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Mýtus mládeže v sociálních dějinách pozdního 19. a raného 20. století. Metodologické 
inspirace 

 
Lukáš Fasora 
 
Samostatné tematické uchopení dějin mládeže ve věku 15-25 let je podle současného 
směřování specializovaných segmentů historické vědy jako je tzv. Aging history nebo 
německý Jugendforschung v podstatě výsadou moderních dějin a to zvláště dějin 20. století, 
pro starší dějiny zpravidla historikové nevidí dostatečný kulturní základ pro detekci generační 
revolty mladých a hovoří zpravidla o pouhé výměně generací, nikoliv jejich střetu. Naopak 
rok 1900 symbolicky předznamenává epochu silných a výrazných protestních hnutí mladých 
lidí, německý historik Jürgen Reulecke dokonce o 20. století hovoří přímo jako o epoše 
generačních konfliktů.1  
„Mládí“ se stalo kulturním a politickým fenoménem teprve v okamžiku, kdy politizace 
společnosti dosáhla takového stupně, že se politické strany pustily do vzájemného boje o do té 
doby vcelku marginální skupiny voličů, totiž zejména o mladé lidi a také o ženy, u nichž 
hledaly zabezpečení svých pozic v éře masové politiky a tušené pokračující demokratizace 
volebního práva, v případě mladých lidí navíc podpořené prostými biologickými procesy 
střídání generací. A nešlo jen o politické strany – hnutí Wandervogel se v Německu a 
v poněkud menší míře i u nás profilovalo právě jako protest proti boji stran o mladé a jako 
únik do čistoty přírody.  
Téma mládeže souvisí se změnou průměrné délky života, která právě generaci narozenou na 
konci 19. století postihla velmi výrazně, přinesla skokové navýšení množství volného času a 
jeho příkré oddělení od času pracovního. Dále je doba kolem roku 1900 spojována s prudkou 
změnou v životních očekáváních nové generace, která chtěla život odlišný od svých otců a 
dědů. Mládež je nahlížena jako „motor“ společenských změn a toto očekávání lze detekovat u 
všech politických sil od středu politického spektra směrem doleva. J. Reulecke dokonce zájem 
středových liberálně-nacionálních politických sil o mládež vykládá jako psychopatologický 
symptom chřadnutí měšťanské společnosti, která se zesílením pedagogických snah snaží 
uchránit mládež od vlivu dvou rivalizujících politických sil, totiž socialistů a klerikálů. I když 
s tímto příkrým tvrzením nemusíme souhlasit, jde patrně o symptom nejistoty politických sil a 
strachu o vlastní pozice v tehdy rychle se měnící společnosti.  
Na straně mladých byla ve vztahu ke straším generacím ve sledované době dosud nebývalá 
agresivita, opřená do značné míry o darwinistickou argumentaci a ztotožňování mládí 
s pokrokem a stáří s konzervatizmem: „Dnešní konkurenční rivalita vyžaduje výkonnosti 
rychlé a jisté, pokud možno nejvydatnější. Avšak co vidíme? V úřadu, v politice, 
v administrativě – všude vůbec nejdůležitější místa jsou obsazena starci, jejichž vývoj fysický, 
fysiologický i psychický dávno svůj vrchol překročil a staré vede k pohrdání silami a počiny 
mladých. ... Avšak stáří musí uznati, že postup úpadku sil a k smrti je nezadržitelný a nemá 
tedy bláhově přepínati důvěru v sebe, že jeviště vezdejšího života dlužno přepustiti zcela 
dobrovolně generaci mladší. Staří mají právo pouze na útrpnost a ohled k vůli své slabosti, 
asi jako děti, ..., se stanoviska rozumné konkurrence nesmějí však si vyhrazovati nižádné 
milosti, žádného ohledu, neboť jedná se tu o statek všeobecný.“2 
V důsledku toho narůstal od 90. let 19. století tlak na tzv. pedagogizaci společnosti pojímanou 
jako obrana před údajně škodlivým vlivem změn životního stylu a systému hodnot mladých 
atd., které by buď mohly mladé lidi svést k asociálnímu chování nebo – snad ještě hůře – je 

                                                 
1 REULECKE, Jürgen.: Jugendprotest – ein Kennzeichen des 20. Jahrhunderts? In: DOWE, Dieter (Hg.): 
Jugendprotest und Geneationenekonflikt in Europa im 20. Jahrhundert. Deutschland, England, Frankreich ud 
Italien im Vergleich. Bonn 1986, s. 1-12, zde s. 5. 
2 Stáří a mládí, Mladé proudy 24.9. 1903, r. 1, č. 5, s. 33-38. 
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přivést do tábora politických rivalů. Výsledkem pedagogických snah je vlastně jakási 
generační smlouva, v jejímž rámci akceptuje starší generace všech politických afiliací některé 
zásadní a tvrdošíjně opakované názory, předsudky a fantomy mladé generace, a současně 
rekapituluje vlastní názory, předsudky a fantomy, z některých z nich slevuje, jiné odmítá a 
ještě jiné zase zachovává, vše v rámci snahy po zajištění trvání vlastního politického směru, 
subkultury, milieu.  
Kterak tyto na jedné straně velmi bouřlivé a zásadní, na druhé straně dosti subtilní změny ve 
společnosti uchopit nástroji historické vědy? Patrně nejdůležitější impulsy, samozřejmě vždy 
s ohledem na jistou podobnost sociokulturních reálií, pro nás skýtají debaty v německém 
prostředí, kterému bude v následujících řádcích věnována hlavní pozornost, stranou však 
nezůstanou ani některé postřehy britské, švédské nebo švýcarské. Jejich společným znakem je 
snaha najít cestu k „mýtu mládí“ hlavně prostřednictvím různě modifikované původně 
sociologické koncepce generací z pera Karla Mannheima, přičemž generace je dnes převážně 
definována jako skupina osob, které v důsledku svých věkově typických zážitků formulují 
vlastní vnímání světa a veřejných problémů a vymezují se tak od starší generace.3 
Současně je ovšem pravdou, že vědecký obsah pojmu generace a mládí je poměrně razantně 
vytěsňován ve veřejném diskurzu žurnalistikou, life-stylovým žargonem a marketingovými 
strategiemi a nejčastěji se dnes patrně s užitím pojmu generace setkáme v souvislosti 
s uváděním technologických novinek na trh. V českých společenských vědách byl v nedávné 
minulosti termín generace a generační smlouva aktualizován jednak v souvislosti 
s parlamentními volbami v ČR v roce 2010 a kontroverzními kampaněmi mířícími na „mladé“ 
voliče (např. Přemluv bábu!), jednak v souvislosti s tzv. jasmínovou revolucí v arabských 
zemích, která je mnohdy hlavně americkými a západoevropskými politiky a sociálními vědci 
interpretována jako generační revolta. 
 
Karl Mannheim (1893-1947) a téma generací 
 
Téma generací a mládeže je ve vědeckém diskurzu spojeno především s kanonickým textem 
sociologa Karla Mannheima Das Problem der Generationen uveřejněném v časopise 
Vierteljahreshefte für Soziologie v roce 1928. Od té doby lze říci, že pojem generací z debat 
na půdě společenských věd již nezmizel, jen se vždy aktualizoval s proměnou společenské 
poptávky po tématu. Mannheim se svým vymezením generací postavil do opozice proti 
většinovému způsobu používání pojmu generace ve smyslu biologicko-demografickém a 
zdůraznil i prostřednictvím použití weberovského pojmu třídy ve svém díle jako základní tmel 
identity příslušníků generace především sdílený prožitek, představu o světě. Mannheimova 
teoretická východiska prošla v průběhu 20. století ohněm četných debat a polemik, přičemž 
každé „kolo“ diskusí do tématu vneslo dobově podmíněné tázání, aktualizovalo a akcentovalo 
poněkud jiné problémy a kontexty Mannheimova přístupu, v zásadě však Mannheimovi nebyl 
primát průkopníka nikdy upřen a není tomu tak ani v současnosti.4 
Mannheim se domníval, že pojem generace přináší své ovoce při vědecké analýze skupin 
osob ovládaných či utlačených, dále těch, kteří byli ideologicky svedeni a nyní snaží se 
z tohoto svého stavu prohlédnout a v neposlední řadě pro analýzu vedoucích elit.5 

                                                 
3 JUREIT, Ulrike – WILDT, Michael: Generation, In: tíž (Hg.): Generationen. Zur Relevanz eines 
wissenschaftliches Grundbegriffes. Hamburg 2005, s. 7-27, zde s. 11; podrobněji RIEDEL, Manfred: Generation. 
In: RITTER, Joachim – GRÜNER, Manfred (Hg.): Historisches Wırterbuch der Philosophie. Bd. 3. Darmstadt 
1974, s. 274-277.  
4 Shrnut debat viz ZINNECKER, Jürgen: „Das Problem der Generationen“. Überlegungen zu Karl Mannheims 
kanonischem Text. In: Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert. Hg. von Jürgen REULECKE und 
Elisabeth MÜLLER-LUCKNER. München 2003, s. 33-58. 
5 LEPSIUS, Rainer: Kritische Anmerkungen zur Generationsforschung. In: JUREIT – WILDT (Hg.), Generationen, 
s. 45-52, zde s. 51. 
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Mannheimovo tušení se víceméně potvrdilo, skutečně se dodnes pojem generace nejčastěji a 
také nejúspěšněji používá při analýze politických elit a kulturních směrů a jejich 
reprezentantů v moderní éře. Používán je nejčastěji pro potřeby periodizace dějin a sledování 
otázek kontinuity a diskontinuity vývoje. Intenzita debaty o pojmu generace a tradice 
hlubokých metodologických analýz činí z Německa nepochybné středisko aplikace 
generativního přístupu na historickou skutečnost, faktorů, které ovlivňují snahu historiků 
v různých zemí po aplikaci přístupu, je však více. Například britští historikové disponují 
hlavně pro prostředí nižších vrstev společnosti pestřejší škálou pramenů, hlavně narativního 
rázu, přesto jim generativní přístup není tolik vlastní a pokud už k jeho aplikaci dochází, jde 
spíše o snahu s jeho pomocí analyzovat spíše německé či přesněji kontinentální dějiny, než 
přímo britskou minulost. V britském prostředí je tato skutečnost většinou vysvětlována vyšší 
mírou kontinuity vývoje britských dějin, v níž následně generativní přístup nepřináší tak 
efektivní (a efektní) výsledky jako v Německu. Pokud v očích Britů platí Německo za příklad 
země s vysokou dynamikou historického vývoje a se silným vlivem faktoru diskontinuity, 6 je 
zajímavé, že pro země s extrémní diskontinuitou moderních dějin je metoda generativního 
přístupu historiky uplatňována jen zřídka.7 Patrně největšího ohlasu v prostředí mimo 
Německo doznala metodologická inovace generativního přístupu čerpající hlavně z výzkumu 
národně emancipačních hnutí, pojímající generace jako „imagined communities“, tedy 
společná interpretace „fantomů, projektů a identit“. 
Mannheimova práce z roku 1928 velmi přesně zapadla do kontextu dobové poptávky po 
řešení otázky identity generace poznamenané světovou válkou, do značné míry představovala 
paralelu debaty probíhající v literární vědě, sociální psychologii i filozofii. K „znovuobjevení“ 
Mannheimova generačního přístupu došlo potom ve 20. století v Německu ještě třikrát, 
přesněji se dá říci, že víceméně latentní přítomnost metody ve vědeckém diskurzu doznala 
ještě tří dalších kulminačních bodů – kolem roku 1965, dále v polovině 80. let a v nedávné 
minulosti. Pro generaci, o níž byla vedena debata kolem roku 1930, se vžilo v Německu 
označení „generace střeleckých okopů“, debata kolem roku 1965 měla podstatně globálnější 
rozsah než bylo do té doby obvyklé a v centru pozornosti stála „generace hippies“. Pro zbylá 
dvě kola debat se označení tolik nestabilizovalo, nicméně adepty na hegemonii jsou označení 
„generace Golf“ pro polovinu 80. let, resp. „generace Facebooku“ nebo snad „generace X“ 
pro dobu nedávno minulou. Že je toto „západo-německé“ pojmenování klíčových generací i 
pro samotnou debatu u našich západních sousedů poněkud zavádějící, ukazuje mj. existence 
jistého opositního proudu, poukazujícího na odlišnosti ve vnímání reality v případě mladých 
obyvatel SRN a NDR žijících z časového hlediska paralelně na obou stranách železné opony. 
Východoněmecký generační diskurs se v případě „generace Golf“ spíše než od stejnojmenné 
knihy jako „generačního textu“8 odvíjí od kultovního filmu Good bye, Lenin! (2002), jehož 
hlavní hrdina se pokouší vybudovat pro svoji smrtelně nemocnou maminku – nadšenou 
komunistku iluzi trvajícího honeckerovského socialismu „na sedmdesáti metrech čtverečních“ 
ještě hluboko v 90. letech. Zmíněnými kulminačními body se ovšem debata o generačních 
prožitcích u našich západních sousedů zdaleka nevyčerpává. Trvalému zájmu se těší debata o 
prožitcích generace mladých lidí postižených druhou světovou válkou (Flakhelfergeneration, 
Wehrmachtskinder atd.), zvláště ve vztahu ke svým rodičům – vojákům Třetí říše, která má 

                                                 
6 ROSEMAN, Mark: Generationen als „imagined Communities“. Mythen, Generationenconflikte in Deutschland 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. In: JUREIT – WILDT (Hg.), Generationen,  s. 180-199; za podnět k rozvoji 
debaty je považována kniha ANDERSON, Benedict: Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread 
of Nationalism. London 1983. 
7 Mezi metodologicky zajímavé polské pokusy patří např. HASS, Ludwik: Pokolenia inteligencji polskiej 1918-
1997. Łowicz 1997; CERANKA, Pawel (ed.): „Jesteście naszą wielką szansą“. Młodziež na rostajach komunizmu 
1944-1989. Warszawa 2009. 
8 ILLIES, Florian: Generation Golf. Eine Inspektion. Berlin 2000. 
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sama o sobě své kulminační body (např. debata o generačním pohledu na legendárního 
generála tankových vojsk SS Kurta „Panzer“ Meyera9) a své specifické publikum.10 
        
Obrysy debaty o užitečnosti generativní metody 
 
Současná debata o generativním přístupu probíhá - při mírném zjednodušení celé situace - 
dvěma směry. Jednak je stále ve hře otázka, zda lze generativní přístup efektivně uplatnit na 
výzkum celé společnosti v moderních dějinách, zvláště ve 20. století. Hlavně v Německu, ale 
i ve Velké Británii se stále objevují historikové, kteří se pokoušejí svá témata z oblasti 
sociálních dějin moderní éry uchopit takříkajíc univerzálně, narážejí ovšem na převážně 
skeptickou reakci kritiků. Ti zpravidla přiznávají generativní metodě účinnost při aplikaci na 
některé segmenty společenského vývoje, zvláště pro témata související s otázkou nástupu 
mladých lidí na vlivné pozice ve společnosti, hlavně v prostředí politických stran, také 
v uměleckých kruzích nebo výzkumu podnikatelstva, a to i na makro- i mikroúrovni.    
Německý historik Walther Jaide se pokusil v roce 1988 reagovat na jistou defenzívu, v níž se 
zastánci generativního přístupu ocitli, zvláště s ohledem na jeho univerzální užití, přesnějším 
vymezením pojmu generace s ohledem na potřeby výzkumu ve společenských vědách, ale 
také s ohledem na biologicko-demografické determinanty. Jaideho pozornost patřila primárně 
vymezení pojmu „mládí“ v běhu dějin, neboť právě s nastupující generací se otázka 
socializace mladých lidí, redefinice a obnovení jisté generační společenské smlouvy dostává 
znovu a znovu na pořad dne v politice i v metodologických diskusích společenských věd. 
Jaide zdůrazňuje, že „mládí je vždy mládím jistých poměrů“, přičemž je vždy při definici 
mladé generace třeba počítat s vlastní dynamikou pojmu generační prožitek, generační otázka 
apod. Mladá generace je podle jeho názoru vymezitelná jako skupina osob ve věku 13-25 let, 
doplněná zvláštní skupinou relativně starší, přibližně ve věku do 30 let. Tato zvláštní skupina 
představuje v jeho metodě „generaci předjezdců“ ve škole, v továrně, armádě atd., která si na 
jednu stranu udržuje kontakt s „mládím“ a může pro ni zastávat roli proroků, vůdců, ideových 
inspirátorů apod., naopak na druhou stranu si podobně jako „mladí“ udržuje distanci ve 
vztahu ke generaci starší, tvořené v tomto případě rodiči, učiteli, dílovedoucími atd. Věková 
hranice 30 let u Jaideho nabývá jistého magična, neboť jde prý o věk, kdy se 
v euroamerickém kulturním okruhu od člověka očekává, že přijme přiměřenou míru 
zodpovědnosti a zasadí se o transfer klíčových kulturních prvků, především ve formě založení 
rodiny. Naopak ve věku 60 let se již podle Jaideho ve 20. století od člověka očekávalo, že 
postupně zmíněnou odpovědnost přenese na druhé a sám se stáhne z klíčových společenských 
pozic. 
Jaide konkretizuje své postupy na příkladu tzv. Generace Golf, tedy pro mladé lidi žijící 
v roce 1985. Z pohledu této generace jsou „mladí“ ti, kdo se narodili v letech 1960-1972, ještě 
pro osoby narozené v roce 1955 lze kalkulovat s alternativou přijetí role „předjezdce“. 
Zřetelná distance je patrná v případě generace rodičů, tedy pro osoby narozené přibližně 
v letech 1930-1942. Pro generaci prarodičů, vyklízející již v roce 1985 mocenské pozice, 
pracuje Jaide s ročníky narození 1910-1927. Pětigenerační model doplňují pochopitelně děti a 
nejstarší lidé (narození v letech 1900-1910). Jaide ve snaze zakotvit věrohodně koncept 
generací v dějinném čase pracuje s oporou v Mannheimově díle s tématem prožitku, přičemž 
vyjadřuje skepsi nad snahou definovat pro žijící generace ten který prožitek jako zásadní, 
v očích příslušníků generace „světodějný“. Se snahou podobný prožitek zachytit lze úspěšněji 
pracovat teprve ve chvíli, kdy jsou příslušníci jedné generace biologickým cyklem postupně 
nahrazováni ve svých pozicích nastupující novou generací, kdy se názory, přeludy a 

                                                 
9 MEYER, Kurt Jun.: Ge weint wird, wenn der Kopf ab ist. Freiburg 1998. 
10 GIESEN, Berhard: Generation und Trauma. In: REULECKE – MÜLER-LUCKNER, Generationalität, s. 59-72. 
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hodnotový systém generace rodičů ocitne pod (velmi kritickým) drobnohledem příslušníků 
generace nastupující.11  
Při pokusu srovnat generační prožitky proto Jaide sahá ke srovnání dvou generací německého 
obyvatelstva, jejichž dějinná role byla již z pohledu současníků naplněna, tedy generace 
narozené kolem roku 1870 a generace narozené kolem roku 1900. Lze říci, že jde v tomto 
případě o postup dosti opatrný, dalo by se říci prověřený, protože celkově je v generativním 
diskursu právě prožitek těchto dvou generací vnímán jako významně navzájem odlišný a jeho 
porovnávání lze snad označit až za trochu módní jev. Co tedy formovalo obraz světa 
příslušníků těchto dvou generací v době, kdy byli na vrcholu sil? 
 

1870      1900    

parník, auto, letadlo, elektřina    rozhlas, pravidelná letecká přeprava 

Koloniální politika     teorie relativity   

kult Bismarcka a "založení říše"    krize demokracií, diktatury  

rozšíření veřejného sektoru    Politické skandály, korupce, radikalismus 

Industrializace     všeobecné volební právo  

prudké zvýšení zemědělské produkce   sociální stát   

sociální mobilita, demografický růst   řízená společnost, nárůst byrokracie 

Občanský sňatek     Prudký růst sektoru služeb  

povinná školní docházka a stagnace rozvoje vyšších škol II. průmyslová revoluce  

prudký rozvoj politického stranictví, neklid  postupující urbanizace, bytová krize 

emancipační hnutí     Systém 2 dětí v rodině  

válečné nadšení, vyčerpání a rozklad říše   sociální a teritoriální mobilita  

      demokratizace vzdělávacího systému 

      reformní 

pedagogika 

  

      Napětí mezi společ. organizacemi 

      mládež ostře rozdělena do nepřátelských 

táborů 

      bezmoc demokratů vůči komunistům a 

nacistům 

      ztracená generace, důsledky světové 

války 

 

I když Jaideho schématu nelze upřít přehlednost, „čert se skrývá v detailech“ a v tomto 
případě jde o problém méně výrazných  a ve své identitě rozpolcených generací, u nichž je 
jednak „slabší“ generační prožitek, jednak z toho plynoucí ve veřejném prostoru méně 
viditelná generační revolta. Jaide se totiž vyhnul generaci zmiňované výše v textu jako 
generace prarodičů, tedy osobám narozeným přibližně v letech 1910-1927, která 
představovala hlavní lidský rezervoár pro Hitlerovu Třetí říši. Této generaci je později 
z hlediska nastupující „generace Hippie“ (tedy přibližně ročníky 1935-1945) podsouváno 
v jejím „rodičovském“ věku jisté maloměšťáctví, konzumní styl života atd. Pravý formující 
zážitek, který tuto generaci homogenizoval – tedy krach Hitlerova Německa, jeho okupace a 
snaha po obnově vlasti – přišel vlastně až v relativně vyšším věku a touto generací tak lze 
pracovat Jaideho metodou jen s krajními obtížemi. Sama Generace Golf je rovněž do 
schématu obtížně zařaditelná, neboť u ní na první pohled chybí zásadní světodějný prožitek – 

                                                 
11 JAIDE, Walther: Generationen eines Jahrhunderts. Zur Geschichte der Jugend in Deutschland 1871 bis 1985. 
Opladen 1988, zvl. s. 17-43.  
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Německa se tehdy nedotkla válka, revoluce ani závažné hospodářské otřesy se sociálními 
dopady. Pokud historik pro tuto generaci pracuje s pojmy jako „tápání“, „dezorientace“, 
„skepse k velkým vizím a ideologiím“, doslova nahrává kritikům celé metody a musí počítat 
s obviněním ze svévolné manipulace s fakty a mechanického spojování (možná jen) zdánlivě 
souvisejících jevů . 
Přesvědčivější než Jaideho pokus se jeví syntéza britského historika Theodore Hoppena The 
Mid-Victorian Generation 1846-1886, kde je zacházeno s pojmem generace jako 
s psychologickou kategorií, která otevírá autorovi možnosti analýzy společnosti jedné epochy 
prostřednictvím pohledu na shodné znaky mentální mapy tehdy žijících osob. Právě proto, že 
se Hoppen dosti striktně drží vymezeného časového intervalu, dokázal na platformě 
generativního přístupu dobře převést na společný jmenovatel události politických i 
hospodářských dějin, účelně do interpretace sledované éry zapojit proměny kultury, spotřeby, 
změny ve vnímání sebe samých i „sousedů“ (Skotů, Velšanů a Irů), reflexi politické kultury, 
veřejných afér i válek, které britská říše tehdy vedla na Krymu nebo v Indii.    
Hoppenův pokus právě ukazuje limity generativního přístupu a naznačuje metodologicky 
bezpečnější cestu, jak pojem používat: nikoliv efektní snaha o univerzální náhled na 
společnost, ale snaha pomocí pojmu generací postihnout jen některé segmenty společenského 
vývoje.12  
Kritické připomínky k užívání generativní metody v roce 2005 shrnul prominentní německý 
historik Rainer Lepsius. Ten konstatoval, že pod pojmem „generace“ si lze sice představit 
skoro vše, ale prakticky jde o instrument, jak včlenit „mladé“ (označené za .„sociokulturní 
barbary“) do společnosti prostřednictvím rodiny, školského systému, práce v kolektivu nebo 
vojenské služby. Podle Lepsia přichází pojem „generace“ ke slovu v okamžiku, kdy si 
položíme otázku, do jaké míry mají které ročníky (rovnou) šanci na své uplatnění? Z hlediska 
moderních německých dějin měli například muži narození v roce 1924 nepochybně zásadně 
odlišné perspektivy od mužů narozených v roce 1928, ale jde tu skutečně o generační 
záležitost? Nelze prostě pojem „generace“ vůbec eliminovat a jednoduše přiřazovat jednotlivé 
demografické ročníky k klíčovým událostem spojeným s jistou zkušeností? Celková Lepsiova 
skepse vůči generativní metodě, hlavně s ohledem na její užití v univerzálním slova smyslu, je 
zmírněna pouze s ohledem na plodnost metody v oblasti výzkumu kulturních a politických 
elit. Opět je tu ale potíž – je homogenita generace krátkodobým jevem, spojeným s určitou 
životní etapou, nebo jde o jev trvalý? „Generační“ světodějný prožitek totiž prý rozhodně 
neimplikuje stejnou reakci na něj a existují nepochybně legitimizační procesy pro vlastně 
jakoukoliv reakci. S odkazem na Mannheima Lepsius zdůrazňuje hlavní problém při užívání 
generativní metody, totiž tendenci historiků a sociologů k její kombinaci s deduktivními 
přístupy, které podle Lepsia vedou na scestí a svádějí ke svévolnému výkladu dějin. Resumé: 
Lepsius je k užití metody krajně skeptický, snad s výjimkou užitečnosti pojmu pro analýzu 
jisté mladické revolty v konkrétních a relativně ostře vymezených mocenských systémech.13  
Lepsius není ve své skepsi zdaleka osamělý. Příznačně ve svém takřka kanonickém textu 
Deutsche Gesellschaftsgeschichte Hans Ulrich Wehler generativní přístup nepoužívá14, také 
při tvorbě velké syntézy o sociálních dějinách dělnictva v Německu v letech 1871-1914 
použili Klaus Tenfelde a Gerhard A. Ritter generativní přístupu pouze okrajově a velkou 
opatrností15, podobně britský historik Geoffrey Saerle v syntéze britských dějin z roku 2004, 
kde pojmu generace užil „jen“ pro zachycení genderových změn a otázku integrace mladých 

                                                 
12 HOPPEN, Thodor: The Mid-Victorian Generation 1846-1886. Oxford 1998. 
13 LEPSIUS, Kritische Anmerkungen, s. 45-52. 
14 WEHLER, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 3: Von der „Deutschen Doppelrevolution“ bis zum 
Beginn des Ersten Welkrieges 1849-1914. München 1995. 
15 RITTER, Gerhard – TENFELDE, Klaus: Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914. Bonn 1992 
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jako jistého testu plurality společnosti.16 Ovšem Tenfelde se k užití metody o řadu let později 
efektivně vrátil s cílem zachytit s její pomocí dynamiku vývoje politického segmentu 
problému, konkrétně otázky proměny mentální mapy členů a funkcionářů sociální demokracie 
na základě analýzy jejich generační zkušenosti.17 U dalších výrazných současných 
německých, britských i švédských nebo belgických historiků můžeme užití generativní 
metody registrovat při pokusech zachytit fenomén socializace mladých lidí a tématu mladistvé 
revolty, zvláště s ohledem na závažná témata kontinuity a diskontinuity společenského 
vývoje, na otázku mezigeneračních kulturních transferů, vzpoury a smíření „mladých“ a 
„starých“ na principu imaginární mezigenerační společenské smlouvy. Tyto otázky badatelé 
často převádějí na společný jmenovatel tázání po míře otevřenosti západní společnosti, po 
možnosti „šancí“ mladé generace na prožití svobodného a plnohodnotného života, po míře 
tolerance a flexibility ze strany většinové společnosti představy mladých o svobodě a 
plnohodnotném životě vůbec akceptovat.18  
Zmíněné dílčí pokusy o užití generativního přístupu lze pro větší přehlednost rozdělit na dvě 
velké skupiny. Zástupci první skupiny více navazují na předchozí zmíněné „univerzální“ 
pokusy o aplikaci generativního přístupu a snaží se zachytit roli „mládí“ v celé společnosti 
(tzv. Jugendforschung např. u Jürgena Reuleckeho nebo Thomase Nipperdeye19), zástupci 
druhé skupiny se pro obavu z přílišné heterogenity sledované skupiny „mladých“ snaží ještě 
více precizovat sledovanou skupinu podle příslušnosti k politickým táborům. 
Od druhé poloviny 70. let lze v anglosaské a německé historické vědě hovořit doslova stabilně 
vysokém zájmu o obecnou problematiku „mládí“ v dějinách, přičemž společný interpretační 
rámec představuje vnímání mládeže jako dynamického prvku společenského vývoje, jako 
nositele nových témat do veřejného diskurzu a jako sílu, která v Mannheimově pojetí sdílí 
jistou dějinnou zkušenost, hlavní konstitutivní prvek její (křehké) homogenity.20 V tázání po 
roli mládeže jako hybatele společenských změn se jako přínosný jeví také komparativní 

                                                 
16 SEARLE, Geoffrey: A New England? Peace and War 1886-1918. Oxford 2004, s. 777-792. 
17 RITTER – TENFELDE, Arbeiter, s. 647-648; TENFELDE, Klaus: Generationelle Erfahrungen in der 
Arbeiterbewegung bis 1933. In: Generationen in der Arbeiterbewegung. Hg. von SCHÖNHOVEN, Klaus und 
BRAUN, Bernd. München 2005, s. 17- 49.  
18 Snad nejlepší možnost vhledu do tohoto segmentu bádání představuje ambiciózní mezinárodní sborník z VI. 
britsko-nizozemské konference Labour History konané v Oxfordu v roce 1988 Generations in Labour History 
(ed. AAD Blok), vydáno v Amsterodamu v roce 1989. Zde zvlášť zajímavé příspěvky: DEVREESE, Daisy Eveline: 
Generational Change in Working Class History: Belgium 1830-1914. Democratic, Socialist and Social-
Democratic Activist, s. 39-51; THIJN, Theo van: Business, Cycles, Generations and the Socialist Labour 
Movement in The Netherlands: 1865-1936, s. 67-80; ROY, Piet de: „Respect us as your Funeral Orators“. Van 
der Goes and The Evolution of Generational Feeling in the 1880s, s. 129-143; CAMPBELL, Alan: Tradition and 
Generational Change in the Scots Miner´s Unions, 1874-1929, s. 23-37; dále švýcarské práce LANG, Karl (Hg.): 
Solidarität, Widerspruch, Bewegung. 100 Jahre Sozialdemokratische Partei der Schweiz. Zürich 1988 a zvláště 
GRUNER, Erich: Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914. Band III. Zürich 1988 zl. s. 279-289. 
TINGSTED, Herbert: The Swedish Social Democrats. Their Ideological Development. Totowa/New Jersey 1973, 
zvl. s. 167-195; značného ohlasu doznal tématický sborník DOWE, Dieter (Hg.): Jugendprotest und 
Generationenkonflikt in Europa im 20. Jahrhundert. Deutschland, England, Frankreich und Italien im 
Vergleich. Bonn 1986   
19 REULECKE, Jürgen: Jugend in Deutschland um die Jahrhundertwende. Aspekte einer Sozialgeschichte der 
Jugend. In. PFEIFFER, Lorenz (Hg.): Illustrierte Geschichte der deutschen Turnjugend. Essen 1992, s. 8-14; 
NIPPERDEY, Thomas: Jugend und Politik um 1900, In: Gesellschaft, Kultur, Theorie. Göttingen 1976, s. 338-359.  
20 GILLIS , John: Youth and History: Tradition and Change in European Age Relations, 1770-Present. New York 1975; 
HUMPHRIES, Steve: Hooligans or Rebels? An Oral History of Working-Class Childhood and Youth, 1889-1939. 
Oxford 1981; HENDRICK, Harry: Images of Youth: Age, Class and the Male Youth Problem, 1880-1920. Oxford 
1990; SPRINGHALL, John: Coming of Age:Adolescence in Britain, 1860-1920. Dublin 1986; SPRINGHALL, John: 
Youth, Empire and Society: British Youth Movements, 1883-1940. London 1977. 
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přístup, přičemž patrně největšího ohlasu doznala snaha po srovnání generační zkušenosti a 
kořenů revolty mladé generace z let 1905-1920 s revoltou generace ´68.21 
 
Příklad aplikace metody – mládež narozená v letech 1885-1900 
 
Již Karl Mannheim vyzýval sociology a historiky, aby důkladně a induktivním způsobem 
zvážili všechny vlivy, které by na příslušníky sledované generace mohly působit. Pokud se 
pokusíme sumarizovat zkušenosti zahraničních historiků s naplňováním této výzvy na 
konkrétní generaci metoda nás povede v prvním kroku k selekci měšťanské mládeže od 
mládeže dělnické, a v dalších krocích pak ke hledání odlišných a společných formativních 
zážitků ovlivňujících vrstevníky z různých sociálních prostředí, v posledním kroku pak 
nesmíme zapomenout na odlišnosti genderové. Zrádnost tohoto přístupu se projevuje 
především v tom ohledu, že generativní metoda je podle zkušeností zahraničních historiků 
vhodná především pro analýzu sil prosazujících společenské změny, tedy vyššího efektu pro 
sledovanou dobu dosáhneme při pohledu spíše na levici politického spektra. Pravice a síly 
pravého středu, případně mládež politicky víceméně indiferentní nám mohou sloužit pouze 
jako kontrolní vzorek, jako brzda případné interpretační svévole, hlavní přínos metody je 
nepochybně v jejím užití ve směru „nalevo“. Přitom je určitým paradoxem, že v éře přelomu 
století i v éře Mannheimově se nejvíce kritických hlasů proti „mýtu mládí“ ozvalo ze 
socialistického tábora, v němž zaznělo i příkré odmítnutí generačního fenoménu jako 
měšťáckého výmyslu, neboť prý proletářské „osudové společenství“ je vyšší hodnotou než 
identifikace jednotlivce s generací. V podobném duchu se vlastně neslo i první usnesení 
k otázce mládeže českobudějovického sjezdu české sociální demokracie z roku 1900.22 
Kterým podstatným faktorům při studiu fenoménu mládí a generací je třeba věnovat 
pozornost? 

a) Analýza pozice mladých lidí na pracovním trhu včetně pracovní legislativy a 
znění tarifních smluv, tedy komplexní srovnání jejich reálných pozic na jedné straně a 
očekávání a šancí na život lepší než měli jejich předkové na druhé straně. Narážíme tu 
pochopitelně na otázky, které jen z části postihovala rakouská, resp. československá 
statistika, přesto se od profesního profilu mladých lidí zachyceného ve sčítání z let 1900, 
1910 a 1921 lze rámcově odrazit. Rozvahy samotných mladých o vlastních 
perspektivách se nejvíce promítaly do otázky hojně frekventované v mládežnickém 
tisku, totiž jak je na praktický život připravila škola? V případě dělnické mládeže byla 
např. velkým tématem reforma učňovského školství a pokračovacích škol, měšťanskou 
mládež více oslovovala témata dostupnosti vysokoškolského vzdělání a praktického 
změření studia na konkrétních fakultách či oborech.    

b) Recepce širokých sociokulturních a technologických změn ovlivňujících i běžný 
život lidí ve sledované době. Za technologický symbol těchto změn je často požována 
elektrifikace, ale jde o zásadní změnu společenských poměrů spojenou u nás 
s desetiletím po roce 1890. Jde tu o počátek konzumní společnosti, posun ekonomiky 
směrem k důrazu na kvalifikovanou práci a technologicky náročnější obory přibližně po 
roce 1902, změny ve způsobu konzumu (tj. přechod ke konfekční módě, vaření 
z polotovarů, větší používání domácích přístrojů a spotřebičů), změny ve způsobu 
trávení volného času, dostupnosti a kvality vzdělání atd. 

c) Posouzení vlivu politických událostí, které u mladých lidí profilovaly jejich 
dějinnou zkušenost a přinejmenším v některých důležitých segmentech je odlišily od 
generací předcházejících. Jde o velmi problematickou, krajně kontroverzní část celé 

                                                 
21 Např. BAACKE, Dieter: Jugendstil um 1900 und Hippiebewegung. Zwischen historischen Bewegung und 
bleibenden Strukturen. In: BAACKE, Dieter u.a. (Hg.): Jugend 1900-1970. Opladen 1991, s. 106-124. 
22 Protokoly IV. sjezdu České strany sociálně demokratické v Českých Budějovicích. Praha 1900, s. 17.  
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metody. V úvahu tu především připadají změny ve volebním právu do rakouských 
zastupitelských sborů z let 1895-1907, recepce ruských revolucí z let 1905 a 1917, 
klíčovou zkušeností je nepochybně první světová válka a vznik samostatné ČSR, dále 
vstupuje do hry prožitek porážky tzv. prosincové stávky z roku 1920. Někteří němečtí a 
britští historikové ještě kalkulují s jistou váhou prožitku spojeného se vstupem USA do 
války na straně Dohody, i tento faktor je třeba v českých zemích prověřit.23 Pro levicově 
orientovanou mládež sledované generace měl patrně značný význam zážitek porážky 
prosincové „generální“ stávky z roku 1920, o postojích mladých lidí středové a 
pravicové politické afiliace k této události je známo jen málo. Význam prožitků se také 
měnil a tuto dynamiku je třeba také zachytit: V roce 1910 se socialistický předák Otto 
Bauer v souladu s většinovým míněním „starých“ domníval, že „mladé“ v rakouské 
sociální demokracii do opozice vůči vedení postavilo nerealistické hodnocení zážitku 
z triumfálního úspěchu kampaně za všeobecné volební právo z let 1905-1907: „Mladí 
soudruzi pamatují již jen poslední útok, my staří pamatujeme ta dlouhá léta obléhání“. 
O čtyři, resp. sedm či osm let později již tento údajný formativní prožitek nepochybně 
překryly jiné světodějné události.24 Zdánlivě podobný zážitek mohl přinášet zcela 
odlišnou reakci i pro lidi věkem si velmi blízké – návštěva sovětského Ruska v roce 
1920 v jednom z účastníků prý zanechala dojem nadšení z rodícího se nového světa 
komunismu, v druhém naopak posílila hrdost na evropskou sociálně demokratickou 
kulturu jako součást parlamentního systému a o zemi sovětů prohlásil: „...o komunismu 
nelze na celé širé Rusi vůbec mluvit... To je hřbitov. To je pustina.“25 S podobným 
rozptylem formativních zážitků lze pracovat pouze při selektivní aplikaci metody 
výhradně na konkrétní politické milieu a nelze těmto politickým událostem přisuzovat 
dominantní roli v celém spektru vlivů, které na příslušníky sledované generace působily. 
Spíše je účelné politické formativní prožitky posuzovat v širokém kontextu všech vlivů, 
vlastně spíše v rovině témat, tázání, zásadních otázek veřejného života, ke kterým byli 
příslušníci konkrétní generace nuceni zaujímat stanoviska.         

d) Změny ve vztahu obou pohlaví, především další posun v rovině emancipace 
žen, větší dostupnosti vzdělání pro ženy a z toho plynoucí relativizace „mužské“ a 
„ženské“ role ve společnosti. 

e) Kulturní a literární vlivy, tj. posouzení literárních děl, která nejvíce ovlivnila 
vnímání světa u této generace. Za konkrétní aspiranty pro označení „generační text“ 
jmenujme mezi českou levicovou mládeží bez rozdílu stranické příslušnosti tehdy 
nesmírně populární texty Fráni Šrámka (Modrý a rudý aj.), jistý význam je třeba přičíst 
také spisům Pjotra Kropotkina. Pro německou mládež té doby bývá generační text 
hledán ve spisech Karla Maye, kterou Reulecke označil za „heroickou literaturu pro 
chlapce s typickou erotikou“, v níž je spojen kult hrdinského německého člověka, který 
s pomocí ušlechtilého divocha bojuje v černobíle vykresleném zkaženém a špatném 
světě za právo, pořádek, humanitu a dobro; je zde tedy k vidění směs křesťanství, 
vlastenectví, lásky k přírodě, volání dálek a dobrodružství. Vliv mayovek je patrný i ve 
středu a na pravici politického spektra, celkově v tomto prostředí však tak výrazný 
generační text k mání není.26 

                                                 
23 KLEIN, Fritz: Schicksaljahr 1917: Wilson oder Lenin. In: HEDELER, Wladislaw – KINNER, Klaus (Hg.): „Die 
Wache ist müde“. Neue Sichten auf die russische Revolution von 1917 und ihre Wirkungen. Berlin 2008, s. 9-27. 
24 BAUER, Otto: Gefahen des Refomismus (1910). In: KEPPLINGER, Brigitte (Hg.): Der Aufstieg zur 
Massenpartei. Ein Lesebuch zur österreichischen Sozialdemokratie 1889-1918. Wien 1990, s. 122-129, zde s. 
122.   
25 PEROUTKA, Ferdinand: Budování státu III. Praha 19913, s. 1265; ŠMERAL, Bohumír: Pravd o sovětském 
Rusku. Praha 1920. 
26 REULECKE, Jugendprotest, s. 11. 
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f) Identifikace vůdčích osobností mládeže této generace, vč. poněkud starších tzv. 
generačních předjezdců a naopak identifikace osob personifikujících „starou“ generaci, 
vč. důvodů tohoto přiřazení. Na místě konkrétních aspirantů pro tuto roli jmenujme 
v první skupině pro české levicové prostředí např. Antonína Zápotockého (nar. 1884), 
Karla Půlpána (nar. 1885) nebo Emila Špatného (nar. 1883), pro německé např. 
Friedricha Adlera (nar. 1879), Karla Kreibicha (nar. 1883) nebo z blízkého zahraničí 
Karla Liebknechta (nar. 1871). Pro roli „starých“ lze kalkulovat na základě diskurzu 
„mladých“ pochopitelně s Victorem Adlerem (nar. 1852), Antonínem Němcem (nar. 
1858) nebo Václavem Klofáčem (nar. 1868). 

g) Identifikace institucionální platformy práce nejaktivnějšího jádra generace a 
cesty, kterými se toto jádro snažilo ovlivňovat „mlčící většinu“ svých vrstevníků. Je 
konkrétně např. na straně sociálních demokratů o Dělnické tělovýchovné jednoty a tzv. 
volné sekce mládeže při organizací sociální demokracie s jejich tiskovými orgány 
Tělocvičný ruch, Sborník mládeže socialistické a podílem i v Akademii, stranickém 
teoretickém časopise. Centrem organizované mládeže byla především větší industriální 
centra, zvláště aktivní byly organizace v Praze, Plzni, Kladně, Liberci a Brně. Na straně 
měšťanské mládeže lze ještě v 90. letech identifikovat jako institucionální platformu 
některé studentské a buršácké spolky, v první dekádě 20. století však byl jejich význam 
zastíněn nástupem mládežnických organizací jednak sociálně demokratického, jednak 
klerikálního tábora.  

h) Identifikovat témata, která představují pomyslnou konfliktní linii generačního 
střetu. Pro sledovanou generaci jde na levici hlavně o témata antimilitaristické a 
antiklerikální činnosti, zasahující bez milosti samotný základ habsburského státu, a dále 
o problémy taktiky, tedy ochotu „mladých“ socialistů spíše sáhnout k „přímé akci“ a 
využití „politiky ulice“ bez ohledu na rizika i závazky plynoucí pro stranu jako součást 
parlamentního systému s podílem na veřejné moci. U měšťanské mládeže tento 
generační konflikt v rovině taktiky opět není tolik výrazný a soustřeďuje se hlavně do 
oblasti metod prosazování nacionálních požadavků metodou „přímé akce“, zvláště na 
straně německé měšťanské mládeže pak nabývá na významu antisemitismus., který byl 
u předchozí generace sice také latentně přítomen, neprojevoval se však v institucionální 
separaci ve spolkovém životě.    

 
Ačkoliv uvedené faktory patří k základní metodologické výbavě vlastně při 

sledovaní každé generace, v případě mladých sympatizantů levice lze při jejich aplikaci 
na konkrétní materiál očekávat relativně největší efekt. Šlo totiž o první generaci, která 
mohla profitovat z ohromujících celospolečenských změn, spojovaných zpravidla s 90. 
léty 19. století, koneckonců na tuto éru řada vůdců sledované generace často 
odkazovala. Šlo také o generaci, u níž je revolta proti konzervativnímu, hierarchickému 
a dynastickému habsburskému státu a všem, kdo se s ním nějakým způsobem „zapletli“, 
tedy včetně reformistických socialistických předáků anebo německých liberálních 
vůdců, mimořádně výrazná. Jak napsal v programovém manifestu Karel Půlpán, jeden 
z vůdců národní dělnické mládeže v roce 1908: „Učme se nenávidět Vídeň a nenávidět 
Řím, odkud všechno neštěstí pochází. Za ránu ránu, oko za oko, zub za zub. A až 
naučíme dělnickou mládež tomuto náboženství, povstane nová generace, která bude 
zdatná a silná, která nebude se bát rozdávat rány a dělat podkopy do společenského 
pořádku a potom také bude se v Čechách volněji dýchat, potom bude se v Čechách i 
jinak žít.“27 

   

                                                 
27 Karel Půlpán: 1898-1908. Mladé proudy 20.4. 1908, r. 7, č. 7, s. 5. 
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Závěrem 
 
Výše uvedené ukazuje, že generativní přístup k dějinám patří k základním 

nástrojům historikovy práce a to navzdory skutečnosti, že zvláště pokusy o příliš 
univerzalistické pojetí s metodologicky neobratným užitím deduktivních postupů tento 
přístup v očích části odborné veřejnosti diskreditovaly, nebo mu přinejmenším přinesly 
kontroverzní pověst. Pro metodologicky dosti konzervativní prostředí české historické 
vědy může přinést uplatnění generativního přístupu na některé výše naznačené segmenty 
dějinné skutečnosti zajímavé podněty z hlediska periodizace moderních dějin, osvětlit 
některé otázky kontinuity a diskontinuity a otevřít zvláště pro dějiny 20. století dveře 
k užší spolupráci s dalšími humanitními obory.28   

 
 

 

                                                 
28 Text vznikl v rámci výzkumného úkolu GAČR č. P410/11/0225. 


