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Vzájemné vztahy dělnictva, měšťanstva a aristokracie na platformě řešení sociální otázky 
1870-1914 – zamyšlení nad ukončeným projektem z let 2008-2010 
 
Lukáš Fasora 
 
Výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou GAČR byl realizován v situaci, kdy se 
v českém historickém bádání ukazovala stále silnější poptávka po revizi interpretací 
sociálních dějin společnosti 19. století a to zvláště s ohledem na otázku sociálního postavení 
dělnictva, jehož výzkum byl v uplynulých dvaceti letech ze známých důvodů zanedbáván. 
Cílem projektu bylo na bázi konsensualistické sociální teorie Maxe Webera a zkušeností 
hlavně německých badatelů sledovat linii vzájemných vztahů mezi příslušníky jednotlivých 
tříd společnosti v letech 1870-1914 a zvláště jejich komunikaci nad tématem tzv. sociální 
otázky. Tato byla pojímána široce jako veškeré důsledky industrializace a urbanizace pro 
příslušníky ekonomicky slabších skupin městské společnosti, zvláště dělníky, ale také drobné 
živnostníky, učitele nebo subalterní úředníky. 
Projekt sestával ze tří navzájem souvisejících částí, spojených právě fenoménem recepce 
sociální otázky ve společnosti 19. století – v prvním segmentu byly sledovány hlavně kulturní 
procesy v městské společnosti, označované ne zcela přesně jako sekularizační, druhý segment 
směřoval k analýze ideového pole debat o možnostech řešení sociální otázky v českých 
zemích a třetí se zaměřoval na nejožehavější z dobových projevů sociálního napětí, totiž na 
problém utváření vzájemných vztahů dělnictva a měšťanstva. 
V podtextu všech tří segmentů bádání byla snaha polemizovat s interpretacemi koryfejů 
oficiální marxisticko-leninské historiografie z období před rokem 1989, které obecně 
podceňovaly kulturní aspekt formování dělnické třídy jako jednoho z nejvýznamnějších 
důsledků industrializace a urbanizace a v intencích dialektického materialismu koncentrovaly 
svůj zájem na „proletariát bojující“, aniž by si autoři kladli otázky po širších kontextech 
některých dramatických jevů a událostí. Nelze samozřejmě zapomenout, že sledovaná 
konsensuální linka měla také svoji oporu v minulosti: zásadní oporu poskytly především práce 
etnologických týmů pod vedením Olgy Skalníkové, Jana Robka, Oldřicha Sirovátky a dalších, 
které velmi plasticky a nedogmaticky zmapovaly všednodenní život dělnictva v několika 
významných průmyslových městech a regionech českých zemí. Nelze také přehlédnout 
hlavně starší práce Jana Janáka, Jiřího Matějčka a Jany Machačové nebo Jiřího Malíře, které – 
při abstrakci od povinných dobových úliteb „diamatu“ a jistých metodologických rozdílů – 
vlastně sledovaly onu vytčenou konsensuální linku také.  
Z novějších výzkumů se projekt opíral hlavně o badatelské výsledky týmu ostravských 
historiků zaměřených na analýzu problematiky generování podnikatelských a obecně 
občanských elit v rámci samosprávy, přičemž zajímavé segmenty jejich tázání po sociálních 
dopadech činnosti podnikatelů resp. municipalit byly podnětné hlavně pro třetí z výše 
zmíněných badatelských segmentů. Segment kulturně-sekularizační zapadal do dlouhodobého 
badatelského záměru kolektivu historiků kolem Jiřího Hanuše, který postupně mapoval 
platnost sekularizačního paradigmatu v různých sociálních prostředích pozdní habsburské říše 
již od roku 2006. 
Nejvýraznější metodologickou inspiraci ovšem poskytlo německé bádání. Podnětem 
k projektu byly především práce historiků kolem Nadace Friedricha Eberta v Bonnu, dále 
starší výzkumy dělnictva a socialistických dělnických organizací prováděné v 60.-90. letech 
Adelheid von Saldern, jednak zvláště v periferních, slabě industrializovaných městech  a 
jednak z pohledu analýzy bytové kultury. Důležitým metodologickým vzorem při profilaci 
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badatelských otázek byla práce Jürgena Schmidta, mladšího žáka bielefeldské školy, který se 
zaměřil na analýzu vzájemných vztahů dělnictva a měšťanstva v durynském Erfurtu.1 
Prosté převzetí metod a tezí německých badatelů jsme ovšem nepovažovali za vhodné a 
uvažovali jsem o specifických prvcích, které vzhledem k odlišnému tempu a stupni 
industrializace, skutečnosti národnostně rozdělené společnosti a k řadě reliktů patriarchálně-
feudálního uvažování do problému vnášela společnost českých zemí. 
Hlavní tezí projektu bylo, že dělnictvo hrálo ve společnosti českých zemí roli kriticky 
nastaveného zrcadla vládnoucí aristokraticko-měšťanské vládnoucí elity, tedy že zejména na 
místní úrovni konfrontace s problémy a požadavky artikulovanými dělnictvem přispěla 
zásadní způsobem na straně měšťanstva k vývoji a revizi některých dosavadních postojů 
k otázkám demokracie, tématu rovných šancí, vztahu ke konzervativnímu vedení státu, 
k otázkám role církve a náboženství ve společnosti – obecně přispělo k jistému znejistění 
měšťanské existence a k revizi vlastní spokojenosti s privilegovaným postavením ve 
společnosti. Analýza této vzájemné komunikace dělnictva a měšťanstva je relevantní právě na 
místní úrovni, kde mohla zvláště v prostředí industrializovaných měst rozkvést do sice 
komplikovaného a vnitřně rozporného, přesto do značné míry funkčního spojenectví s cílem 
řešit některé aspekty sociální otázky. Každá z komunikujících stran vnášela do debaty své 
priority, své představy o cestě k cíli, také své obavy z druhé strany, své předsudky a fantomy, 
přesto je soužití dělnictva a měšťanstva na místní úrovni interpretováno s použitím řady 
argumentů jako konfliktní sousedství a v řadě případů také jako spojenectví, přičemž jsou 
detekovány zóny kooperace a konfliktu a je přihlédnuto ke specifikům jednotlivých 
sledovaných měst. V souboru představuje Brno typ kulturně správní střediska s velkým 
významem průmyslové výroby, Olomouc reprezentuje města se značným kulturně- správním 
významem, která ovšem nebyla industrializací příliš zasažena a kde se proto protiklady 
dělnictva a měšťanstva rozvinuly spíše v dichotomii město – předměstí. Prostějov a Nový 
Jičín jsou vnímány jako industriální města s kulturně-správním pro bližší region a města 
Jihlava a Znojmo představují typ regionálních center s nevelkým významem průmyslové 
výroby. 
Dělnictvo, a to zejména dělnictvo socialistické afiliace, plnilo zvláště ve městech typu Brna, a 
v menší míře také v Prostějově a Novém Jičíně důležitou roli iniciátora společenských 
inovací, tlak dělnictva vnášel do politiky potřebné napětí zvláště s ohledem na posun směrem 
k demokracii a společnosti rovných šancí. Poměrně silná dělnická subkultura ve zmíněných 
třech městech nedovolila místnímu měšťanstvu setrvat ideově na půdorysu stále 
problematičtějšího politického kompromisu s konzervativním státním establishmentem z let 
1849-1867 a vyvolávala v měšťanské společnosti napětí mezi konzervativními segmenty 
měšťanstva a těmi jeho složkami, které tendovaly k liberálnějšímu či liberálně- nacionálnímu 
vidění skutečnosti. V důsledku většího rozvoje průmyslové výroby se právě liberální síly 
v měšťanském táboře zvláště v Brně a Prostějově snažily nalézat cestu ke komunikaci a 
příležitostné spolupráci s dělnictvem, primárně ovšem dělnictvem stejné jazykové/národnostní 
příslušnosti.  
Výzkum ukázal řadu jemných nuancí vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva s ohledem 
na specifika místní situace. Takto se v průmyslovém Novém Jičíně bojovné dělnické 
socialistické hnutí nedokázalo příliš rozvinout v důsledku obratné patriarchální politiky 
místního klíčového zaměstnavatele, kloboučnické firmy Hückel, podobnou situaci vidíme 
také v Jihlavě v případě závodů firmy Löw na jihlavském předpolí. Celková slabost a 

                                                 
1 Z nejvýznamnějších: Ritter, Gerhard - Tenfelde, Klaus: Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914. 
Bonn 1992; Saldern, Adelheid von: Vom Einwohner zum Bürger. Zur Emncipation der städtischen 
Unterschichten Göttingens 1890-1920. Berlin 1973; táž: Häuserleben. Zur Geschichte städtischen 
Arbeiterwohnens vom Kaiserreich bis heute. Bonn 1997; Schmidt, Jürgen: Begrentze Spielräume. Eine 
Beziehungsgeschichte von Arbeiterschaft und Bürgertum am Beispiel Erfurt 1870-1914. Göttingen 2005. 



 3 

nevyhraněnost dělnické subkultury ve Znojmě, ale také v Jihlavě, přenechávala dostatek 
prostoru místním nacionálním silám, které si následně sociální otázku definovaly typicky po 
svém jako problém národnostní a problém dichotomie malovýroba – velkokapitál a 
stanovovaly si také vlastní recepty řešení – které ovšem měly s vizí demokratické společnosti 
rovných šancí měly společného jen málo. Naopak relativně nejvhodnějším prostředím pro 
rozvoj komunikace a spolupráce mezi liberálně orientovaným měšťanstvem a socialistickým 
dělnictvem se ukazovalo Brno společně s Prostějovem, kde lze registrovat zajímavé ideové 
souznění zvláště příslušníků měšťanské inteligence s reformistickými předáky socialistů.                         
Forma lokálních sond byla zvolena i z jiného důvodu. Habsburskou říši v její ústavní éře totiž 
nelze podle mého soudu vnímat paušálně jako „zaostalý a protilidový stát“, jak se dočítáme ve 
starších pracích, ale spíše jako výsledek komplikovaných politických kompromisů, 
uzavřených zpočátku mezi kontrahenty z řad velkoburžoazie na jedné straně a aristokraticko-
byrokratickou elitou na straně druhé, přičemž do tohoto kontraktu byly postupně přizvány, 
nebo se někdy přesněji samy „vnutily“ další interesenti. Nejprve bylo nutno rozšířit dohodu i 
na méně zámožné měšťanstvo, dále se stále více o slovo hlásily agrární elity a v neposlední 
řadě si svůj díl moci dohodou s establishmentem dobylo i organizované socialistické dělnické 
hnutí. Přes drobné korekce zmíněného kontraktu však stále klíčové mocenské nástroje zůstaly 
v rukou představitelů konzervativně-aristokratického bloku a ten si udržel poslední slovo ve 
všech zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky. Pouze na místní úrovni, zvláště ve 
velkých a hospodářsky vyspělých městech, bylo v rámci této mocenské konstelace možno 
hovořit o situaci, kdy mělo jak měšťanstvo, tak dělnictvo relativně „volné ruce“ a mohlo ve 
vztahu k druhé straně politické poměry utvářet relativně svobodněji, rozhodně více podle 
svých představ, než tomu bylo na celostátní úrovni.      
Na závěr je snad na místě zmínit několik problémů, na které právě skončený výzkumný 
projekt poukázal a které lze považovat za kruciální témata při hledání celistvé a obhajitelné 
interpretace tématu sociální otázky a role dělnictva ve společnosti českých zemí 19. století. 
Především je nasnadě otázka teoretických základů výzkumu těchto otázek. Konsensualistické 
teorie, mezi nimi především přístup Maxe Webera, sice nepochybně prokázaly svůj význam 
při revizi některých dogmatických interpretací otázek spojených s dělnictvem a dělnického 
hnutí z pera marxisticko-leninských koryfejů, je však na místě se ptát, zda boom 
weberovských analýz společnosti industriální éry již nepřekročil svůj zenit a zda nebyl do 
značné míry produktem ekonomické a společenské situace v euroamerickém kulturním 
okruhu v 90. letech? Tedy v době téměř všeobecné víry v perspektivy (sociálně) tržního 
hospodářství, liberální demokracie a konsensuální politiky, v době euforie nad zhroucením 
komunismu ve střední a východní Evropě a šíření „západních“ hodnot do třetího světa. 
S hospodářskou krizí, těžce doléhající na zadlužené státní rozpočty, s otřesením pozice USA a 
Evropy ve světové politice a hlavně v souvislosti s markantním růstem sociálního napětí 
v evropských zemích se v debatách v západních zemích a v Německu znovu objevuje na 
pořadu dne téma sociálních revolt, střetů zájmů generací a téma udržitelnosti některých 
typicky konsensualistických interpretací v náhledu na minulé a současné dění. Nejčastějším 
terčem pochybovačů se jeví být jednak otázka udržitelnosti modelu sociální státu jako 
jednoho z pilířů evropské demokracie a otázka udržitelnosti dosavadní konsensuální politiky 
v situaci, kdy se demokraticky zvolené politické elity s výjimkou některých severských zemí 
v celé Evropě rozhodně nemohou opřít o důvěru svých občanů a voličů a kdy se otevírá stále 
více prostoru jasně a srozumitelně hovořícím populistickým radikálním silám. Česká 
historická věda by tento vývoj měla reagovat hlubokou debatou o některých zásadních 
paradigmatech, na nichž v uplynulém dvacetiletí lpěla. Mimo jiné se tu znovu vynořují témata 
v minulosti marxisticko-leninskou dogmatikou diskreditovaná, nyní však znovu volající po 
reinterpretaci, na jejichž seznamu vidím stát v popředí témata třídního boje a generační 
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smlouvy, mj. s „generací Facebooku“, která si minulost a současnost vykládá často podstatně 
odlišně od generací předchozích. 
Ve snaze interpretovat vývoj dělnického hnutí na tento střet konsensuálního a konfliktního 
výkladu dění narážíme např. v otázce velkých konfliktů zaměstnanců a zaměstnavatelů, u 
nichž není jasná – a na základě dosud známých pramenů asi ani nikdy nebude – role místních 
příčin a role centrálních grémií obou stran, tedy odborových centrál a zaměstnavatelských 
kartelů. Nejde přitom o maličkost, protože právě v těchto konfliktech se projevuje důležitá 
dobová a ve své mutaci vlastně nadčasová otázka: Do jaké míry se sociální demokracie, ve 
své reformistické politice spoléhající na parlamentní reformy, stala součástí utlačovatelského 
systému symbolizovaného panovníkem se svitou aristokratů a vysokých úředníků a z pozadí 
podporovaného militaristicko-velkopodnikatelskou klikou? Čili: do jaké míry „sociální 
demokraté“ systém „změkčovali zevnitř“ a do jaké míry se stali součástí establishmentu, který 
zavedl společnost do katastrofy světové války, z niž mutatis mutandis pramenilo mnoho 
problémů následujícího století?     
S ohledem na badatelské pole výzkumu dělnictva v moderní éře vidím jeden z perspektivních 
směrů rozvoje bádání právě v analýze konfliktů, tj. pracovně-právních, politických, 
generačních, genderových atd., zvláště s ohledem na roli radikálních a revolučních elementů a 
načasování „vln“, ve kterých se tyto elementy na úkor převažujícího reformismu dostávaly ke 
slovu.   
Druhý moment, který podle mého osudu zasluhuje hlubšího zamyšlení a diskuse, je téma 
komparativních linek, o které se historikové sociálních dějin 19. a 20. století zpravidla opírají. 
V případě bilancovaného bádání se totiž vedle tradičně uznávaných výhod české vazby na 
německou historickou vědu a německé reálie ukázaly také některé nevýhody. Kardinální 
otázkou totiž je, zda při sledování „německé“ komparativní linky při analýzách městské 
společnosti 19. a raného 20. století nezapomínáme na některé závažné odlišnosti ve vývoji 
dunajské monarchie a vilémovského Německa. Zvláště v případě dělnického hnutí je tento 
problém zvlášť markantní, neboť sociální demokracie v Německu byla bezpochyby pro 
reformistické sociální demokraty Adlerova typu v Rakousku vzorem – ostatně podobně jako 
ve většině průmyslových zemí kontinentální Evropy – ale v mnoha ohledech vzorem 
nedostižným. Ať už hovoříme o míře organizace, o disciplinaci německého dělnictva, o 
mechanismech tlumení a řešení vnitrostranických konfliktů – ve všech těchto parametrech 
rakouská i českoslovanská sociální demokracie za svojí starší sestrou daleko zaostávala. 
Podmínky, v nichž působila, v horizontu několika generací patrně vůbec neumožňovaly 
dosáhnout kýženého „německého“ stavu, vývoj industrializace, státního kapitalismu, 
národnostní poměry i celková politická kultura, zvláště s ohledem na antiklerikální kulturně-
politickou tradici, se jeví být v závažných aspektech odlišná. Nepléduji tím rozhodně za 
opuštění „německé“ komparativní linky při analýze společnosti pozdní habsburské říše, 
k tomu zajisté není důvodu, ale za hojnější využívání komparace také s jinými zeměmi, 
jejichž vývoj je – podobně jako vývoj německý – našim zemím v některých aspektech 
podobný a v jiných odlišný. Pro bádání nad dějinami dělnického hnutí se mi jeví být nosnými 
např. některé aspekty vývoje vztahu dělnictva a měšťanstva, socialismus a liberalismu ve 
Švédsku, ovšem již v případě vývoje švédské venkovské společnosti na rozdíl od našeho 
venkova vidím závažné rozdíly, dané podílem drobných a středních farem na jedné a podílem 
velkostatku na druhé straně, které komparaci závažným způsobem zpochybňují. 
Antiklerikalismus, jeden z tmelů českého socialistického a liberálního hnutí, nachází zajímavý 
protějšek spíše v Belgii než v Německu, byť ekonomický vývoj a celkový profil této malé 
země se od habsburského soustátí nutně závažně liší. V belgickém prostředí také můžeme 
lépe sledovat cesty pronikání regionalismu či přímo nacionalismu do původně 
internacionálního dělnického hnutí, pro sledování markantních rozdílů vývoje dělnického 
hnutí v geograficky nepříliš vzdálených regionech – vzpomeňme např. zvláštnosti ve vývoji 
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Kladenska či Liberecka – zase může pomoci příklad švýcarského dělnického resp. 
socialistického hnutí.                                                        
      


