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Hned na úvod musím vysvětlit podtitul svého příspěvku. Historicko-sémantický přístup není 

nikterak nová metoda výzkumu, její prapočátky je možné s jistými výhradami vysledovat již 

v meziválečném období v pracích francouzských zakladatelů školy Annales, její metodické 

konstituování v německém jazykovém prostředí se odehrálo v 50. letech 20. století a její 

boom v podobě vzniku teorie o lingvistickém obratu v sociálních vědách se odehrával v USA, 

Velké Británii a Francii v 60.–80. letech 20. století a úzce souvisí s principy strukturální 

lingvistiky vyslovenými F. de Saussurem na samotném počátku 20. století a na změny 

v západním filozofickém myšlení, které přineslo dílo L. Wittgensteina či B. Russella . Takže 

hovořit o historické sémantice jako o novince by v podmínkách západní historiografie bylo 

skutečně naivní. Avšak v podmínkách historiografie české je to něco zcela jiného, jak bude 

vysvětleno dále. Mé druhé vysvětlení se bude týkat onoho dovětku …slepá ulička…, neboť si 

uvědomuji, že jako řešitelka grantu nazvaného historická sémantika bych měla svůj příspěvek 

pojmenovat jinak, zvolený podtitul zní z tohoto hlediska dosti kacířsky či poraženecky. Tak 

tedy k vysvětlení – zatímco čeští historici, na rozdíl od lingvistů, se stále velmi nesměle o 

metody a metodologii historické sémantiky, či strukturálně-lingvistických metod 

aplikovaných do procesu historického výzkumu „otírají“, západní historiografie prodělala 

v 90. letech 20. století a v podstatě dodnes prožívá vlnu kritiky týkající se teorií lingvistického 

a kulturního obratu aplikovaných v historii. A to od nejrůznějších teoreticko-

metodologických revizí, přehodnocení východisek i závěrů a formulování nových postulátů 

samými propagátory linguistic turn, přes kritické zhodnocení takto pojatých výsledků 



historické práce až k naprostému odmítnutí tohoto přístupu jakožto vědeckého l´art pour 

artismu ze všech možných stran a úhlů pohledu.  

Proto si myslím, že na úvod neuškodí podívat se ve stručnosti na vývoj historické sémantiky 

v uplynulých desetiletích v zemích, které jsou považovány za její kolébku i na její stále spíše 

nesmělé pronikání do českých historických vod.  

První generaci školy Annales (M. Bloch. L. Febvre ad.) historiografie nevděčí přímo za 

proniknutí sémantiky do své metodologie, ale za uvedení principů strukturalismu do pohledu 

na dějiny a za ústup od „událostní historie“ směrem k výzkumu struktur lidské společnosti. 

Inspirace lingvistikou je více než patrná; strukturální lingvistika v meziválečném období 

začala pronikat do celé řady oborů – filozofie (L. Wittgenstein), antropologie (C. Lévi-Strauss) 

atp. Tento trend zesílil po 2. světové válce. Semiotická výzva historii postulovaná  60. letech 

20. století vyústila ve skutečný boom historické sémantiky na Západě na přelomu 60. a 70. 

let. Na konstituování její teorie i praxe se svým vlivem podepsal jak strukturalismus a 

sémiotika, tak poststrukturalismus (M. Foucault, J. Derrida, J. Kristeva, J. Butler) i teorie 

dekonstrukce. Výzva byla založena na víře ve fundamentálně lingvistický charakter světa 

(tedy, že jazyk nějakým způsobem předcházel světu a to co zakoušíme v „realitě“ je  sociálně 

/tedy lingvisticky/ konstruovaný artefakt či efekt jednotlivých jazykových systémů). 

(Gabrielle M. Spiegel)  

 Zajímavým problémem je sledovat vztah historické sémantiky a tzv. Begriffsgeschichte 

(historie pojmů), jež se rozvíjela především v Německu, avšak vzhledem k tématu tohoto 

příspěvku tuto problematiku pouze zmiňuji a dále nerozvíjím.    

V souvislosti s tématem příspěvku se musím zmínit i o tzv. lingvistickém  obratu, který velmi 

výrazně ovlivnil dění v západní filozofii 20. století, především je třeba při tom neopomenout 

antologii textů editovaných R. Rortym z roku 1967 „The Linguistic Turn: Recent Essays in 

Philosophical Method“. Pod vlivem této i mnoha dalších prací a celkového klimatu panujícího 

v sociálních vědách na přelomu 60. a 70. let na Západě začal být jazyk považován za činitele 

vytvářejícího strukturu (podle de Saussura) a poststrukturalistů, již zmíněných Foucaulta, 

Derridy, Butler ad. Na moc jazyka v historickém diskurzu poprvé důrazně upozornil Hayden 

White ve své práci z roku 1973 „Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-

Century Europe“. Postupem času se prosazoval postup směřující od sémiotické/lingvistické 

metody k sémantice, jejíž metody jsou historické práci bližší. „Životní praxe“ a „význam“ byly 

alespoň částečně odděleny od neosobního působení diskurzivního režimu a zařazeny mezi 



aktivní záměry lidského působení v rámci sociálního světa. V podstatě šlo o posun od daných 

sémiotických struktur k individuální a sociální konstrukci znaků; tedy od kultury jako diskurzu 

ke kultuře jako životní praxi. Je třeba otevřeně říci, že vliv „lingvistického obratu“ na 

historickou produkci nebyl vědci přijímán všeobecně, byl mnohými dokonce odmítnut a 

zhruba od 2. poloviny 80. let do dneška vyvolává i mezi svými stoupenci řadu diskuzí a 

prožívá různě intenzivní vlny kritiky.  

Lingvistický obrat byl také jedním z inspiračních zdrojů tzv. kulturního obratu (cultural turn), 

tedy hnutí, které se rozšířilo mezi badateli sociálních věd ve stejné době. Nový pohled na 

kulturu v sobě zahrnoval celou řadu teoretických impulsů, které se dříve nalézaly na periferii 

sociálních věd – opět poststrukturalismus se svou analýzou systému výrazů a formování 

diskurzů a různé formy lingvistických analýz, které zdůrazňovaly kauzální a sociálně 

konstitutivní roli kulturních procesů a systémů signifikace. Tedy zdůraznění „významu“ na 

úkor pozitivistické epistemologie (Foucault, P. Bourdieu, C. Geertz). Vliv měla i Derridova 

kritika myšlení v binárních opozicích (dekonstrukce). Kulturní obrat souvisí s konstituováním 

kulturních studií (cultural studies) jako akademického oboru. Jak uvedla německá badatelka 

D. Bachmann-Medick ve své práci „Cultural Turns: Neuorientierungen in den 

Kulturwissenschaften“: „Právě široký reservoár nových zaměření otevírá daleké horizonty 

pro kulturní vědu po lingvistickém obratu: sebevystavení a inscenace, tělesnost a moc 

jednání, ale také politika sociálních a interkulturních rozdílů ...“       

Po tomto velestručném a zcela nedostačujícím úvodu bych nyní přešla k vlivům a projevům 

historické sémantiky na  a v práci českých historiků. Období ve kterém došlo k nejprudšímu 

rozvoji lingvistických metod v historiografii, je bohužel pro naše země ve znamení hlubokého 

morálního, společenského a politického otřesu, který byl vyvolán vpádem vojsk Varšavské 

smlouvy do tehdejšího reformujícího se Československa v srpnu 1968. Čistky, které postihly 

mimo jiné i vědecká pracoviště, se zvláště bolestně odrazily právě ve společenských vědách 

potažmo historii. Po uvolnění v 60. letech, kdy se zdálo, že bude možné v historické práci 

ustoupit od rigidně marxistické metodologie, a zde si dovolím upozornit, že se jednalo o 

ústup od české či československé verze marxismu, a využít nové přístupy zprostředkované ze 

zahraničí, nastal totální zvrat a návrat do 50. let. Otěže oficiální historiografie uchopily 

normalizační nomenklaturní kádry a s veškerým experimentováním byl na oficiální 

akademické půdě konec. Historici spjatí jakýmkoliv způsobem s Pražským jarem, vesměs 

právě ti, kteří byli otevřeni a lačni po nových přístupech, metodologii i teoriích, které se 



uplatňovaly v zahraničí, byli vesměs z institucionálních historických pracovišť odstraněni 

nebo se neodvažovali se svými novátorskými přístupy při řešení badatelských problémů 

veřejně vystoupit. Také proto v české historiografii 70. a 80. let historická sémantika 

nedostala šanci. Je třeba říci, že situace panující v lingvistice byla této disciplíně nakloněnější 

a v podstatě dodnes se historické sémantice více daří mezi českými lingvisty než historiky. 

Přičemž spolupráce mezi obory je v tomto případě více než žádoucí. Interdisciplinarita je tu 

„do očí bijící“. 

Již v roce 1970 se pod dojmem vývoje v západní historiografii pokusil J. Macek uveřejnit na 

stránkách ČsČH studii na téma historická sémantika, která však byla po korekturách z vyšší 

moci nepřipuštěna k tisku a objevila se v ČČH teprve v roce 1991. Autor tu oproti roku 1970 

pouze doplnil bibliografii, a tak má článek oproti západním soudobým pracím z tohoto pole 

značně archaické vyznění, neboť zcela ignoruje zásadní převraty, které se na poli 

lingvistických přístupů k historii odehrály. Musím ovšem podotknout, že Macek sám 

zdůraznil, že historickou sémantiku považuje za jakousi pomocnou vědu historickou a nikde 

se nezmínil o tom, že by pro něj byla metodologickým základem či hlavním přístupem 

k problematice. O rok později opět v ČČH zveřejnil svou historicko-sémantickou studii na 

téma hrad a zámek a ve svém stěžejním „Jagellonském věku v českých zemích (1471–1526)“ 

použil tuto metodu obdobným způsobem. Zjednodušeně se snad dá konstatovat, že Macek 

při své práci na tomto poli vycházel především z německého pojetí historické sémantiky. 

Daleko blíže západnímu pojetí, resp. francouzsko-britsko-americkému má práce V. Macury, 

sémiologa, literárního historika a teoretika a aktivního beletristy. Svou lingvistickou erudici 

založenou na znalosti tradic českého strukturalismu (Pražský lingvistický kroužek, 20.–30. 

léta 20. století) využíval již ve svých raných pracích při analýze materiálu lingvostylistického 

přístupu a výrazně jej zaujaly sémioticko-kulturologické koncepty J. Lotmana. Z jeho děl, 

které se vztahují k mnou nastolené problematice využití historicko-sémantické metody, 

musím zmínit především „Znamení zrodu“ o kultuře a ideologii národního obrození, kde 

Macura chápal obrozeneckou kulturu jako mnohotvárný a zvrstvený, leč k jednotě směřující 

znakový systém. Ostatními publikacemi se vzhledem k vymezenému prostoru nebudu 

zabývat a odkazuji na seznam relevantní literatury v elektronické verzi tohoto příspěvku. 

Celkově však lze říci, že ani za posledních více než 20 let, které uběhly od pádu komunismu, 

se lingvistickým metodám uvnitř české historické vědy příliš nedaří a je příznačné, že i grant 

Historická sémantika byl podán lingvisty a z jeho čtyř řešitelů je historikem pouze jeden. 



Lingvisté však již učinili v této oblasti velký pokrok o čemž svědčí výstupy jako třeba webové 

databáze Vokabulář webový, Staročeská textová banka, diachronický jazykový korpus 

DIAKORP či Český národní korpus a Staročeský slovník.   

Po tomto jen velmi zběžném nastínění stavu historické sémantiky v české historiografii, 

přistoupím konečně k vlastnímu tématu svého příspěvku. Prudký rozmach sociálně 

demokratického hnutí je v našich zemích spjat s koncem 80. a s 90. léty 19. století. Stranou 

tomuto vývoji nezůstalo ani Ostravsko se svým průmyslovým zázemím a vysokým podílem 

pracující vrstvy ve společenské skladbě regionu. Sociální demokracie jako moderní, skutečně 

masová politická strana podporovala vznik a vydávání svých tiskových orgánů na místní 

úrovni. Není proto divu, že i v Ostravě respektive ve Vítkovicích byly od počátku roku 1899 

vydávány sociálně demokratické noviny Duch času, v roce 1901 se pak redakce přesunula do 

sousední Moravské Ostravy. Původně tiskovina vycházela dvakrát do měsíce, od roku 1900 

pak jako týdeník, od roku 1918 jako deník. Pro svou analýzu jsem si vybrala nultý ročník, tedy 

období roku 1899. V čele redakce tehdy stál Arnošt (Ernst) Berner, rodák z Kostelce nad 

Černými lesy, pokřtěný Žid, který vystudoval na pražské německé univerzitě klasickou 

filologii a germanistiku. Pro svou sociálně demokratickou činnost byl vyhozen z místa 

profesora brněnské reálky a působil od té doby jako redaktor různých sociálně 

demokratických listů v Praze. Stal se říšským poslancem, později se vrátil do školství. Jeho 

významným spolupracovníkem na Ostravsku byl Jan Prokeš, rodák od Přerova, vyučený švec, 

samouk,v dělnickém hnutí činný od roku 1892 a od roku 1901 šéfredaktor Ducha času.  

Pozdější moravský zemský poslanec a poslanec vídeňské říšské rady, první český starosta 

Moravské Ostravy po více než 50 letech. Osobnosti obou hlavních postav kolem Ducha času 

se doplňovaly – intelektuál a vzdělaný samouk z řad řemeslníků a tento model byl tehdy  

dosti obvyklý v rámci sociálně demokratických stranických struktur.   

K jakému obecenstvu se noviny obracely? Na přelomu 19. a 20. století tvořili sociální skladbu 

v Ostravě a jejím okolí ze 70–80 % příslušníci dělnických profesí na nejrůznější úrovni–od 

zemědělského proletariátu v Pobeskydí, nádeníků a nekvalifikovaných stálých dělníků ve 

stavebnictví až po vysoce kvalifikované dělníky a mistry v hutích a strojírnách (těžký průmysl 

a těžba nerostných surovin zde hrály prim, dále průmysl stavební a stavebnictví, 

potravinářství v zemědělském zázemí regionu). Komplikovaná národnostní situace na 

Ostravsku nahrávala internacionalismu sociální demokracie, která se obracela na dělnictvo 

české, německé a polské a snažila se tlumit vzmáhající nacionální vášně – nahradit 



národnostní vědomí vědomím třídním. Převážnou většinu dělnictva tu tvořily méně vzdělané 

případně zcela nevzdělané vrstvy zaměstnané v hornictví a hutnictví. Díky přílivu Haličanů 

bylo v ostravské populaci relativně velmi vysoké procento analfabetů (oproti zbytku českých 

zemí). Přednostními příjemci „poselství“ Ducha času byly především ty části dělnictva, jež 

byly sociálně demokraticky organizovány. Tito se pak stávali „tlumočníky poselství“ těm 

částem dělníků, kteří byli v dobové terminologii zatím třídně neuvědomělí. Důvodem této 

neuvědomělosti mohl být klerikalismus, nízké či zcela nedostatečné vzdělání, jiná politická 

orientace (např. národně dělnická)  či jejich vzájemné kombinace. 

Jaká slova spjatá se specifickým politickým programem se na stránkách Ducha času v roce 

1899 objevovala nejčastěji? Dělnictvo (průmyslové, zemědělské), socialistický, klerikální 

(někdy jako binární opozice vůči sociálně demokratický; v případě, že se jednalo o polemiku 

sociálně demokratické ideologie versus křesťansko-sociální; vždy ovšem s negativní 

konotací), liberální (platí v podstatě totéž co u výrazu „ klerikální“), sociální demokraté, 

národní, lidový, program, sjezd strany, strana, soudruh, školství, osmihodinová pracovní 

doba, minimální plat, měšťácký, buržoa, hlad, bída, chudoba, alkoholismus (někdy v podobě 

kořaleční mor), stávka, výluka z práce, mzdový zápas, noční práce, zprostředkování práce, 

dělnické příbytky, vodovod, kanalizace, nemoci, tyfus, agitátor, antisemita, antisemitismus, 

mezinárodní organizace, sociální politika, průmysl, oběť, školství, vzdělání, volební právo (s 

přídomky rovné, přímé, tajné, všeobecné), veřejné zdravotnictví, barbaři, obstrukce, kápo, 

odborová organizace, třída, třídní zášť, kněžský pacholek, stávkokaz, nemocenská pokladna, 

lid, proletář, chuďas, občanská svoboda, uhlobaron, barbaři .  

Velmi zjednodušeně lze rozdělit tyto výrazy na takové, které souvisejí s politikou a s ideologií 

soc. demokracie, ať všeobecně (termíny jako např. třída, proletář, kapitalista, občanská 

svoboda, volební právo, odborová organizace, osmihodinová pracovní doba aj.) anebo 

nepřímo, avšak patřily do agendy, kterou strana prosazovala v rámci své komunální 

strategie, a které lze považovat za výrazy nejvíce mobilizující pozornost čtenářstva Ducha 

času, a které patří i do druhé skupiny termínů, jež  vyjadřují realitu každodenního života  

(zdravotnictví, kanalizace, nemoci /boj proti nákazám/, stávka, stávkokaz ad.). Třetí skupinou 

jsou pak výrazy, které nazývám neutrální, nesouvisející s ideologií ani politickou praxí ani 

s každodenní realitou, jsou použita k popisu, k lepší ilustraci či expresivnějšímu vyjádření 

k určité skutečnosti (barbaři, oběť, kápo, vlastenec, chuďas). Přičemž hranice mezi skupinami 

je propustná a záleží na dalším kontextu v jakém je slovo či slovní spojeni využito. 



Nakolik byly výše zmíněné termíny běžnému čtenáři Ducha času srozumitelné a co si pod 

nimi představoval? Nakolik se lišil způsob chápání těchto pojmů u vzdělaných, 

organizovaných, poučených čtenářů a těch, kteří noviny četli příležitostně, nebo jim z nich 

bylo předčítáno? Byly tyto termíny již v diskurzu dělnických vrstev koncem 19. století běžné 

anebo si teprve hledaly do jejich slovníku a chápání cestu?    

Rozmach dělnického hnutí, spjatého především se sociální demokracii (ponecháván stranou 

otázku křesťanských sociálů i národních dělníků českých i německých, vzhledem k jejich 

relativně marginálnímu významu pro Ostravsko ve sledovaném časovém úseku) jakého jsme 

svědky právě v tomto období, zcela jistě nemohl nezanechat stopu ve vnímání společenských 

poměrů dělnictvem a zákonitě by se měl odrazit i do způsobu jejich mluvy. Otázkou zůstává 

nakolik tyto „nové“ výrazy používali a zda a do jaké míry jim rozuměli. Pochybuji však, že by 

nám právě tuto otázku zodpověděla historická sémantika, ta nám může pomoci poodhalit od 

kdy se dané slovo v daném významu objevilo v textu, jeho četnost výskytu pak může 

signalizovat, že se termín „zabydlel“ v povědomí čtenářů a tudíž, že se po čase stal součástí 

jejich jazykové výbavy, vstoupil do diskurzu. Například příslušníci dělnické či pracující třídy, 

užijeme-li tohoto marxistického termínu, o sobě vesměs hovořili jako o slévačích, šleprech, 

zámečnících či ševcích, krejčích, dávali přednost označení své profese před zevšeobecňujícím 

pojmem dělník či pracující nebo dokonce příslušník dělnické respektive pracující třídy,  

alespoň tak to vyznívá ze záznamů jejich pamětí vznikajících už před 2. světovou válkou a pak 

především v 40.–60. letech 20. století. Na druhou stranu termín „odborové hnutí“ respektive 

„odbory“ či „odborový spolek“ se do běžné promluvy zařadil záhy, tedy v 90. letech 19.století 

a byl užíván jak příznivci, tak odpůrci s porozuměním jeho obsahu. Profesní čest zřejmě hrála 

u příslušníků pracujících vrstev větší roli než třídní uvědomění čehož bylo často využíváno 

zaměstnavateli, kteří při hrozbách stávek nezřídka úspěšně využívali tohoto jevu k odvrácení 

stávky, kdy se jejich taktikou stalo štvaní jednotlivých dělnických kategorií proti sobě. Třída 

byl příliš vágní pojem pro většinu manuálně pracujících, na rozdíl od odborů, jež vykonávaly 

nějakou praktickou činnost, měly za úkol bránit zájmy svých členů, bojovat se zaměstnavateli 

o lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, tedy jednalo se tu o pojem s konkrétní náplní.   

Na závěr jen tolik, nemyslím si, že celý svět je jen diskurz, že by kultura ve svém širokém 

pojetí byla podřízena jazyku, ale že tyto kategorie stojí v interakci a tudíž vidím historickou 

sémantiku jako jednu z mnoha možností jak nazírat na dějiny a jak její výsledky aplikovat do 



výzkumu, který je široce rozkročen přes škálu dalších historických a sociálně vědních disciplín 

a metod.   
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