. Během nich bojoval podle 

svědectví Josefa Václava Friče na barikádách v havířském obleku, snad aby dal najevo svou 

příchylnost k pracujícímu lidu. Nebyl jediný, kdo komunikoval pomocí vnější symboliky svého 

oděvu – ukazuje se, že symbolická komunikace byla v polovině 19. století pevnou součástí veřejné 

činnosti: například český poslanec Alois Pravoslav Trojan měl při prvním zasedání vídeňského 

ústavodárného shromáždění na hlavě oblečenou zelenou slovanskou čamaru; podobně Karel 

Sabina agitoval mezi venkovany v rolnickém oděvu.216 Že se skutečně jednalo o všeobecně 

rozšířený jev, svědčí i záznamy z Velké Británie: William Cobbet, který by měl svým agrárním 

radikalismem z Čechů nejblíže asi k Emanuelovi Arnoldovi, hovořil na jedné z chartistických 

demonstrací oblečen v úboru nižšího venkovského šlechtice.217 

 Kopp psal o socialismu do Včely v době, kdy stál v čele redakce opět Karel Sabina. 

V článku „O práci a socialismu“ označoval socialismus za „lásku“ a „svrchovanou svobodu 

zakotvenou v rovnoprávnosti všech národů“. Zároveň zde volal po nové organizaci práce, kde bude 

pro každého zaměstnání.218 Širší úvahu o socialismu zveřejňoval ve třech vydáních Včely 

z prosince 1848.219 Zde na začátku konstatoval, že moderní sociální změny zapříčinily, že se 

pozorování společnosti stalo vědou. Nejdříve zkritizoval učení klasické politické ekonomie, 

reprezentované zde Smithem a Sayem, za to, že postrádá „soustavy pozitivní; bylo to pouze jméno 

pro novou anarchii činností, pro nový boj obecných interesů.“220 Poté zkritizoval skupinu učenců, 

kteří propagovali z důvodů zvyšujícího se rozdílu návrat před moderní dobu. Nakonec rozebírá 

                                                            
215 Bohužel se jeho jméno v dnešní historiografické produkci neobjevuje, proto je zde vycházeno z Fričových pamětí. 

FRIČ, Josef Václav, Paměti, sv. 2, Praha 1960, s. 158 a 396. 
216 VELEK, Luboš, Ideální představy o ústavě, parlamentarismu a zástupcích lidu v revolučním roce 1848/1849, 

Moderní dějiny 2012, č. 20, s. 13-33, zde  s. 19. 
217 PICKERING, Paul A., Class without Words: Symbolic Communication in the Chartist Movement, Past and 

Present, No. 112 (Aug. 1986), s. 144-162, s. 156. 
218 KOPP, Ferdinand, O práci a socialismu, Wčela 1848, č. 97, 2. 12., s. 379-380. 
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učení socialismu v Angliii a Francii. Jak málo bylo doposavad známo Marxovo učení v Rakousku, 

dokládá jeho konstatování, že „v Německu nenalezlo toto učení socialistů přívrženců.“221 

 Kopp většinu textu nepředestíral čtenáři své vlastní myšlenky, snažil se zde především 

představit hlavní francouzské a britské socialisty, vycházel zde snad ze Steina. Nicméně na konci 

článku opět převzal iniciativu. Jeho vlastní teze příliš nesouvisely s předchozím obsahem článku. 

Vyznačovaly se mnohem menší srozumitelností a byly daleko více zastřeny poetickým jazykem. 

Opět zopakoval (jako již publicistika mnohokrát předtím), že je nutno se nestarat pouze o 

materiální zájmy, což ho nakonec dovedlo až k požadavku rovnosti všech národů: 

 

„Tak nám ukazuje proniknutí sociálních poměrů lidské společnosti tmavé stránky podle blahodatné záře; 

podle velikých ještě nedostavených budov lze všude ještě spatřiti zřícení bývalého pořádku pospolitého 

pořádku pospolitého, které náš čas v jeden veliký, pevný, mohutný a nevydobytelný hrad spojiti, za úkol 

sobě vyvolil. 

 Aby se to ale státi mohlo, musí zaniknout výhody člověčenství hanobící, výhody jednotlivých stavů 

a korporac, neb jaro národů počíná a duch vstupuje na trůny, aby vedle bažení po pouhém materiálním jmění 

též vyšší interesy, vyšší požadavky lid k blaženějšímu životu upoutat mohly. Pouhé bažení po jmění […] 

činí život jednotvárným. Rozmanitost života je první a nejhlavnější výsledek života v míru, v němž lid 

národní slavnosti, národní plesy uspořádati může – […] – v tom spočívá nejsvrchovanější blaho obcí, to je 

ideál řízení států – neobmezená vzájemnost, k velikosti národů vedoucí. […] Národ je pánem, národ svým 

soudcem, svým zákonodárcem, národ je jedinkým původcem veškerého blaha a občanského řízení.“222 

 

Národní noviny uveřejnily hlavní teoretické postuláty k socialismu, komunismu i obecně k sociální 

otázce během října 1849, kdy již bylo jasné, že se kontrarevoluční straně povedlo plně převzít 

kontrolu nad politickou situací. Toho si byl vědom i hlavní redaktor Národních novin, ač neustále 

vydával texty na obranu svých pozic mezi dvěma extrémy, reakcí a destrukcí, jež si „ustavičně do 

rukou pracují a o svobodu nás připravují.“223 Nutno říci, že pomalu již ve své opozici k vládě 

zůstával osamocen. 

 Autorem (hned po Klácelově) snad nejrozsáhlejší studie o socialismu a komunismu 

uveřejněné v českém periodickém tisku revolučních let byl advokát, poslanec říšského sněmu a 

občasný dopisovatel Národních novin Karel Tomíček.224 Rovněž pro Tomíčka byla hlavním 

důvodem, proč svou studii uveřejnil, snaha o usnadnění českému čtenáři orientaci v moderních 

                                                            
221 Tamt., s. 397. 
222 Tamt., s. 402. 
223 H. B., Národní nowiny 1849, č. 112, 12. 5., s. 445, cit. dle Tobolka (ed.), c.d. Díl II.2. Národní noviny 1848-1850, 

Praha 1901, s. 542-543. 
224 TOMÍČEK, KAREL, O kommunismu a nynějších socialistických pohybech, Národní noviny 1849, č. 227, 2. 10., 

s. 893 – č. 234, 9.10., s. 920. Autorem je jiná osobnost než publicista Jan Slavomír Tomíček, Havlíčkův 

spolupracovník v redakci Národních novin. Tito dva spolu nebyli ani v příbuzenských vztazích. 
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sociálních proudech a pochopení politických událostí i z tohoto hlediska. Nemluvil ale již o tom – 

jako Sabina –, že by tím rovněž rád přispěl k umenšení počtu proletariátu, chtěl jen hlouběji ukázat 

nauky, jež „jsou společenskému životu nebezpečny“.  

U Tomíčka již není pochyb o tom, že přímo vycházel ze Steinovy interpretace 

francouzského socialismu a komunismu, jelikož zde byl vývoj těchto učení stejně jako ve 

Steinově knize zapuštěn ve vyobrazení moderních francouzských dějin. To zde bylo – jak jsme již 

mnohokrát viděli jinde – „doplněno“ vlastními názory pisatele. Na začátku mluvil o důležitosti 

vlastnického práva („vlastnictví“) jako nejdůležitějším tmelu lidské společnosti a o pracovitosti 

jako Božím úkolu.225 Podle Tomíčka chtěl komunismus a v menší míře socialismus obojí zničit. 

Zde je zajímavé, že většinou byly oba proudy v argumentaci jejich odpůrců napadány z touhy po 

přílišné organizaci společnosti. Tomíček jim naopak zazlíval zničení společenských vazeb a (to už 

ale typicky) hrubý materialismus ničící vše „vyšší“. Destruktivní účinek na společnost měly mít 

z toho důvodu, že chtěly „zrušit“ majetek, na kterém byla u Tomíčka společnost vystavěna. Autor 

tedy odmítl obě učení, jelikož mu konotovaly institucionalizovanou krádež: 

 

„Tu [= v sociální republice] již není společnosti lidské, ona nepovažuje lidi jinak než za jednotlivé tvory, 

kteří dnes žijí a zejtra jich není, kteří na divadle toto světa jen proto se vyskytují, aby se vyživily a nějakých 

rozkoší zažily, ale každý jen pro sebe, sám, beze všeho dalšího a vyššího účele. To není ale nic jinšího než 

postavení zvířat. Mezi nimi také není žádného spojení, žádného činu, který by jednotlivce z nich přežil aneb 

se na všechny potahoval. Mezi nimi nestává žádného přivlastnění do majetnosti, žádného dědičného 

přenášení jmění, žádné vzájemnosti; nic než jednotlivci, kteří přichází a pomíjejí a mimochodem také podílu 

berou na pozemských statcích a radostech života, dle výměru jejich potřeb a síly, které jejich právo činí.“ 

 

O několik stran dál se ale již argumentovalo proti komunismu tradičně: „Stát (společnost)“ budou 

v komunistické společnosti určovat, jaké má mít kdo povolání, zruší se rodina i lidská individualita. 

Zatímco to mu nečinilo příliš problém, se socialismem se vypořádával o mnoho hlouběji. Ani zde 

ale jeho argumentace nebyla úplně koherentní. Nejdříve popisoval na francouzském příkladu 

formování moderní společnosti, kde dospěl konečně k tomu, že „povstaly dva proti sobě stojící 

stavy kapitalistů a dělníků, které tak kolmo naproti sobě stojí, jako stav šlechticů a stav měšťanský 

v časech manských […].226 V této argumentaci pokračoval dál na časové ose francouzských dějin 

až k poražení povstání pařížských dělníků v červnu 1848. Zde ještě hovořil o složitosti celého 

problému moderních sociálních nerovností: 
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„Kdo nynější poměry materiálních interesů a také odhodlanost lidskou zná, musí uznat, že otázka sociální 

poražením tímto […] rozřešena není, poněvadž má opravdu základ v nynějším stavu lidstva, dle kteréhož 

jest velmi těžko vyhověti interesům všech stran. Z uvedených svrchu okolností jest patrno, že jakási 

nesrovnanlivost se nachází mezi kapitálem a prací, kterou vyrovnati třeba.“ 

 

 

Dál se zaobíral jednotlivými socialistickými proudy a „léky“, které postupně vyvracel. 

V argumentaci proti nim již ale nepoužíval jazyk sociální analýzy, jako tomu bylo doposud, nýbrž 

plně „přepnul“ na moralizující kritiku lenosti městského dělnictva, které jedině může k pracovitosti 

motivovat tržní konkurence. Rovněž zde opět rozvibroval romantické tóny o zkaženém urbánním 

prostoru. Není rovněž překvapením, že dělníkovo vylhané utrpení srovnával s opravdovými 

těžkostmi venkovského života:  

 

 „Příčina tedy nelibých nynějších poměrů není v konkurenci ani v hrozném stísnění těchto lidí, nýbrž 

v hrozné jich nespokojenosti a v návyku na víc potřebnosti, než výdělky vynáší, k čemuž sestředění 

dělníků těchto ve velikých městech a tamější nádhera nemálo přispívá. Kdyby ti lidé se ohlédli, jak na 

venku mnohý v potu tváří svých pracující člověk sotva tolik vydělá, aby se jen dost chatrně obživil, zajisté 

by seznali, že jejich stav mnohem lepší a pohodlnější jest, než mnohého rolníka!“227 

 

Nakonec své pozorování ukončil tezí, že dělnictvo se stalo rozmazleným „miláčkem“ 

socialistických republikánů. Dělníkům se měli snažit splnit každé přání, aniž by zohlednili zájmy 

ostatních stavů. Poukazem na nespravedlnost celé debaty o sociální otázce, respektive příliš velké 

nároky dělníků zvykající si na „luxus“ dospěl k očekávanému odmítnutí nejen socialistického, ale 

i jakéhokoliv sociálního zákonodárství. To bylo přeci jenom dosti necitelné. Ozýval se v něm 

nesmlouvavý teoretický postulát raně industriálního ekonomického liberalismu, že jedině kručící 

žaludek a hrozba vyhladovění donutí nevzdělaného člověka pracovat: 

 

 „Tím by se stal stát zaopatřovacím ústavem, v kterém by ani největšímu lenochu nebylo možná hladem 

umříti a že by takových lenochů nebylo málo, může sobě každý pomysliti.“ 

 

 

 Tomíček žádné vlastní řešení sociální otázky nenavrhoval. Ostatně v rámci své 

argumentace ani nemusel – postupně se dopracoval k tomu, že to je to v podstatě problém 

vymyšlený v několika hlavách. Učinil to ale za něj spoluredaktor autor podepsaný jako K. (snad 

spoluredaktor Národních novin V. H. Kokořínský) ve svých textech o právu na práci a progresivní 
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dani. Oboje – to, myslím, již není překvapením – odmítl rovněž s argumentací, že by to znamenalo 

institucionalizovanou krádež.228 Podle něj ale zlepšení stavu pracujících tříd spočívalo ve výchově 

dělníka k pracovitosti, v „moudrých zákonech“ a „včasných opravách“, které ale blíže již 

nespecifikoval. Z následujícího citátu je však patrné, že mu splývaly s právním vyrovnáním 

jednotlivých sociálních skupin: 

 

„Má-li se tedy osud pracujících tříd zlepšiti, nesmí stát působiti přímo na práci, nýbrž toliko odstraňovati 

překážky, které ji v cestě jsou. Tyto […] jsou dvojího druhu: jedny leží v člověku samém [„tělesná nebo 

mravní nedospělost a zkaženost“], druhé mimo něj [„nepřiměřené poměry společenské“]. Onyno první 

překážky možná odstraniti toliko bedlivým vychováním, které stejně na zřeteli má vyvinutí tělesných i 

duševních schopností […]. Proti překážkám posledního druhu spomahají toliko moudré zákony a včasné 

opravy, směřující k poznenáhlému vyrovnání všech rozdílů a nestejnosti stavů a dokonalému osvobození 

půdy ode všech závazků. Jenom tentokráte, až pravá, čistolidská vzdělanost pronikati bude stejně všecky 

třídy občanů, tak že každý dokonale sobě bude povědom svých práv a povinností; až pominou veškeré 

rozdíly a přednosti stavů, tak že jenom schopnost a zásluha budou platiti a ne rod; až vyvázne poslední 

kousek půdy z držení mrtvé ruky a stane se přístupným pilné práci, teprve tenkráte […] možná se nadíti 

zlepšení materiálního stavu veškerenstva.“229 

    

Nyní je snad již možné přikročit k závěrům plynoucím z této kapitoly.  

 Se ztroskotáním revolučních snah se nakonec vytratilo i všeobecné a všudypřítomné 

hledání způsobů, jak harmonizovat zájmy všech politicky probuzených složek společnosti, které 

nenávratně rozdělovalo jejich postavení v moderní socioekonomické struktuře. Řešení tohoto 

problému si opět uzurpoval – tentokrát již moderní – rakouský stát, potažmo katolická církev. 

Sociální otázka ale již nikdy nezmizela z obzoru pozorovatelů sociálního života. 

 V revoluci se staly diskurzy o moderní sociální otázce, které se zformovaly během první 

poloviny 19. století a ještě více během posledních 10 let před rokem 1848, realitou veřejné politické 

činnosti. Dělnictvo ve svých veřejných textech slibovalo, že ve svých řadách bude udržovat pokoj 

a pořádek a vlastní požadavky vznášelo především na ulici a v uzavřeném jednání s úřady. Z textů 

liberálů a radikálů se ozýval spíše hlas o mravním i materiálním zvelebování stavu dělnictva, 

jelikož se obávali destruktivních účinků vlastní dělnické politiky vybuzené materiálními zájmy.  

Z radikálních textů je ale patrné, že více dávaly důraz na nutnost systémového řešení této 

problematiky, zatímco liberálové zůstávali především ve sféře morální výbavy či pracovní etiky 
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samotného dělníka. Samozřejmě toto tvrzení nejde přijmout bez výjimky, jelikož hranice mezi 

jednotlivými proudy byly daleko rozostřenější, než je většinou v historiografii prezentováno. 

Nicméně to bylo nejvíce zřetelné na vyrovnávání se s dělnickými výstupy u Karla Havlíčka. 

Účelem zde ale nebylo podrobit Havlíčka nějakému „historickému soudu“ – i když by si snad i 

historická věda mohla ponechat jakousi sociálně-kritickou funkci-, ale spíše ukázat, jak jeho důraz 

na národní svobodu a rovnost způsobil, že v náhledech na moderní sociální otázku a ostatně 

nesledoval dobový vývoj. 

Někde mezi těmito dvěma póly se pak nacházel „revoluční docent“ pražské University 

Anton Springer, který se během revoluce posunul od levicového hegeliánství k reformistickému 

liberalismu.230  

 Obavy z dělnických výstupů, které se v době revoluce řešilo na stránkách všech 

významných listů, ale také velmi přispěly k vyčištění moderního jazyka o společnosti od 

poetizujícího balastu. Během pouhých deseti došlo k zásadnímu procesu: prvotní křesťansko-

morální kritika modernity se postupně vyvinula k přemýšlení o uspořádání industriální společnosti, 

kde poprvé zazněly i návrhy sociálního státu. Negativní dopady zániku patriarchální ochrany a 

komodifikace práce tak umožnily konečně najít jazyk, kterým by se pojmově i diskurzivně uchopila 

moderní společnost.  

 Zde všude ale zároveň zazníval důraz na nutnost praktického řešení celého problému. 

Tomáš G. Masaryk, který se – podle mého názoru nesprávně – pokoušel v jedné své knize utvořit 

z Havlíčka sociálního demokrata, o něm napsal, že vyznával „filozofii zdravého smyslu“.231 

Zasadí-li se však Havlíček do širšího diskurzivního prostoru habsburské monarchie, je patrné, že 

byl opravdovým synem Rakouska, jelikož odmítání „nepraktických teorií“ bylo vlastní celému 

politickému a sociálnímu myšlení v západní části habsburské monarchie. I přes zjevnou závislost 

na francouzských konceptech to pak způsobilo, že se „dělnická otázka“ nikdy nepřetavila 

v obecnější a teoretičtější „otázku sociální“, i když se i tento výraz zde rovněž velmi zřídka vyskytl. 

V tomto byl například Sabina úplnou výjimkou. Už Wolfgang Häusler na tento fakt upozorňoval, 

když srovnával rakouská praktická řešení sociální otázky s teoretičtějšími postuláty u intelektuálů 

z Německa. Neposkytl žádnou odpověď a bohužel ani já toho zde nejsem schopen. Nabízí se 

                                                            
230 Blíže k jeho názorům PULLMANN, Michal, Anton Heinrich Springer – revoluce, národ, sociální otázka: 

příspěvek k dějinám společensko-politického myšlení v Čechách v polovině minulého století, DP FF UK, Praha 

1998. 
231 MASARYK, Tomáš G., Karel Havlíček, Praha 1920 (1. vyd. 1896), s. 320. 
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samozřejmě, že to bylo důsledkem velmi antiintelektuálně laděné osvícensko-absolutistické 

modernizace společnosti habsburského státu. 
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3 Reprezentace industriální chudoby a možnosti 

emancipace chudého v umělecké literatuře  

3.1 Chudý, modernita, moralita 

Vztah umělecké literatury k modernizačnímu procesu v první polovině 19. století lze dle mého 

názoru řadit do tří vzájemně propojených okruhů témat, kterými jsou technologický pokrok, 

sociální afektivita („morálka“) a chudoba. Zprvu jde o tři oddělené tematické linie, které postupně 

tím, jak se sociální otázka stává stále významnějším tématem veřejného prostoru, splývají v jeden 

celek.  

Nadšení i pochybnosti z průmyslového pokroku se stalo rovněž inspirací pro uměleckou 

produkci.232 Mnoho rakouských a německých demokratických literátů vidělo v technologickém 

pokroku a vynálezech cestu k přetrhání okovů starého světa a dosažení nového stupně svobody. 

Pára a železnice se staly všeobecně používanými a srozumitelnými motivy, kolem kterých bylo 

možné vrstvit další metaforiku. Umírněný liberální šlechtic a dle literárněvědné tradice první 

opoziční básník metternichovského Rakouska Anastasius Grün (vl. jménem hrabě Anton 

Alexander von Auersperg), autor známých Vycházek vídeňského básníka, které podle záznamů 

vídeňské policie svého času „přečetl každý číšník“,233 roku 1837 zahrnul do sbírky nazvanou prostě 

Gedichte báseň Poesie des Dampfes. Zde se vyrovnává s pesimisticmem lyriků, vzdychajícími, že 

moderní doba nepřeje poezii a čeká ji proto brzký zánik, zatímco próza se stane úplným 

hegemonem. Grün naproti tomu nabádá básníky, aby se nestavěli kriticky k modernímu životu, 

nýbrž „pronásledovali“ své verše v oblacích páry, na železničních kolejích nebo v parnících na 

břehu Rýna.234  

Rakouský básník maďarského původu Karl Isidor Beck ve své básni Die Eisenbahn z roku 

1838 (podobně jako maďarský revoluční básník Sándor Petöfi o jedenáct let později) přímo hovoří 

o parní lokomotivě, která „uhání, rachotí, bouřlivě se řítí/ přinášejíc svobodu bojuje o ducha doby/ 

odstraní všechny kameny, které jí stojí v cestě.“  

                                                            
232  K tomu v krátkosti s odkazy na další literaturu HÄUSLER, Wolfgang, Politische und soziale Probleme der 

Vormärz in den Dichtungen Karl Becks, in: Lengauer, H. – Kucher, P. H. (eds.), Bewegung im Reich der 

Immobilität. Revolutionen in der Habsburgermonarchie 1848-1849. Literarisch-publizistische 

Auseinandersetzungen, Wien – Köln – Weimar 2001, s. 266-298, 272n. 
233 MARX, Julius, Österreichs Kampf gegen die liberalen, radikalen und kommunistischen Schriften 1835-1835, 

Wien 1969, s. 15. 
234 Viz např. GRÜN, Anastasius, Poesie des Dampfes, in: Týž, Gedichte, Leipzig 1841, 3. Vydání, s. 245 – 249. 

Báseň je ale rovněž lehce dohledatelná na internetu.  
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Železnice se ale stala rovněž symbolem necitelnosti pokroku. Tak tomu bylo například 

v básni An den Frühling 1838 německy píšícího básníka původem ze Sedmihradska Nikolause 

Lenaua. Ve své básni si pohrává s významnou literární figurou natura versus kultura. V jeho básni 

musí být celý les vykácen, aby ustoupil novému „strašnému hostu“, železnici. Příroda tu tak 

prohrává nerovný souboj s moderní racionalizací, v níž již nezbývá místo pro krásu, jež nemá 

praktické využití.235   

 

Lenauovou básní jsme se dostali k hlavnímu diskurzu modernizace v umělecké tvorbě. Dokonce 

soudím, že právě z umělecké literatury přebírala své inspirace publicistická tvorba: jde o kritiku 

soudobých pořádků jako atomizace a mravního úpadku společnosti, která nahradila starou 

pospolitost bezbřehou honbou za penězi. Jedná se skutečně o celoevropsky rozšířenou figuru 

intelektuálů, kteří si všímali společenských změn první poloviny 19. století. Anglický 

ultrakonzervativní romantik Thomas Carlyle snící o návratu do společnosti řádu a vznešenosti 

starého světa, později rovněž hlasitý oponent zrušení otroctví, tento společenský fenomén nazval 

ve svém díle o chartistickém hnutí z roku 1839 cash nexus236, což vlastně není nic jiného než 

Geldschwindel, který se objevoval i v publicistice. Ve Francii mu byl asi nejblíže politik a 

spisovatel Francois de Chateaubriand.  

Vzdychání nad světem, ze kterého se vytrácí smysl, bylo časté ale i u demokratických 

umělců. Český spisovatel německé národnosti Alfred Meißner si stěžoval svému příteli Moritzovi 

Hartmannovi v dopise z roku 1839 takto: „Rozpolcenost“ – Zerrissenheit, zásadní pojem všech 

německých romantiků –  „je nemocí naší doby. Jsme rozpolceni ve víře, v básnictví, ve filozofii i 

morálce. Stará jednota středověkého světa je nenávratně pryč.“237  

 Mezi květnem a červencem 1836 vycházel v pražských Květech fejetonistický popis 

pražské každodennosti Nástiny ze života pražského od spisovatele a blízkého Tylova 

spolupracovníka Václava Filípka.238 Filípek vykresluje prostřednictvím tehdy populárního 

                                                            
235 HÄUSLER, c. d. 2001, s. 274. K recepci železnice jako symbolu moderní doby v české kultuře viz publikace 

Osudový vlak. Sborník příspěvků stejnojmenné vědecké konference k 150. Výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy, 

Praha 1995. 
236 K Carlylovu intelektuálnímu vývoji před 1848 viz LEVIN, Michael, The Condition of England Question. Carlyle, 

Mill, Engels, London - New York 1998, s. 33 – 71.  
237 A. Meißner an Moritz Hartmann. Karlsbad, den 24. 8. 1839, citováno a přeloženo dle Rietra, Madeleine (Hrsg.), 

Jung Österreich. Dokumente und Materialien zur liberalen österreichischen Opposition 1835-1848, Amsterdam 

1980, s. 129. 
238 FILIPEK, W., Nástiny ze života pražského. I. Kupčení toulavé, Kwěty 1836,  č. 20, 19. 5., s. 154-156; č. 21, 26. 

5., s. 164-166; č. 22, 2. 7., s. 174-176. K autorovi viz Lexikon české literatury. 
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literárního žánru, obrazu z městského života, společnost, v níž hrají daleko větší roli než dříve 

peníze a směna, což má za následek zvýšení kupeckého ducha, kterého nazývá „průmyslem“, 

napříč všemi vrstvami obyvatel. 

 

„Za peníze kupuje a koupiti se může za nynějších časů všecko: statky, učenost, moudrost, jméno, láska, 

smrt, zdraví [...] Proto se také všecko jen po penězích žene; svět je pouští, lidé Izraelité, klanící se zlatu; 

mnohý arci jen zlehounka před tou modlou napozdvihne klobouku, za to však mnohý v prachu se před ní 

plazí, až mu srdce i duše krvácí. […] Peníze jest tedy života heslo, peníze jsou život.“ 

 

Praha tu je rozmařilým velkoměstem, kde dělba práce a více možností utrácení vydělaných peněz 

vede k nekonečnému cyklu prostopášného vydělávání a utrácení:  

 

„V Praze jest mnohem bujnější život, než na venku, t. j. v Praze se peníze bujněji utrácejí a bujněji 

vydělávají, než na venku. Jakých to rozmanitých cest k životu – k penězům!“239  

 

Velkoměsto je tu kladeno do kontrapozice s venkovem. Dichotomie městská zkaženost – 

venkovská čistota a  opravdovost je rovněž významné romantické topos evropské modernity, které 

se velmi výrazně zapsalo i do publicistiky. Ještě větší důležitost zaujímá v českém národním hnutí, 

které nejpozději do 60. let 19. století, kdy byl do národního kolektivu přizván i dělník, vidělo základ 

českého národa v mravně i jazykově nezkaženém rolníkovi.  

 Ještě lépe pro ilustraci uměleckých diskurzů modernizačního procesu může sloužit další 

obraz z městského života: Obrazy z dvou století z prosince roku 1836.240 Dílo je nepodepsané, ale 

autorem byl vzhledem ke stylu a dobovému úzu nepodepisování stati redaktora snad sám Tyl. Jedná 

se o úsměvnou miniaturu, která takřka mikrohistoricky popisuje na příkladu banální události –  

koupi nového kabátu v roce 1736 a 1836 – jak se vlivem dělby práce a akumulace kapitálu změnila 

sociální afektivita v průběhu jednoho století. Příběh z roku 1736 a 1836 se odehrává paralelně ve 

dvou sloupcích, aby autor zvýšil komparativní vyznění povídky.  

Vcelku bohatý a velmi vážený kramář Zázvorka potřeboval roku 1736 nový kabát, jelikož 

jeho starý byl po sedmi letech každodenního nošení již značně obnošený a hrozilo, že se roztrhne. 

Šel proto za svým dobrým sousedem, „poctivým krejčím“ Jehličkou. Naproti tomu roku 1836 se 

                                                            
239 FILIPEK, c. d., s. 154. 
240 Obrazy z dwau století, Kwěty 1836, č. 51, 22. 12., s. 406-408. 
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„mladý švihák“, Zázvorkův pravnuk, rozpomněl, že potřebuje nový módní kožich na zimu, ačkoliv 

již měl dva zimní svrchníky, které doposavad nezaplatil. Věděl, že jediným, kdo by mu mohl 

pomoci „podrobit se pravidlům tyrana zvaného bon ton“, mohl být pouze textilní velkopodnikatel 

Náprstek, který sledoval nejnovější francouzské trendy. Motivace ke směně je tak první základní 

plochou, na které autor sleduje sociální změnu. Z jeho analýzy vyplývá posun od tradiční potřeby 

k modernímu rozmaru. Motiv proměny světa malých struktur, který je zde naznačen citacemi 

v uvozovkách, autor plně rozehrává, při popisu domů a postav, které zde bydlí a pracují.  

Mistr Jehlička bydlel v hezkém malém domě. Ač byl bohatý, v jedné místnosti se žilo i 

pracovalo. Kromě mistra Jehličky zde pracovali tři jeho zaměstnanci a jeho dcera „panna Liduška, 

pilná dělnice, která na nic jiného nemyslela, než na práci svou.“ V domě mělo vše svou funkci, na 

přílišnou okázalost a zahálku nebylo místo. Naproti tomu Náprstkův dům je plný přepychu. Obytné 

prostory „vladaře módy“ a jeho rodiny sledují nejnovější trendy francouzského komfortu. Křídlo 

domu, které je určeno pro práci, sestává z několika místností. V první místnosti je účtař, v druhé 

místnosti starší tovaryš stříhá látky a v posledních dvou místnostech je  třicet tovaryšů, kteří se 

věnují samotné výrobě šatstva. Dcera soukenického magnáta Amálie již na práci nemá ani 

pomyšlení, své dny tráví učením se hře na fortepiano.  

Miniatura obsahuje rovněž sexuální motiv. Zatímco panna Liduška roku 1736 tu a tam 

pohlédne na hezkého tovaryše u okna, jenž se na ni „ve vší počestnosti usmívá“, Náprstkova rodina 

o 100 let později využívá svou dceru jako nástroj sociálního vzestupu: vypravuje ji na bál, kam ji 

doprovodí sám „pan baron“. Bohatá rodina se tak snaží svůj ekonomický status petrifikovat i 

v symbolické rovině. 

 Událost návštěvy podniku podléhá také důležité distinkci. Roku 1736 zazní na Zázvorkův 

pozdrav „Pochválen buď Ježíš Kristus“ odpověď „Až na věky Amen!“ z úst všech přítomných, 

Zázvorka s Jehličkou jednají o novém kabátě jako dobří přátelé a Jehlička svému zákazníkovi 

„upřímně radí“. O sto let později se Zázvorkův pravnuk pozdravením „Serviteur“ dožaduje 

konzultace s majitelem podniku, to mu však pro Náprstkovu zaneprázdněnost není dovoleno, 

jelikož má schůzku s panem baronem a na scéně se pouze mihne se slovy, že potřebuje od účtaře 

1000 zlatých na akcie. Zákazník tak jedná s francouzským prokuristou. Starý Zázvorka měl svůj 

kabát do týdne, mladý za dva dny.  

Nový svět se zrychlil. Ale za jakou cenu?, obviňoval autor svou miniaturou moderní 

společnost stejně jako již mnoho veřejně činných osob před ním. Dokud nebyl svět malých struktur 
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kontaminován velkým kapitálem a kupeckým duchem, mezilidské vztahy byly založeny na 

upřímnosti a důvěře. V předmoderní společnosti nebylo místo pro zahálku, neupřímnosti, 

škrobenost, či odpor k čemukoliv lidovému, rozuměj opravdovému. Moderní společnost vyměnila 

úctu k Bohu za klanění se falešné modle dobrého vkusu a obchod postavil nepřekročitelné sociální 

hradby mezi výrobcem a konzumentem.  

  

Nyní přistupme k analýze samotné chudoby jako tématu umělecké produkce. V 30. letech se mi 

nepodařilo najít žádný diskurz chudoby, který by měl něco společného s industrializací či 

ekonomickým pokrokem, ač se již v této době objevuje v publicistické tvorbě. Industriální 

pauperismus na rozdíl od technologického pokroku s největší pravděpodobností nezasahoval do 

dějů epických děl, ani nesloužil jako inspirace lyrikům. Nesouvisí to pouze s cenzurou rakouského 

policejního státu, nenajdeme to ani v umělecké produkci v německých státech jako například Sasku 

a Prusku, kde nebyla cenzura tak důsledná.  

V prvním typu produkce je chudý součástí tradičního společenského řádu jako nebožák, 

nad kterým se slituje nějaký dobrodinec z vyššího stavu, nikdy to ještě není dělník. Chudý zde 

nevystupuje jako aktivní tvůrce děje a ani nemluví, spíše slouží jako tichá stafáž pro milosrdné 

skutky jeho zachránce. Tuto situaci můžeme demonstrovat na dvou pražských a do velké míry 

konkurenčních kulturních časopisech, německojazyčné Bohemii a již citovaných Květech. 

Bohemia uveřejnila v listopadu 1829 laudatio na charitativní činnost. Báseň byla 

proslovena na zahájení koncertu duchovní hudby, který byl pořádán ve Stavovském divadle na 

počest a k podpoře nového chudinského ústavu. Autorem básně je pražský německý spisovatel a 

potomek významné knihkupecké rodiny Wolfgang Adolf Gerle.241  

 

[…] 

Dein Priester, 

Doch, Segen spendend, wie ein Gott auf Erden; 

Er freut sich, daß in’s Haus die Brüder kommen, 

Er gibt dem Armen froh, bedeckt den Rackenden 

Mit seinem Mantel, nährt den Hungrigen, 

Erquickt den Schmachtenden mit Labetrunk; 

[…] 

Tvůj kněz  

Udělujíc požehnání, stejně jako Bůh na Zemi; 

Je vždy rád, když bratři přicházejí do jeho domu, 

Rád dává chudým, zakryje plahočící se 

Svým pláštěm, nasytí hladové, 

Občerství žíznivé, 

                                                            
241 Prolog gedichtet von Herrn W. A. Gerle, und gesprochen von Dem.  Friedericke Herbst, bei Gelegenheit des 

Concert spirituel, welches zum Besten des neu organisierten Armeninstitutes am 21. d. M. als Vorfeier des 

Cäcilienfestes vom Verein des Kunstfreunde für Kirchenmusik, im ständtischen Theater der Hauptstadt Prag 

veranstaltet wurde, Bohemia 1829, č. 94, 24. 11.  
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Er spendet Trost dem bleichen Sohn des Jammers, 

Versagt dem Feinde selbst die Wohlthat nicht, 

[…] 

Dankbar, so wie das Kind zu seinem Vater. 

Die Armen bringen Reichthum ihm in’s Haus –  

Nur der ist arm, der keine Liebe übt; 

Reicht ist der Mann, der Jammerzähren stillet, 

Denn Freudenthrännen sind sein reicher Lohn. 

Utiší bídu bledého syna nouze, 

Ani samotnému nepříteli neodepře dobrý skutek, 

[…] 

Vděční jako dítě svému otci, 

Přinášejí chudí bohatství do jeho domu –  

Jen ten je chudý, kdo neprojevuje lásku; 

Bohatý ten, kdo utrpení tiší, 

Neboť slzy přátel jsou jeho nejkrásnější výplatou. 

 

Květy podobně v únoru 1834 uveřejnily báseň od Václava Zlocha nazvanou „Dobrý kníže“,242 

kterým je v básni označován ten, kdo rozšiřuje řád v zemi, stará se o vzdělanost a zbožnost lidu, 

ale také rozdává chudým, ovšem jen těm, kteří respektují hierarchii starého světa. V básni je po 

způsobu křesťanských legend líčeno, jak dobrý kníže potká při toulkách po své zemi žebrajícího 

starého válečného veterána. Pohled na něj pohne knížete k milosrdnému skutku:  

 

 „Malý peníz dá mu kníže 

Vezmi, praví odplatu. 

Voják ukloniv se níže, 

Vděčně přijme náhradu, 

Až i na práh síně kročí; 

Mocnář nespustí ho z očí. 

Zvolá: Žes ten dárek malý 

V tiché přijal vděčnosti, 

Káži, by se tobě dali 

Denně dva: žij v radosti. 

Staň se tak i tvojim bratřím, 

Kdy tvou ctnost i na nich spatřím.“ 

 

V obou těchto případech je chudý zachráněn elitou starého světa, šlechticem či  knězem. Motivace 

k jednání není hrozba protestu či reformistické ideje, nýbrž křesťanská láska k bližnímu. Pokud 

bychom tento typ básní sledovali o sto či dvě stě let nazpátek, sotva bychom mohli vysledovat 

závažnější změnu. Nebyla tu položena zásadní otázka po příčinách chudoby, pozornost je naopak 

věnována především – stejně jako ve většině všech textů o pauperismu a sociální otázce před rokem 

1848 – morálce chudých. Vztah zachránce a trpícího zůstával na bázi tradičního konceptu 

patriarchálního smilování se. 

                                                            
242 ZLOCH, Wáclav, Dobrý kníže, Kwěty 1834, č. 8, 20.2., s. 48. 
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Ideou křesťanské charity jsou ovlivněny rovněž verše melancholického radikála Nikolase 

Lenaua roku 1838,243   

[…] 

O gebt mit sanftem Wort und weichen Händen 

Dem Kummer Trost, Dem Elend eure Spende 

[…] 

Doch eure Liebe wird dem Unglück frommen, 

Denn balsam jeder Wunde ist Erbarmen 

[…] 

[…] 

Ó darujte milými slovy a jemnými dlaněmi 

Soužení útěchu, bídě vaše dary, 

[…] 

Vaše láska přece dokáže pomoci od neštěstí, 

Neboť smilování je balzám na každou ránu 

[…] 

 

Křesťanská charita, kde jsou klíčové pojmy smilování, dar, či láska, nebyla však jediným 

diskurzem chudoby v umělecké produkci okolo poloviny 30. let. Stejně jako v básních o urozených 

dobrodincích či v kritičtějších podobách téhož ve formě výzev adresovaných privilegovaným 

k milosrdnému jednání, ani v druhém typu umělecké produkce nebyla chudoba kolektivním 

prožitkem ve smyslu plošné pauperizace společnosti, nýbrž stále zůstávala individuální či rodinnou 

strastí. Jsou tu však dva základní rozdíly: Namísto vykonavatelů dobročinnosti byl věnován prostor 

těžkostem, postojům, pocitům a jednání samotného chudého. Chudý zde mluví, strachuje se o 

poměry své rodiny, vyjadřuje své názory o společnosti a především podniká kroky k umenšení své 

bídy. Syžet děl byl většinou podobný: Hlavní postava je z důvodu svého bídného stavu, který si ale 

nezavinila sama, vystavena mezní životní situaci, kde musí volit mezi propadem na ještě větší 

sociální dno a na druhé straně zachováním morálního a bezúhonného života.  

Vyznění tohoto typu děl bylo většinou tragické: zpodobňovalo těžké zločiny chudáků jako 

důsledek jejich zoufalství. Hodnotové poselství díla však netkvělo v kaceřování neetického 

jednání, nýbrž v kritice společenských poměrů, které je k tomu donutily. Z toho důvodu také hrály 

– a to je dle mého názoru druhý podstatný rozdíl (nikoliv posun, jelikož obě linie kráčely vedle 

sebe) – daleko větší roli strukturální příčiny chudoby a jednání z ní vyplývající. Nejznámějším 

dobovým dílem tohoto typu je nedopsané drama Woyczek od Georga Büchnera († 1837). Kořeny 

tohoto uměleckého ztvárnění chudoby v německém kulturním prostoru leží patrně v hnutí Sturm 

und Drang, které ve svých dílech kritizovalo rigidní didaktičnost osvícenských děl, pojetí svobody 

                                                            
243 Citováno dle SAUTERMEISTER, Gert, Religiöse und soziale Kritik, in: Sautermeister, Gert – Schmid, Ulrich 

(eds.), Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur von 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band 5: Zwischen 

Restauration und Revolution 1815 – 1848, München – Wien 1998, s. 505 – 525, s. 518. 
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omezující se na privátní prostor i společenskou hierarchii.244 Podobné motivy strukturálního tlaku, 

který dohání postavy k zoufalým činům, najdeme i v celoevropsky proslaveném díle Životopisy 

Sebevrahů (Biographien der Selbstmörder) z roku 1785 od spisovatele Christiana Heinricha 

Spiesse, německého literáta usazeného po většinu života v Čechách.245 Zdrojů tedy bylo více. 

 I v prostředí rakouské monarchie je možné – byť marginálně a se značně otupělým 

kritickým ostnem – najít tento umělecký diskurz chudoby, jako pramen nám opět poslouží časopis 

Květy. Zde se v červenci roku 1835 objevila povídka Loupežník z nouze od autora W.246 Povídka 

začíná obrazem zkroušeného starého soudce právě se vracejícího domů z hrdelního úřadu, kde byl 

členem kolegia, které odsoudilo mladého loupežníka k popravě. Soudcův syn si všimne jeho slz 

dojetí, kmet mu proto začne vyprávět příběh odsouzence. Nerozporuje přitom rozsudek, trest je 

zasloužený a spravedlivý, avšak:  

 

„kdybychom tajnou člověka historii znali, mnohé lidské srdce by se u jámy odpraveného zastavilo, a u 

práchnivějících kostí slzy člověčenstva nad osudem jeho prolévalo.“247 

 

Odsouzený se jmenoval Matouš. Pocházel sice z chudých poměrů, ale byl vychován k poctivosti, 

„pravému náboženství“ i pracovitosti. Tedy ke všem hlavním hodnotám, jež byly v postosvícenské 

společnosti u lidových vrstev ceněny nejvíce. Objevila se zde i sociálně kritická dichotomie lid – 

práce a páni – lenost a obžerství:   

 

„[Matouš] obstarávaje mnohému zaháleči v domě skvostném potravy, jenž nestaraje se o svých spolubratří 

osud, jedním stolováním tolik zmrhal, že by mnohdykráte sto lidí po celý rok byli mohli tráviti.“  

 

                                                            
244 BORRIES, Erika und Ernst von, Deutsche Literaturgeschichte. Band 2. Aufklärung und Empfindsamkeit, Sturm 

und Drang, München 1999, s. 192. 
245 K Spiessovi např. JAKUBCOVÁ, Alena – MAIDL, Václav, Überzeugter Theateraufklärer, moralisierender 

Beobachter, Autor von Trivialliteratur. Lebens- und Schaffensaporien von Christian Heinrich Spiess (1755-1799), in: 

Jakubcová, Alena – Ludvová, Jitka,  – Maidl, Václav (eds.) Deutschsprachiges Theater in Prag: Begegnungen der 

Sprachen und Kulturen, Prag 2001, s. 205-227 či v diplomové práci Václava Smyčky: SMYČKA, Václav, Afekt a 

výraz v osvícenské společnosti, DP FF UK, Praha 2013. 
246 W[ávra, J.]., Laupežník z nauze, Kwěty 1835, č. 28, 9.7., s. 279-280; č. 29, 16. 7., 287-288. 
247 C. d., s. 287. 
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Ve věku svých 23 let se stal obecním pastýřem a z opravdové lásky si vzal „chudou, ale poctivou“ 

ženu. Po dvě léta nikdo nebyl šťastnější než Matouš. Do manželství brzy přišly dvě děti, on 

„pojídával svůj černý chléb, nežádaje jiného, a byl spokojen ve své malé chýšce.“  

Tento bukolický obraz štěstí prostých lidí – ostatně ne nepodobný Engelsovu líčení života 

„šťastných, ale duševně mrtvých“ venkovských tkalců před bouří průmyslové revoluce – je však 

nabourán neviditelnou rukou trhu: „Přišla drahota.“ Svou rodinu musel živit kopřivami a zadlužil 

se. Ekonomická krize sice brzy pominula, ale to byl již pevně sevřen v dluhové pasti a jeho skromná 

obživa mu neposkytovala možnost ke zlepšení situace. Při tom všem však zůstával stále poctivý, i 

když se štěstí z jeho domu vytratilo. 

 Do této beznadějné situace přicházejí na scénu další postavy. Jednoho deštivého večera na 

smutnou chatrč zaklepou dva cizinci s prosbou zde přečkat noc. Manželka jeho, „pohnutá 

útrpností“, je vpustí dovnitř. Matouš s nimi hovoří až do pozdní noci. Jeden z pocestných se 

nakonec rozhodne odhalit své řemeslo. Jako bychom v něm rozeznávali čtenáře Rousseaua: „Milý 

Matouši!“ Znám tvůj stav, není radostný. Pojď s námi, můžeš se psoty a bídy zprostiti. Byli jsme 

jako ty chudí, počali jsme však rozvažovati: Bůh a příroda každému člověku něčeho poskytla: jen 

lidé sami sobě těch darů vyrvali. Byli tedy prvními loupežníky.“ Matouš byl zdrcen. Ve svém 

chudém, ale poctivém domě ubytovává zločince, kteří ho navíc lákají, aby se stal jedním z nich. 

K rozhodnutí spáchat zločin ho nakonec nepřesvědčili jeho hosti, nýbrž nové naříkání jeho dětí: 

„Tatínku, máme hlad! Ach, ten bolí.“ I přes zoufalý odpor své ženy s nimi odejde na lup. Matouš 

zůstává poctivým i coby loupežník. Vezme si z podílu jen tolik, co potřebuje na splacení dluhu, a 

k tomu několik bochníků chleba a kusů šatstva. Po návratu se omluví své ženě za čin, který spáchal, 

a slíbí, že peníze brzy navrátí. Ve svém domku pak žije další 4 měsíce, než je konečně jat, odsouzen 

a za dva dny popraven.  

Charaktery v povídce nejsou schématické, autorův cíl zřejmě nebyl, aby je čtenář četl jako 

„špatné“ a „dobré“, a to ani loupežníky, které Matouše svedou. Důležitá je především 

sociologizující kauzalita tlaku ekonomického cyklu, jenž z morálních lidí dělá zločince. Ta je také 

základem pro pozdější radikalizaci umělecké produkce ve 40. letech, kdy se morálka chudých již 

úplně vytrácí a předmětem kritiky se stává lakomství bohatých a urozených, jehož základy jsou 

zde rovněž naznačeny, avšak v prostředí oficiální umělecké produkce v habsburské monarchii se 

nemohly objevit dříve než po zrušení cenzury v dubnu 1848.  
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Dalším zdrojem pro rozvoj raně realistické estetiky v německém kulturním prostoru se od počátku 

40. let stala anglická (Charles Dickens) a (především a opět) francouzská díla (George Sande a 

Eugène Sue). Nacházíme zde sice (jako již dříve) uměleckou modernizační kauzalitu touha po 

hmotných statcích → atomizace společnosti → mizející solidarita → rostoucí bída, trpícím ani 

jednajícím však zde není dělník nebo dokonce dělnický kolektiv. Například Oliver Twist byl do 

němčiny přeložen r. 1838, již roku 1842 se pak objevily v Lipsku sebrané spisy Eugèna Suea. Pro 

svou akcentaci sociálních rozdílů (nikoliv sociálního konfliktu) však byla Sueova díla v habsburské 

monarchii zakazována (damnatur) či byla omezena jejich přístupnost pouze jedincům se zvláštním 

povolením cenzurním statutem erga schedam.248 I přes zákazy byl však Sue hojně čten  – Sueovo 

jméno se vyskytovalo ve vídeňských kulturních i politických časopisech.249 Podobně například 

revoluční básník, domácí učitel a původně vyučený krejčí Jan Sekavec, o kterém bude ještě řeč,  

žádal v dopise (duben 1851) z vězeňské nemocnice Václava Hanku, aby mu propůjčil Sueův román  

Věčný Žid, jenž v té době právě vyšel v českém překladu od Václava F. Bambase.250  

Sueův román Les Mystères de Paris (vycházel časopisecky v letech 1842 a 1843) líčí 

příběhy pařížské chudiny pohybující se na hranici ilegality. Hlavní postavou je Rudolf, následník 

trůnu fiktivního německého státu, který žije v Paříži pod falešnou identitou, aby vystopoval svou 

ztracenou dceru. Během svého pobytu – a to je vedle sociální kritiky hlavní důvod dobového 

věhlasu románu jinak velmi diskutabilní umělecké kvality – se stává ochráncem a opatrovníkem 

mnoha chudých lidí, které navíc nezachraňuje pouze od chudoby, ale i od morální zpustlosti. 

Překlad románu byl vydán na počátku roku 1844 v Berlíně a v Německu zaznamenal obrovský 

úspěch.251 

                                                            
248 Seznam Sueových děl, jež neprošla cenzurou, viz internetová databáze cenzurovaných děl Vídeňské univerzity: 

http://www.univie.ac.at/zensur/index.php?q=Eugene+sue&j=&s=&f=&i=&so=0 stav k 9. 5. 2016. Srov. rovněž 

PÍŠA, Petr, Část druhá: 1810-1848, V zájmu nevzdělaného čtenáře: Literární cenzura v době restaurace a rozmachu 

národního hnutí, in: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel (eds.), V obecném zájmu. 

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Svazek 1 /  1749 – 1938, Praha 2015, s. 

254. 
249 Srov. např. závěrečnou část článku o francouzském romantismu ve vídeňském kulturním časopise Der 

Österreichische Zuschauer: ROGER, Der französische Romantismus (Schluß), Der Österreichische Zuschauer 1841, 

Nr. 22, 19. 2., s. 217 – 219. 
250 BAŠTECKÁ, Lydia, Jan Sekavec z Opočna – básník revolučních let 1848-1849, in: Voškerušová, Hana (ed.), 

Orlické hory a Podorlicko: sborník vlastivědných prací, Rychnov nad Kněžnou 2000, s. 101 – 111, zde s. 110 
251 MÜLLER, Christine, Der gescheiterte Kleinbürger. Untersuchungen zur Literarisierung einer regressiven Utopie. 

Pauperismus und Proletariat in der sozialkritischen Publizistik, Prosa und Lyrik zwischen 1844 und 1848, disertační 

práce, Köln 1981, s. 129. 

http://www.univie.ac.at/zensur/index.php?q=Eugene+sue&j=&s=&f=&i=&so=0
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 V habsburské monarchii byl stejně jako francouzský originál podroben cenzurnímu statutu 

erga schedam. Přesto se však na něj objevovaly reklamy v rakouských časopisech252 a Květy 

dokonce zveřejnily v překladu Josefa Rodomila Čejky povídku zvanou Chudoba. Obraz ze života 

pařížského, jejímž autorem měl být právě Sue. Jedná se však o volný překlad dvou kapitol ze 

Sueova románu, respektive nejspíš z jeho berlínského překladu, který se objevil jen pár měsíců 

před uveřejněním povídky v Květech.253 Dílo je důležité, jelikož dobře ukazuje naratvní figury 

sociální umělecké literatury před zásadními událostmi z roku 1844 i po nich. Věnujme nyní 

pozornost především konstrukci zápletky a charakterovému syntaxu jednotlivých postav.  

Příběh pojednává o strastech brusiče drahokamů Morela, který patnáct hodin denně sedí u 

svého stolu, aby uživil 7 dalších členů své rodiny (churavou manželku, 5 dětí a slabomyslnou 

tchýni), jež všichni obývají jeden ošklivý a vlhký podkrovní pokoj v pařížské chudinské čtvrti. 

Drahokamy v příběhu slouží pro tvorbu zápletky, jako ukazatel poctivosti chudého řemeslníka i 

jako nástroj sociální kritiky: „Takové bohatství svěřené takové bídě uspoří každé další slovo o 

Morelově poctivosti!“254, jinde však čteme kritičtější srovnání zimy a hladu, jež v bytě panuje, 

s náhrdelníky s drahokamy, jež nosí bohatí Morelovi zákazníci na bálech, z nichž jen jeden kus by 

mohl rodině pomoci od bídy. 

Předně se tedy čtenář dozvídá (jako již mnohokrát v sociálně laděných literárních příbězích 

před tím i potom), že Morel je chudý, avšak velmi poctivý a zbožný člověk. Jeho chudoba však 

dosáhla díky různým důvodům již neúnosného stavu. Morel si ale nestěžuje. Sue se zde – na 

počátku 40. let, kdy evropská publicistika již byla plna strachu z hrozby proletářské sociální 

revoluce – dojímá nad poctivostí a pokorou masy zubožených lidí Morelova typu, která ještě 

nepodlehla zášti vůči lidem vyšších stavů či utopickým vizím k radikální přeměně světa:  

 

„Není-li to něco šlechetného a potěšitelného, když povážíme, že ani síla, ani hrůza, nýbrž pouhý mravní cit 

strašlivý tento oceán lidstva udržuje, kterýž vstoupiv z břehů, mohl by celou společnost pohltit, a zákonům 

i mocnostem se vysmáti, jako se rozbouřené moře posmívá hrázím a valům?“255 

 

                                                            
252 Viz např. vídeňský časopis Der Humorist 1844, Nr. 184, 1. 8., s. 736. 
253 Chudoba. Obraz ze života pařížského, Dle E. Sue-a přel. Čejka, Kwěty 1844, Č. 51, 27. 4., s. 202-203 až do 

č. 61, 21. 5. 1844, s. 243-244. Při udávání data a místa vydání románu v Německu vycházím opět z internetové 

databáze cenzurovaných děl vídeňské univerzity. 
254 Chudoba, s. 202. 
255 C. d., s. 206. 
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Morelovým partnerem v dialogu o spravedlnosti ve vezdejším světě je jeho churavějící žena 

Madlena. Zatímco její manžel je literární reprezentací chudého, který i v té největší bídě respektuje 

společenské rozdíly, který nežádá více, než aby „na něj slunce více zářilo,“ Madlena je kritickým 

hlasem chudých, kteří se od 30. let 19. století v kontinentální Evropě stále hlasitěji dožadovali 

svého podílu na zvyšujícím se bohatství. Tento typ chudého byl v této době již delší dobu součástí 

literárního světa, události plynoucí z následků průmyslové revoluce však později způsobily další 

dramatický zlom.  

Madlena je a vždy byla rovněž „poctivá“ – především však vlivem svého muže. Bez něj by 

ji její neštěstí „k zlému dohnalo“. Vedle rouhavých řečí o sebevraždě je náchylnější ke kritice 

sociální hierarchie světa, přičemž Morel ji vždy umravňuje:  

 

Madlena: „Ach čím jsme se provinili, že nás Bůh tak těžce navštívil. Kdežto jiní…“ Morel: „Každý má 

nějaké trápení… velký tak dobře, jako malý“. Madlena: „Ano, ale velcí páni nemusejí při svém trápení hlad 

trpěti a zimou se třásti. […] Jediný z těch diamantů, které leštíš, tolik stojí, že bychom se všemi dětmi od 

toho mohli spokojeně živu býti, to hryže…k čemu jsou jim?“ Morel: „Kdybychom se měli vždycky tázat: 

k čemu lidé to neb ono mají, kam bychom přišli?“ […] Madlena: „O! ti boháči! Jaká to zatvrzelost!“ Morel: 

„Věř mi Madleno, že není větší nežli u ostatních lidí.“256 

 

Příčinou propadu rodiny na ještě větší sociální dno není fenomén strukturálního charakteru, nýbrž 

slabomyslná Madlinina matka, která ukradla ze stolu jeden Morelův drahokam a následně ho 

ztratila. Aby drahokam mohla rodina splatit, přišla o veškeré úspory a zadlužila se u notáře 

Ferranda, kterému i Morel přeje to nejhorší. Právě na příkladu dluhu Sue opět řeší nám již známé 

literární dilema mezi možnostmi zlepšení stavu chudého a zachováním jeho morální integrity. 

Morelovi hrozí, že jeho věřitel, „vydřiduch“ Ferrand, nechá vsadit Morela do vězení, nevrátí-li mu 

dluh. Druhá varianta, jak oddálit vězení, které by mělo pro rodinu zkázné důsledky, je poskytnutí 

sexuálních služeb jejich dospělé dcery Ludmily Ferrandovi, která je u něj zaměstnána jako služka. 

Prostituce je však v povídce v Květech jen velmi opatrně naznačena, i když originální román byl 

kurtizán (byť často obrácených Rudolfem zpátky k morálnímu a zbožnému životu) a jejich pasáků 

plný. Důvodem je osvícenská didaktická funkce krásné literatury, která měla v první polovině 19. 

století v českém národním hnutí stále významnou přednost před pouhým prožitkem z četby.257  

                                                            
256 C. d., s. 215 a 217. 
257 KUSÁKOVÁ, Lenka, Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830-1850), Praha 2012, s. 137-149. 
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Krásná mladá dívka, jež nese význam nevinnosti odolávající hříchu z pokušení i 

materiálního nedostatku, byla velmi důležitým literárním toposem. Ludmila je charakterizována 

stejnými slovy jako mnoho dívek v jiných dílech: „nesmírně krásná“, „veselá“, „počestná“, 

„pracovitá“, „zbožná“.258 Morel rozhodně odmítá vydat čest své dcery, a s ní i čest svoji a celé své 

rodiny, i když by to znamenalo značné ulehčení. Zde však věnujme pozornost – dle mého názoru 

naprosto zásadní – funkci, jakou v morálním dilematu hraje Madlina Morelová. Již jsem 

konstatoval, že je literární reprezentací chudých, kteří nechtěli čekat na plášť, který jim věnuje 

„dobrý farář“ jako v básni z Bohemie. Madlina ale k tomu ještě nevidí případný čin své dcery tak 

fatálně jako její manžel, pokud by tím dokázala zachránit rodinu:  

 

„Můj Božíčku, kdyby se bylo něco takového stalo, byl by jí snad tolar dal buď peníze nebo jiné dary, a 

v tom případu jsem jista, že by si to nebyla podržela, ale s námi se rozdělila.“… Morel: „Mlč! Děsím se 

tvých slov. Kdyby mne nebylo, Bůh ví, co by se z tebe a mých dětí stalo…při takovýchto zásadách.“259  

 

Sociálně kritické názory některých chudých a neprivilegovaných jsou tu kladeny do souvislosti s 

jejich pokleslými mravy. Prozatím si to zapamatujme, zdá se to být důležité. 

Na konci povídky vše vypadá beznadějně. K Morelovým přijdou biřici, aby odvedli Morela 

do vězení pro dlužníky ([Morel] „s výrazem trpké radosti zvolal: Ludmila opustila notářův dům… 

Já půjdu s veselým srdcem do vězení…“)260 a jedno z Morelových dětí zemře během nevítané 

návštěvy na souchotiny. Sue si však přál zachránit Morela. Zároveň ale nechtěl narušit svou 

konstrukci poctivého chudého. Volí tak (asi jediné možné) divadelní zakončení ve stylu Deus ex 

Machina – to je ostatně vlastní celému Sueovu románu s velmi nepravděpodobnými zápletkami. 

Na poslední straně vyskočí z půdy již zmiňovaný Rudolf, který je nejen bohatý, ale i neskonale 

silný; zaplatí celý dluh a vyžene oba soudní sluhy, protože se chovali neuctivě k Morelovi jen proto, 

že je chudý.  

 

Morel: „Ach pane, vy jste nám život zachoval, komu máme děkovat za tu nenadálou pomoc děkovat?“ 

Rudolf: „Bohu, pamatujte si to, on se smiluje nad každým poctivým člověkem.“261 

 

                                                            
258 Chudoba, s. 220-222. 
259 C. d., s. 222. 
260 C. d., s. 230. 
261 C. d., s. 244. 
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3.2 Příliš horké léto roku 1844 jako diskurzivní zlom 

Pro německý kulturní prostor platí, že zdrojem pro literarizaci proletariátu jako kolektivní bytosti 

ve fikčním světě literatury byla ještě více než proměna struktury výroby a z ní plynoucí plošná 

pauperizace společnost, které hrály roli v publicistice, spíše první významná dělnická vystoupení 

v slezském Prusku a Praze roku 1844, o kterých již byla výše řeč.  

Vztah moderního člověka, jeho práce a stroje se stal trvalou součástí literárního provozu. 

Tím byla rovněž dovršena syntetizace témat technologického pokroku, morálky a chudoby 

v jednom uměleckém celku. Chudý zde navíc již často nevystupuje sám, zmítán existenčními, 

existenciálními a morálními těžkostmi, ale i jako člen dělnického kolektivu. Pouhý měsíc po 

událostech ve Slezsku Heinrich Heine, německý básník a člen neformálního uskupení Mladé 

Německo, publikoval v německém exilovém časopise Vorwärts, jež v Paříži vydávali Karl Marx 

s Arnoldem Rugem, báseň zvanou Die armen Weber, která je po různých úpravách známa jako Die 

schlesischen Weber. V básni promlouvá sborem roztrpčený dělnický kolektiv a obžalovává 

původce  jejich bídy. Není náhodou –  a Heine si byl své provokace jistě vědom –, že to jsou ti 

samí, kteří jak jsme viděli v literárních dílech výše, měli být jejich zachránci:  

 

„Buď proklet Bůh, ke kterému jsme se marně modlili […] Buď proklet král, král bohatých, kterého naše 

bída nedokázala obměkčit […] Buď prokleta falešná vlasti, kde se každá květina ihned zlomí. […].“   

 

Slezští tkalci si v Heineho básni pouze nestěžují, ale rovněž slibují starému Německu, že mu „utkají 

rubáš“, tedy přivodí zánik: „Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch.“ Bídu tkalců ve svých 

dílech sledoval rovněž básník Ferdinand Freilighrath, který měl stejně jako Heine blízko 

k socialistickým myšlenkám.262 Podobně také první německý román pojednávající o bídě 

industriálního dělnictva z pera Ernsta Willkomma Weisse Sclaven oder das Leiden des Volkes byl 

vydán rok po slezských událostech. 

Známá se po celém Německu stala především píseň Krvavý soud, kterou tkalci zpívali na 

nápěv písně Es liegt ein Schloss in Österreich během ničení strojů v Peterswaldau. Ta se do dnešní 

doby zachovala díky opisu, který pořídily vyšetřující úřady, dobově se ale šířila především ústním 

předáním a pronikla i do českých zemí.263 Dělníci v ní nehrozí „krvavým soudem“ pánům, nýbrž 

                                                            
262 SAUTERMEISTER, Gert, c. d., s. 222-225. 
263 MYŠKA, Milan, Příspěvek k ohlasům povstání slezských tkalců r. 1844, Slezský sborník 52 (12), 1954, s. 522-

528. 
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jím rozumí svou vlastní bídu. Přesto v básni zaznívá tvrdá sociální kritika nespravedlnosti světa, 

který je rozdělen na bohaté pány a chudé pracující. Báseň však dobře ukazuje, že v mentalitě tkalců 

nebylo úsilí o strukturální změnu přítomno. Zatímco Heine viděl tkalce jako avantgardu nového 

světa, tkalci spíše reprodukovali starší vzorce sociálního myšlení a stěžovali si, že se nad nimi 

jejich páni neslitují. Jejich hamižnost je v básni rovněž nazírána jako ztráta víry v Boha:  

 

„[…] Vy příčina jste našich běd, které nás tlačí k zemi. Kvůli Vám jíme jen suchý chléb, než i ten pán 

ukradne mi./ Že žijeme o bramborách jen, to vaše starost není,/když můžete si každý den,/ pochutnat na 

pečeni./ […] Ale od nich slitování?/ Spíše od zlodějů snad./ Jenom jedno chtějí páni:/ Co nejdřív nás 

oškubat./ […] Nevěří však v Boha páni a v pekelnou odplatu. Bůh jim je jen k posmívání, touží jenom po 

zlatu.“264 

 

Ukázku z umělecké tvorby anglických pracujících přivedl do německého prostředí Friedrich 

Engels. Ve své paradigmatické knize o anglických dělnících z roku 1845 přeložil do němčiny báseň 

dělníka a chartistického aktivisty Edwarda P. Meada z Birminghamu The Steam King (Král pára)  

z roku 1841.265 Je na ní patrné, že není produktem aktuální frustrace pracujících, ale výsledkem 

delší tradice publicistické, politické u umělecké činnosti anglických dělníků. Ukrutný „Král pára“ 

jako metafora pro panství stroje nad člověkem v básni není prosazovatelem společenského 

pokroku, ale rozsévá strach, požírá děti, „rve maso, drtí kosti“. Báseň reprodukuje starší luddistické 

ideje a vyzývá k rozbití strojů i svrhnutí pánů:  

 

„Dělníci vzhůru vzchopte se, vás miliony jsou, krutého krále Molocha rozdrťte silou svou!/ A pány své, zlé 

boháče, již vám sají krev, pak slavně svrhne navždycky v prach hrozný lidu hněv.“  

 

Až do roku 1848 se mi na území habsburského státu nepodařilo nalézt v oficiálně vydávané 

literatuře vyobrazení moderní sociální otázky. Tylovi sice vycházela v Květech roku 1845 známá 

povídka Ze života chudých, ale to byla pouze další lekce o nutnosti smilování se nad bližním, kde 

                                                            
264 Přepis originálu básně viz MYŠKA, c. d., 1954, s. 526-528. Zde jsem vycházel z českého překladu, který byl 

otisknut v KAN, S. B., Dvě povstání slezských tkalců 1793-1844, Praha 1952, s. 281-282. 
265 Báseň birminghamského chartistického dělníka Edwarda P. Meada Král Pára (The Steam King) původně vyšla 

v chartistickém časopise Northern Star 13. 2. 1841. Originál viz např. MEAD, Edward P., The Steam King, in: 

Scheckner, Peter (ed.), An Anthology of Chartist Poetry. Poetry of the British Working Class, 1830s-1850s, New 

Jersey 1989, s. 287. V prvním vydání Engelsova spisu z roku 1845 je jeho překlad na s. 227. Já zde vycházím 

z překladu v prvním českém vydání z roku 1850 – viz ENGELS, Friedrich, Postavení dělnické třídy v Anglii, Praha 

1950, s. 176-7. 
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nehrály žádnou roli procesy průmyslové revoluce. Na druhou stranu byla také postižena cenzurními 

škrty, i když „organizační dominantou jeho narativního postupu nebyla funkce sociálně-kritická, 

ale didaktická“.266  

Metternichovská cenzura zabraňovala veřejné tematizaci moderní sociální bídy, která se 

vlivem kombinace postupující industrializace s obdobím špatné úrody, stávala stále závažnějším 

problémem habsburské monarchie. V české odborné produkci je například známý případ 

kutnohorského almanachu Horník, který vycházel v letech 1844 a 1845. Připravované třetí číslo na 

rok 1846 již nevyšlo, jelikož tomu cenzura zabránila. Důvodem byla především povídka z pera 

vydavatele almanachu P. M. Veselského Havíř Vítek, která – ještě před Tylovým dramatem – 

pojednávala o povstání horníků v Kutné Hoře v 15. století.267 Kolektivní hněv pracujících byl 

spatřován jako nebezpečný fenomén i v podobě historické povídky.  

 Důležitým místem pro předbřeznové kriticky uvažující autory, kteří – ať už pobývali 

v monarchii nebo zvolili exil – věděli, že jejich spisy nebudou moci být vydány na území 

habsburského státu, bylo saské město Lipsko, hlavní město knihy v Německu a spolu s Paříží 

celého kontinentu, kde byla cenzura o mnoho méně důsledná.268 Vzhledem k pašování knih 

z Lipska do habsburského státu zde tiskli své spisy rakouští opoziční politici, uherští liberální 

nacionalisté i radikální básníci z celé habsburské říše. Také tu vyšly dvě lyrické sbírky, které si 

jako stěžejní téma zvolily moderní sociální otázku: Gedichte (1845) Alfreda Meißnera a Lieder 

vom armen Mann  (1846) Karla Becka.  Oba si také pro své „maloburžoazní“ návrhy řešení sociální 

otázky vysloužili od Marxe a Engelse posměšnou nálepku „praví socialisté“.269 

 Ještě před Meißnerovou a Beckovou sbírkou vyšla v Lipsku roku 1845 výbor básní Kelch 

und Schwert rovněž již vzpomenutého českoněmeckého spisovatele a Meißnerova přítele Moritze 

Hartmanna. Hartmannova sbírka byla postižena nejtvrdším cenzurním statutem damnatur et 

confiscatur,270 zatímco Meißner si vysloužil pouze status erga schedam a Beckovu sbírku (na rozdíl 

                                                            
266 URVÁLKOVÁ, Zuzana, Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti, Bohemica 

literaria 17, č. 1, 2014, s. 45-62. 
267 KUSÁKOVÁ, Lenka, c. d., 2012, s. 90. 
268 K historickým důvodům vzrůstu kulturního významu Lipska viz BARBIER, Frédéric, Was ist eine Hauptstadt? Die 

Entstehung Leipzigs als Hauptstadt des deutschen Buchhandels (15. – Anfang 20. Jahrhundert), in: Barbier, F. – 

Monok, I. (eds.), Contribution à l’histoire intellectuelle de l’Europe: Réseaux du libre, réseaux des lecteurs, Budapest 

2008, s. 165-190. 
269 HÄUSLER, Wolfgang, c. d., 2001, s. 267. 
270 PÍŠA, Petr, c. d., 2015, s. 273. 
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od jiných jeho děl) v seznamu cenzurovaných spisů vůbec nenalézáme271. V díle lze nalézt typické 

romantické motivy básníkova smutku, pocitu marnosti, osamění, ale i kritiku metternichovské 

cenzury a ostré antiklerikální a antifeudální invektivy. Ač Meißner později ve své autobiografii 

z roku 1884 píše, že před rokem 1848 spolu s Hartmannem snili o naplnění všech politických ideálů 

jejich doby – svobodném státu, náboženské a národnostní toleranci i „vyrovnání třídní rozdílů“ – 

jejich pojetí nerovnosti se v jejich sbírkách liší.272 Hartmann se v konstrukci trpícího a utiskovatele 

neodchyluje od dobové liberální kritiky nerovného vztahu „pána“ a „lidu“, který je legitimizován 

katolickou církví, hlavně jezuitským řádem („Wie ist ferner noch zu tragen/ Unserer Herren Druck 

und Geiz/ Wie ist ferner noch zu tragen/ Unsrer kirche heil’ges Kreuz?“).273  

Pokud již Hartmann v Kelch und Schwert nerovnost konkretizuje, je trpícím rolník, který 

je obtěžkáván feudálními břemeny. I když byl Hartmann řazen Marxem a Engelsem i marxistickou 

literární vědou274 k pravému socialismu a ve frankfurtském parlamentu usedl na krajní levici, zde 

požaduje pouze zrušení politické nerovnosti. V básni Kdybych byl král například čteme: „Dann 

steig‘ ich wohl von meinem Throne/ Und werf‘ das Zepter aus der Hand,/ Und werfe hin die 

gold’ne Krone,/ Und rufe „Freiheit“ durch das Land.275 Hartmann se odvolává především ke dvěma 

dějinným vrcholům, období husitského povstání, kdy poprvé vystupuje kolektivní lid jako politická 

jednotka, a poté k vládě Josefa II. V jedné básni se císař Josef II. ze záhrobí stává soudcem 

předbřeznového Rakouska, když se ptá, zda se v jeho státě cení ještě svoboda, v cyklu Z Čech zas 

chudí rolníci v hospodě myslí na „staré šťastné časy“ vlády „svého otce.“276 Hartmannova politická 

lyrika se tak dostala do slepé uličky. Na jednu stranu vyzývala k promýšlení a rozšíření svobody, 

při hledání ideálu se nespoléhala na svou imaginaci, nýbrž je vyhlížela – podobně jako rolníci 

v roce 1848277 – v historickém pohledu nazpět. Meißner a Beck se zde lišili. 

                                                            
271 Viz http://www.univie.ac.at/zensur, stav k 20. 5. 2016. 
272 Cit. dle SAMMONS, Jeffrey L., Alfred Meißner, Hannover 2014. 
273 HARTMANN, Moritz, Kelch und Schwert, Leipzig 1845, s. 122. Překlad: „Jak dlouho je ještě nutné snášet/ Útisk 

a lakomství našich pánů/ Jak dlouho je ještě nutné snášet/ Svatý kříž naší církve?“ 
274 MÁDL, Antal, Politische Dichtung in Österreich 1830-1848, Budapest 1969, s. 166-174. 
275 C. d., s. 100. Překlad: Pak povstanu jistě ze svého trůnu/ a odhodím žezlo z ruky/ a zahodím zlatou korunu/ a 

zavolám ‚svoboda‘ po celém kraji.“ 
276 C. d., s. 87, 114, 116, 243. 
277 K rolnické politice v revoluci viz článek Petra Heumose, který analyzoval požadavky rolnických petic z roku 

1848 k Národnímu výboru, které v roce 1954 vydal Roubík. HEUMOS, Peter, Die Bauernbefreiung in den 

böhmischen Ländern 1848. Anmerkungen zu den ökonomischen, sozialen und politischen Verhältnissen der 

Agrargesellschaft. In: Jaworski, R. – Luft, R. (eds.), 1848/9. Revolutionen in Ostmitteleuropa, s. 221-237, především 

str. 228-236. 

http://www.univie.ac.at/zensur
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„Kdo by si kdy pomyslel, že proletariát, tento moderní hélót, najde svého prvního 

německého pěvce právě v Čechách? Tímto nadšeným zpěvákem je Alfred Meißner, který patří 

k oněm mladým Rakušanům, kteří se již nespokojují se sentimentálními patriotickými frázemi. 

[…] Máme doposud v Německu mnoho teoretiků socialismu, ale toto nové náboženství nalezlo 

teprve v Meißnerovi svého prvního básníka.“278 Takto přivítal Meißnerovu sbírku Gedichte279 v 

recenzi českoněmecký spisovatel Carl Herloßsohn v únoru r. 1845 v lipském časopise Der Komet, 

který redigoval.  V Meißnerově díle najdeme také romantické motivy utrpení básníkovy duše, 

útěku do přírody a historie nebo revoluční patos básníkovy oběti za lepší svět:  

 

Für eine schöne Sache stürb‘ ich gern./ Für’s Recht der Armen, für die neue Zeit/ Wie wär‘ es schön zu 

fallen in dem Streit,/ Bei dem gebrochnen Erz der Tyrannei/ Wie stürb‘ es sich im Felde froh und frei!280  

 

Základní tematickou linií Meißnerovy sbírky jsou však důsledky rozšiřující se svobody a 

moderního světa. Meißner jako radikální básník svobodu vítal a oslavoval, přesto cítil pachuť 

z červánků nové doby. Důvodem bylo postavení neprivilegovaných vrstev, které neprofitovaly 

z rostoucího bohatství. Meißner zde předkládal umělecky sugestivní obraz společnosti, v níž by 

definitivní rozbití absolutistických okovů bránící společenskému rozvoji nepřineslo spásu chudým, 

ale naopak zapříčinilo další sociální a politické problémy. Na rozdíl od Hartmanna si Meißner 

uvědomoval již v druhé polovině 40. let, že společenský pokrok nespočívá pouze v odstranění 

utiskovatelů starého světa, ale také v nutnosti řešení sociálních problémů světa moderního. Často 

ve svých lyrických sociálních kritikách využívá jako mnoho jeho současníků působivého 

kontrapunktu nové vrstvy otroků ve světě rostoucího bohatství. V básni Neue Sclaven například 

čteme: 

 

Der ist ein Sclave wohl, 

Der in dem Frühlingsgarten 

Der Erde keine Frucht 

Darf hoffen und erwarten. 

 

Der nichts sein eigen nennt  

Je jistě otrok ten, 

Kdo v jarní zahradě Země 

Žádný plod 

nemůže čekat 

 

Kdo nic nenazývá vlastním 

                                                            
278 C. d. dle HERLOßSOHN, Carl, Alfred Meißner, in: Rietra, Madeleine, c. d., 1980, s. 179 – 183. Zde rovněž 

odkaz na původní zdroj. 
279 MEIßNER, Alfred, Gedichte, Zweite stark vermerhte Auflage, Leipzig 1846. 
280 C. d., s. 12. Překlad: Za krásné věci zemřel bych rád./ Za práva chudých, za novou dobu/ Jak by bylo krásné 

padnout v boji/ v němž se zlomí železo tyranie/ zemřít na poli šťastný a svobodný!“ 
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[…] 

Und ein Enterbter steht 

Auf dieser reichen Erde 

[…] 

Der in dem Kind, das ihm 

Sein blasses Weib gebärret 

Die Bürde hassen muß, 

Die seine Sorge mehret.281 

[…] 

[…] 

A vyděděnec stojí 

Na této bohaté Zemi 

[…] 

Kdo v dítěti, jehož mu 

Porodila jeho bledá žena, 

Břemeno musí nenávidět 

Které jeho starosti množí 

[…] 

 

Meißner se ve své sbírce projevoval jako básník, kterému nebylo cizí moderní sociální myšlení a 

zřejmě ani francouzský socialismus. Jeho reprezentace bolestí moderního věku se neomezovaly 

pouze na subjektivizovanou kritiku mocných a bohatých, kteří nechtějí vidět utrpení bezmocných 

a chudých, Meißner se navíc pokoušel svým básnickým jazykem vydat svědectví i o moderních 

sociálních teoriích. Můžeme to demonstrovat na básni Demos. Básník zde prochází městem, když 

ho najednou chytne za ruku chudá vyzáblá žena, snad s nabídkou sexuálních služeb. Uvědomí si, 

že ji znal jako malou, jak jinak než „čistou a krásnou“, dívku a dá průchod své frustraci ze světa, 

kde lidi stíhají takové osudy: Weib, an deinem Elend ist nur Schuld/ Die Gesellshaft, die 

erbarmungslose!282 Básníkovo rozhořčení uslyší „vážený muž“, zajisté typ biedermeierovského 

„šosáka“, kterým se „předbřeznoví revoluční bouřliváci“, smíme-li zde použít termín Karla Sabiny, 

tak rádi vysmívali, jenž ho odrazuje od kritické analýzy bídy a hříchu jednotlivců jako 

celospolečenského strukturálního problému a namísto toho ho navádí k zaměření se na morálku 

příslušníků spodních pater společnosti – přístup tak častý v publicistické tvorbě! 

Ostatně termín „společnost“ v analýze příčin chudoby, který básník v Demos užívá, se ve 40. letech 

(především prostřednictvím Hegelova vlivu na práce mladého Lorenze von Steina) teprve pomalu 

konstituoval.283 Z toho důvodu jej „vážený muž“ zavrhuje jako nic neříkající zbytečný 

radikalismus: 

 

Nicht auf die Gesellschaft wälze du 

Allzuleicht des Einzelnen Verbrechen. 

Die Gesellschaft ist ein leeres Wort, 

Doch dein Dichterherz ist zu gebuldig, 

Nesvaluj na společnost 

Provinění jednotlivců 

Společnost je prázdné slovo 

Upokoj přece své básnické srdce 

                                                            
281 C. d. 279-280. 
282 C. d., s. 103. Překlad: „Ženo, na tvém bídném stavu nese vinu pouze/ společnost, která nezná smilování!“ 
283 Viz RIEDEL, Manfred, Gesellschaft, Gemeinschaft, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Band 2 E-g. Stuttgart 1975, s. 801-863. Především s. 839-845. 
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[…] 

Seiner Schuld ist jeder Einz’le schuldig 

[…] 

Noth und Sünde, Krankheit, Haß und Wahn 

Sind der Menschheit Theil für alle Zeiten; 

Was der Schöpfer selber schlecht gethan, 

Wird der Mensch doch nie zum Bessern leiten284 

[…] 

Za své provinění si každý jednotlivec může sám 

[…] 

Bída a hřích, nemoc, nenávist a blud 

Jsou součástí lidstva po všechny časy 

Co Stvořitel sám udělal špatně 

Člověk přece nikdy nepřivede k lepšímu 

 

Meißnerova analýza se v Gedichte ale neomezovala jen na nechtěné děti, prostitutky a žebráky. 

Snad nejdůležitější důvod, proč trvá na svém celospolečenském pohledu na chudobu a jenž ho 

rovněž činí zástupcem skutečně moderní sociální lyriky, je úděl proletariátu. V básni Ein armer 

Mann popisuje „syn nouze“ básníkovi pomocí mystických obrazů příběh modernizace a turbulentní 

změny sociální skladby v kontinentální Evropě z pohledu neprivilegovaných vrstev. Sám chuďas, 

pokud tak můžeme usuzovat z Meißnerových básnických obrazů, sleduje vstup proletariátu na 

kontinent a brzo se stává jeho součástí. I zde byla patrná distinkce proletariátu od jiných chudých. 

Tito „hélóti“ modernity nečekají ve své bídě s nataženou rukou na pomoc, ale hrozí strašnou 

odplatou celému modernímu světu, podobně jako římští otroci povstali pod Spartakovým  vedením: 

 

Sah ich in Schmerzen stumpf und stumm 

Die neuen Höllen und Verdammten. 

Nach Frankreich kommend über’s Meer 

Sah ich erschrocken und mit Graufen, 

Wie Lava gährend, um mich her 

Der Proletarier Massen brausen!  

 

Und Männer faßten meine Hand, 

[…] 

Auch du Trägst Lumpen zum Gewand 

Auch du bist Einer der Heloten! 

Auch dich beschimpfte man als Knecht, 

[…] 

Doch bist du Mensch und hast ein Recht 

Auf einen Antheil Lenz und Leben 

 

Dies Recht dahin! Das war’s, was tief 

Des Armen Brust schon längst empfunden. 

Vor der Palätse Fenster rief 

Ich oft im Wahnsinn meiner Wunden: 

Viděl jsem v bolestech tupě a němě 

Nové ďábly a zatracené 

Do Francie přicházející přes moře 

Viděl jsem vyděšeně a s hnusem, 

Jako tryskající láva okolo mě 

táhly masy proletariátu! 

 

A muži uchopili mou ruku. 

[…] 

Ty také nosíš cáry místo roucha, 

Ty jsi také jeden z hélótů! 

Ty jsi také urážen jako sluha 

 

Jsi přece člověk a máš právo 

Na účasti života! 

 

Toto právo! To je to, co hluboce 

Hruď chudého již dlouho pociťovala 

Pod okny paláců křičel jsem 

Já často v šílenosti svých ran 
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Habt Achtung vor des Menschen Bild! 

Laßt ab, den Armen zu entehren! 

 

Ich bin gewandert, hab‘ geseh’n, 

Es steigt empor in bösen Zeichen, 

Ein Kampf liegt in den ersten Weh’n, 

Ein Kampf der Armen und der Reichen 

Wie, wenn aus der Helotin Schooß 

Wie, wenn aus armer, dunkler Wiege, 

Ein Racheengel, stark und groß, 

Der Zukunft Spartakus entstiege? 

 

Noch ist es Zeit! Ist euch nicht bang? 

Und weckt euch nichts aus eurem Wahne? 

Denkt euch der Heere Wandergang, 

Voran des Bettlers Kleid als Fahne, 

Denkt euch den Krieg, des Krieges Raub! 

Denkt euch die Massen, wild und brausend! 

Es sinkt in Asche, sinkt in Staub, 

Woran gemodelt ein Jahrtausend! 

 

Sie hören nichts, sie schlummern gut, 

Der Mahners Stimme kann nicht frommen;285 

[…] 

Mějte ohled na člověka! 

Přestaňte hanobit chudého! 

 

Putoval jsem a viděl jsem 

Povstává odpor ve strašných znameních 

Porodní bolesti boje 

Boje chudých a bohatých 

Jakého, když z klína hélótky, 

Jakého, když z chudé, temné kolébky 

Povstane anděl pomsty, silný a velký 

Povstane Spartakus budoucnosti? 

 

Ještě je čas! Nebojíte se? 

A nic vás neprobudí z vaší iluze? 

Pomyslete na armádu tuláků, 

Vpředu žebrácký oděv namísto vlajky, 

Představte si válku, válečné loupeže! 

Představte si masy, divoké a řinčící! 

Padne v popel, padne v prach 

Co bylo formováno tisíciletí! 

 

Neposlouchají, pěkně podřimují, 

Hlas kárajícího nemůže pomoci 

 

Meißner promlouvající ústy chuďase vyslovuje strach z osudu nového světa, který je odsouzen 

k sociálním bojům, jež mohou mít katastrofální důsledky, jelikož bohatí a mocní nedbají dělnické 

bídy. Meißnerovi zřejmě došlo, že teprve formováním dělnické třídy, vyvstává v Evropě opravdová 

politická síla neprivilegovaných a chudých. Armáda dělníků se může snadno stát rezervoárem 

revoluce, povstat a zničit svět. Podobně žádá jinde „hrdý národ bohatých“, aby hleděl pomáhat 

chudým, kteří jinak budou požadovat více než jen „tvrdý černý chléb“.286 Ač v té době byl Meißner 

spolu například s H. Heinem, F. Freiligrathem nebo G. Weerthem jeden z nejradikálnějších básníků 

německého kulturního prostoru, zůstává v jedné věci bytostně konformní. Ani v jeho politické 

imaginaci neměla místo představa dělnictva (jakkoliv v této době je takto všezahrnující termín ještě 

anachronický) jako aktéra politiky. Své výzvy a kritiky adresoval pouze mocným a bohatým. 
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Naopak jeho představa politiky neprivilegovaných konotovala pouze zkázu a destrukci. Měl 

podobný horizont sociální imaginace jako většina radikálů věnující se sociální otázce. 

V básních Alfreda Meißnera byl tedy silně přítomný strach z důsledků třídní stratifikace 

společnosti, která vystřídala stavovskou hierarchii předmoderního světa. Meißner byl ale 

pokrokářský demokrat, nikde proto nenajdeme jinde tak častý požadavek kroku zpět ke 

světu stavovským privilegiím se svou patriarchální ochranou a podporou chudého. Nabízel ale sám 

nějakou alternativu či končí jen romantizující skepsí a odmítnutím pořádků vezdejšího světa? 

V revoluci 1848 prožil krátké socialistické nadšení. Ve spise Revolutionsstudien aus Paris z roku 

1849 požaduje státní vlastnictví železnic, vodních toků a dolů a uvažuje i o revizi mzdového 

systému. 287 Ve své sbírce z roku 1845, resp. 1846, se ale uchyluje ke starším vzorům, které jsme 

už viděli výše, a toužebně vyhlíží spasitele chudých, „knížete lásky,“ který se „smiluje nad 

trpícími.“ 

 

Und glauben will ich, ein paar kurze Stunden, 

Daß ihren Retter diese Welt gefunden 

O daß er käme, jener Fürst der Liebe, 

Der von dem Haupt die gold’ne Krone legt, 

Und daß kein Herz verarmt und dürftig bliebe, 

[…] 

O daß er käme, mild wie dieser Abend, 

Der gute Heiland einer kranken Zeit, 

Die Nackten kleidend und die Durft’gen labend 

Und spräche mild von Gottes Herrlichkeit288 

 

Chci věřit, jen na pár krátkých hodin, 

Že svého zachránce najde tento svět, 

O jen ať přijde, onen kníže lásky 

Který ze své hlavy odloží zlatou korunu 

A nenechá žádné srdce chudé a žíznivé 

[…] 

O kéž by přišel, shovívavý jako tento večer 

Dobrý spasitel nemocného času 

Nahé oblékaje, žíznivé napájeje 

Mluvy by mírně o boží nádheře 

Láska. Zásadní termín rodícího se myšlení o nových nerovnostech předbřeznové publicistiky, 

politiky i umělecké produkce a také důvod, proč si Meißner vysloužil později od Marxe a Engelse 

nelichotivou nálepku sentimentálního „pravého socialisty“, i když nemůžeme pominout ani fakt, 

že Meißner v době revoluce odmítl vstoupit do církve, které byl Marx papežem, a svou koncepcí 

si udržoval vztah spíše k francouzským myslitelům,289 které „vědečtí komunisté“ označovali za 

„utopické“ nebo „maloburžoazní“.  

Meißner ale nebyl naivní a proklamoval, že tato „knížata lásky“ typu Rudolfa ze Sueových 

Tajností pařížských moderní svět opustila, stejně jako se z něj vytratil Bůh. Již ve stejné básni tak 
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hořce konstatuje, že je to sice krásný sen, ale nemůže se splnit. Básník se však zavazuje, že bude 

„až do konce své životní pouti truchlit s vyděděnými.“ Jedním návodem na řešení otázky je tedy 

vytrvat v utrpení. V básni Erkenntnis se Meißner uchýlil ještě dál a doporučoval chudým absolutní 

rezignaci. Básník zde stojí na okraji útesu a hledí na zelenou krajinu, která se před ním rozevírá. 

Chudoba viděna zdálky dostává pitoreskní nádech šťastné lidovosti. Krása, která se mu nabízí, 

přinutí pozorovatele k sentimentálnímu dojetí:  

 

Ich hatte aller Städte Noth geschaut, 

Nun ward ich still beim Herdeglockenklingen, 

[…] 

O horch! So fröhlich kann die Armuth singen 

[…] 

Und ich verstand, daß fröhlich, fromm und gut  

Die vielgeprüfte Menschheit dann nur werde, 

Wenn sie in seligem Vergessen ruht 

Bei Müh‘ und Arbeit an der Brust der Erde.“290 

 

Viděl jsem bídu vše měst, 

Teď stál jsem tiše při cinkání kravských zvonů  

[…] 

Ach! Tak šťastně může chudoba zpívat 

[…] 

Zde jsem pochopil, že šťastné, zbožné a dobré 

Může mnoho zkoušené lidstvo být pouze tehdy, 

Když spočine poklidně v posvátném zapomnění, 

Při lopocení a práci na hrudi země.  

 

Těžko říct, zda to zde Meißner myslel pouze jako ironickou karikaturu sentimentálního diskurzu 

chudoby či chápal tvrdou práci jako jediný účinný lék na nespokojenost, jako mnoho jeho 

současníků, jedná se přeci jenom o báseň, kde závěr může zůstat otevřen. Co se ale týče 

Meißnerova vlastního proklamovaného postoje ve sbírce, nepřestal být radikálem nikdy. Sliboval, 

že nebude pouze trpět spolu s chudými, ale také se bude pokoušet aktivně se zapojovat do 

zlepšování světa. V básni Auf den Bergen se objevuje pojem „rovnost“, který například 

v Hartmannově sbírce, kde se skloňuje heslo „svoboda“ ve všech pádech, nenajdeme: 

 

[…] 

„Ich mag nicht unter sichrem Dache weilen, 

So lang die Menschheit rings in Kampf und Noth, 

Das ist die Gleichheit, die ich will auf Erden 

O mag sie das Gebet von allen werden!“291 

[…] 

„Nechci spočinout pod jistou střechou 

Dokud bude lidstvo ulpívat v boji a bídě 

Je to rovnost, co chci na Zemi 

Ach, kéž by se stala modlitbou všech!“ 

 

Herloßsohn ve své recenzi také uvádí, že snahou Alfreda Meißnera je poetizovat každodennost. 

Zde podle něj snese jako básník srovnání pouze s Karlem Beckem.292 Věnujme mu proto také 
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pozornost. Karl Isidor Beck se narodil roku 1817 (Meißner roku 1822) a pocházel z židovské 

uherské rodiny. Své aktivní roky prožil mezi habsburskou monarchií a Německem. Stal se 

nejznámějším rakouským básníkem v Německu a dokonce členem uskupení Mladé Německo, 

přičemž dnes je známý především díky Engelsově kritice. I když stejně jako Heinrich Heine 

konvertoval v dospělosti k protestantismu, emancipace židovstva zůstala pro jeho tvorbu stále 

zásadním tématem.293 Již od konce 30. let ve své poezii kombinoval nadšení z technologického 

pokroku s tématy útisku a chudoby neprivilegovaných vrstev. 294 

 Roku 1846 Beckovi v Lipsku vyšla sbírka Lieder vom armen Mann,295 kde již oslavu 

technologického pokroku nenajdeme. Celkově sbírka pojednává o nešťastných osudech chudých a 

bezvýznamných. Charakteristické pro ni je silné náboženské cítění. Celou sbírku a ihned první 

báseň adresuje „An das Haus Rothschild“, z čehož je již patrné, jak si představoval řešení 

sociálních problémů. Apeluje na příslušníky významné židovské podnikatelské rodiny, aby si 

nevšímala pouze svého bohatství, ale i chudých nebo osudů židovstva. Sleduje rovněž osudy 

slezských tkalců, kteří ani při sebevětším lopocení nemohou vyváznout z chudoby. V básni Du 

sollt nicht stehlen! se věnuje zločinu jako důsledku chudobného stavu, nikoliv pokřiveného 

charakteru zločince, rovněž klasického motivu sociální umělecké produkce. Jedna báseň se ale 

vymyká naladění celé sbírky. V básni Warum sind wir arm Beck (na rozdíl od vcelku uctivých 

proseb na rodinu Rothschildů ze začátku knihy) ostře obviňuje bohaté a mocné vrstvy, že využívají 

práce neprivilegovaných vrstev, aniž by z toho něco měly. Báseň již dostává zřetelné kontury 

třídního konfliktu: 

 

Ihr sitzet, im Glanz und Ehren geboren, 

Und spielt mit Ducaten und Louisdoren; 

Wir scheuern die Wappen an Euern Thoren 

In Hunger und in Harm. 

In Hunger und in Harm. 

[…] 

Ihr Seligen könnt Euch pflegen und mästen. 

Wir spähen für Euch nach Kohlen und Aesten, 

Wir frieren und hacken vor Euern Palätsen, 

Doch Euch ist wohl und warm. 

Vy sedíte, v lesku a úctě rozeni,  

A hrajete si se svými dukáty; 

My leštíme erby na vašich trůnech 

V hladu a bídě. 

V hladu a bídě. 

 

Zatímco vy blažení se zdobíte a ládujete. 

My pro vás sháníme dřevo a uhlí, 

My mrzneme a sekáme dřevo před vašimi paláci, 

Vám je přece dobře a teplo. 

                                                            
293 K Beckovu životu a dílu viz HÄUSLER, Wolfgang, c. d., 2001. Zde jsem jej v krátkosti předestřel, jelikož se 

v českém ani německém dějepisectví nejedná o příliš často se vyskytující jméno. 
294 HÄUSLER 2001, s. 280. 
295 BECK, Karl, Lieder vom armen Mann. Mit einem Vorwort an das Haus Rothschild, Leipzig 1846. 



114 
 

Doch Euch ist wohl und warm. 

 

Ihr habet Orden und Aemter und Pfründen. 

Wir leben um Euer Lob zu verkünden, 

Wir schmeicheln Euern Lauen und Sünden, 

Denn – warum sind wir arm? 

Denn – warum sind wir arm? 

 

Wenn unsere Töchter ums Glück sich raufen, 

Euch in die lüsteren Arme zu laufen, 

Wenn die Mütter die eigne Brut verkaufen, 

Daß Gott, daß Gott erbarm, - 

Daß Gott, daß Gott erbarm. 

[…] 

 

Wir borgen und sorgen, Ihr häufet die Gulden, 

Wir füllen die Kirchen und beten und dulden. 

Dies Dulden ist unser unendlich Verschulden, 

Und – darum sind wir Arm. 

Und – darum sind wir Arm.296 

Vám je přece dobře a teplo. 

 

Vy máte řády a úřady i prebendy. 

My žijeme, abychom si vysloužili vaši chválu, 

My pochlebujeme vašim rozmařilostem a hříchům, 

Pročpak tedy jsme chudí? 

Pročpak tedy jsme chudí? 

 

Když se naše dcery za tím štěstím derou, 

Vám padnout do nenasytných rukou, 

Když matky vlastní mláďata prodávají, 

Bůh buď milostiv, -  

Bůh buď milostiv. 

[…] 

 

My máme starosti, vy střádáte dukáty, 

My plníme kostely a modlíme se a snášíme utrpení. 

Toto setrvání v utrpení je náš nekončící dluh,. 

A proto jsme chudí. 

A proto jsme chudí. 

 

Předně musíme s definitivní platností konstatovat, že prostituce žen a dívek jako důsledek 

bezradnosti ekonomických strategií chudých v raném období středoevropské modernizace 

představovala důležitou součást uměleckých diskurzů o industriální chudobě a byl jedním z 

nejživotnějších motivů rané sociální umělecké produkce. Každodenní zkušenost s bídou chudých 

prostitutek postávajících na rohu ulic byla s největší pravděpodobností také hlavním důvodem, 

proč byl v sentimentální produkci vždy kladen důraz na čistotu, zbožnost či pracovitost ženy jako 

vytoužený ideál neveselého reálného stavu. Forma Beckovy básně Proč jsme chudí představuje dle 

mého názoru nejzazší mez, kam dovolila sociální a politická imaginace radikálním spisovatelům 

zajít před revolucí i během ní. O co méně je tato Beckova báseň analytická ve srovnání 

s Meißnerem, o to více je naléhavá. Beck si byl dobře vědom, že básni dodá na sugestivitě, nebude-

li mluvit jen jako lyrik bojující za lepší svět, ale přímo kolektivním hlasem aktérů. Podobně jsme 

to viděli již u Heineho Slezských tkalců. Tato umělecká forma byla zvolena rovněž v anonymní 

básni, jež se objevila pod názvem Spießbürgertum ve Vídni v srpnu 1848 po střetu vídeňského 

dělnictva s národní gardou v Prateru. 
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Hol‘ der Teufel alle Freiheit, 

Wenn sie leer läßt uns’re Kassen, 

Hol‘ der Teufel diese Freiheit, 

Die uns wird verhungern lassen!297 

Vem čert všechnu svobodu, 

Když nechává prázdné naše kasy, 

Vem čert tuhle svobodu, 

Která nás nechá vyhladovět! 

 

Podobě jako Meißner však nebyl Beck schopen přetavit lyrický řinčící plurál do ničeho pozitivního, 

do politické akce. Zlepšování stavu frustrované chudiny tak nechával milosrdné péči. V době 

revoluce se navíc přidal na rozdíl od Meißnera k jejím odpůrcům. Po porážce vídeňské ulice v říjnu 

1848 přijal místo fejetonisty v konzervativních novinách Journal des Österreichischen Lloyd. 

K podobnému kroku se – neúspěšně – snažil přemluvit i Hartmanna a Meißnera. Jeho dřívější 

přátelé mu tuto trapnou epizodu již neodpustili.298 Ostatně z podobného důvodu se později 

Hartmann v 50. letech rozešel s Meißnerem, jemuž zazlíval, že jeho touha psát a být čten byla 

silnější než demokratické ideály. 

 

3.3 První česky psaná sociální próza 

Vraťme se ještě zpátky do habsburské monarchie. Před rokem 1848 bránila cenzura otevřít diskuzi 

o moderních myšlenkových proudech reagující na formování nové evropské společnosti. Přesto se 

již v tisku slova jako socialismus, proletariát či organizace práce občas objevila.  Jejich reflexi jsem 

však v oficiálně vydávané umělecké produkci již vůbec nenašel. Z toho důvodu se dle mého názoru 

političtí lyrici v nově nabyté svobodě výměny informací v době revoluce teprve začali učit 

pohybovat v diskurzivním poli moderních sociálních nerovností. Důsledkem předbřeznové 

cenzury bylo tak směšování politických, sociálních a národních nerovností do jednoho 

nesourodého konglomerátu agitace. To samozřejmě platí i pro politickou činnost a publicistickou 

agitaci.  

Sociální otázka a morální ekonomie pracujících byla do velké míry vnímána jako součást 

boje proti šlechtě. Na druhou stranu nemůžeme z intelektuálů a umělců habsburského státu dělat 

pouze zaostalejší bratry jejich kolegů v Německu. Umělecký diskurz sociální nerovnosti jako 

aristokratické hegemonie měl svůj reálný předobraz v přetrvávajících šlechtických privilegiích na 

využívání práce poddaného, jež byly například v Prusku již více jak 30 let zrušeny.  
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U G. Seeböcka například čteme: 

 

Die Arbeit war unser und euer die Frucht! 

Ihr schwanget die Gießel, wir hoben den Spaten –  

Bleibt ewig der Schweiß des Volkes verflucht 

Und Menschen an Menschen grausam verraten 

Ihr hohen Aristokraten299 

Práce byla naše a vaše byly plody! 

Vy šviháte bičem, my zdviháme rýče 

Buď navždy proklet pot lidu 

A člověka krutě zrazující, 

Vy urození aristokraté 

 

Celkově fluidní diskurz nerovnosti najdeme i u již zmiňovaného Jana Sekavce, jenž se v revoluci 

profiloval jako básník, jenž měl blízko k českému radikálně demokratickému proudu. V jeho básni 

Dvanáctý červen aneb Výstraha Čechům, jež vyšla r. 1849 a měla upomínat na události 

svatodušního povstání, nacházíme skutečně téměř veškeré motivy krásné literatury projednávané 

v této stati.300  Sekavec ve své básni kombinuje kritiku materiální nerovnosti a přílišného nadbíhání 

„pánům“ s kritikou nerovného vztahu Němců a Čechů, bohatého života církve, jež nedbá božích 

zákonů, nepoctivost úředníků, zneužívání moci císařským majestátem i rozmařilost moderní doby, 

v níž lidé již touží pouze po hmotných statcích: 

 

Vždy moje srdce v hořkém žalu vězí, 

Když spatřím, že hrdost panská nezná mezí; 

Neb když se chudoba její pýše klaní, 

[…] 

Domnívá se, sprosťák že jen otrok její, 

[…] 

Domnívá se, že ji proto Bůh jen zvolil, 

Aby se Čech chudý ji vždy v prachu klonil 

[…] 

Myslíte Teutoni, že jen vy jste v světě, 

Pro Čecha jarého sláva že nekvete? 

[…] 

Úřad jemu bitím a žalářem hrozil, 

Nadarmo tu chudák, marně kleče prosil!! 

[…] 

Takových mocností mnoho máme v zemi 

Jenž s Čechem zachází nepravostmi všemi! 

Jest to duchovenstvo, úředníci 

Zdaliž kdo uhodne, kdo je z nich větší lhář? 

[…] 

                                                            
299 Citováno dle MÁDL, c. d. , s. 260. 
300 SEKAVEC, Jan, Dwanáctý čerwen aneb: Wýstraha Čechům, Praha 1849. 
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[Kněží] v dobrovolné mají též žít chudobě, 

Přec libují v statcích a bohatství sobě 

[…] 

Chudý naproti byť právo s sebou nosil 

A ke všemu tomu i se svědky prosil 

Úředníka krutost vždy trpce zkusil 

[…] 

Neb komu se mocně panovati zachce, 

Na svatou povinnost zapomene lehce; 

Zlato, šaty drahé, třpytivé klenoty, 

To jsou ti bohové, jež ovládli světy! 

[…] 

Protož národe můj poznej, jak jsi šálen 

[…] 

Z krvavých mozolů tvých přetučně žijou 

Z tvého potu smilně, nádherně hodujou: 

[…] 

 

Báseň byla ihned zkonfiskována pro urážení císařského majestátu a radikalismu. Tento zákaz byl 

zopakován r. 1853 a dokonce i r. 1863.301  

 

V čase revolučních událostí vyšla také první česky psaná sociální próza, kterou sepsal Josef 

Kajetán Tyl. Novela Chudí lidé byla dle dobového zvyku vydávána po částech v květnu až červnu 

1849 na stránkách Sedlských novin, které vycházely jen krátce na jaře 1849, než byly úředně 

zastaveny.302 Novela je první umělecké ztvárnění moderního sociálního konfliktu mezi 

proletariátem a podnikatelem i kolektivní politické akce chudých v českém jazyce. Při rozboru díla 

budu postupovat podobně jako u Sueovy povídky  v Květech.  

 Chudí lidé jsou příběhem o tkalcích z městečka Libětice, kteří jsou skutečně chudí. Toto 

konstatování není zbytečná tautologie, v mnoha jiných úředních a publicistických pramenech 

najdeme zprávy o úmrtích z hladu, která sužovala populaci horských tkalců v roztroušené domácké 

výrobě. Ostatně je otázkou, proč si pro literarizaci Tyl vybral právě tkalce a ne tiskaře kartounu, 

                                                            
301 POKORNÁ, Magdalena, Část Třetí. 1848-1863, V zájmu svobody a řádu. Literární cenzura v revoluci a 

neoabsolutismu, in: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel (eds.), V obecném zájmu. 

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Svazek 1: 1749 – 1938, Praha 2015, s. 

388. 
302 Viz abecední seznam českojazyčných periodik z let 1830-1830, který sestavila Lenka Kusáková: KUSÁKOVÁ, 

Lenka, Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830-1850), Praha 2012, s. 420. Já pro účely rozboru budu 

vycházet z vydání z roku 1926: TYL, Josef Kajetán, Chudí lidé. Příběh ze života na horách, Praha 1926. 
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jejichž povstání musel také velmi dobře znát. Myslím, že odpověď leží v dobovém odporu 

k politizaci sociální otázky. Hnutí městských dělníků bylo v revoluci velmi citlivé tématem, které 

vzbuzovalo ve společnosti strach z reálné politické síly. Naproti tomu vesničtí tkalci byli tak 

bezmocní – a to i navzdory slezským událostem, jimiž se Tyl inspiroval –, že emoce, kterou jejich 

příběh vyvolával, byla především lítost. Za ní se obával vydat. Tyl jejich strasti charakterizoval 

následovně:  

 

„Tito ubožáci sedějí od božího rána, sotvaže se rozbřeskne, seději až pozdě do noci a nepustějí ani člunek z 

ruky; ten jde ustavičně sem a tam, a za to mají tolik, že se nemohou někdy ani bramborů najíst. Hlad a nouze 

jsou u nich domovem.“303 

 

Hlavní postavou novely, která provází čtenáře sociálním životem vesnice, je „šlechetný chudinec“, 

houslař Poborský. Tkalci svou bídu snášejí, neztrácejí chuť do života, a zůstávají upřímnými 

křesťany, i když je jejich život zoufalý. Tyl například popisuje noční scénu v chatrči, kde spolu 

s dalšími 15 lidmi Poborský přespává, během níž zemře na souchotiny živitel jedné z rodin 

Konopka, jehož žena porodila před pár dny jejich desáté dítě. Velmi naturalistické líčení 

novorozencova pláče kombinované s kašlem jeho umírajícího otce patří k nejpůsobivějším 

obrazům v celé novele.304  

 Důležitou otázkou je, jaký dával Tyl ve svém velmi didakticky vystavěném světě, kde je 

jasná hranice mezi dobrým a zlým, prostor sociálně kritickým názorům. Jedinou legitimní sociální 

kritiku lze v celé novele najít v dopise Kláry, dcery Poborského, v kterém svému otci píše o svém 

zaměstnání služebnice u velmi bohatého kupce v cizím městě. Poborský čte Klářin dopis nahlas 

tkalcům, i jejich reakce jsou důležité. Hlavní část dopisu tvoří popis pět hodin trvající hostiny svého 

pána, což mezi tkalci, kteří znají pouze plesnivé brambory na sto způsobů, silně rezonuje. 

V podstatě se dá říci, že zde má jídlo stejnou funkci jako u Suea drahokamy.  Klára píše:  

 

„Potom se přineslo na stůl čtrnáct všelijakých jídel, a to nepočítám ty plné mísy a talíře cukrovího, křehkých 

dortíčků a krásného ovoce, ježto stály od počátku na stole, hned jak se prostřelo. […] Věru když jsem tak 

počítala, kolik chudých lidí by se u nás asi za ty peníze mnoho dní uživilo, co se tady za jeden oběd vyhodily: 

to bych se dala málem do pláče.“  

 

                                                            
303 TYL, c. d., 1926, s. 5. 
304 C. d., s. 40-42. 
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Podobně si „vzdychla“ i chudá žena, která byla mezi posluchači, jimž Poborský dopis své dcery 

předčítal: „Kolik neděl byli bychme z tolika peněz živi! Já vím, že si ti páni na to nezpomenou.“305 

Rezignovaná lítost a neadresné povzdechy jsou tedy emoce chudých, které jsou v Tylově 

fikčním světě přípustné, které autor chápe. Síť diskurzů chudoby se roztahuje během scény 

v hospodě, kam každou neděli po bohoslužbě tkalci a jiní nuzáci chodí „[…] V hospodě byla řeč o 

všelijakých novinách a že si mohl jeden druhému postesknout […].“ „Největšího nářku“ vedli 

v hospodě tkalci, kteří „naříkali“ především na fabriky, jež jim berou práci, všichni byly bezradní. 

Poborský zde  zase osazenstvu sděloval, že musí své výrobky prodávat místnímu bohatému kupci 

Velebovi pod cenou. Nikdo si zde nestěžoval na rozdíly mezi chudými a bohatými. V hospodě ale 

seděl rovněž „zrzavý Prušák“, nádeník od Veleby, o němž jsme se již dříve dověděli, že je to 

„proklatý chlap“, který se na problém díval radikálněji a tvrdí, že  Veleba všechny místní odírá: 

„jak by mohl ten vydřiduch pořád víno chlastat, kdežto my sotva náprstek té rasoviny vydřeme. Na 

mou duši, tomu by se mělo jedenkráte žilou pustit.“306 Jeho slova vyvolala zděšení přítomných.  

Kromě toho, že „zrzavý Prušák“ užívá narativ konfliktu chudých a bohatých, Tyl postupně 

vykresluje jeho charakterové vlastnosti: Je líný, propadá alkoholu, nezná soucit a dokonce okrádá 

jiné chudé. Je to pouhá náhoda, že jsme po Morelově ženě v Sueově povídce narazili na další 

postavu fikčního světa se sociálně kritickými názory, jejíž celkový charakterový profil vyznívá 

značně negativně? Rozhodně ne. Autoři sociálně laděných příběhů plně následovali publicistické 

diskurzy o dělnictvu.  Obávali se politizace chudoby a chudých ještě více než radikálové a jejich 

představa materiálních požadavků a politiky lidí, kteří sami nic neměli, jim připomínala krádež. 

Konkrétně české národně-liberální autority, jak bylo vidět nejlépe u Havlíčka, se v době revoluce 

obávaly dělnické agitace, jež by mohla sociální tematikou kontaminovat národně liberální boj 

Čechů. „Zrzavý Prušák“ – ostatně je charakteristické, že ani Tylovi nestál za to, aby ho pojmenoval 

– navíc může být literární reprezentací všech německých teoretických postulátů, jejichž 

„nepraktičnost“ pro českou kulturu byla odmítnuta již v rámci diskuze o filozofii.307 

 Prušák, před tím než uprchl z města za hranice, ukradl Poborskému peníze. Jako jediná 

radost mu nyní zbyla pěnkava, kterou mu odkázal jako svůj jediný majetek jeho zesnulý přítel. Leč 

ta uletěla z klece. Poborský klesl na mysli a  začal se zaobírat svým trpkým údělem:  

                                                            
305 C. d., s. 18-19. 
306 C. d. 13-15. 
307 K tomu viz HLOBIL, Tomáš, Filosofie zdravého českého rozumu a německá osvícenská filosofie. Vývojová 

podobnost či skrytá souvislost?, Filozofický časopis 61, 2013/1, s. 3-15. 
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„Chudý člověk nemůže, nesmí zapomenout, že se potlouká v slzavém údolí! Samé trampoty, že by se hlava 

rozskočila a srdce rozpuklo! A přece by se chudý rád přičinil, přece má k tomu také schopnosti, jako jiní 

lidé, aby si mohl pohovět, aby se mohl zaradovat – aby se nemusel pořád jen dřív a mozolit a hladem umírat! 

Ten svět je celý nespravedlivý a lidé na něm zkažení!“  

 

Následky těchto názorů by nás nyní již neměly překvapit: dříve „poctivý houslař“ přestal pracovat, 

propadl alkoholu a začal nadávat na sociální nespravedlnost. Chvíli potom se do Libětic dostaly 

zprávy o povstání tkalců ve Slezsku. V lese u Libětic se shromáždil houf „nespokojenců, nedbalců 

a lenivců“, kteří se rozhodli, že budou následovat slezského příkladu. Poborský chtěl jít s nimi, ač 

ho jeho přátelé od toho zrazovali. Leč „dobrý Bůh neopouští člověka, i kdyby se ho tento sám 

někdy spouštěl:“ Pěnkava se vrátila. Poborskému se díky tomu vrátila chuť do života a kál se za 

své hříchy a rozhodně již neměl v úmyslu účastnit se bojů: „Což je mi do těch světských pletek a 

nezdárností? Já mám svou pěnkavu – a nejsem opuštěn – a už se nějak tím životem protluču.“ 308 

 Příběh však zatím nabírá dramatického vrcholu. Povstání, v němž byla i skupina, kterou 

přivedl Prušák, bylo již v plném proudu. Jako svůj cíl si dav vybral dům bohatého kupce Veleby. 

Lidé se srotili před Velebovým domem a „Prušák“ vybízel k usmrcení jeho majitele, odjinud se 

ozývalo: „Roztlučte mu tu brlohu – tomu hladovému vlkovi!“309 Bohatý kupec Veleba se 

zabarikádoval ve svém domě a přesvědčoval vzbouřence, aby dům neničili, jelikož již do závěti 

napsal, že chce většinu svého majetku odkázat chudým. Vzbouřenci se nyní však již nenechali 

ukolébat upřímně míněným příslibem charitativní pomoci. Zdá se, že zde Tyl v krátké literární 

zkratce vystihl velmi geniálním způsobem strach evropské společnosti z „lůzy“, která začala 

napřimovat svá záda.  

 Veleba nakonec raději zapálí svůj dům, než aby byl jeho majetek rozkraden, a zastřelí 

Prušáka. Šok, který ale sám prožil, mu však způsobí mrtvici. Jeho synovec mu s Poborským zkouší 

pomoci, ale již je pozdě. Bohatý kupec však stihne poslední věc: požehnat svazku svého synovce 

a dcery Poborského, kterým během příběhu bylo bráněno v naplnění jejich nerovné lásky.  

Příběh tedy končí smířením chudoby a bohatství v lásce dvou mladých lidí. I když scelování 

poškozených mezilidských vztahů bude po kocovině z povstání v mikroprostoru vesnice velmi 

bolestivé, v lásce Velebova bohatého dědice a dcery nuzáka Tyl naznačuje další možnou cestu 

                                                            
308 TYL, J. K., c. d., 1926, s. 50-53. 
309 C. d., s. 55. 
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v narovnávání společenských rozdílů. Na konci Tyl ještě nezapomněl varovat před podobnými 

akcemi své čtenáře:  

 

„Ale zahynutím bohatého obchodníka nastalo teprve dření chudých lidí, když museli k menším 

překupníkům své dílo zanášet; často vzpomínali na Velebu, o němž dříve myslili, že má kamenné srdce, a 

proklínali při tom svůdného Prušáka.“310 

 

Již jsem zmínil v úvodu této práce, že krásná literatura je pro předbřeznovou společnost důležité 

diskurzivní pole, kde se utvářely moderní náhledy na chudého, jelikož měla daleko vyšší sociální 

funkci, než je tomu nyní. Sama literatura sice nenabídla žádné řešení sociální otázky, ze své 

přirozenosti ostatně ani nemohla, má však jedno nezastupitelné prvenství. Chudý – ať to byl tkadlec 

umírající na souchotiny, žebrák, matka nemající čím nakrmit své hladovějící děti, pouliční 

prostitutka nebo dělník – nesměl až do revoluce možnost hovořit do veřejného prostoru o svých 

problémech. Mlčel. Fikční svět umělecké literatury byl tak jediným prostorem, ve kterém jedinec 

nebo sociální vrstva v prekérní situaci byli nadáni možností ji sami veřejně ovlivňovat. Již to lze 

posuzovat jako jistý akt emancipace, který měl možnost posouvat patriarchální horizonty sociální 

imaginace čtenářské veřejnosti. To si asi uvědomoval i rakouský stát vzhledem k tomu, že sociální 

produkci podřizoval přísným cenzurním omezením. 

 Týká se to však pořád pouze literárního fikčního světa, což dávalo autorovi díla 

nezanedbatelnou moc, jelikož fikčnímu světu mohl vtisknout svá sociální pravidla i své představy 

o spravedlnosti, které se prostřednictvím sociokulturního transferu (četbou, veřejnými 

deklamacemi, dramatizací) stávaly celospolečenskými mentálními vzorci.   

Často jsem zde pracoval s pojmem autorovy sociální a politické imaginace, která se 

promítala do jednotlivých děl. Zajímalo mě, jak autoři nastavovali ve světě, jenž byl plodem jejich 

fantazie, legitimitu konfliktu mezi „lidem“ a „pány“, „bohatými“ a „chudými“ či „prací“ a 

„kapitálem“. Jeden proud, jehož zástupci zde byli například Tyl nebo Sue, nedovoloval chudým 

kritiku poměrů a naopak vyzdvihoval nezkaženost a poctivost postav, které v pokoře a úctě 

setrvávají ve svém bídném stavu. Rakouští radikálové většinou vydávající (i tvořící) svá díla 

v exilu jako Meißner nebo Beck se dopracovali k obviňování mocných z toho, že jsou stvořiteli 

sociálních poměrů, ve kterých tvrdě pracující člověk nedostává odpovídající odměnu za svou 
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tvrdou práci, děti umírají hladem a ženy jsou nuceny prodávat svá těla. Svými texty – občas 

psanými velmi sugestivně z perspektivy kolektivu trpících – se snažili probudit solidaritu horních 

vrstev. Sami se potom zavazovali, že budou bojovat za větší politickou i materiální rovnost ve 

světě. V jejich mentálním horizontu však již nebyl chudý jako aktivní tvůrce politiky, která by 

mohla zlepšit jeho stav. Nebyli schopni přetavit jejich frustraci v nějakou pozitivní politickou akci. 

Pokud již radikální umělci před rokem 1850 oslavovali veřejné vystoupení kolektivu, tak jedině  

„lidu“ jako politického aktéra, jehož příčinou boje jsou vznešené univerzální ideály, nikoliv jen 

partikulární materiální požadavky. Boj za materiální zájmy vyvolával pouze obrazy destrukce a 

zkázy, jak jsme to viděli u Meißnera. V tomto smyslu plně následovali rakouské radikály o 

dělnících v publicistice doby předbřeznové i revoluční. 

 Ještě snad jednu poznámku k literarizaci chudého, jenž je kritický k společenským 

poměrům. Viděli jsme, že to často byly postavy pochybného charakteru. Roku 1864 vydal 

spisovatel Gustav Pfleger-Moravský román Z malého světa, jenž se jako vůbec první český román 

věnoval bídě a boji českého dělnictva.  Román navíc vycházel ze skutečných událostí: děj se 

odehrával okolo bouří tiskařů kartounu v Praze roku 1844. Zde, necelých 20 let po Tylovi, již 

nevykresloval postavy, jež kritizovaly společenskou nerovnost, jako alkoholiky, lháře, lenochy a 

zloděje. Naopak přiznával oprávněnost jejich pocitu křivdy, avšak ten přetavil v duchu rodící se 

mladočeské ideologie, jež se v 60. letech pokoušela získat dělnictvo pro národní věc, do konfliktu 

Čechů a Němců. Je možné si poněkud anekdoticky klást otázku, zda si Pfleger-Moravský někdy 

pročítal Havlíčkovy Národní noviny.  
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Závěr 

Čtyřicátá léta 19. století kdysi nazval Josef Polišenský „dobou bídy i naděje“.311 Z pohledu dějin 

moderních sociálních a politických nerovností došlo ještě před revolucí 1848 ve střední Evropě 

k dvojímu pohybu: (1.) na jedné straně se chudí a vyloučení začali svými (mnohdy násilnými) 

akcemi hlásit o hlas ve veřejném prostoru. Tím započali další fázi osvícenského emancipačního 

projektu. Již jejich liberálním současníkům z měšťanského prostředí ale bylo jasné, že jejich 

představy spravedlnosti, budeme-li tento pojem zde chápat jako jakýsi průsečík idejí svobody a 

rovnosti, nejen že přesahovaly dobově omezený liberální koncept, ale mnohdy mu šly navzdory. 

(2.) Situace dělnictva jako první chudinské vrstvy, která měla skutečně v moci ohrozit sociální 

(nikoliv „pouze“ politický) řád, také zavdala podnět k prvním systémovým návrhům sociální 

otázky, které se snažily překonat bezradnost konceptu charitativní péče. Obecně je možné mluvit 

o dvou ideologických přístupech, které vznikly ve 40. letech 19. století a od té doby byly neustále 

v různých formách promýšleny a rozvíjeny: revoluce chudých Karla Marxe a integrace chudých 

prostřednictvím systémové sociální péče Lorenze von Steina. 

 

Mnoho dílčích i obecnějších závěrů již padlo na předchozích stranách. Zde se proto zaměřím na 

poslední tři body širšího charakteru. Ty vycházejí z mého přesvědčení, že zprávy o dělnických 

bouřích v dobovém tisku, sentimentální povídky nebo radikální básničky dnes již zapomenutých 

autorů nám mohou říci více o naší současnosti, než by se mohlo na první pohled zdát.  

 (1.) Formování politické veřejnosti během posledních dvaceti let doby předbřeznové bylo 

poznamenáno rovněž diskuzí o osudu anonymních složek společnosti v moderní době. Mohly plně 

užívat plodů pokroku, nebo je naopak učinil bezbrannější, než byly kdy dřív?, ptali se soudobí 

pozorovatelé. Jako nejvhodnější prostor, kde je možné toto sledovat, je právě debata o moderní 

sociální otázce. Do těchto rozprav samotný chudý či dělník nezasahoval. A dle výsledků 

předložené práce to ani nebylo vítáno. Viděli jsme, že politizace těchto vrstev za účelem zlepšení 

jejich materiálního stavu byla spojována v publicistice s nechutí k práci či vyvolávala reálný strach 

z ohrožení sociálního řádu. Podobně v umělecké tvorbě měli chudí se sociálně kritickými názory 

často velmi negativní povahové rysy. Důvodem, proč jsou dnes sociální práva nebo materiální 

zájmy chápány jako pouhý doplněk k západnímu konceptu liberálních práv, dle mého názoru 

                                                            
311 POLIŠENSKÝ, Josef, Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1975, s. 42. 
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vychází z nerovností v přístupu k ovlivňování veřejného názoru, jež vznikly během formování 

nové politické veřejnosti v první polovině 19. století. 

 (2.) To mě přivádí k druhému problému. Důležitou otázkou, která zde zůstane spíše 

nezodpovězená, je důvod, proč byl kladen tak zásadní rozdíl – na který minimálně v Čechách 

přistoupilo i rané dělnické hnutí – mezi univerzálními idejemi a partikulárními materiálními zájmy 

jako motivací k veřejné činnosti. Tehdejší účastníci veřejného vyrovnávání se se sociální otázkou 

nebyli tak neprozíraví, aby vedle politických a právních nerovností neviděli i reálné sociální 

rozpory, které mezi jednotlivými složkami obyvatelstva vyvstaly. Přesto se pokoušeli nasměrovat 

politiku zbídačených vrstev – to platí především pro radikální proud – směrem k všeobecnosti, 

zatímco sami hledali lék na zmírnění jejich utrpení. Dle mých znalostí to může mít kořeny již 

v křesťanském odmítání „pachtění za pozemskými statky“ nebo v romantickém odmítání 

modernity jako příchylnosti k nízkým materiálním zájmům a pudům. Zásadní roli samozřejmě 

rovněž hrála velmi rezonující nepříjemná vzpomínka na diktát pařížské ulice z doby Velké 

francouzské revoluce.  

Nicméně mezi radikály 40. let  patřili také Karel Marx, Friedrich Engels a jejich okruh. Sice 

v této době ještě nebyli na rozdíl od francouzských socialistů a komunistů v Rakouském císařství 

příliš známí, jejich učení však zásadně později ovlivnilo evropské i světové dějiny. Oni asi jako 

jediní nerozporovali materiální zájmy dělnictva jako příčinu jejich politiky. Naopak obrácením 

Hegelova osvobozování ducha z „hlavy na nohy“ dospěli k radikálnímu požadavku revoluce 

proletariátu, jejímž úkolem nebyla pouze materiální emancipace evropského dělnictva, ale 

kompletní zničení staré a vytvoření úplně nové společnosti. Možná, kdyby intelektuálové 1. 

poloviny 19. století přemýšlející o sociálních pohybech společnosti překonali odpor proti vlastní 

politice dělníků a přiznali jim právo stát se politickým subjektem své vlastní materiální 

emancipace, jak se tomu stalo například u rolnických vrstev, nezaplnil by s takovou silou uvolněný 

prostor marxistický komunismus a dějiny 20. století by vypadaly jinak. 

 (3.) Poslední poznámka se týká práce, každodenního fenoménu člověka první poloviny 19. 

století i dnes. Dějiny diskurzů o moderních sociálních nerovnostech stejně jako debatu o masové 

chudobě není možné pochopit bez dobového pojetí pracovní etiky a měnícího se pojmu práce: u 

dělníků rostl pocit nespravedlivě odměněné pracovní činnosti, v měšťanských novinách zas byl 

často strukturální charakter sociální otázky nahrazován obviňováním chudých z nedostatečné lásky 

k práci. Pracovitost se někdy na konci 18. století, kdy osvícenský absolutismus definitivně přejal 
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protestanské vzory pracovní etiky, stala také integrální součástí slušného života. Z těchto důvodů 

si myslím, že by se dějiny pojmu práce a pracovní etiky měly stát (vedle institucionálně zaměřené 

historiografie chudinské a sociální péče) neopominutelnou součástí historického výzkumu 

sociálních nerovností a masové chudoby. 
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