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Anotace 

 

 Diplomová práce analyzuje jeden z aspektů socialistické ideologie. Zabývá se                                    

marxistickým revisionismem. První část práce pojednává o britském Fabiánském hnutí 

usilujícího o pokojnou a demokratickou cestu k socialistické společnosti. V této části 

práce je analyzován rozdíl fabiánského socialismu od marxistické ideologie, historické 

vlivy a politologická charakteristika. Práce se věnuje i náčrtu společenských změn v 

pozdně viktoriánském a edwardiánském období, především sociálním reformám 

v tomto období. Třetí část diplomové práce se zaměřuje na dělnické hnutí a sociální 

otázku v německém prostředí. Jednotlivé kapitoly této části práce popisují i dva hlavní 

německé představitele marxistického revisionismu Lassalla a Bernsteina. Důraz je zde 

kladen hlavně na jejich revizi marxistického myšlení. Poslední část práce je věnována 

komparaci a krátkému hodnocení. 

 

Klíčová slova: 

  

Socialistická ideologie, revize, sociální reformy, dělnické a odborové hnutí,  

marxismus, fabiánský socialismus, sociální demokracie, Sociálnědemokratická strana 

Německa, Labouristická strana. 

 

Summary 

 

This thesis analyses specific aspect of socialist ideology, it deals with the 

revisionist marxism movements. The first part of the thesis deals with British Fabian 

movement, which strived for peaceful and democratic way to socialistic society. There 

is an analyse of difference between so called Fabian socialism and Marxist ideology, 

historical factors and characteristic of political science in this part. There is also an 

outline of social changes primarily social reforms in late Victorian and Edwardian 

period in this part. The third part of diploma thesis is focused on labour movement and 

social question in Germany environment. Particular chapters also describe two main 
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German representatives of Marxist revisionism Lassall and Bernstein. The thesis lays 

emphasis primarily on their revision of Marxist way of thinking. The last chapter is 

focused on comparison and short evaluation.    

 

 

Keywords:  

 

Socialist ideology, revision, social reforms, labour and labour union movement, 

Marxism, Fabian socialism, social democracy, The Social Democratic Party of 

Germany, Labour Party.  
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Úvod 
 

  Přelom 19. a 20. století byl obdobím složitých politických a společenských 

změn. Toto období bývá často spojováno s rozvojem nacionalismu, ale i s počátkem 

nástupu demokratických či kolektivistických hnutí. Začaly se formovat nové 

politické strany, které měly širokou členskou základnu, například britská 

Labouristická strana či Sociálnědemokratická strana Německa. Významné byly 

taktéž změny v rámci sociální politiky, jejichž prostřednictvím vlády usilovaly o 

zvýšení životní úrovně obyvatelstva. V této éře se objevovaly první koncepty 

státních sociálních politik. V poslední čtvrtině 19. století realizoval kancléř Bismarck 

v německém prostředí první soustavu státem garantovaného sociálního pojištění na 

světě. Až později následovaly říšského kancléře  v zavádění podobných sociálních 

opatření další evropské státy. Ve Velké Británii se jako jeden z prvních zasazoval o 

sociální reformy vůdce Konzervativní strany Benjamin Disraeli, který se vymezoval 

proti negativním jevům, jež přinášela industrializace.                                                       

Na počátku 20. století britská vláda v čele s liberálně orientovanými politickými 

reformátory, například premiérem Herbertem Henrym Asquithem či ministrem 

financí Davidem Lloydem Georgem, uskutečnila řadu sociálních reforem 

inspirovaných Bismarckovým systémem.  

  Ruku v ruce s politickými změnami procházela složitou transformací i sociální 

struktura společnosti. Měnilo se nejen sociální složení a vyšší životní úroveň 

dělnické třídy, ale vzrůstal i počet příslušníků tzv. střední třídy (převážně 

nemanuálně pracujících profesí). Díky těmto změnám se proměňovala i socialistická 

ideologie, v níž sice zastával dominantní postavení marxismus, přesto byl 

konfrontován se socialistickými revizionistickými směry. Jedním z těchto 

myšlenkových proudů se na přelomu 19. a 20. století stal i tzv. evoluční socialismus. 

Významným východiskem pro něj byl „gradualismus“, což znamenalo postupné 

reformní kroky v rámci kapitalistického systému vedoucí k sociálnědemokratické 

společnosti (od sociálních reforem po podporu vzdělání). Výraznou obměnou prošly 
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i další politické ideologie, typickým příkladem bylo například revidování idejí 

klasického liberalismu ve prospěch sociálně orientovaného liberalismu. 

  Cílem diplomové práce je analýza formování sociálně demokratického hnutí                   

na konci 19. a počátku 20. století. Zaměřil jsem se hlavně na marxistický 

revizionismus tohoto období ve Velké Británii a v Německu, neboť existují mnohé 

paralely mezi jeho vývojem v obou zemích. Fabiánský socialismus ve Velké Británii 

představoval jeden z proudů v rámci evolučního socialismu. Usiloval o dosažení 

socialistické společnosti demokratickými prostředky, tedy evoluční, nikoliv 

revoluční cestou, jak si představovali marxisté.  

  Přibližně od šedesátých let 19. století se začaly v německém prostředí rozvíjet 

revizionistické myšlenky prostřednictvím socialistického vůdce Ferdinanda Lassella.        

O třicet let později se u některých představitelů Německé sociální demokracie 

objevovaly názory, poukazující na neaktuálnost marxistické filozofie. Jejich ideové 

mínění ovlivňovaly Lassallovy teze i fabianismus. Hlavním obhájcem 

revizionistických názorů a myšlenek se stal významný socialistický teoretik Eduard 

Bernstein, výrazně ovlivněný britským fabianismem. 

  V diplomové práci představuji genezi fabiánského socialismu a jeho vlivu                       

na kontinentální sociálnědemokratickou stranu. Přestože v dějinném vývoji britského 

a německého marxistického revisionismu existují styčné body, komplexní zpracování 

a uchopení tohoto tématu se stalo poměrně složitým úkolem, neboť vývoj britského a 

německého socialistického hnutí byl v některých aspektech diametrálně odlišný. 

Jednalo se především o odlišnou kulturní, sociální a ve velké míře také politickou 

tradici. Tuto část práce jsem uspořádal chronologicky, ale zároveň i podle vybraných 

problémů vztahujících se k tématu. Na rozdíl od neblahého marxistického 

ideologického dědictví v historiografii 20. století není v české historiografii 

dostatečně zastoupena problematika marxistického revisionismu na přelomu 19. a 20. 

století.  I z tohoto důvodu jsem si zmíněné téma zvolil. 

   Diplomová práce je rozdělena do osmi tematických kapitol, jež jsou často 

členěny do několika podkapitol. V prvních dvou kapitolách analyzuji britský 

socialismus, zejména se soustřeďuji na rozbor vzniku a vývoje Fabiánské 

společnosti. Zaměřuji se v první řadě na vývoj fabianismu a jeho dobové 
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politologické charakteristiky. Pozornost věnuji rozdílu mezi fabianismem a ostatními 

socialistickými směry, především marxistické filozofie. Součástí první části 

diplomové práce je též analýza vztahu fabianismu k tradičním socialistickým 

hodnotám, například ke společnému vlastnictví výrobních prostředků či sociální 

rovnosti. Zabývám se také otázkou, jaký měli fabiánští socialisté vztah ke 

kapitalismu. Tato část je důležitá zejména proto, že podobnými teoriemi na fabiánské 

socialisty navázal německý sociální demokrat Eduard Bernstein. 

  Druhá kapitola je rozborem vybraných problémů a sociálních změn v pozdně 

viktoriánské a edwardiánské společnosti. V této souvislosti poukazuji na krizi 

klasického liberalismu, která vyústila prostřednictvím sociálních reforem k počátkům 

moderního britského sociálního systému. Zaměřuji se na změny v britském 

dělnickém hnutí. Pozornost jsem kladl především formování a vývoji britských 

odborových organizací a počátkům Labouristické strany. Kromě politické 

angažovanosti odborů mimo jiné popisuji i další jejich funkce, například sociální a 

zaopatřovací úlohy pro jejich členy. 

  Ve třetí části diplomové práce se věnuji vývoji německého dělnického hnutí.               

I zde pracuji chronologickou metodou. Zároveň jsem kapitoly uspořádal podle 

jednotlivých problémů, jež byly pro německé dělnické hnutí podstatné. Soustřeďuji 

se na sociální otázku v Německém spolku před tzv. „březnovou revolucí“. Analyzuji 

zde klíčové sociální problémy jako úpadek textilního průmyslu, zemědělskou krizi a 

masovou nezaměstnanost rolníků i námezdních dělníků. Pokusil jsem se objasnit i 

události roku 1848, které byly rozhodujícími pro vznik komunistických idejí a 

prvních německých radikálních marxistických hnutí. Do historického kontextu 

uvádím vznik Komunistického manifestu jako určité reakce na špatné životní 

podmínky německého dělnictva. Stručně popisuji i vznik a vývoj dělnických spolků. 

  Ve čtvrté kapitole představuji osobnost Ferdinanda Lassalla. Analyzuji jeho 

návrhy na zlepšení životní úrovně dělnické třídy. Především se soustředím na 

lassallovské projekty vzniku dělnických družstev podporovaných státem. Důležitá je 

zejména Lassallova ekonomická analýza a rozbor jeho reformistického myšlení.  

  V páté kapitole pojednávám o založení dnešní Sociálnědemokratické strany 

Německa a analyzuji reformní myšlenky uvedené v zakládajícím programovém 
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prohlášení strany  ̶ tzv. Gothajském programu a jejich kritiku z pozice marxismu. 

V souvislosti s historií moderní německé sociální demokracie zmiňuji i okolnosti 

Bismarckova protisocialistického zákonodárství. 

  V šesté a sedmé kapitole se zabývám analýzou marxistického revisionismu. 

V šesté kapitole se věnuji reformistickému myšlení Eduarda Bernsteina. Snažím se 

poukázat na dobové okolnosti, které jej vedly k opuštění řady marxistických 

myšlenek a zásad týkajících se vývoje kapitalismu. Dále soustřeďuji pozornost na 

jeho vliv na tzv. Erfurtský program, tj. druhé programové prohlášení německé 

sociální demokracie vzniklé přibližně rok po zrušení Bismarckova 

protisocialistického zákona. Pojednávám též o ideovém boji mezi ortodoxním 

marxismem a revisionismem uvnitř Sociálnědemokratické strany Německa na 

přelomu 19. a 20. století, který promlouval i do odborového hnutí.  

  Sedmá kapitola diplomové práce je komparací německého a britského vývoje. 

Na základě shrnutí předchozích částí diplomové práce jsem ve třech krátkých 

podkapitolách analyzoval a porovnal sociální a politický vývoj obou zemí a jejich 

dělnické a odborové hnutí. Věnoval jsem se též srovnání marxistického revisionismu. 

Pokazuji na odlišnost britské tradice od německé. Větší část této kapitoly také věnuji 

rozboru toho, v čem se shodovalo a odlišovalo fabiánské a Bernsteinovo pojetí 

socialismu. Osmou kapitolu tvoří krátké hodnocení tohoto porovnání. 

  Při zpracování diplomové práce jsem se musel vypořádat s velkým množstvím 

primárních i sekundárních cizojazyčných zdrojů. S literaturou české provenience 

jsem téměř nepracoval. Výjimkou byla přehledová kniha s názvem Socialismus1 od 

Josefa Macka, významného českého národohospodáře, sociálnědemokratického 

politika a publicisty. Útlé dílo, jež vyšlo v roce 1925, pojednává o historickém vývoji 

jednotlivých socialistických proudů. V analýze různých socialistických směrů se 

odrážejí i některé osobní názory autora, které však nejsou ideologicky podjaté ani 

konfrontační. Druhou českou monografií, s níž jsem pracoval, byla Masarykova 

kniha Otázka sociální: základy marxismu filosofické a sociologické.2 Kniha 

představuje kritický rozbor marxismu a zmiňuje revizionistické marxistické 

teoretiky, poukazující na nedostatky marxistické analýzy kapitalismu. Přínosnou se 
                                                 
1 MACEK, Josef. Socialismus. Praha: Státní nakladatelství, 1925. 
2 MASARYK, Tomáš Garrigue: Otázka sociální: základy marxismu filosofické a sociologické. 4.čes. vyd. Praha: Čin, 1947. 
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pro mou práci stala v první řadě analýza tzv. agrární otázky, již jsem využil v šesté 

kapitole k rozboru ideového pnutí uvnitř německé sociální demokracie. Z  článků 

českého odborného diskursu jsem využil příspěvky Jakuba Rákosníka, jež vyšly v 

Historickém obzoru. Konkrétně se jedná o články o Anglickém chudinském zákonu3 

a o počátcích německé sociální politiky.4 Poznatky z nich jsem využil při analýze 

problematiky ve druhé, třetí a páté kapitole. Přínosem těchto odborných příspěvků 

bylo, že problematiku, uchopily v širších souvislostech nebo ji reflektovaly pro 

českého čtenáře vůbec poprvé. 

  Z velkého množství primární a sekundární cizojazyčné literatury pro mě byla 

zásadní práce Eduarda Bernsteina Předpoklady socialismu a úkoly sociální 

demokracie.5 Jedná se o jedno ze zásadních děl marxistického revizionismu. Jeho 

četba a částečný překlad pro nebyly snadným úkolem. Bernstein ve čtyřech 

kapitolách svého díla analyzuje marxistické teze, jež později postupně zpochybňuje 

ve světle hospodářského vývoje společnosti na přelomu 19. a 20. století. Svá tvrzení 

podkládá mimo jiné četnými statistickými výstupy. Ve svém přelomovém díle 

navrhuje revizi marxistických idejí a představuje úkoly a možnosti, které před 

sociální demokracií stojí. Pro historický vývoj demokratického socialistického hnutí 

byly důležité i teze uvedené v samotném závěru Bernsteinova díla, jež kladou důraz 

na morální základ socialismu. Dalším důležitým primárním zdrojem německé 

provenience se staly texty Ferdinanda Lassalla. Pracoval jsem například s tzv. 

Dělnickým programem6 či antologií jeho vybraných spisů.7 Zaměřil jsem se na určité 

aspekty jeho díla, například na ekonomickou analýzu kapitalistického systému 

z druhé poloviny 19. století či na jeho revizi marxistického myšlení. Z monografií, 

které se vztahují k historii Sociálnědemokratické straně Německa, mi cenné 

                                                 
3 RÁKOSNÍK, Jakub: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část I.: Krize alžbětinské chudinské péče, in: Historický obzor, 2007 
č. 3/4, s. 57-65, ISSN 0231-5289; RÁKOSNÍK, Jakub: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část II.: Budování moderní 
chudinské péče (1814-1834), in: Historický obzor, 2007. č. 5/6. ISSN 0231-5289. 
4 RÁKOSNÍK, Jakub: Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický obzor 2004, č. 5/6, s. 131 – 139, ISSN 0231-5289. 
5 Pracoval jsem především s německým originálem srov. BERNSTEIN, Eduard. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart: J. H. W. Dietz, 1899, [vid. 13. 10. 2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/dievoraussetzun00berngoog#page/n10/mode/2up. 
6 LASSALLE, Ferdinand: Arbeiterprogramm: ueberden besondern Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der 
Idee des Arbeiterstandes [online], 1. vyd. Zurich: Meyer & Zeller, 1863, [vid. 10. 10. 2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/arbeiterprogramm00lass#page/n1/mode/2up. 
7 LASSALLE, Ferdinand. Gesammelte Reden und Schriften [online], 1.vyd. Berlin: Paul Cassirer, 1919, s. 94, [vid. 10. 10. 2012], 
dostupné z: http://archive.org/stream/gesammelteredenu01lassuoft#page/n5/mode/2up. 
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informace poskytly dva díly Dějin německé sociální demokracie Franze Mehringa,8 

které nabízí ucelený pohled na historii strany v širším kontextu německých dějin od 

březnové revoluce po vznik Erfurtského programu. K podobně důležitým 

tématickým knihám řadím i Kroniku německé sociální demokracie9 a monografii 

Alberta Bovenschena,10 jejímž přínosem je zejména fakt, že se kromě vzniku a 

vývoje sociální demokracie obecně věnuje i historickým proměnám socialistické 

ideologie a obecně marxismu. Pro konfrontaci evolučního socialismu a marxismu 

jsem využil také klasické marxistické literatury.11  

  Z odborné literatury anglosaské provenience považuji za důležité zmínit 

monografii  G. R. Searla,12 která patří k obecným dílům o době pozdně 

viktoriánského a edwardiánského období. Dále připomínám monografie vztahující se 

ke vzniku Fabiánské společnosti. Jedná se například o knihu zakládajícího člena a 

později tajemníka této společnosti Edwarda Peaseho13 o její historii. Autor v ní 

podává přehled od myšlenkových vlivů a založení Fabiánské společnosti na přelomu 

let 1883-84 až do začátku první světové války. K ideovým zdrojům Fabiánské 

společnosti jsem využil také literatury memoárového charakteru. Jednalo se o 

vzpomínky na filozofa Thomase Davidsona,14 jenž založil spolek, který byl přímým 

předchůdcem Fabiánské společnosti. Nahlédnutí do jeho myšlenkového světa bylo 

důležité zejména pro pochopení britské tradice demokratického a etického 

socialismu. Z primární literatury jsem dále použil řadu děl významných členů 

Fabiánské společnosti, například manželů Webbových,15  G. B. Shawa16 a G. D. H. 

                                                 
8 MEHRING, Franz. Geschichte der deutschen Sozialdemokratie: Bis zum preuszischen Verfassungs-streit [online], I. díl. 5 vyd. 
Stuttgart: Dietz, 1913, [vid. 7. 10. 2012], dostupné z: http://archive.org/details/geschichtederdeu02mehruoft; MEHRING, Franz. 
Geschichte der deutschen Sozial-demokratie: Bis zum deutschfranzösischen Kriege [online], 5. vyd. Stuttgart: Dietz, 1913, [vid. 7. 
10. 2012],dostupné z: http://archive.org/stream/geschichtederdeu03mehruoft#page/n3/mode/2up. 
9 OSTERROTH, Franz - SCHUSTER Dieter. Chronik der deutschen Sozialdemokratie: Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
[online]. 2., neu bearb. und erw. Aufl. Bonn: FES Library, 2001 [vid. 17. 3. 2012], dostupné 
z:http://library.fes.de/fulltext/bibliothek/chronik/. 
10 BOVENSCHEN, Albert. Die Grundsätze und Forderungen der Sozialdemokratie in ihrer geschichtlichen Entwicklung [online] 
Berlin: Karl Siegismund, 1920, [vid. 10. 10.2012], dostupné z: http://archive.org/stream/diegrundstzeun00bove#page/n3/mode/2up. 
11 MARX, Karel; ENGELS Bedřich. Manifest komunistické strany. 10. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988; MARX, 
Karel; ENGELS, Bedřich. Vybrané spisy. Sv. 4. Praha: Svoboda, 1977; MARX, Karl. Kritika gothajského programu. Praha: 
Svoboda, 1974. 
12 SEARLE, Geoffrey. A NEW ENGLAND ? : Pace and War 1886-1918. 1. vyd. NewYork : Oxford New York, 2004. 951 s. ISBN 
0-19-820714-X. 
13 PEASE, Edward. The History of the Fabian Society [online]. New York: New York: E.P. Dutton & Co., 1916, [vid. 3.9.2012], 
dostupné z:http://archive.org/details/thehistoryofthef13715gut. 
14 KNIGHT, William. Memorials of Thomas Davidson [online], Boston: Ginn &Company, 1907 [vid. 3.9.2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/memorialsthomas02kniggoog#page/n8/mode/2up. 
15 Namátkou srov. WEBB, Sidney; WEBB, Beatrice Potter. History of Trade Unionism [online],Longmans & Green. London, 1920, 
[vid.22.9.2012],dostupnéz:http://ia600300.us.archive.org/26/items/historytradeunionism00passuoft/historytradeunionism00passuoft.
pdf.; WEBB, Sydney; WEBB, Beatrice Potter. Industrial democracy [online], Longmans & Green, London, 1902, [vid. 22.9.2012], 
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Colea,17 které byly důležité pro tematizaci vztahu fabiánského socialismu vůči 

tradičním socialistickým hodnotám či kapitalistické společnosti. Ze sekundární 

literatury chci zmínit ještě například Politické ideologie Andrew Heywooda,18 

vynikající souhrn a analýzu politických názorových proudů. 

  Z internetových zdrojů se pro mou práci staly významnými například stránky 

marxistického internetového archívu, kde jsou umístěna historická programová 

prohlášení Sociálnědemokratické strany Německa.19 K rozšiřujícím informacím o 

fabiánské společnosti mi posloužily například stránky London School of Economics 

and Political Science (LSE)20 či webového archivu Fabiánské společnosti,21 kde jsou 

uloženy části fabiánských esejů o socialismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

dostupné z: http://archive.org/stream/industrialdemoc02webbgoog#page/n8/mode/2up.pdf; WEBB, Sydney. Twentieth Century 
Politics: A Policy of National Efficiency, Fabian Tract č. 108, London 1901. 
16 SHAW, George Bernard. Fabianská pojednání o socialismu. Praha: Nákladem časopismu "Rozhledy", 1896. 
17 COLE, George Douglas Howard. Fabiánský socialismus. M. Haluza. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1947. 
18 HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie. 1.vyd. Praha: Eurolex, 2005. ISBN 80-86861-71-6. 
19 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Das Gothaer Programm [online], 
[vid. 22. 10. 2012], dostupné z:http://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1875/gotha.htm; Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands: Das Erfurter Programm [online],[vid. 27. 1. 2013], dostupné z: 
https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1891/erfurt.htm. 
20 About LSE – LSE Website [online], [vid. 4. 9. 2012], dostupné z:http://www2.lse.ac.uk/aboutLSE/keyFacts/home.aspx. 
21 The Fabian Society Online Archive. [online], [vid. 2. 9. 2012], dostupné 

z:http://www2.lse.ac.uk/library/archive/online_resources/fabianarchive/victorian.aspx. 
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1. Socialistické ideje a Fabiánská spole čnost 
 

 Socialismus je jednou z nejrozmanitějších politických ideologií. Spíše než                                  

o socialismu můžeme hovořit o „socialismech“. Jako skutečná politická ideologie se 

socialismus etabloval teprve v 19. století. V tomto dobovém kontextu byl reakcí 

především na sociální a ekonomické podmínky rozvoje kapitalismu – socialisté nejprve 

prosazovali zájmy malých řemeslníků a živnostníků, poté nových tříd průmyslových 

dělníků. Vůbec první socialisté, tzv. „utopičtí socialisté“, hledali na sklonku 18. a 19. 

století alternativu ke kapitalismu. Jednalo se o Saint Simona, a především Charlese 

Fouriera či Roberta Owena, kteří obhajovali myšlenku komunit založených na 

pospolitosti, rovnosti a spolupráci. O něco později naopak Karel Marx a jeho 

následovníci usilovali o poznání historických zákonů, jimž přisuzovali skutečnost, že 

svržení kapitalismu je nevyhnutelné.22 

      Fabiánský socialismus se od těchto zmíněných socialistických myšlenkových směrů 

poměrně odlišuje. Fabiánská společnost (Fabian Society) byla založena roku 1884. 

Původně šlo o pouhou frakci britské organizace s názvem The Fellowship of the New 

Life23, která si stanovila za cíl „pěstování dokonalého charakteru v každém člověku a 

obecně ve společnosti“.24 Členové tohoto intelektuálního spolku chtěli jít příkladem tím, 

že trvali na propagaci skromného a zdravého životního stylu. Mnozí ze členů této 

společnosti byli mimo jiné přesvědčenými pacifisty či vegetariány. Zakladatel 

organizace Thomas Davidson byl ovlivněn italským římskokatolickým knězem a 

filozofem Antoniem Rosminim. Pod vlivem jeho myšlenek chtěl budovat malé 

společenství stejně smýšlejících intelektuálů a na základě vzájemných setkání a diskuzí, 

jejichž předmětem byla témata týkající se nejen náboženství, ale také etiky či návrhů 

sociálních reforem. Společenství praktikovalo jistý druh „utopického komunitarismu“.25 

Členové spolku se pravidelně setkávali za účelem „podpory reorganizace individuálního 

                                                 
22 HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie. 1.vyd. Praha: Eurolex, 2005. ISBN 80-86861-71-6. S. 111, 112. 
23 Organizace The Fellowship of the New Life vznikla na podzim roku 1883; inicioval jí filozof skotského původu Thomas 
Davidson. Členy organizace byli mj. i básníci Edward Carpenter a John Davidson.  
24 „The cultivation of a perfect character in each and all“ srov. Chapter II - The Foundations of the Society: 1883-1884, in: PEASE, 
Edward. The History of the Fabian Society [online]. New York: New York: E. P. Dutton & Co., 1916, 1916 [vid. 3. 9. 2012], 
dostupné z: http://archive.org/details/thehistoryofthef13715gut 
25 SEARLE, Geoffrey: A NEW ENGLAND ? : Peace and War 1886-1918. 1. vyd. New York: Oxford New York, 2004. ISBN 0-19-
820714-X. S. 231.  
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života“.26 To znamenalo, že se proti individualismu vyhranili důrazem na společné 

hodnoty a obecný prospěch.27  

Před založením společnosti v letech 1881-1883 pořádal Thomas Davidson ve svém 

bytu v londýnské čtvrti Chelsea pravidelná setkání intelektuálů, jejichž účelem bylo 

získat pro vznikající spolek další členy s podobnými ideály. V těchto schůzkách 

„najdeme zdroj a původ etického socialismu konce devatenáctého století v Anglii“. 28 

Davidsonův socialismus byl postaven výhradně na etické rovině mimo jakoukoliv 

ekonomickou a politickou rovinu.29 To se stalo postupem času předmětem rozporu, jež 

se vyvinuly uvnitř The Fellowship of the New Life. Na jedné straně stáli členové, kteří 

se chtěli politicky angažovat, na druhé ti, kteří se drželi pouze etických a mravních 

ideálů. To bylo důvodem ke vzniku Fabiánské společnosti. Členové, již se více 

angažovali, v sociálním a politickém životě ji založili dne 4. ledna 1884. Poté bylo 

rozhodnuto, o tom, že všichni členové The Fellowship of the New Life mohli být 

zároveň i součástí Fabiánské společnosti. Společenství The Fellowship of the New Life 

se v roce 1898 rozpadlo. Fabiánská společnost zůstala aktivní institucí přibližně do 

první světové války.30  

    Představitelé fabianismu od počátku šířili zcela odlišné socialistické ideje, jež 

představovali široké veřejnosti zejména vydáváním tzv. Fabiánských esejů o socialismu 

(Fabian Essays in Socialism),31 což byly původně záznamy z přednášek a konferencí, 

na jejichž základě později vycházely i první publikace.32 Veřejná zasedání Fabiánské 

společnosti se po mnoho let konala ve známé administrativní budově Essex Hall 

                                                 
26KNIGHT, William: Memorials of Thomas Davidson [online]. Boston: Ginn & Company, 1907, s. 16, [vid. 3.9.2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/memorialsthomas02kniggoog#page/n8/mode/2up 
27 Jeden ze členů společnosti The Fellowship of the New Life - Maurice Adams představil cíle této organizace na zasedání 
společnosti dne 16. listopadu 1883: „…dokud je život založen na sobectví, rivalitě, nevědomosti a přejeme-li si takovýto život 
nahradit životem založeným na obětavosti, lásce a moudrosti, spojme se za účelem realizace lepšího života mezi sebou a zároveň 
přimějme a umožněme ostatním, aby se pokusili o totéž. A nyní utvořme společnosti, která bude nazývána Gilda [Fellowship] of the 
New Life, aby mohla provádět tento cíl.“ Tamtéž, pozn. 4, s. 19. 
28 KNIGHT, William, pozn. 4, s. 16. 
29 Chapter I - The Sources of Fabian Socialism, in: PEASE, Edward, pozn. 2. 
30 Chapter II - The Foundations of the Society: 1883-1884, in: PEASE, Edward, pozn. 2; ke vztahu členů společnosti The 
Fellowship of the New Life a raných fabiánů srov. BRITAIN, Ian: Fabianism and Culture: A Study in British Socialism and the Arts 
1884-1918. 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press , 1982, ISBN 9780521235631. S. 25 - 53. 
31 První eseje publikoval především dramatik G. B. Shaw. Zpočátku eseje zdůrazňovaly principy sociální spravedlnosti; shodovaly 
se i s duchem liberálních reforem na přelomu 19. a 20. století. Fabiánské návrhy sociálních reforem byly výrazně progresivní. 
Patřily mezi ně například požadavek na zavedení minimální mzdy z roku 1906 nebo nutnost vytvoření zákona o národním 
zdravotním pojištění a sociální péči. V esejích se objevuje i volání po zrušení dědičných šlechtických titulů. Srov. Chapter IV - The 
Formation of Fabian Policy 1886-1889. Srov. PEASE, Edward, pozn. 2.; srov. seznam Fabiánských esejů o socialismu je 
k dispozici na The Fabian Society Online Archive. [online], [vid. 3. 9. 2012], dostupné z: 
http://www2.lse.ac.uk/library/archive/online_resources/fabianarchive/victorian.aspx 
32Seznam publikací Fabiánské společnosti je dostupný na: Archives Catalogue: LSE Library [online], [vid. 3. 9. 2012], dostupné z: 
http://archives.lse.ac.uk/Record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=FABIAN+SOCIETY%2fE&pos=2. V roce 1928 vydal G.B. 
Shaw slavnou knihu, která vychází z Fabiánských esejů o socialismu: The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism 
(Průvodce inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu). 
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v centru Londýna, která se stala oblíbeným místem pro setkání zejména progresivních 

nebo levicových hnutí.33 

Ideovými vůdci prvních třiceti let existence fabiánského socialismu se stali George 

Bernard Shaw a Sidney Webb.34 Společnost fabiánských socialistů měla velice 

různorodé členstvo. Hlásili se k ní například sekularistka a theosofka Annie Besantová, 

Sydney Oliver, jenž se stal později jamajským guvernérem, spisovatel science fiction 

příběhů Herbert George Wells či politolog Graham Wallas. Vedení takto rozmanité 

společnosti převzali výše zmínění, všestranní a ambiciózní intelektuálové: romanopisec, 

dramatik a novinář George Bernard Shaw a původně státní úředník Sydney Webb, jež 

se aktivně začal věnovat problémům sociální politiky a možnostmi její reformy. 

Neopomenutelnou osobností společnosti se také stala Beatrice Webbová, sociální 

výzkumná pracovnice, manželka Sydneyho Webba.35 Sydney a Beatrice Webbovi 

v roce 1895 spoluzaložili London School of Economics and Political Science, významné 

veřejné univerzity, specializující se dodnes na široké spektrum společenských věd.36  

V roce 1902 z iniciativy Webbových dokonce vznikl tzv. Coefficients club. Šlo o fórum 

pro pravidelné setkávaní nejen socialistických reformátorů, ale i zástupců tradičních 

politických stran, tedy konzervativců a liberálů. Členství v klubu přijali například liberál 

Haldane, konzervativec Amery37 či filozof a matematik Bertrand Russell, jenž se stal 

také členem Fabiánské společnosti.38 

Fabiánská společnost si své jméno zvolila podle římského vojevůdce Fabia Maxima 

(zv. Cunctator; 280–203 př. n. l.), který porazil úhybnou taktikou Hanibala.39 Právě 

tento postup se v určitém ohledu stal pro fabiánské socialisty příznačný. Maximus 

neválčil s Hanibalem přímo, ale pomalu jej unavil, a v pravé chvíli na něj tvrdě zaútočil. 

Pro smýšlení fabiánských socialistů se stala typická víra v postupnou, demokratickou a 

                                                 
33 Srov. Chapter V. - „The History of Essex Hall“, in: ROWE, Mortimer. The History of Essex Hall [online], [vid. 9. 9. 2012], 
dostupné z: http://www.unitarian.org.uk/support/doc-EssexHall0.shtml  
34 RAMSDEN, John: Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století. 1. vyd. Praha : Prostor, 2006. ISBN 80-7260-169-5. S. 248.  
35 MILLER, David (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-85947-56-0. 
S. 106.  
36 Srov. RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 876; o základních faktech o London School of Economics and Political Science srov. About 
LSE – LSE Website [online], [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://www2.lse.ac.uk/aboutLSE/keyFacts/home.aspx.   
37 Leopold Amery (1873 – 1955) byl konzervativní politik a novinář. V letech 1924-1929 byl ministrem kolonií. 
38Srov. "Archives Catalogue - Coefficients" [online], [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: 
http://archives.lse.ac.uk/Record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=ASSOC%2017&pos=1. 
39 Název „Fabiánská společnost“ navrhl zakládající člen společnosti a spisovatel Frank Podmore. Podle Podmora strategie Fabia 
Maximusa vystihovala nejlépe příklad postupných změn. Srov. Chapter II - The Foundations of the Society: 1883-4. Srov. PEASE, 
Edward, pozn. 2. 
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parlamentní cestu k socialismu.40 „Pilná práce, přesvědčování a hledání povedou 

společnost pomalu, ale nevyhnutelně socialistickým směrem. Tato práce vyžaduje 

generály stejně jako Hanibalova porážka a fabiánský socialismus vždy spojoval velké 

naděje se vzdělanými odborníky a organizátory.“41 

1.1 Fabianismus jako evolu ční socialismus  
 

     Fabiánský socialismus představuje jeden z myšlenkových proudů v rámci 

tzv. „evolučního socialismu“.  Jak jsem zmínil již v úvodu, evoluční socialisté se snažili 

o značnou revizi marxistické ideologie. Následující citát z  Komunistického manifestu 

autorů Marxe a Engelse zvýrazňuje stěžejní bod marxistického myšlení: vztah 

nesmiřitelného třídního protikladu a předpoklad třídního boje. „Moderní buržoazní 

společnost vzešla ze zániku feudální společnosti, třídní protiklady však neodstranila. 

Přinesla jen nové třídy, nové podmínky útisku a nové formy místo starých. Naše 

epocha, epocha buržoazie, se vyznačuje tím, že zjednodušila třídní protiklady. Celá 

společnost se stále více štěpí do dvou velkých nepřátelských táborů, ve dvě velké, 

navzájem přímo proti sobě stojící třídy: buržoazii a proletariát.“42 

 Vůdčí myšlenkou fabianismu bylo naopak přesvědčení, že ve společnosti 

nedochází k prohloubení rozdílů mezi společenskými třídami ani k 

vnitřním antagonismům, jak byli přesvědčeni marxisté. Evoluční socialisté naopak 

poukazovali na skutečnost, že se rozšiřoval okruh tzv. střední společenské třídy 

(objevuje se řada nových nemanuálně pracujících profesí). Evoluční socialisté postupně 

apelovali na další postupný růst této společenské vrstvy.  

Podle argumentů evolučních socialistů, lze socialistické společnosti dosáhnout 

prostřednictvím politické akce a vzdělávání. Evoluční socialisté se rovněž dožadovali 

zavedení všeobecného hlasovacího práva.43  

      Evolučnímu socialismu nahrával i historický vývoj od druhé poloviny 19. století, 

kdy lze konstatovat, že se zcela měnil charakter socialismu. Postupně se zlepšily životní 

podmínky dělnické třídy. Etablovaly se odborové organizace, dělnické politické strany, 

                                                 
40 Tento přístup vyjadřovalo i pozdější logo Fabiánské společnosti, kterým se stala želva, symbolizující pomalé a pozvolné reformní 
kroky. 
41 MILLER, David (ed.), pozn. 10, s. 107. 
42 MARX, Karel; ENGELS Bedřich: Manifest komunistické strany. 10 vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.  S. 17- 
18.  
43 HEYWOOD, Andrew, pozn. 1, s. 124 – 125. 
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sportovní a politické kluby, jež poskytovaly větší hospodářskou jistotu a integrovaly 

dělníky do společnosti.  Zjednodušeně lze říci, že se výrazně posílila právní ochrana 

zaměstnanců. Zcela zásadní z těchto činitelů se stalo osvojení ústavní a právní taktiky,  

s čímž a s tím bylo úzce spjato zmíněné rozšiřování volebního práva (včetně dělnické 

třídy), o které jsem se zmínil výše. Tento činitel byl charakteristický pro většinu 

sociálně-demokratických stran Evropy.  Do počátku a v průběhu první světové války 

byly socialistické strany rozděleny na ty, které usilovaly o moc volební cestou a 

vyznávaly reformy (typické pro britskou cestu k socialismu), a na ty, jež se snažily 

získat moc cestou revoluční (to je případ bolševického Ruska).44 „Ruská revoluce roku 

1917 toto rozštěpení zpečetila, revoluční socialisté po příkladu V. I. Lenina a bolševiků 

zpravidla přijali označení „komunisté“, zatímco reformní socialisté si podrželi označení 

„socialisté“ nebo „sociální demokraté“.45  

1.2 Základní politologická charakteristika dobového  fabiánského 
socialismu  
 

      Základní politologickou charakteristiku prvotního fabiánského socialismu 

vycházející z myšlenek zakládajících a vedoucích členů společnosti lze shrnout do 

následujících pěti bodů46:  

 

1. Důraz na meritokracii47 a odpovědnost školených expertů v řízení veřejných 

záležitostí; 

2. Nedůvěra k radikálním a konfrontačním metodám. Přesvědčení, že plánovaná a 

dobře utvářená reforma, uskutečňovaná jako výsledek vítězství rozumu, může 

pomalu, ale nevyhnutelně vytvořit socialistickou společnost;  

3. Víra v rozum jako možný a žádoucí motivační rys vlády a politiky; 

                                                 
44 Lenin a jeho následovníci často používali pro označení sociálně-demokratických stran termín „revizionistické“. Pojem 
revizionismus měl vyjádřit odchýlení od bolševické ideologie. Sám Lenin se aktivně zajímal o reformistické hnutí v rámci 
socialistických stran. Dokonce přeložil do ruštiny dílo Industrial Democracy (Průmyslová demokracie) manželů Webbových. Proti 
Fabiánské společnost a jejímu pojetí socialismu vedl ostrou polemiku. Považoval ji za nejdokonalejší výraz socialistického 
oportunismu. Domníval se, že Sydney Webb a spol. jsou skupinou „buržoazních“ podvodníků, jejichž cílem bylo demoralizovat 
dělníky a nasměrovat je kontrarevolučním směrem. Srov. CLARKSON, Jesse D.: The Background of Fabian Theory. The Journal 
of Economic History [online], roč. 13, 1953, Taylor & Francis, Ltd., s. 462-471, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/2114776 
44 MILLER, David (ed.), pozn. 10, s. 106. 
45HEYWOOD, Andrew, pozn. 1, s. 124 – 125. 
46 Tamtéž, pozn. 1, s. 106. 
47 Meritokracie bývá často definována jako vláda nejschopnějších odborníků. Ve smyslu klasického liberalismu však meritokracie 
znamená, že odměna člověka by měla záviset na jeho odvedeném výkonu.  
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4. Hledání účelnosti ve veřejných záležitostech pomocí empiricky prokazatelných 

kriterií; 

5.  Oddanost formě demokracie, na níž se jedinci podílejí svými různými rolemi 

jako občané, dělníci atd., a svým úsilím přispívají obecnému dobru, z něhož 

mají sami prospěch. 

1.3 Fabiánský postoj ke spole čnému vlastnictví výrobních 
prost ředků 
 

V diplomové práci si budu všímat i odlišného postoje fabiánských socialistů 

k tradičním socialistickým hodnotám, jakými byly vztah ke společnému vlastnictví 

výrobních prostředků či sociální rovnost. Zatímco marxisté byli přesvědčeni, že výrobní 

prostředky by měly být bezvýhradně v kolektivním vlastnictví, ruští bolševici naproti 

tomu realizovali znárodňování a centrálně plánovanou ekonomiku.  

Fabiáni na rozdíl od marxistů a bolševiků primárně neusilovali o společné 

vlastnictví výrobních prostředků. „Veřejné vlastnictví výrobních prostředků je metoda 

k jejich uskutečnění, přiměřená zhruba typu společnosti, v níž vy i já žijeme, nikterak to 

není mravní imperativ ve všech společnostech.“48 Lze říci, že se v obecné rovině drželi 

spíše sociálně demokratické pozice, kdy chtěli znárodňování výrobních prostředků 

uskutečnit pouze selektivně (ponechat si pouze strategicky významná hospodářství, jako 

je těžba nerostných surovin, energetické závody, výroba oceli).49  

Stát měl nad těmito podniky vykonávat funkci jakéhosi správního orgánu, který nad 

nimi bdí a vykonává dohled. „Stát ve většině velkých průmyslových podniků předpisuje 

stáří dělníků, dobu pracovní, množství světla a místa, temperaturu, úpravu místností, 

hodinu odpočinku a jídla; nebo kdy a jak mají být mzdy vypláceny, jak mají býti 

zaručené a chráněné zábradlím schody, stoje, zdviže, doly, lomy, kdy a jak mají býti 

stroje čištěny, opravovány a uváděny v chod. Ze všech stran soukromý kapitalista jest 

pod dohledem a kontrolou a nevyhovuje-li, nahrazuje se veřejným.“50 

Vyznaným směrem v rámci fabianismu byl také tzv. cechovní socialismus, jehož 

největším propagátorem v rámci Fabiánské společnosti byl George Douglas Howard 

                                                 
48 COLE, George Douglas Howard: Fabiánský socialismus. Praha: Melantrich, 1947, s. 33.  
49 HEYWOOD, Andrew, pozn. 1, s. 121. 
50 GIDE, Charles; RIST, Charles: Dějiny nauk národohospodářských: Od doby fysiokratů až po naše dny. II. díl. Praha: Jan 

Laichter, 1928, s. 367.  
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Cole, historik a přední socialistický teoretik. Jeho myšlenka „cechovního socialismu“ 

byla postavena především na tom, že stát vlastní výrobní prostředky, zatímco řízení 

výroby v jednotlivých odvětvích je v rukou pracujících. Dělníci tak mají kontrolu nad 

průmyslovými obory prostřednictvím odborů.51 O cechovním socialismu se ještě v této 

práci zmíním. 

1.4 Fabiánský postoj k sociální rovnosti  
  

Fabiánský postoj k sociální rovnosti měl poměrně blízko k liberalismu. Fabiánci 

nevyznávali klasický marxistický koncept rovnostářského přístupu, který usiluje o 

zrušení soukromého vlastnictví. Tato skutečnost je patrná již z předchozí podkapitoly a 

v další kapitole ukáži, že chtěli kapitalismus pouze „zmírňovat“ a pozvolným postupem 

přejít k socialismu. Fabiánci usilovali o svobodný rozvoj lidské individuality. Sociální 

rovnost poté vnímali ve smyslu, že každý člověk má stejnou možnost k rozvinutí svého 

nadání a vloh. G. D. H. Cole52 vyjádřil pojetí a předpoklady sociální rovnosti ve 

fabiánském socialismu na následujících třech idejích: 

 

1. Stejné možnosti pro všechny; 

2. Základní životní standard zajištěný všem; 

3. Zajištění demokratické svobody ve společnosti. 

 

Demokratická svoboda u fabiánů znamenala rozšíření těchto liberálních prvků 

z politické do společenské oblasti. Zásadním požadavkem k naplnění tohoto cíle bylo 

rozšíření volebního práva. 

1.5 Vztah etablující se kapitalistické spole čnosti a fabianismu  
 

      V ideálním pojetí fabiánského státu by tedy socialismus měl pokojně vyrůst 

z kapitalismu, což představovalo výrazný rozdíl a naprostý posun od marxistické 

ideologie. „Socialismus jest jim pokračováním demokratického ideálu buržoazie […] 

Socialismus není tedy naukou třídní, nýbrž filosofií všeobecného blaha. Fabiáni 

                                                 
51 RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 149 a 248.  
52 COLE, George Douglas Howard, pozn. 14, s. 40-49. 
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nepopírají soustředění majetku. Vidí hlavní zjev 19. století ve zmenšení autority 

kapitalistů, ve vzrůstu moci společenského živlu, v hospodaření a již započatém 

sesazování nepracujících.“53 První fabiánští socialisté byli zastánci kolektivismu54 s 

důrazem na tzv. syndikalismus, to znamená, že považovali odbory za nejvyšší formu 

organizace dělnické třídy.  

Významnými teoretiky syndikalismu ve Fabiánské společnosti se stali Sidney a 

Beatrice Webbovi. Rozsáhlé a podrobné pojednání o odborech představují dvě důležitá 

díla: Dějiny odborového hnutí (The History of Trade Unionism)55 a Průmyslová 

demokracie (Industrial Democracy).56 Webbovi odbory charakterizují jako „celistvé 

sdružení pracujících za účelem udržení nebo zlepšení jejich pracovních a jiných 

podmínek“.57 Smyslu odborových organizací tak dávají moderní a současný význam. 

Podle autorů Dějin odborového hnutí by odborové organizace prostřednictvím svého 

vedení měly, pomocí prostředků tzv. „kolektivního vyjednávání“, před zaměstnavatelem 

zastupovat a prosazovat nejen pracovní, ale i jiné podmínky, které se týkají 

zaměstnanců (zejména pak jejich hospodářské, politické, sociální a další zájmy).  

Důležitou úlohou odborů by mělo být úsilí o tzv. průmyslovou demokracii.                             

To znamená, že by se zaměstnanci podíleli přímo na řízení svého podniku (například 

jako akcionáři). V první části druhého výše zmíněného díla manželé Webbovi dochází 

k závěru, že „…odbory jsou demokracií […] vládou lidu pro lidi“. 58  Domnívali se, že 

pokud se dá zaměstnancům možnost, aby spolurozhodovali a sdíleli určité pravomoci ve 

svém podniku, vedlo by to k vyšší produktivitě práce, kvalitativně lepšímu rozhodování 

v rámci podniku a lepší komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Podle manželů 

Webbových totiž kapitalismus jako systém obecně vedl podnikatele, aby zneužívali 

                                                 
53 GIDE, Charles; RIST, Charles, pozn. 15, s. 365. 
54 Podle Sydneyho Webba velké společenské změny na přelomu 19. a 20. století ve Velké Británii vedly k započetí „nové doby“, 
která kladla mnohem větší důraz na komunitu, než tomu bylo v obdobích předchozích. Webb mluvil o tom, že „obyčejný člověk“ si 
v tomto období za poměrně krátkou dobu začal uvědomovat, že „není pouhým jednotlivcem, ale členem komunity, ba občanem 
světa.“ Srov. WEBB, Sydney: Twentieth Century Politics: A Policy of National Efficiency. Fabian Tract č. 108, London 1901, s. 3.  
55 Dějiny odborového hnutí vyšly poprvé v roce 1894. Ve druhém rozšířeném vydání až v roce 1920 a obsahují vývoj odborového 
hnutí ve Velké Británii až do roku 1920. 
56 Průmyslová demokracie vyšla původně ve dvou svazcích prvním vydání v roce 1897. Je rozdělena do tří částí, které se zabývají 
strukturou; funkcí odborů a způsobem kolektivního vyjednávání. 
57 Chapter I –The origins of trade unionism, in: WEBB, Sidney; WEBB, Beatrice Potter: History of Trade Unionism. Longmans & 
Green. London, 1920, [vid. 3.9.2012], dostupné z: 
http://ia600300.us.archive.org/26/items/historytradeunionism00passuoft/historytradeunionism00passuoft.pdf 
58 WEBB, Sydney; WEBB, Beatrice Potter. Industrial democracy [online], Longmans & Green, London, 1902, se 144 [vid. 22. 9. 
2012], dostupné z: http://archive.org/stream/industrialdemoc02webbgoog#page/n8/mode/2up.pdf. K dílu manželů Webbových 
Industrial democracy srov. MÜLLER-JENTSCH, Walter: Industrial Democracy: Historical Development and Current Challenges, 
in: Management Revue [online] 19, s. 260–273 [vid. 22. 9. 2012], http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-
services/get?file=/frei/mrev_4_2008_Mueller-Jentsch 
. 



 24 

pracovních sil zaměstnanců a byl příčinou sociální nerovnosti mezi nimi. „Podnikatel se 

nemůže zbavit myšlenky, že si společně se zaměstnancem koupil celou jeho energii a 

kapacitu v rámci pracovní doby, podobně jako tomu bylo dříve u vztahu majitel a jeho 

otrok. Kapitalista velmi rád prohlašuje, že práce je komodita, a mzdy jsou předmětem 

poptávky a nabídky jako cokoliv jiného.“59   

Jedním z důležitých závěrů, který Webbovi v Průmyslové demokracii učinili, bylo, 

že ekonomický růst podniku byl podmíněn nákupem dobře placené pracovní síly. 

V rámci kolektivního vyjednávání měly odbory vytvářet soustavný a efektivní tlak na 

systém odměňování a hodnocení zaměstnanců. Webbovi vycházeli z tzv. „teorie 

vysokých mezd“, domnívali se, že by vyšší odměny motivovaly zaměstnance k lepšímu 

pracovnímu výkonu, přivedly by do firmy kvalitnější uchazeče o zaměstnání a zamezilo 

by se i jejich zbytečné fluktuaci. Vysoká úroveň mezd zaměstnanců podle výše 

zmíněných autorů by zároveň ovlivňovala zavádění inovací ve firmách (například by 

tak došlo k zavedení nových metod ve výrobě, nebo k uvedení změn do řízení a 

organizace práce).60  

Ačkoliv se fabiáni vyhraňovali vůči liberálnímu individualismu, lze v jejich pojetí 

socialismu spatřovat prolínání s liberálními prvky. V konstituci fabiánského socialismu 

ve státě by ústřední roli měly hrát politické akce, vzdělávání a školená inteligence. 

Politickými akcemi se rozumělo například zmíněné hledání účelnosti ve veřejných 

záležitostech, jež by kladlo důraz na společnost jako jednotný celek. Kolektivismus 

vycházel z britské tradice sebevzdělávání a neustálého zdokonalování. Fabiáni, 

především výše zmínění manželé Webbovi, proto usilovali o to, aby obce zřizovaly 

vlastní parky, muzea, knihovny, přednáškové sály, cesty, ulice, mosty, trhy, dělnické 

školy, čítárny. Chtěli budovat rozsáhlou obecní síť nemocničních zařízení, plynáren, 

vodovodů či rozsáhlé tramvajové tratě.61 „Začíná se zde uplatňovat zájem občanský 

spolu se zájmem spotřebitelským.“ 62 Manžele Webbovi takto rozvíjeli teorii  tzv. 

komunálního socialismu,63 věnovali se studiu modernizačních procesů ve společnosti a 

byli přesvědčeni, že pokrok byl výhradně záležitostí politické elity.64  

                                                 
59 WEBB, Sydney; WEBB, Beatrice Potter, pozn. 18, s.  842. 
60 WEBB, Sydney; WEBB, Beatrice Potter, pozn. 18, pozn. 15, s. 796 – 853. 
61GIDE, Charles; RIST, Charles, pozn. 15, s. 367. 
62 MACEK, Josef: Socialismus. Praha: Státní nakladatelství, 1925, s. 164. 
63 Komunální socialismus byla představa, že například plynofikace, zavádění vodovodů či kvalitní odpadové hospodářství ve 
městech a obcích povede ke kolektivismu, který přeroste v socialismus. Ke komunálnímu socialismu srov WEBB, Sidney. 
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V tomto smyslu by odlišení socialismu od kapitalismu spočívalo především v tom, 

že na jedné straně budou stát demokraticky zvolené a odpovědné privilegované vrstvy, 

které budou složené z těch nejschopnějších odborníků, zatímco kapitalistické špičky se 

etablují pouze z těch nejmajetnějších.65 Důraz na význam vůdčích osobností však 

s sebou nesl i negativum toho, že se uchyloval jen k vládě osvícené správní elity. 

Fabiánští socialisté tímto postojem vyvolávali otázku, do jaké míry je demokratická 

účast na moci podstatná pro zdravý vývoj společnosti.66  

     Další vliv měl fakt, že na přelomu 19. a 20. století pozorujeme, že se kapitalismus 

stával čím dál složitějším a diferencovanějším.67 Rozšiřovalo se akciové vlastnictví. 

V čele těchto společností už nestál pouze jeden „mocný“ továrník, ale určitý počet osob, 

skupina akcionářů, rozšířil se tedy okruh vlastníků společnosti.68                                

G. B. Shaw v tomto vývoji viděl základy sociálně-demokratického státu: „Dobrovolná 

sdružení všech způsobů, buďto akciové společnosti, náboženské jednoty nebo 

komunistické skupiny skládaly by se v sociálně demokratickém státu jednoduše z tolika 

a tolika jednotlivců, jsoucích dohromady v držení takových vlastnických práv, jaká smí 

míti každý jednotlivec.“69 

      Podobný rys později ukáži na pojetí sociálně demokratického rozboru Eduarda 

Bernsteina, předního teoretika Sociálnědemokratické strany Německa 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Socialism in Great Britain [online], London: S. Sonnenschein, 1890, [vid. 22. 9. 2012], dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/2485715?seq=2; RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 405. 
64 RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 876. 
65 MILLER, David (ed.), pozn. 10, s. 106. 
66 RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 754. 
67 Britský historik Trevelyan upozorňuje na fakt, že zejména tradiční britské rodinné firmy byly v tomto období postupně 
nahrazovány společnostmi s ručením omezeným, které měly byrokratický aparát v čele s placenými řediteli. Zmiňuje také, že to byl 
počátek odklonu od individuální iniciativy ke kolektivismu. Srov. TREVELYAN, George Macaulay: Jak žila Anglie, Praha: Práce, 
1949, s. 709.  
68 HEYWOOD, Andrew, pozn. 1, s. 144 – 145. 
69 SHAW, George Bernard: Fabianská pojednání o socialismu. Praha: Nákladem časopismu "Rozhledy", 1896, s. 135.  
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2. Společenské zm ěny pozdn ě viktoriánského a 
edwardiánského období v kontextu fabianismu 
 

Éru, ve které fabianismus vznikal, charakterizovaly mimo jiné velké sociální změny 

ve společnosti, jež se pokusím v obecné rovině analyzovat. Velkou pozornost na sebe 

strhly nedostatečně řešené problémy nejchudší společenské vrstvy a s tím spojená 

nutnost revize dosavadního systému politiky sociální péče. Přinesla nová témata jako 

zájem o postavení ženy ve společnosti, spojené s otázkou volebního práva žen.70 Tyto 

naléhavé společenské úlohy se postupně staly zpolitizovanějšími. 71 

Sociální změny ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století kvalifikuje britský 

historik G. R. Searle jako „věk přechodu“ (Age of Transition).72 Upozorňuje zároveň, že 

nejde vyloženě o přímý posun od tradice k modernitě, protože toto období bylo 

poznamenáno jak kontinuitou, tak změnou. Searle vidí období let 1886 – 1918 u britské 

společnosti nejednoznačně. Na jedné straně došlo, především u britských společenských 

elit, k posílení některých tradičních struktur a zvyků, na straně druhé k nástupu 

moderních myšlenek a postojů. Tento „věk přechodu“ se mimo jiné projevoval důrazem 

na komunitu a kolektivismus, jenž postupně nahrazoval především u tradičních 

britských elit73 slábnoucí víru v liberální individualismus.  

Výše zmíněný důraz na komunitu přinesl řadu dopadů. V předchozí kapitole jsem 

se například zmínil o tom, že první fabiánští socialisté byli zastánci tzv. kolektivismu. 

Na konci 19. století ve Velké Británii vznikalo mnoho kolektivistických projektů 

především na komunální úrovni. Řada městských rad zakládala podniky zabývající se 

veřejnými službami. Nejen výše zmínění manželé Webbovi, kteří rozvíjeli myšlenky 

komunálního socialismu, ale především pozdější unionistický politik Joseph 

Chamberlain jako starosta Birminghamu v letech 1873 až 1875 inicioval řadu projektů  

v obecní infrastruktuře a ve veřejných službách. Pro jeho kroky v této oblasti se vžil 

název „plynový a vodovodní socialismus“. Zavedl mimo jiné i systém městských parků 

                                                 
70 K postavení ženy v pozdně viktoriánské a edwardiánské společnosti srov. TUMIS, Stanislav: Postavení žen a „ženská otázka“ v 
pozdně viktoriánské a edwardiánské společnosti. Praha, 2008. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze. 
71 Především na počátku 20. století se britská váda ocitla před stupňujícím tlakem, aby rozšířila sociální podporu nad chudinského 
zákona. Srov. SEARLE, Geoffrey, pozn. 3, s. 366 – 407; RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 762. 
72 SEARLE, Geoffrey, pozn. 3, s. 4. 
73SEARLE, Geoffrey, pozn. 3, s. 3 – 4. 
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a zasazoval se o zlepšení podmínek v chudinských čtvrtích města.74 Chemberlain 

veřejné služby výrazně zlevnil tím, že například tramvajovou dopravu, veřejné osvětlení 

a další služby pro veřejnost převedl pod správu městských úřadu.75 Sydney Webb 

k tomu podotkl: „Téměř polovina spotřebitelů v království využívá a spotřebovává plyn 

produkovaný pro ně jako pro občany samosprávy, a to nejméně ve 14 obecních 

samosprávách, obce získaly pravomoc půjčit si peníze, aby se zapojily do plynofikace 

během jednoho roku.  Obsahem všeobecně závazných obecních vyhlášek začíná být 

zavádění vodovodů.  V letech 1885-1886 ne méně než 71 obecním samosprávám byly 

poskytnuty úvěry pro tento účel. V obecních samosprávách převažuje tendence čím dál 

více integrovat i tramvajový průmysl, ve 31 lokalitách již vybudovali vlastní dopravní 

trasy.“76 

 V souvislosti s dynamickou a rychlou proměnou britské společnosti na přelomu 19. 

a 20. století se začalo hovořit o tzv. „nových lidech“ (New People), kteří symbolizovali 

nástup moderních myšlenek v britské společnosti a politice. Sydney Webb ve výše 

zmíněném fabiánském eseji poznamenal: „…v průběhu posledních dvaceti nebo třiceti 

let jsme se stali novými lidi […] přirozené procesy, které se tvoří za života jedné 

generace se mohou projevit během působení druhého pokolení někdy pomalu a 

nenápadně, jindy velmi rychle a dokonce i náhle.“77  

Sydney Webb upozorňoval, že nové myšlenky se projevovaly v této éře zejména              

u představitelů nově zavedených socialistických politických stran, jež dokázaly pružněji 

reagovat na překotný vývoj epochy lépe než tradiční parlamentní strany (liberálové a 

konzervativci). Příkladem může být i vývoj Labouristické strany, jež formálně vznikla 

na začátku 20. století a poměrně brzy nahradila liberály v roli pokrokové strany 

v britské politice. 

2.1 Krize liberalismu a p ředpoklad sociálních reforem 
 

Budu charakterizovat zejména dva faktory, které měly velký dopad na hospodářský 

a politický vývoj v tomto období:  

                                                 
74TOWLER, W. G.: Socialism in local government [online], London: G. Allen, 1909, s. 226 – 305, [vid. 22. 9. 2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/socialisminlocal00towl#page/n7/mode/2up. 
75 GILBERT, Felix ; LARGE, David Clay: Konec evropské éry: dějiny Evropy 1890-1990. 1. vyd. Praha : Mladá front , 2003. ISBN 
80-204-0887-8. S. 58.  
76 WEBB, Sidney, pozn. 18, s. 102. 
77 WEBB, Sydney, pozn. 16, s. 3. 
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Prvním byla krize hospodářského liberalismu. Ke konci 19. století se začaly 

projevovat trhliny v doktríně tzv. „gladstonovského liberalismu“. Liberalismus v pojetí 

vůdce Liberální strany Williama Gladstona78 byl typický svým důrazem na přirozenou a 

negativní svobodu (ponechat co největší prostor pro individuální rozhodování) a 

snížením funkcí sátu na pouhé minimum (včetně minimálních vládních zásahů do 

ekonomiky).79 Podporoval volný obchod a zajištění rovných příležitostí. Doktrína 

Gladstonovského liberalismu se opírala především o ustanovení souboru 

koordinovaných opatření v oblasti fiskální politiky (snížení nepřímých daní;80 díky 

podpoře volného obchodu, usilovala o snížení cla na produkty typu čaj, káva, kakao či 

cukr). Dalším z jeho principů bylo udržovat nízké veřejné výdaje (mimo jiné malé 

náklady na státní sociální politiku) a důraz na udržení vyrovnaného rozpočtu.81  

Reakce na toto tradiční pojetí liberalismu přišla zejména ze strany sociálních 

reformátorů,82 kteří se na přelomu 19. a 20. století ostře vymezili proti tomuto 

ekonomickému pojetí, protože došlo k poklesu hospodářského růstu, zvyšovala se 

chudoba a nezaměstnanost. Významnými kritiky hospodářského liberalismu a 

kapitalistického systému ve Velké Británii mimo Fabiánskou společnost se stali 

teoretikové John Stuart Mill83 či John Ruskin.84 Zmíněné sociální problémy byly 

důvodem pro sociální reformy (welfare reforms) na počátku 20. století, jež provedla 

liberální vláda pod vedením premiéra Asquitha. Změny v sociální oblasti podporovaly 

významné politické osobnosti David Lloyd George či Winston Churchill.  

                                                 
78 William Gladstone byl britský státník a vůdčí postava Liberální strany. Po čtyři funkční období zastával funkci premiéra. 
79 Toto pojetí odpovídalo „laissez-faire“, tj. doktríně svobodného, volného obchodu v hospodářské oblasti. Stát má podle této nauky 
vstupovat spíše jako „noční hlídač“, který dbá na dodržování stanovených pravidel (jeho úlohou bylo zajišťovat v podstatě jen 
pořádek a vynucování smluv). 
80 Tedy daně z přidané hodnoty zboží či spotřební daně. 
81 SCHUMPETER, Joseph: History of Economic Analysis. London: George Allen & Unwin Ltd., 1954, s. 402–405; Gladstonův 
liberalismus ve své podstatě odpovídal klasickému liberalismu. Ten se vyvíjel v prvních fázích industrializace v 19. století. Vznik 
klasického liberalismu byl provázán se vznikem kapitalismu (jehož hlavními rysy jsou soukromé vlastnictví a trh). O něm byli raní 
liberálové přesvědčeni, že vytvořil podmínky jednotlivcům pro sledování vlastního zájmu a převzetí zodpovědnosti za vlastní život. 
K době Gladstonova liberalismu srov. například FEILING, Keith. A History of England [online], Oxford: Book Club Associates, 
1948, s. 945 – 976, [vid. 29. 9.2012], dostupné z: http://archive.org/stream/AHistoryOfEngland_822/Feiling-
AHistoryOfEngland#page/n1/mode/2up 
82 A to nejen intelektuálové z Fabiánské společnosti typu Sydneyho a Beatrice Webbových. 
83 John Stuart Mill byl britský filosof a ekonom. Kritizoval kapitalistický systém zejména kvůli velké nerovnováze mezi vlastníky 
podniků a zaměstnanci.  
84 John Ruskin byl britský spisovatel, kritik umění a filosof. Ve svých raných dílech Ruskin tvrdil, že charakter společnosti se odráží 
v jejích stavbách. Podle něj zkažená společnost a nehumánní práce nemohly produkovat kvalitní umění. Ruskin byl přesvědčen, že 
důsledkem kapitalismu došlo k rozpadu tradičních morálních hodnot, jež mohly přerůst v zánik civilizace, umění a obecně 
společnosti. Z tohoto důvodu se snažil spojit etické hodnoty jako morálku, spravedlnost, pravdu, přirozenost se společenskými 
vztahy v jeden koherentní celek. Podle Ruskina tyto hodnoty byly v kapitalistickém systému výrazně porušeny. Základem dobrých a 
etických společenských vztahů se měla stát láska a odpovědnost za druhé lidi, která se vytratila s mechanizací výroby a posedlostí 
k přehnané výkonnosti. Třída soudobých kapitalistů měla být více morálně paternalističtější, brát na sebe větší zodpovědnost za své 
podřízené a nepřivlastňovat si pouze produkty jejich práce. Ruskinův „morální paternalismus“ byl předmětem karikování ze strany 
některých členů Fabiánské společnosti, především Sidneyho Webba. Webb měl za to, že Ruskinovo myšlení bylo příliš idealistické 
a připomínalo spíše „beznadějný sen“. Ke vztahu Sidneyho Webba a Johna Ruskina srov. BRITAIN, Ian, pozn. 5, 1982, s. 53 – 95. 
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Od roku 1906 přijala liberální vláda řadu sociálních zákonů. Zrušila se například 

finanční odpovědnost odborů za ztráty způsobené stávkou.85  Velkou diskuzi vyvolal 

návrh zákona na zavedení osmihodinové pracovní doby v hornictví. Připravované 

opatření naráželo i na odpor určité části samotných havířů. „Osmihodinový návrh 

zákona vybídnul majitele uhelných dolů, aby rozdělili pracovní den horníků do tří 

osmihodinových pracovních směn.“86 Horníci by byli v případě přijetí zákona nuceni 

pracovat v osmihodinových směnách i v tzv. „společensky nevhodných hodinách“ 

(unsocial hours), tj. hodinách, které nespadaly do běžné pracovní doby. Díky 

rozporuplným reakcím na připravovanou změnu si vládní představitelé a zastánci 

reforem začali uvědomovat, že ne vždy by mohly být sociální reformy populární mezi 

sociálními skupinami, jichž se týkaly.87  

Další významné sociální opatření, přijaté v roce 1908, představoval zákon                         

o starobních důchodech, důležitý zejména jako nesmírně důležitá předloha v rámci 

britské sociální politiky. Státem zajišťované sociální služby ve formě peněžitých dávek 

se totiž i díky němu rozšiřovaly nad rámec nepopulárního chudinského zákona.88 

Ministerský předseda Asquith společně s dalšími ministry, včetně Davida Lloyda 

George (toho času ministr financí), navštívil Německo, jež se stalo zdrojem inspirace 

pro sociální zákonodárství. V Německu již v osmdesátých letech 19. století vznikl první 

ucelený systém sociálního pojištění na světě, o němž v diplomové práci pojednám.  

Po vzoru sociálního zákonodárství z Bismarckovy éry usilovali i britští přestavitelé  

o zavedení podobného systému národního pojištění. Britská vláda nechtěla pouze slepě 

napodobovat starší německé úspěchy, především proto, že zaujímala k Německu 

různorodé postoje. Vláda měla jak politické, tak i humanitární motivy. Odkaz na 

úspěšný Bismarckův systém sociálního zákonodárství znamenal i nezpochybnitelný 

argument, zejména pro opoziční konzervativce, kteří jinak kritizovali každý postup 

liberálních vlád. „Koneckonců nikdo nemohl obviňovat Bismarcka, autora vynikajících 

                                                 
85 Od roku 1901 platilo tzv. taffvaleské rozhodnutí. Podle něj odbory finančně zodpovídaly za všechny škody způsobené stávkami 
za předpokladu, že se na nich podílely. Rozhodnutí bylo vydáno na základě soudního sporu s firmou Taff Vale Railway. 
Zaměstnavatel směl zažalovat odbory o ušlý zisk zaviněný stávkami. Mimo to měl zaměstnavatel právo na uhrazení zisku přímo 
z odborových fondů. Konzervativní strana toto soudní rozhodnutí podpořila. Srov. WASSON, Ellis Archer: Dějiny moderní 
Británie: od roku 1714 po dnešek. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3267-1. S. 226-227; GILBERT, Felix; LARGE, 
David Clay, pozn. 26, s. 54. 
86 SEARLE, Geoffrey. pozn. 3, s. 370. 
87 SEARLE, Geoffrey. pozn. 3, s. 370. I přes velké diskuse a nejednoznačnost z hlediska svého prospěchu byl zákon o 
osmihodinovém pracovním dnu v hornictví zaveden v roce 1908. Pozn. J. C. 
88 Důležitým tématem před zavedením zákona do praxe byl věk odchodu do důchodu. Kritici zákona o starobních penzích 
poukazovali na skutečnost, že hranice 70 let byla příliš vysoká a většina dělníků tohoto věku ani nedosáhne. Nakonec pod vlivem 
odborů byla schválena hranice 60 let. Tamtéž, pozn. 3, s. 371 – 372. 
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opatření v oblasti sociálního pojištění, ze sentimentální filantropie, nebo státní 

neangažovanosti.“89  V roce 1911 se základem pro moderní britský sociální stát stal 

zákonem zřízený samostatný fond národního pojištění, na jehož základě se poskytovaly 

různé zdravotní příspěvky či podpora v nezaměstnanosti.90 

2.2 Vzestup d ělnického hnutí: odborové organizace a po čátek 
Labouristické strany 
 

Druhým faktorem, který budu charakterizovat, je vzestup dělnického hnutí na 

přelomu 19. a 20. století. Této situaci již dříve napomohla skutečnost, že v letech 1867 a 

1884 byly provedeny volební reformy, díky nimž téměř většina anglických mužů 

dostala volební právo.91  Postavení dělnické třídy se pokoušely zlepšit i nové radikální 

socialistické strany. Jednou z nich byla například první britská marxistická strana známá 

pod názvem Sociálně demokratická federace. Na řešení dělnické otázky však neměla 

příliš velký vliv, a to zejména proto, že v Anglii měla velký vliv tradice etického a 

demokratického socialismu.92 Marxistické myšlenky se neprosazovaly i díky silnému 

vlivu nonkonformního náboženství, jež reprezentovalo například metodistické hnutí.93  

2.2.1 Odborové organizace a jejich funkce  
 

Charakter prvních odborových organizací (Trade Unions) mělo sociální hnutí, jež 

se v Británii postupně vyvíjelo od středověkého cechovního systému. Jeho počátky lze 

sledovat již od 18. století. V době průmyslové revoluce však byly cechovní organizace 

potlačovány. Jako příklad slouží hnutí textilních řemeslníků tzv. ludditů vyhraňujících 

se proti nastupující tovární strojní velkovýrobě, především ničením mechanizovaných 

tkalcovských stavů. Řada ludditů byla popravena za sabotáž.94  Rychlý a překotný 

rozvoj průmyslové společnosti postavil do nových sociálních rolí ženy, děti a rolníky, 

                                                 
89 SEARLE, Geoffrey, pozn. 3, pozn. 3, s. 372. 
90 RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 902-903. 
91 K volebnímu právu. RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 856. 
92 Etický a demokratický socialismus reprezentovaly v osmdesátých a devadesátých letech 19. století právě společnosti jako The 
Fellowship of the New Life, Fabiánská společnost či Nezávislá dělnická strana.  
93 K vztahu křesťanského socialismu a Labour party srov. LECH, Robert: Christian Socialism: The historical and contemporary 
significance of Christian socialism within the Labour Party [online], University of Aberdeen: Political Studies Association, 2002 
[vid. 25. 11. 2012], dostupné z: http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2002/leach.pdf 
94 K sociálnímu hnutí ludditů srov. HOBSBAWM, Eric: The Machine Breakers: Past and Present 1 [online], [vid. 24. 9. 2012]. 
Dostupné z: http://libcom.org/history/machine-breakers-eric-hobsbawm; srov. Chapter IV.: Industrial Protest, in: JOHN, Archem: 
Social unrest and popular protest in England: 1780–1840 [online], Cambridge: Cambridge University Press, 2000, [vid. 25. 11. 
2012], ISBN 0521 572169, dostupné z: http://books.google.cz/books?id=pb0RzCN-
ipMC&pg=PR3&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false 
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kteří představovali ohromnou pracovní sílu. Seskupení nekvalifikované a částečně 

kvalifikované výrobní síly se od počátku organizovalo spontánně,95 což se stalo 

důležitým výchozím bodem pro další vývoj odborů. Velký vliv na ustálení moderních 

odborových organizací měla na konci 19. století obecně autorita katolické církve, jež 

jejich vytváření významným způsobem podpořila. Jednalo se konkrétně o encykliku 

papeže Lva XIII. O nových věcech (Rerum Novarum). Vyslovil se v ní proti špatným 

sociálním poměrům a vykořisťování dělnické třídy. Papež v dokumentu požadoval, aby 

byla dělnické třídě poskytnuta určitá práva, tak aby byla chráněna alespoň 

elementárními bezpečnostními předpisy. Papežská encyklika odmítla komunismus i 

bezbřehý kapitalismus, řešení dělnické otázky viděla především v zakládání družstev 

jako svépomocných organizací.96  

V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století se v Británii počet členů 

v odborových organizacích postupně rozšiřoval, patrně i z toho důvodu, že sehrávaly 

důležitou úlohu v zaopatřovací funkci pro své příslušníky. Poskytovaly jim jakousi 

poslední záchrannou síť v náročných životních situacích (nemocenské dávky či podporu 

v nezaměstnanosti atp.). Mnoho odborů proto splývalo i s různými podpůrnými 

pojišťovacími spolky.97 Do vzniku systému všeobecné státní podpory98 nahrazovaly 

svou činností nedostatečnou pomoc státu, která byla od roku 1834 definována pouze 

rozporuplnou novelou chudinského zákona (New Poor Law).99 Zastánci nového 

chudinského práva jej dodnes vyzdvihují pro jeho „morální náboj“, jehož klíčovými 

pojmy se staly „charakter“ a „ctnost“.  Zatímco jeho odpůrci (ve velké míře marxismem 

ovlivnění autoři) jej považovali za nelidské opatření schválené dobovým 

parlamentem.100  

                                                 
95 Chapter I –The origins of trade unionism, in: WEBB, Sidney; WEBB, Beatrice Potter, pozn. 17. 
96 Srov. RERUM NOVARUM. Encyklika papeže Lva XIII. o dělnické otázce z 15. května 1891. Zvon: České katolické 
nakladatelství, Praha 1996. ISBN 80–7113–154–7. 
97 MORGAN, K. O., et al, Dějiny Británie. 2. dopl. vyd. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-432-9. S. 420. 
98 Viz. výše zmíněný zákon o národním pojištění z roku 1911. 
99 K vývoji a genezi o tzv. „novém chudinství“ srov. RÁKOSNÍK, Jakub: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část I.: Krize 
alžbětinské chudinské péče, in: Historický obzor, 2007 č. 3/4, s. 57-65, ISSN 0231-5289. 
100 Novelizovaný anglický chudinský zákon se stal jedinou právní normou definující pomoc v nouzi. Podmínky zákona byly 
navrženy nekompromisně. Reforma chudinské péče z roku 1834 byla postavena na principu mimo jiné „znevýhodnění závislých“ 
(less eligibility) na sociální pomoci. Princip vycházel z přesvědčení autorů zákona, že osoba, která pracovala, se měla mít lépe než 
ta, která nepracovala, popřípadě se práci vyhýbala. Tento princip konkrétním způsobem aplikovaly instituce zvané chudinské 
pracovny (workhouses). Chudinskou podporu si z práceschopných zasloužil jen ten, kdo byl ochoten podřídit se přísné disciplině 
v pracovně. Žadatel o chudinskou péči nejdříve musel projít „workhouse testem“, jímž prokázal, že je morálně přijatelným a 
zasluhuje si podporu. „Workhouse test“ redukoval možnost zneužívání chudinské péče. V praxi však působil jako odstrašující 
prostředek, protože řada nezaměstnaných kvůli tvrdým podmínkám o pomoc v nouzi ani nežádala. Život v chudinských pracovnách 
stavěl na přísné disciplíně. Jejich klienti museli často tvrdě pracovat a „odměnou“ jim byla nekvalitní strava. Chudobince fungovaly 
na základě principu dohledu, klasifikace a segregace. Byly zřizovány pod správou jednotlivých farností, která stanovila jednotlivé 
správce chudobinců. Klienti zařízení byli často sociálně stigmatizovaní. Chodili ve stejných uniformách, na nichž měli vyšité 
písmeno „P“ [počáteční písmeno od angl. slova Pauper – chudák, žebrák pozn. J. C.]. Manželské páry a rodiny byly od sebe 
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V šedesátých letech 19. století vznikla jedna z nejsilnějších odborových federací, 

tzv. Odborový kongres (Trades Union Congress). Za pouhých šest let do něj vstoupilo 

přes milion kvalifikovaných i nekvalifikovaných dělníků.101 Postavení odborů v Británii 

bylo ještě dlouhou dobu poměrně dvojznačné. V roce 1871 je sice zákon oficiálně 

uzákonil, ale současně bylo legislativní i soudní cestou bráněno stávkám jako jejich 

nejefektivnější metodě.102 

2.2.2 Počátky Labouristické strany 
 

 Formování Labouristické strany započalo na konci 19. století. V roce 1893 byla 

založena Nezávislá dělnická strana (Independent Labour Party). Jejím vůdcem se stal 

skotský horník James Keir Hardie. Stranu výrazně podporovaly odbory, které jí zajistily 

financování volební kandidátky. Ve svých politických koncepcích se navíc velmi 

podobala Fabiánské společnosti. Nezávislá dělnická strana podobně jako fabiáni 

odmítala marxismus pro jeho nastolení socialistické společnosti násilím. „Socialistická 

přeměna společnosti se měla uskutečnit demokratickou cestou, v souladu s vůlí lidu.“ 
103 

V roce 1900 tyto dvě organizace, Odborový kongres a Sociálně demokratická 

federace, založily společnou Dělnickou parlamentní komisi (Labour Representation 

Committee).104 Sociálně demokratická federace však toto sdružení dělnického 

zastoupení brzy opustila. Tajemníkem komise se stal James Ramsay MacDonald, 

pozdější první labouristický předseda vlády. V roce 1900 mělo toto sdružení jen pouhé 

dva poslance. Dělnická parlamentní komise přijala roku 1906 oficiálně název 

Labouristická strana. Ve stejném roce ji zastupovalo dvacet devět zvolených 

„dělnických“ poslanců. Vedení tvořili především funkcionáři odborů, což se stalo 

výrazným rozdílem oproti tradičním britským stranám – Liberální straně a 

                                                                                                                                               

nedobrovolně oddělovány. Chudinské pracovny i vzhledem ke své donucovací povaze se nikdy nestaly oblíbenými institucemi. 
Přesto životní podmínky v nich se v průběhu staletí zlepšovaly. Jako instituce fungovaly hluboko do 20. století. Jejich oficiální 
konec nastal až zákonem z roku 1929, jenž nabyl účinnosti o rok později. OWSTON, Timothy: THE NEW POOR LAW, [online], 
[vid. 24. 11. 2012], dostupné z: http://freespace.virgin.net/owston.tj/newpoor.htm; srov. RÁKOSNÍK, Jakub. Anglický chudinský 
zákon z roku 1834: Část II.: Budování moderní chudinské péče (1814-1834), in: Historický obzor, 2007. č. 5/6, s. 110-119. ISSN 
0231-5289. 
101 WASSON, Ellis Archer, pozn. 29, s. 224-225. 
102 Jak zmiňuji výše po vítězství liberálů ve volbách roku 1906 a započetí sociálních reforem byla odpovědnost za škody způsobené 
stávkami zrušena. 
103 GILBERT, Felix - LARGE, David Clay, pozn. 26, s. 54. 
104 Často se také užívá názvu Výbor pro dělnické zastoupení. 
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Konzervativní straně,105 jež měly velmi podobnou sociální skladbu vedení. Šlo o tzv. 

honorační strany, v nichž přední postavení zaujímali potomci aristokratických rodů 

s kontakty v nejvyšších finančních a průmyslových kruzích.106  

Ideologie Labouristické strany se rozvíjela pod vlivem předních členů Fabiánské 

společnosti. Sydney Webb navrhl slavné socialistické stanovy strany, platné až do roku 

1996.107 Od svého vzniku strana historicky prosazovala znárodnění klíčových odvětví 

průmyslu, vládní zásahy do ekonomiky, spravedlivé přerozdělování veřejných 

prostředků, zvýšení práv pro dělníky, silný sociální stát s veřejně financovanou 

zdravotní péčí a bezplatným vzděláním.108 Počátky Labouristické strany kopírovaly 

sociálně demokratické tendence, panující mezi dělnickou třídou prakticky v celé 

Evropě. Evropské socialistické strany se definovaly jako „sociálně demokratické“ a 

podporovaly víceméně podobné ideály.109  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 WASSON, Ellis Archer, pozn. 29, s. 226 -227. 
106 GILBERT, Felix; LARGE, David Clay, pozn. 26, s. 55-58. 
107 RAMSDEN, John, pozn. 9, s. 876. 
108 Srov. IV. klauzuli stanov Labour Party. Labour – Clause IV Labour – Clause IV, [online], [vid. 24. 9. 2012], dostupné z: 
http://www.labourcounts.com/clausefour.htm 
109 K vývoji evropských sociálně demokratických stran srov. BOIX, Charles: THE RISE OF SOCIAL DEMOCRACY [online], [vid. 
24. 9. 2012], dostupné z: http://www.princeton.edu/~cboix/THE%20RISE%20OF%20SOCIAL%20DEMOCRACY.pdf 
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3. Kořeny německého d ělnického hnutí a sociální otázka  

 

3.1 Obecně k sociální otázce v N ěmeckém spolku p řed „b řeznovou“ 
revolucí 
 

 Ke vzniku dělnického hnutí na území Německého spolku ještě před březnovou 

revolucí vedlo mnoho předpokladů. Vytvářely se především v důsledku společenských 

změn v industrializačním procesu v první polovině 19. století. V důsledku katastrofální 

neúrody v letech 1846 – 1847, jež postihla prakticky celou střední Evropu, došlo 

v Německém spolku k růstu cen potravin. Typickým příkladem reakce na špatnou 

situaci v zemědělství byla tzv. „bramborová revoluce“, jež vypukla v dubnu 1847 

v Berlíně.110 Masová chudoba nejvíce zasáhla námezdní dělníky, řemeslníky či rolníky. 

Dalším projevem spojeným s chudobou se stalo vystěhovalectví. Při zemědělské krizi 

odcházeli rolníci do měst, kde pro ně nebyla práce. Následkem toho vznikala hromadná 

nezaměstnanost.111  

V první polovině 19. století zaznamenalo ekonomický úpadek odvětví německého 

textilního průmyslu. Souvisel jednak se zavedením přádacího stroje a mechanického 

stavu, ale také s konkurencí levnějšího britského zboží, které bylo podpořeno                          

i zavedením výhodných celních tarifů na jeho dovoz.112 Neutěšený stav v textilním 

průmyslu  vedl k prvnímu historickému mezníku v německém dělnickém hnutí, jímž se 

stala tzv. „hladová vzpoura“ (schlesischen Weberaufstand) ve dnech 4.-6. června 1844, 

kdy se vzbouřilo 3000 slezských tkalců ve městech Peterswald a Langenbielau. 

                                                 
110 V létě roku 1846 špatná sklizeň obilí a brambor zapříčinila, že farmáři v okolí Berlína byli nuceni zvýšit ceny za své produkty. 
V polovině dubna roku 1847 se například cena za 2,5 kila brambor zvýšila na částku, která činila polovinu průměrné denní mzdy 
dělníka. Berlínské úřady v té době zvýšili i tzv. obecní daň z mouky. Tato opatření vedla k tomu, že se mouka nahrazovala různými 
náhražkami. Ve dnech 21. a 22. dubna 1847 na berlínských náměstích Gendarmenmarkt a Alexanderplatz propukly veřejné 
nepokoje. Trhovcům na náměstí Gendarmenmarkt pracující ženy rozřezaly řadu pytlů s bramborami, které si v náručích odnášely 
domů. Na Alexanderplatzu zase dav nespokojených lidí začal drancovat místní pekárny. Nepokoje v Berlíně zpacifikovala pruská 
vojenská správa. Přibližně 100 účastníků nepokojů dostalo velmi tvrdé tresty, často i vězení. Zdánlivě neškodné nepokoje v roce 
1847 se staly předvojem k „březnové“ revoluci v roce 1848. Více k „bramborové“ revoluci srov. WERNICKE, Kurt: ...der betretene 
Weg der Unordnung: „Kartoffelrevolution“ in Berlin 1847. [online], s. 19 - 23 [vid. 13. 10. 2012], dostupné z: http://www.luise-
berlin.de/bms/bmstxt97/9704prod.htm 
111 Fenomén hladomorů postihl velké území v západní a jihozápadní části Německého spolku již v letech 1816 – 1817. Došlo 
k prvnímu masovému vystěhovalectví z jihozápadní části Německého spolku. Vystěhovalci odcházeli ve velké míře do Severní 
Ameriky, menší část odcházela také do Ruska. Lepší situace nastala krátce na počátku čtyřicátých let 19. století, kdy počet 
emigrantů ubyl. Neúroda v letech                1846 – 1847 přispěla k vleklé hospodářské a sociální krizi, jenž vyústila v „březnovou“ 
revoluci 1848 a odrazila se i v prudce zvýšeném počtu vystěhovalců.  
112 K průmyslové produkci v německých státech v letech 1800 – 1850 srov. Chapter I – Early Capitalism 1800 – 1850, in:                               
MÜLLER, Frederick - KUCZYNSKI Jürgen: .A Short History of Labour Conditions: A Short History of Labour Conditions in 
Germany 1800 to the present day. 1. vyd. Frederick Muller, 1945. S. 11 - 55. 
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Důvodem povstání byly špatné pracovní podmínky a snaha o zvýšení mezd. Po třech 

dnech nepokoje umlčela pruská armáda.113  

Od nemilosrdného potlačení „hladové vzpoury“ ve Slezsku se začaly rozvíjet úvahy 

o tom, jak řešit špatnou sociální situaci. Především řada liberálně orientovaných 

sociálních reformátorů z vyšších městských společenských tříd volala po vytvoření 

konzistentního plánu sociálních reforem.114 Pro tento účel vznikla v roce 1844 

organizace s názvem Ústřední výbor pro blaho pracujících tříd (Zentralverein für das 

Wohl der arbeitenden Klassen), jejíž vznik podpořil i pruský král Fridrich Vilém IV. 

Ústřední výbor spravoval řadu lokálních místních organizací (například v Kolíně nad 

Rýnem a dalších větších či menších pruských městech), podporujících především 

praktickou sociální práci ve městech. Tyto organizace začaly dále zřizovat různé typy 

lokálních penzijních, zdravotních a sociálních fondů, plánovaly výstavbu bytů pro 

nejchudší či podporovaly vzdělávání dětí a učňů. 115  

I díky práci výboru a jeho sociálně reformní činnosti se na území Pruska rodil 

koncept moderního sociálního státu, který se snažil předcházet chudobě a usiloval o 

rozvoj životní úrovně obyvatelstva prostřednictvím nástroje sociální politiky.116  

3.2 Radikáln ě socialisticky orientované organizace a vznik 
Komunistického manifestu 

 

  Ve čtyřicátých letech 19. století vznikala řada revolučních a raně socialisticky 

orientovaných organizací, jejichž založení iniciovali němečtí političtí emigranti 

v blízkém zahraničí, především ve Švýcarsku, Francii a Velké Británii. Vyjadřovali tak 

nespokojenost vůči domácí politické elitě a chtěli realizovat politický převrat.  Jedním 

z takových spolků byl například Svaz spravedlivých (Bund der Gerechten), jenž vznikl 

                                                 
113 OSTERROTH, Franz - SCHUSTER Dieter: Chronik der deutschen Sozialdemokratie: Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
[online]. 2., neu bearb. und erw. Aufl. Bonn: FES Library, 2001 [vid. 17. 3. 2012], dostupné z: 
http://library.fes.de/fulltext/bibliothek/chronik/. 
114 Ke vztahu liberálně orientované buržoazní společnosti k sociální otázce a reformám v Prusku srov. SIM NA, Hye: 
Staatsvorstellung, Mentalität und ökonomisches Denken des deutschen Wirtschaftsbürgertums im 19. Jahrhundert [online]. 
Universität Siegen, 2002 [vid. 7. 10. 2012], s. 47-52, dostupné z: http://d-nb.info/974430439/34. Mezi liberálně orientované sociální 
reformátory patřili například berlínští pedagogové Adolph Diesterweg a Ferdinand Schmidt uvědomující si, že rostoucí nepokoje 
proletariátu znamenaly hrozbu pro narušení sociálního řádu. Reformátoři konkrétně poukazovali na fakt, že opomíjení sociálních 
problémů a nerespektování základních lidských práv a svobod u průmyslového proletariátu vede k jeho následné radikalitě. Jako 
odpověď na radikalitu dělnické třídy navrhovali provést takové sociální reformy, jež by předcházely chudobě a otřesným 
podmínkám v průmyslových oblastech. Pro tento účel byl založen i tzv. Spolek pro pozvednutí nižších tříd (Verein für die Hebung 
der unteren Klassen), který se v roce 1844 stal součástí Ústředního výboru pro blaho pracujících tříd (Zentralverein für das Wohl 
der arbeitenden Klassen).  
115 OSTERROTH, Franz - SCHUSTER Dieter, pozn. 42. 
116 K ideovým kořenům sociálního zákonodárství v Prusku srov. RÁKOSNÍK, Jakub: Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický 
obzor 2004, č. 5/6, s. 131 – 139, ISSN 0231-5289. 
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roku 1837 v Paříži. Tato organizace byla v roce 1847 pod vlivem Karla Marxe a 

Friedricha Engelse v Londýně přejmenována na Svaz komunistů (Bund der 

Kommunisten).  V únoru 1848, tedy v předvečer tzv. březnové revoluce, zveřejnili Karel 

Marx a Friedrich Engels Komunistický manifest, formulovaný jako politický program 

Svazu komunistů. Manifest odrážel dobové tendence na realizaci politického převratu. 

Autoři v něm sledovali zdůvodnění potřeby socialistické revoluce. Nutno dodat, že na 

březnovou revoluci v letech 1848-1849 myšlenky uvedené v tzv. Komunistickém 

manifestu neměly výraznější dopad. O to více však význam Komunistického manifestu 

stoupal z hlediska dlouhodobého, a to zejména pro svůj mimořádný ohlas 

v mezinárodním dělnickém hnutí.117  V tomto smyslu vyvolala v dalších desetiletích 

velkou reakci především IV. kapitola manifestu s názvem Stanovisko komunismu k 

různým opozičním stranám vyzdvihující vzájemné spojenectví komunistů s 

pokrokovými a radikálně demokratickými stranami všech zemí. Tato kapitola 

podněcovala i propojení marxistických idejí s reálným mezinárodním hnutím, tzv. 

internacionálami118 (mezinárodními dělnickými sdruženími).119  

V té době Karel Marx a Friedrich Engels představili v Kolíně nad Rýnem  i tzv. 

Požadavky Komunistické strany v Německu (Forderungen der Kommunistischen Partei 

in Deutschland), které v sedmnácti bodech obsahovaly náčrt konkrétních společenských 

změn, jež by měly nastat po ukončení březnové revoluce. Autoři v Požadavcích 

například navrhovali: sjednocení celého Německa v jednu republiku; volební právo pro 

každého občana německé národnosti staršího 21 let; zavedení pravidelné odměny pro 

ty, kdo zastupují lid v parlamentu; převod feudálních a knížecích panství do vlastnictví 

státu; vznik národních dělnických dílen; zrušení spotřebních daní a vytvoření 

                                                 
117 MÜLLER, Helmut - KRIEGER Karl Friedrich - VOLLRATH Hanna: Dějiny Německa. 2., dopl. vyd. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995, ISBN 80-7106-712-1. S. 160-161. 
118 V historii byly celkem čtyři mezinárodní politické socialistické organizace. Ve 2. polovině 19. století vznikla tzv. První 
internacionála (1864–1866) ta byla nadnárodní organizací socialistických stran a dělnických svazů. Založili jí marxisté společně 
s anarchisty, skončila kvůli rozporu s anarchisty. Druhá internacionála (1889–1914) vznikla především díky velkému vzestupu 
dělnických a marxistických stran především v západní Evropě, jenž reprezentovala. Byla daleko méně revoluční než I. 
internacionála. Byly z ní vyloučeny anarchosyndikalistické strany. Rozpadla se proto, že většina evropských socialistů již nebyla 
schopna dodržet zásady internacionalismu, poté co poskytla podporu pro válečné cíle vlád svých zemí.   
119 IV. kapitola končí slavnou proklamací směřující k vytvoření mezinárodní politické organizace revolučního dělnictva: „Nechť se 
panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Proletáři nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět. Proletáři 
všech zemí spojte se!“. Srov. MARX, Karel; ENGELS Bedřich, pozn. 12, s. 42 – 44. 
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progresivní daně;120 oddělení církve od státu; zavedení všeobecného bezplatného 

veřejného školství aj.121  

3.3 Dělnické spolky a jejich vývoj po b řeznové revoluci 
 

V prvních měsících následujících po vypuknutí březnové revoluce, vznikalo                    

na celém území Německého spolku mnoho různých regionálních dělnických spolků, 

které měly charakter prvních odborových sdružení. V Lipsku vznikla také první 

nadregionální organizace dělnického hnutí s názvem Všeobecné německé dělnické 

bratrstvo (Allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung), jež usilovalo o nižší pracovní 

dobu dělníků či zavedení různých zaopatřovacích fondů v případě nouze pro dělníky. 

Poměrně příznivý vývoj revolučního a ve velké míře i dělnického hnutí v letech 1848–

1849 se zastavil po jeho úplném potlačení kontrarevolucí a restaurací absolutistické 

moci. V této době nazvané i jako „období reakce“ (Reaktionsära), došlo k tvrdému 

pronásledování dělnických sdružení a jejich postupnému zakazování státní mocí. Úřady 

potlačily i veškeré radikálně demokratické a liberální hnutí a zároveň zrušily i 

Frankfurtskou říšskou ústavu.  V některých státech Německého spolku jako například 

v Prusku zůstala ústava zachována, ale rozhodující moc měl v rukou panovník.122  

                                                 
120 Tedy tzv. odstupňované daně podle výše příjmů; Srov. OSTERROTH, Franz - SCHUSTER Dieter, pozn. 42. 
121Některé z progresivních návrhů Marxe a Engelse později odrážela i  tzv. „Základní práva německého národa“, tj. dokument, jenž 
poprvé formuloval práva a svobody občanů Německého spolku. Společně s Požadavky Komunistické strany poprvé u občanů 
Německého spolku definovaly například rovnost všech občanů před zákonem či zrušení stavovských privilegií.  
122OSTERROTH, Franz - SCHUSTER Dieter, pozn. 42. Revoluční hnutí roku 1848/49 v Německém spolku přineslo řadu 
revolučních změn, jež probíhaly zároveň s restaurací tradičních monarchistických poměrů. Již v 18. století britský konzervativní 
myslitel Edmund Burke ve svých Úvahách o revoluci ve Francii upozorňoval na fakt, že tvrdohlavý odpor monarchie ke změnám 
vedl k revoluci, a proto monarchové usilovali o určité reformy v konzervativním smyslu „…měnit, aby se zachovalo.“ Do jisté míry 
to platilo i v březnovém revolučním hnutí, kdy tradiční mocenské struktury musely z části ustoupit novým revolučním pravidlům 
jako zavedení parlamentu a ústavy. Revoluční hnutí kladlo také důraz na politická a občanská práva a svobody. Prvním z výsledků 
revoluce byl v prosinci 1848 vznik již výše zmíněného dokumentu s názvem „Základní práva německého národa“ (Grundrechte des 
deutschen Volkes). Dokument zahrnoval například práva občanů na osobní svobodu, práva na svobodnou víru, práva na svobodu 
shromažďování a spolčování, rovnost všech před zákonem, nedotknutelnost majetku či zrušení stavovských privilegií.  Později tato 
práva a svobody byly zaneseny i do Frankfurtské říšské ústavy. Revoluce přinesla změny i na politickém spektru především tím, že 
do Frankfurtského Národního shromáždění se dostala řada liberálně orientovaných politiků z vyšších měšťanských vrstev. Březnové 
revoluční hnutí bylo také neodmyslitelně spjato s myšlenkou sjednocení celého Německa. Otázkou bylo jakou státní formu mělo 
Německo mít po sjednocení? Zda se ubírat cestou monarchie, republiky či federace států. A v případě monarchie bylo otázkou, zda 
má zvítězit maloněmecké (jednotlivě německé státy pod vedením Pruska) nebo velkoněmecké řešení (jednotlivé německé státy 
včetně Rakouska-Uherska). Postupným problémem se ukázalo, že jednotlivé státy Německého spolku (především Prusko a 
Rakousko) nebudou souhlasit s předáním moci Národnímu shromáždění a Říšské vládě ve Frankfurtu. Po vlně víceméně 
spontánního hnutí, před nimž oficiální moc z velké části ustoupila, začala restaurace monarchie. Pruský král Fridrich Vilém IV. 
revoluční hnutí mezitím vyvinul snahu potlačit revoluční hnutí. V prosinci 1848 vydal tzv. „oktrojovanou“ ústavu. Parlament však i 
nadále zasedal ve Frankfurtu. V březnu roku 1849 dokonce vydal demokratickou říšskou ústavu jako první předpoklad 
sjednoceného Německa. Po dlouhých sporech mezi poslanci zvítězila koncepce tzv. „malého Německa.“ Dvacet osm států 
Německého spolku s říšskou ústavou souhlasilo, ale pruský král Friedrich Vilém IV. odmítnul přijmout korunu „císaře všech 
Němců“ z rukou revolučních sil. Následně bylo v červnu 1849 zasedání „kusého“ parlamentu, jenž byl tvořen asi stovkou 
demokraticky orientovaných poslanců, rozehnáno ve Stuttgartu würtemberským vojskem. První pokus vybudovat sjednocené 
Německo jako stát s parlamentní demokracií ztroskotalo. Oproti nacionálním, liberálním a radikálně demokratickým hnutím zvítězil 
monarchistický princip v čele s panovníkem, který má svou moc částečně omezenu ústavou. Stav, který byl před revolucí, však 
nikde nebyl plně obnoven. V Prusku existovala „okrojovaná“ ústava i parlament, byť politické zřízení i volební právo nebyly příliš 
demokratické. Především po revizi ústavy v květnu 1849, která zavedla volení právo odstupňované do tří tříd a které zvýhodňovalo 
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Přibližně od šedesátých let 19. století došlo v německém dělnickém hnutí 

k mírnému oživení, úzce spjatému s tzv. Novou érou (tzv. Neuen Ära).123  Začaly 

vznikat dělnické vzdělávací spolky či docházelo k zakládání pracovních družstev.124 

Právě z těchto vzdělávacích dělnických spolků vzešla i dnešní Sociálnědemokratická 

strana Německa jako politická organizace. Dne 28. května 1863 byl v Lipsku založen 

Ferdinandem Lassallem Všeobecný německý dělnický spolek (Allgemeiner Deutscher 

Arbeiterverein), přibližně s 14.000 členy, jež ještě neměl charakter masového 

dělnického hnutí.  V roce 1869 vznikla první marxistická dělnická strana, jejímiž 

zakladateli byli saští dělničtí vůdci August Bebel a Wilhelm Liebknecht.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

především velké vlastníky půdy. Po sjednocení Německa proběhlo až o několik desítek let pod taktovkou kancléře Bismarcka, který 
se definitivně rozhodl pro koncepci tzv. maloněmeckého národního státu pod vedením Pruska. Ke vztahu monarchie a revolučních 
změn srov. RACHFAHL, Felix: Deutschland: König Friedrich Wilhelm IV und die Berliner Märzrevolution [online], Halle: Max 
Niemeyer, 1901, [vid. 7. 10. 2012], dostupné z: http://archive.org/stream/deutschlandknig00rachgoog#page/n7/mode/2up; 
K dělnickému hnutí v době revoluce srov. Die Märzrevolution und ihre Folgen, in: MEHRING, Franz: Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie: Bis zum preuszischen Verfassungs-streit [online], I. díl, 5 vyd. Stuttgart: Dietz, 1913, s. 1 – 87, [vid. 7. 10. 2012], 
dostupné z: http://archive.org/details/geschichtederdeu02mehruoft. 
123 Zpravidla je tento termín užíván pro vnitřní politiku Pruska od podzimu 1858 do jara 1862. Je spojen mimo jiné se začátkem 
vládnutí pruského krále Viléma I. (králem od 1861). Docházelo k postupnému oživení v politickém a částečně i společenském 
životě po restauraci absolutistické moci, následující po revoluci 1848/49. Mimo zakládání dělnických spolků došlo k mírným 
ústupkům absolutistické vlády ve vztahu k liberálním a demokratickým silám. 
124 Velký vliv na rozvoji družstevnictví měl kromě Lassalla i právník a poslanec za Německou pokrokovou stranu Hermann 
Schulze-Delitzsch, který přispěl k vydání zákona o družstevnictví v Prusku. 
125 Ke vzniku Všeobecného německého dělnického spolku srov. MEHRING, Franz: Geschichte der deutschen Sozial-demokratie: 
Bis zum deutsch-französischen Kriege [online], 5. vyd. Stuttgart: Dietz, 1913, s. 77- 91 a 341 – 369, [vid. 7. 10. 2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/geschichtederdeu03mehruoft#page/n3/mode/2up . 
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4. Ferdinand Lassalle 
 

Lassalle pocházel ze zámožné rodiny židovského obchodníka. Po vyučení                                    

na obchodní škole v Lipsku studoval filologii a hegelovskou filosofii v Berlíně.126 

V roce 1845 odešel do Paříže, kde se seznámil s francouzským socialismem.127 Během 

pobytu v Paříži Lassalle prohluboval též vztah k učení Karla Marxe.128 V roce 1848 se 

s Marxem účastnil revolucionářské agitace a patřil k nejradikálnějším; dokonce volal po 

ozbrojeném odporu.129 Ferdinand Lassalle přispěl k socialistickému myšlení především 

ekonomickou analýzou, v níž navrhl revizi kapitalistického hospodářského systému. 

4.1 Lassall ův návrh na vznik d ělnických družstev 
 

Velký vliv na Lassella měl francouzský socialista Louis Blanc.130 Pod jeho vlivem 

podporoval zakládání tzv. soukromých družstev dělníků (arbeitergenossenschaften; 

produktivgenossenschaften), o jejichž hospodaření by se zaměstnanci sami starali.  

Lassalle pro tato samosprávná dělnická sdružení po státu požadoval hospodářskou 

podporu. Především pruská vláda měla poskytnout určité množství kapitálu, jež bylo 

nezbytné pro založení těchto dělnických výrobních družstev. Pouze autonomní způsob 

hospodaření by umožnil dělníkům uchovat si plnou hodnotu své práce, aby se vyrovnalo 

nespravedlivé přerozdělování příjmů.131 

Chybou, již Lassalle viděl v dobovém kapitalistickém systému, byl samotný 

„vykořisťovatelský“ charakter výrobních vztahů.132 Dělníci byli v systému námezdní 

práce zbaveni části mzdy, která jim právem náleží. Lassalle se domníval, že utváření 

mezd dělníků v kapitalistickém systému vycházelo z definice tzv. „železného zákona 

                                                 
126 BOVENSCHEN, Albert: Die Grundsätze und Forderungen der Sozialdemokratie in ihrer geschichtlichen Entwicklung [online] 

Berlin: Karl Siegismund, 1920, dostupné z: http://archive.org/stream/diegrundstzeun00bove#page/n3/mode/2up. 
127LASSALLE, Ferdinand. Arbeiterprogramm: ueber den besondern Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der 
Idee des Arbeiterstandes [online], 1. vyd. Zurich: Meyer & Zeller, 1863, s. 21 a 28, [vid. 10. 10. 2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/arbeiterprogramm00lass#page/n1/mode/2up. 
128LASSALLE, Ferdinand, pozn. 50, s. 69. 
129 OSTERROTH, Franz - SCHUSTER Dieter, pozn. 42. 
130 Louis Blanc, francouzský socialistický politik a historik. Ve svém díle Organizace práce načrtl systém státem vlastněných dálen, 
které budou řízeny a spravovány spolkem dělníků. 
131 BOVENSCHEN, Albert, pozn. 49, s 80. 
132 Pojem výrobní vztahy pochází z marxistické teorie dějin. Jde o materiální ekonomické vztahy mezi lidmi v procesu výroby. 
Podle Marxe dělník v epoše kapitalismu sice nevlastnil výrobní prostředky (například nářadí, stroje či pole), ale disponoval pracovní 
silou, mohl rozhodnout, komu jí prodá. 
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mzdového“,133 již převzal z klasické politické ekonomie134 s následnou charakteristikou: 

„Železný hospodářský zákon, který určuje mzdu podle dnešních poměrů, kdy 

v pracovních vztazích převládají principy nabídky a poptávky, zní takto: průměrná 

mzda dělníka se ustavičně redukuje na nutné živobytí, tj. je na úrovni udržení života 

dělníka a jeho rodiny (životního minima rodiny – pozn. J. C.). To je bod, kolem něhož 

se skutečná průměrná denní mzda pohybuje […] Mzda dělníka se nemůže trvale dostat 

nad tento průměr. Překročí-li bod existenčního minima, dojde k nadměrnému 

rozmnožení obyvatelstva, ke zvýšení nabídky pracovních sil a zároveň ke snížení mezd 

dělníků na jejich bývalou úroveň. Průměrné mzdy dělníků zároveň nemohou trvale 

spadnout pod úroveň těchto nezbytných životních nákladů, protože by to vedlo 

k odchodu dělníků do jiných zemí za prací, poklesu uzavírání manželství a porodnosti, 

k nedostatku pracovních sil a v důsledku i ke zvýšení mezd na jejich bývalou úroveň. 

Celý cyklus by se takto pravidelně opakoval.“135   

S ohledem na takto definovaný zákon Lassalle tvrdil, že mzda dělníků nemohla 

dlouhodobě vzrůst, a proto navrhoval zrušení námezdního systému práce.  

Lassalle se též domníval, že ke špatné sociální situaci dělnické třídy v Prusku 

přispíval fakt, že většina státních příjmů pocházela z nepřímého zdanění obyvatel 

(indirekte Steuer),136 tedy z tzv. daní ze spotřeby, což se projevovalo například ve 

vysokých cenách zboží, neúměrně zatěžujících ty nejchudší vrstvy. Jen velmi málo 

finančních prostředků do státní pokladny přinášely daně z příjmů a majetku,137 které 

odváděla nejbohatší vrstva podle tzv. proporcionálního volebního censu. 138  

                                                 
133 Železný zákon mezd vyjádřil souvislost mezi výší mzdy a nabídkou práce. Podle tohoto zákona byla mzda vnímána jako určitý 
mezní bod, který nesmí být překročen a zároveň mzda nesmí být pod jeho limitem, protože by to přineslo nežádoucí jevy. 
134 Klasickou politickou ekonomie rozvíjeli zejména ekonomové T. R. Malthus, D. Ricardo či Adam Smith. Železný zákon mzdový, 
tak jak ho přejal Lassalle, vycházel z Ricardova mzdového zákona (charakterizoval výši existenčního minima v závislosti na 
hospodářské vyspělosti země) a Malthausovy populační teorie (populace podle této teorie měla tendenci růst geometrickou řadou, 
zatímco zdroje obživy rostly pouze řadou aritmetickou). 
135 KUCZYNSKI, Thomas. Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus [online] 3. vyd., Hamburg: Argument-Verlag, 1997, 
[vid. 10. 10. 2012], ISBN 978-3-88619-433-9, dostupné z: 
http://www.inkrit.de/e_inkritpedia/e_maincode/doku.php?id=e:ehernes_lohngesetz 
136  K Lassallově ekonomické analýze a problematice přímých a nepřímých daní Srov. LASSALLE, Ferdinand: Gesammelte Reden 
und Schriften [online], 1.vyd. Berlin: Paul Cassirer, 1919, s. 203-285, [vid. 10. 10. 2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/gesammelteredenu01lassuoft#page/n5/mode/2up; srov. LASSALLE, Ferdinand: Arbeiterprogramm: ueber 
den besondern Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes [online], 1. vyd. Zurich: 
Meyer & Zeller, 1863, s. 21 a 28, [vid. 10. 10. 2012], dostupné z: 
http://archive.org/stream/arbeiterprogramm00lass#page/n1/mode/2up 
137 Tzv. přímé daně (direkte Steuer). 
138 Od roku 1849 platil v Prusku proporcionální volební census, tzn. váha hlasu byla závislá na hodnotě majetku. Podle tohoto 
volebního systému bylo obyvatelstvo v závislosti na výši odváděných daní rozděleno do tří tříd. První třídu tvořili občané s 
mimořádně vysokými daňovými příjmy, obvykle velcí vlastníci půdy a šlechtici, druhou drobní obchodníci se středně vysokými 
příjmy a třetí ostatní obyvatelstvo (dělnická třída, chudina). Hlas voliče z první třídy měl váhu 17,5 násobku voliče z třetí třídy. 
Tento volební systém v Prusku platil až do konce první světové války.  Tabulka ukazuje téměř neměnné změny v sociální struktuře 
v procentuelním vyjádření zastoupení obyvatel v jednotlivých daňových třídách v letech 1849 a 1908. 
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Lassalle se stal zastáncem aktivního sociálního státu, naproti tomu odmítal pojetí 

státu jako pouhého „nočního hlídače“, založeného na liberální ekonomické doktríně 

laissez-faire. Podle něj by se stát neměl omezovat na pouhou obranu majetku 

jednotlivců a nezasahovat do ekonomických procesů, ale naopak měl by pomáhat 

sociálně slabším jedincům a vynahrazovat jim různé sociální, potažmo i biologické 

nerovnosti.  Lassalle byl kolektivistou, viděl jednotlivce především jako součást většího 

celku: „Dějiny lidstva jsou dlouhým bojem za získání osvobození od přírody, od útisků 

všeho druhu, bídy, nevědomosti, chudoby, slabosti, jimiž příroda člověka obklopila. 

Osamocený jednotlivec je v tomto boji bezmocný, proto je nutné, aby se lidé sdružovali. 

Sdružení přirozeně tvoří stát, jehož cílem je uskutečňování veškeré kultury, jíž je lidstvo 

schopno“.139   

Lassalle dokonce v šedesátých letech 19. století o svých návrzích vyjednával 

s pruským kancléřem Bismarckem. Předmětem jejich vzájemných rozhovorů bylo 

především zrušení nespravedlivého proporcionálního volebního censu, podpora 

cechovních sdružení a další možnosti provedení sociálních reforem ve vnitřní politice 

monarchie. Vzájemná diskuse mezi Bismarckem a Lassallem nepřinesla žádný 

výraznější výsledek; záhy nato zahynul Lassalle v roce 1864 v souboji.140  

4.2 Lassallova revize marxistického myšlení 
 

Pod vlivem Marxe se i Lassalle domníval, že historický vývoj může do budoucna 

dospět k úplnému odstranění soukromého vlastnictví a nastolení beztřídní společnosti. 

                                                                                                                                               

 
 

 1849 

 

 

I. daňová třída II. daňová třída III. daňová třída 

4,7 % 12,6 % 82,6 % 

  

1908 

 

 

I. daňová třída II. daňová třída III. daňová třída 

4% 14% 82% 

 
Zdroj: MÜLLER, Helmut - KRIEGER Karl Friedrich - VOLLRATH Hanna, pozn. 45, s.164.V Prusku v platil tzv. proporcionální 
volební census; Srov. MÜLLER, Helmut - KRIEGER Karl Friedrich - VOLLRATH Hanna, pozn. 45, s.164. 
139 LASSALLE, Ferdinand: Arbeiterprogramm: ueber den besondern Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der 
Idee des Arbeiterstandes. 1. vyd. Zurich: Meyer & Zeller, 1863, s. 33 a 40. 
140 BARMEYER, Heide: Bismarck and the Origins of the Modern Welfare State in 19th-Century Germany, in: ANN KATHERINE 
ISAACS, et al. The Welfare State: Past, Present, Future. 1. vyd. University of Pisa: Plus, 2002, ISBN 88-8492-046-9. S. 96. 



 42 

Lassalle se však na druhou stranu více přikláněl k tomu, že dojde k postupnému 

omezování různých oblastí soukromého vlastnictví u jednotlivých fyzických osob 

(továrníků).  Předpovídal, že by v budoucnu měly existovat velké obchodní společnosti 

ve společném vlastnictví několika akcionářů. 141 

Na rozdíl od Marxe zastával mnohem demokratičtější pozici v otázce odstranění 

soukromého vlastnictví. „Žádný z dělníků nezapomene, že každé soukromé vlastnictví, 

které je právem nabyté, je nedotknutelné a spravedlivé.“142 Lassalle zároveň 

upozorňoval, že v sociální otázce bylo potřeba usilovat o zavedení demokratických 

principů ve společnosti. Jejich vítězstvím se nebudou prohlubovat třídní rozdíly a 

usnadní se třídní smír.143  

Shrnu-li Lassallovo působení z  politického hlediska, usiloval především o zrušení 

nerovného rozdělení voličských hlasů v Prusku.144 Zasazoval se o rozšíření 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva (allgemeine, gleiche und direkte 

Wahlrecht) pro dělnickou třídu. „Dělnická třída musí začít vystupovat jako nezávislá 

politická strana s hlavním politickým cílem: dosažením obecného, rovného a přímého 

volebního práva. To by mělo být jejím hlavním heslem a politickou agitací.  Jediné, co 

může dostatečně uspokojit oprávněné požadavky dělníků, je jejich zastoupení  v 

zákonodárných orgánech v Německu.“ 145  

Lassalle věřil, že s rozvojem demokracie se revoluce stala zbytečnou, protože 

dělnická třída může k dosažení moci využít voleb. Rozšiřování volebního práva povede 

zároveň i k politické rovnosti. Dělnická třída byla nejpočetnější třídou a z tohoto titulu 

měla získat politickou moc a možnost změnit volbami (demokratickou cestou) 

společnost a realizovat socialismus. Právě tato cesta měla odstranit třídní protiklady. Již 

samotná Lassallova představa aktivního a „dobrotivého“ sociálního státu vyvolávala 

kritiku ze strany marxistů. Pro ortodoxní marxisty stát představoval nástroj vládnoucí 

třídy a vládnoucí třída neměla existovat vůbec. Státní útvar byl podle marxistů zbytečný 

                                                 
141 LASSALLE, Ferdinand. Das system der erworbenen rechte: Eine versöhnung des positiven rechts und der rechtsphilosophie. 1. 

vyd. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1861, s. 259. 
142 LASSALLE, Ferdinand, pozn. 54, s. 152. 
143 LASSALLE, Ferdinand. Gesammelte Reden und Schriften [online], 1.vyd. Berlin: Paul Cassirer, 1919, s. 94, [vid. 10. 10. 2012], 

dostupné z: http://archive.org/stream/gesammelteredenu01lassuoft#page/n5/mode/2up 
144 Viz. Proporcionální volební census; Srov. MÜLLER, Helmut; KRIEGER Karl Friedrich; VOLLRATH Hanna, pozn. 45, s.164. 
145 LASSALLE, Ferdinand, pozn. 50, s. 33. 
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a měl být zrušen.146 Řada Lassallových myšlenek byla přejata do tzv. Gothajského 

programu147, jemuž se dostalo tvrdé kritiky ze strany Karla Marxe a marxistů obecně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
146 HEYWOOD, Andrew, pozn. 1, s. 127 
147 Jednalo se především o lassallovské teze o státní podpoře družstev, teze o železném zákoně mezd podle kterého průměrné mzdy 
námezdních dělníků zůstávaly na nezbytné úrovni pro udržení jejich života, vznik svobodného sociálního státu prostřednictvím 
zavedení všeobecného volebního práva a občanských práv apod. 
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5. Konstituování moderní Sociáln ědemokratické strany 
Německa  
 

V roce 1869 založili poslanci říšského sněmu August Bebel a Wilhelm Liebknecht               

v Eisenachu Sociálnědemokratickou dělnickou stranu (Sozialdemokratische 

Arbeiterpartei).  V roce 1875 se v Gothě s touto stranou sloučil Lassallův Všeobecný 

německý dělnický spolek do Socialistické dělnické strany Německa (Sozialistische 

Arbiterpartei Deutschlands).148 

Jako programové prohlášení nové socialistické strany vydali tzv. Gothajský 

program. Obě organizace spojovalo odmítání násilného třídního boje. Vycházeli i z 

Lassallova požadavku zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva, jež mělo 

začlenit dělnictvo lépe do společnosti a odstranit třídní protiklady. Program 

eisenašských sociálních demokratů nesl podstatné rysy marxistické organizace a 

v mnohém vycházel ze zásad I. internacionály (Mezinárodního dělnického sdružení). 149 

5.1 Gothajský program a jeho kritika 
 

Gothajský program se stal kompilací reformních Lassallových idejí s některými 

marxistickými myšlenkami, přesto jej ortodoxní marxisté kritizovali. Programové 

prohlášení Sociálnědemokratické dělnické strany bylo rozděleno na dvě části.  

V prvním programovém oddílu Sociálnědemokratická dělnická strana definovala 

pojem sociální spravedlnosti ve společnosti. Tu strana vnímala tak ve smyslu rovného a 

spravedlivého přerozdělování veřejných zdrojů. 150 V programu byly definovány příčiny 

sociální nerovnosti a možnost její nápravy. V marxistickém smyslu zde bylo uvedeno, 

že výrobní prostředky nejsou ve společném vlastnictví, a to je hlavní příčinou sociální 

nerovnosti. Možnost nápravy sociální nerovnosti strana však strana proklamovala již 

v intencích Ferdinanda Lassella. Navrhovala vznik samosprávných dělnických družstev, 

                                                 
148MÜLLER, Helmut; KRIEGER Karl Friedrich; VOLLRATH Hanna, pozn. 45, s. 169-172. 
149 BOVENSCHEN, Albert, pozn. 49, s. 83 - 86. 
150 „Práce je zdrojem veškerého bohatství i kultury. Vzhledem k tomu, že je užitečná pouze ve společnosti, náleží výtěžek z ní zcela 
a v plné výši všem členům společnosti.“ V programovém prohlášení se používá pojmu „spravedlivé rozdělování výtěžků práce“ 
(rozumí se spravedlivé přerozdělování bohatství, tak aby se zmenšily rozdíly mezi jednotlivci - pozn. J. C.). Srov. Sozialistische 
Arbeiterpartei Deutschlands. Das Gothaer Programm. [online], [vid. 22. 10. 2012], dostupné z: 
http://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1875/gotha.htm 
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která by vlastnili i řídili sami dělníci. Poté mohlo dojít ke spravedlivému 

přerozdělování. 151 

V druhé části programu strana deklaruje, že bude vycházet z výše zmíněných zásad 

a bude všemi zákonnými prostředky usilovat o svobodný stát a socialistickou 

společnost: zrušením systému námezdní práce, zamezením vykořisťování v jakékoliv 

podobě, odstraněním sociální a politické nerovnosti. Politika strany se měla orientovat 

na zavedení všeobecného volebního práva a přímé demokracie (rozhodování společnosti 

pomocí referend), bezplatnou právní pomoc, bezplatné vyučování a povinnou školní 

docházku, snížení nepřímých daní a zavedení progresivní daně, požadování státní 

podpory samosprávných dělnických družstev, zákaz dětské práce, vytvoření zákona               

o ochraně života a zdraví dělníků, zavedení pravidelných hygienických kontrol 

v dělnických čtvrtí.152  

Gothajský program byl ostře kritizován Karlem Marxem, jenž své výhrady vůči 

němu vymezil ve spisu s názvem Kritika Gothajského programu (Kritik des Gothaer 

Programms), který vznikl v roce 1875. Marx v něm naznačuje pozdější hlavní rozdíly 

mezi marxismem a sociální demokracií. Nejdůležitějším tématem, jež Marx pranýřoval, 

se stalo sociálně-demokratické definování sociální spravedlnosti. Terčem Marxovy 

kritiky byla i teorie státu. V prohlášení Sociálnědemokratická dělnická strana hlásala 

vznik svobodného státu prostřednictvím zavedení všeobecného volebního práva či 

přímého zákonodárství.153 

Marx kritizoval pojem „rozdělování výtěžků práce rovným právem všem členům 

společnosti.“154 Takto definovaná sociální spravedlnost podle něj byla příliš vágní a 

znamenala pouhou frázi. Podle něj nebylo v kapitalistické společnosti možné objektivně 

přerozdělit veřejné zdroje pro všechny členy společnosti rovným dílem.155 Namítal, že 

ve společnosti se nachází řada členů (namysli, měl především velkopodnikatele či 

vlastníky půdy), kteří se o majetek společnosti nezasloužili rovným dílem a žili jen 

                                                 
151 „V dnešní společnosti jsou pracovní prostředky monopolem kapitalistické třídy. Příčinou bídy a otroctví ve všech podobách je 
tedy závislost dělnické třídy na této skutečnosti […] Osvobození práce vyžaduje, aby byly pracovní prostředky povýšeny na majetek 
společnosti, aby veškerá práce byla řízena družstevně a výtěžek z ní spravedlivě rozdělován“. Srov. Tamtéž. 
152 Srov. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Das Gothaer Programm [online], [vid. 22. 10. 2012], dostupné z: 
http://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1875/gotha.htm 
153 BOVENSCHEN, Albert, pozn. 49, s. 85 – 86; K původu sociální demokracie a rozdílu mezi reformismem a ortodoxním 
marxismem srov. MILLER, David, pozn. 10, s. 455. 
154 MARX, Karl: Kritika gothajského programu. Praha: Svoboda, 1974, s. 37. 
155 MARX, Karl, pozn. 56, s. 44; srov. MARX, Karel; ENGELS, Bedřich: Vybrané spisy. Sv. 4. Praha: Svoboda, 1977. 
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z práce druhých. Proto by nebylo dělení výnosů spravedlivé vzhledem k odvedené 

práci.  

Marx se domníval, že bylo možné spravedlivě přerozdělovat pouze v komunistické 

společnosti, která odstraní společenské třídní rozdíly, a zaniknou vzájemné 

antagonismy.  

Marx též zcela odmítl pojem „svobodného státu“. Marx a marxisté obecně se stavěli 

k státu velmi negativně. Vnímali jej jako nástroj prosazující zájmy buržoazní třídy a stal 

se pro ně symbolem třídního útlaku. Dosažení socialistické společnosti ve státním 

zřízení nemůže nastat demokratickými prostředky, tak jak se hlásalo v programovém 

prohlášení Sociálnědemokratické dělnické strany Německa, nýbrž vznikne revoluční 

přeměnou společnosti. „Svoboda spočívá v tom proměnit stát z orgánu nadřízeného 

společnosti v orgán jí veskrze podřízený […] Dnešní kapitalistickou společnost, 

existující ve všech kulturních zemích, více či méně ovlivňuje a pozměňuje specifický 

vývoj té které země […] Mezi kapitalistickou a komunistickou společností leží období 

revoluční proměny jedné společnosti v druhou. Forma odpovídala také politickému 

období přechodu, v němž stát nemůže být ničím jiným než revoluční diktaturou 

proletariátu. Program se však neobírá ani touto diktaturou, ani příštím ústrojím 

komunistické společnosti“.156 

Marx velmi kritizoval Lassallovy teze v programu a formulaci „železného zákona 

mzdového“.  Podle Marxe vycházel Lassalle při formulaci železného zákona mzdového 

z nesprávného pochopení utváření mezd v kapitalistickém systému. Marx se domníval, 

že v kapitalismu se mzdy utvářely zcela jiným způsobem. Zaměstnavatel (kapitalista) 

obecně vyplácel dělníkovi mnohem nižší mzdu, než byla reálná hodnota jeho práce. 

Nadhodnotu157 dělníkovy práce si poté kapitalista přivlastnil.  Z tohoto důvodu Marx 

přirovnal námezdní práci k systému otroctví, na nějž nemá výraznější vliv výše 

dělníkovy mzdy. Marx použil k Lassallově definici „železného zákona mezd“ 

přirovnání: „Je to tak, jako kdyby mezi otroky, kteří konečně odhalili tajemství otroctví 

a vzbouřili se, jeden z otroků vězící v zajetí zastaralých představ, razil jako heslo 

                                                 
156 MARX, Karel, pozn. 56, s. 44. 
157 Rozdíl mezi mzdou dělníka a skutečnou hodnotou práce. Marx teorii nadhodnoty a utváření mezd v kapitalismu rozpracoval 
především ve své slavné knize Kapitál: Kritika politické ekonomie.  



 47 

vzpoury: otroctví musí být zrušeno, protože za soustavy otroctví nemůže strava otroků 

stoupnout nad určité nízké maximum.“ 158 

5.2 Bismarck ův protisocialistický zákon a po čátky sociálního 
zákonodárství  

 

Po přijetí Gothajského programu se nově vzniklá Sociálnědemokratická strana 

pomalu stávala organizací s velkou masovou členskou základnou. Říšský kancléř 

Bismarck v rámci politiky cukru a biče chtěl potlačit sociálně demokratické hnutí tím, 

že jej postaví mimo zákon.  Pro Bismarcka sociální demokraté představovali státně 

nespolehlivou stranu, přestože o socialistickém a dělnickém hnutí v Prusku věděl pouze 

velmi málo i „…jeho postoj k marxismu byl hodně staromódní. Marx zemřel v roce 

1883, své nejlepší dílo napsal před dvaceti lety, a Bismarck nevěděl nic o vývoji odborů 

a o praktických bodech socialistického programu. Sociální demokraty stále vnímal jako 

rudé revolucionáře z roku 1848.“159 Nejvíce se obával republikánských a 

demokratických idejí, jež by mohly narušit tradiční monarchistický řád a dosavadní 

sociální pořádek.  

Proto se rozhodl na přelomu let 1878/1879 realizovat konzervativní obrat 

(konservativen Wende), stvrzující společensky silný a soudržný monarchistický stát. 

Chtěl sociálně demokratické straně odradit dělnickou třídu a posílit její loajalitu 

k monarchii. K tomuto kroku mu mělo dopomoci i moderní sociální zákonodárství 

postupně realizované v letech 1883–1889. Zavedl pojištění pro případy nemoci 

(Ansprüche im Falle von Krankheit, 1883), pracovního úrazu (Unfall, 1884), invalidity 

a stáří (Alter und Invalidität). Díky těmto krokům vznikla první ucelená soustava 

povinného sociálního pojištění ve světě. 160  

Důležitým a konkrétním Bismarckovým krokem v boji proti sílícímu sociálně 

demokratickému hnutí bylo tzv. protisocialistické zákonodárství uskutečněné v letech 

1878–1890. Pro persekuci Sociálnědemokratické strany Bismarckovi posloužily dva 

nezdařené atentáty na císaře Viléma I. v roce 1878. Po prvním pokusu se Bismarck 

neúspěšně pokoušel prosadit protisocialistický zákon, neboť s výjimkou konzervativců 

všechny ostatní politické strany návrh zákona odmítly (opoziční katolická strana 

                                                 
158 MARX, Karel, pozn. 56, s. 50. 
159 TAYLOR, Alan J. P.: Bismarck. Praha: Baronet, 1998. ISBN 80-7214-084-1. S. 206. 
160 ANN KATHERINE ISAACS, et al., pozn. 53, s. 87.  
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Centrum, liberální Pokroková strana i Národní liberální strana). 161  Po druhém pokusu, 

při němž byl navíc císař zraněn, se Bismarckovi protisocialistický zákon podařilo již 

prosadit, přičemž se ani v jednom případu neprokázala žádná provázanost atentátníků se 

sociální demokracií. Pomohlo mu i nové rozložení politických sil v parlamentu, kde po 

vypsání nových voleb výrazně posílila Konzervativní strana. Dne 21. října 1878 byl 

vydán říšský zákon proti „snahám sociální demokracie představující všeobecné 

ohrožení“, podpořený hlasy konzervativců a tentokrát i Národní liberální stranou. Zákon 

měl platnost dvou let a v jeho důsledku došlo k zakázání sociálnědemokratických a 

socialistických spolků a organizací. Zamezilo se i rozšiřování nelegálních tiskovin. 

Členové těchto spolků emigrovali nebo odešli ze svých domovů.162 

 V exilu však vycházely sociálně demokratické tiskoviny, například v Curychu list 

Sozialdemokrat vydávaný od roku 1879. Od roku 1880 sociální demokraté prokazovali 

snahy vnitřně se konsolidovat.  Po přijetí protisocialistického zákona se například 

konaly první tajné sjezdy strany. Dne 1. října 1890 došlo ke zrušení protisocialistického 

zákona. Po dobu platnosti zákona (1878-1890) bylo celkem zakázáno 155 periodik a 

odsouzeno přes 1500 členů a příznivců strany.163  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 RÁKOSNÍK, Jakub, pozn. 44, s. 132. 
162 K politické persekuci sociální demokracie srov. RIEBER, Christof: Das Sozialistengesetz: die Kriminalisierung einer Partei, in: 
ARNSBERG, Gad, et al.: Politische Gefangene in Südwestdeutschland. Tübingen: Haus der Geschichte Baden-Württemberg, 2001 
s. 166 – 195. ISBN 3-87407-382-3.  
163ALBRECHT, Willy: Ende der Illegalität – Das Auslaufen des Sozialistengesetzes und die deutsche Sozialdemokratie im Jahre 
1890. Heidelberg: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, 1990. ISBN 978-3-928-88004-6. S. 11-15. 
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6. Eduard Bernstein a revisionismus 
 

Eduard Bernstein byl předním teoretikem a obhájcem marxistického revisionismu   

v Sociálnědemokratické straně Německa. Pocházel z židovské rodiny. V letech 1866 až 

1878 pracoval jako bankovní úředník. V roce 1872 se stal členem eisenašské 

Sociálnědemokratické dělnické strany Wilhelma Liebknechta a Augusta Bebela. V roce 

1875 byl zaměstnán v přípravném výboru na sjednocovacím sjezdu v Gothě. Na základě 

Bismarckových protisocialistických zákonů odešel do emigrace do švýcarského 

Curychu, kde později začal vydávat stranický list Sozialdemokrat. Jako novinář 

přispíval i do socialistického měsíčníku Sozialistische Monatshefte. V roce 1888 byl na 

osobní Bismarckovu žádost vypovězen ze Švýcarska. Od téhož roku pobýval 

v Londýně, kde navázal kontakty s předními představiteli Fabiánské společnosti, již 

představovali manželé Webbovi, George Bernard Shaw, Graham Wallas či tajemník 

společnosti Edward Pease. I v exilu setrvával v úzkém kontaktu s významnými členy 

tzv. II. internacionály, například Karlem Kautskym. S Friedrichem Engelsem udržoval 

přátelský vztah, po jeho smrti byl dokonce pověřen vydáváním jeho spisů. Pod vlivem 

fabianismu začal rozvíjet revizionistické myšlenky.164  

Do Německa se vrátil v roce 1902 jako člen Sociálně demokratické strany a začal 

revidovat a modernizovat některé dosavadní marxistické názory, o nichž se podrobněji 

zmíním v následujících kapitolách. Bernsteinův revizionistický postoj vyvolal bouřlivou 

diskuzi mezi straníky již proto, že byl blízkým spolupracovníkem Engelse.165 Velký vliv 

na Bernsteina kromě fabianismu mělo také novokantovství166 a positivismus.167 Eduard 

                                                 
164 K ideologickému ovlivnění Bernsteina blíže srov. FLETCHER, Roger: Bernstein in Britain: Revisionism and Foreign Affairs. 
[online]. The International History Review. roč. 1, 1979, Taylor & Francis, Ltd., s. 349-375, [vid. 22. 10. 2012], dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/40105019 
165 Po Engelsově smrti byl dokonce pověřen vydáváním jeho spisů. 
166 Novokantovství jako filosofický směr vycházelo z učení Immanuela Kanta. Rozvíjelo se v Německu přibližně od druhé poloviny 
19. století. Někteří z představitelů této filosofické školy projevovali zájem o aktuální dělnickou otázku a zároveň sympatizovali 
s německou sociální demokracií. Jeden z  představitelů F. A. Lange zveřejnil v roce 1865 knihu Die Arbeiterfrage. Ihre Bedeutung 
für Gegenwart und Zukunft (Dělnická otázka její význam dnes a v budoucnu). Na Langeho zájem o socialismus a dělnickou otázku 
navázali další představitelé novokantovství, zejména Paul Natrop a Hermann Cohen. Oba jmenovaní hledali v dělnickém hnutí 
zvláštní morální základnu socialismu. Z dějinného vývoje socialistického hnutí udělali etickou problematiku. Hermann Cohen 
v návaznosti na Kantův kategorický imperativ razil ideu, že „…je nekonečným úkolem jedinců a pospolitostí realizovat ideu 
mravního života“. Zásadním způsobem odmítnul Marxovo materialistické pojetí dějin. Tvrdil, že zlepšení ekonomických poměrů 
samo o sobě nepovede k lepší a morálnější společnosti.  Podle Cohena stát nebyl nástrojem moci a symbolem třídní nadvlády tak, 
jak si představovali marxisté, ale jako „právnická osoba“ ztělesňoval nejvyšší vzor etického sebeuvědomění. K novokantovství více 
srov. MAJOR, Ladislav: Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1991. ISBN 
8070664622.S.91-107. 
167 Pozitivismus jako filozofické a metodologické stanovisko vychází jen z ověřitelných faktů. Bernsteinova sociálně demokratická 
analýza byla postavena především na pozitivistických a empirických faktech. Statisticky podloženými fakty poukázal na to, že se na 
přelomu 19. a 20. století rozšiřovalo akciové vlastnictví, zvýšily se reálné mzdy a rozšiřoval se počet členů střední třídy. 
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Bernstein se v roce 1903 stal za Sociálnědemokratickou stranu Německa členem 

Říšského sněmu. Funkci poslance vykonával až do roku 1928.168  

6.1 Bernsteinova revize marxistického myšlení 
 

Eduard Bernstein publikoval v roce 1899 knihu s názvem Předpoklady socialismu a 

úkoly sociální demokracie,169 jež zásadním sociálně demokratickým způsobem170 

revidovala nejen marxistickou analýzu kapitalismu, ale i marxistické myšlení obecně, 

když podrobil kritice marxistickou zásadu diktatury proletariátu.171 Ve výše zmíněné 

knize vyslovil větu, vystihující pojetí socialismu jako hnutí s mravním a etickým 

charakterem „…hnutí jest vše, konečný cíl není ničím “.172 Socialistické hnutí, hodnotil 

nikoliv podle toho, jaký sledovalo cíl (sociální převrat, revoluci), ale podle skutečných 

výsledků, jichž dosahovalo (sociální spravedlnost ve společnosti).  Dělnická třída měla 

bojovat za postupné reformy v rámci kapitalistického systému a ne jej svrhnout násilnou 

cestou.  

Politolog rakouského původu Manfred Steger k Bernsteinovu revizionistickému 

myšlení podotkl: „Domníval se, že ortodoxní marxismus, jenž hlásal socialistickou 

revoluci na základě třídního konfliktu, se stal přežitým. Věřil, že socialismu může být 

dosaženo prostřednictvím evolučních prostředků, například skrz zastupitelskou 

demokracii a spoluprácí mezi lidmi napříč společenskými třídami […] Kapitalismus se 

podle Bernsteina stal dostatečně adaptabilní k společenským změnám, aby mohl přerůst 

v socialismus.“173  

Bernstein v knize na základě sledování dobových trendů a statistik podložil své 

tvrzení, že se neprohlubují třídní rozdíly a nedochází k dělení společnosti na dvě třídy: 

třídu vykořisťujících (třída kapitalistů) a vykořisťovaných (dělnická třída), a 

nezvyšovalo se tak společenské napětí, jež mělo způsobit pád kapitalismu. Naopak se 

měnila třídní struktura společnosti. Bernstein v knize poukázal na fakt, že došlo 
                                                 
168 K Bernsteinově biografii srov. Introduction, in: BERNSTEIN, Eduard: The Preconditions of Socialism: Cambridge Texts in the 
History of Political Thought. 1.vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. ISBN 9780521398084. S. 15 – 37. 
169 Kniha vyšla v německém jazyce pod názvem Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. 
V anglickém vydání pod názvem The Preconditions of Socialism. 
170 Bernstein ukázal, že kapitalismus nebyl systémem třídního útlaku, ale byl reformovatelným například díky smíšené ekonomice a 
její regulaci či prostřednictvím sociálního státu.  
171 Diktatura proletariátu byla podle Marxe přechodová fáze mezi kapitalismem a komunistickou společností. Po úspěšné 
socialistické revoluci na sebe poté všechnu moc strhne dělnická třída. Srov. MARX, Karel; ENGELS Bedřich, pozn. 12, s. 27 – 34. 
172BERNSTEIN, Eduard. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart: J. H. W. Dietz, 
1899, s. 186, [vid. 13. 10. 2012], dostupné z: http://archive.org/stream/dievoraussetzun00berngoog#page/n10/mode/2up. 
173 STEGER, Manfred: The Quest for Evolutionary Socialism: Eduard Bernstein and Social Democracy. 1.vyd. Cambridge: 
Cambridge University Press , 1997. ISBN 9780521582001. S. 146. 
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například k výraznému nárůstu tak zvané střední třídy.174 Ekonomický prospěch se na 

přelomu 19. a 20. století týkal prakticky všech společenských tříd, nejen kapitalistů, ale 

i dělnické třídy.  

Bernstein dále sledoval, jak dochází k oddělování vlastnictví od kontroly. Ten, kdo 

kontroloval chod podniku, nesplýval s vlastníkem podniku. Řadu podniků měli pod 

kontrolou dobře placení manažeři. To podle Bernsteina směřovalo i k tomu, že manažer 

měl širší cíle než jen orientovat se na co nejvyšší zisk, například lepší pracovní vztahy, 

reputaci podniku apod. „Forma akciové společností má tendenci rozštěpovat kapitál, jež 

byl soustředěn v rukou jednotlivých továrníků.“  175 Právě rozšiřování akciového 

vlastnictví a růst dobře placených odborníků, posilování právní ochrany dělníků a 

poskytování státem garantované sociální péče, vedlo Bernsteina k myšlence reformovat 

kapitalismus, neboť nepředstavoval systém třídního útlaku.  

Bernstein odmítl Marxovy dějinné zákony a nutnost přechodu ke komunistické 

společnosti. K revizi marxistických idejí podle něj měla dopomoci i smíšená ekonomika 

(tedy zásahy státu do tržního systému) a pouze selektivní znárodnění strategických 

ekonomických a průmyslových oblastí (například doky, hutě, železárny…). Jinak 

řečeno odmítl společné vlastnictví výrobních prostředků tak, jak ho požadovali 

marxisté. Tvrdil, že by to pro stát bylo příliš zatěžující. „Při zestátnění všech podniků 

v zemědělství i průmyslu například vznikla otázka, jak velkým rozhledem, odbornými 

znalostmi a talentem by musela být obdařena vláda či národní shromáždění, aby zvládla 

hospodářskou kontrolu tohoto obrovského komplexu?“176  

Bernsteinovo měl za to, že právě smíšená ekonomika a její regulace poskytne dobrý 

základ pro zakládání družstevních podniků a časem se soukromé podniky přemění 

v družstevní závody podporované státem.177 „Pro průmyslové dělníky však skýtá 

družstvo možnost na jedné straně zamezit jejich vykořisťování a na druhé straně jim 

                                                 
174 Jen mezi léty 1896 a 1900 došlo k nárůstu počtu osob platících daň z ročního příjmu nad 100.000 marek. Bernstein tento příklad 
uvedl na základě dvou spolkových zemí Pruska a Saska. 
Zdroj: BERNSTEIN, Eduard, pozn. 64, s. 12. 
175 Bernstein upozornil i na velký nárůst malých a středních podniků na v Prusku na přelomu 19. a 20. století. 
Malé podniky (1—5 osob) r. 1882 2,457.950, r. 1895 3,056.318, přírůstek 24.3 procent;  
malé podniky střední (6—10 osob) r. 1882 500.097, r. 1895 833.409, přírůstek 66.6 procent;  
větší podniky střední (11—50 osob) r. 1882 891.623, r. 1895 1‚620.848, přírůstek 81.8 procent. Srov. BERNSTEIN, Eduard, pozn. 
64, s. 53. 
176 BERNSTEIN, Eduard, pozn. 64, s. 84-85. 
177 BERNSTEIN, Eduard, pozn. 64, s. 146. 
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poskytnout různé prostředky, jež jim pomáhají v jejich nezávislosti. Je známo, jakou 

mají dělníci oporu v družstvech v době tísně.“178 

Bernstein vnímal sociální demokracii jako organizovaný liberalismus. „Socialismus 

[přesněji sociální demokracie-pozn. J. C.] by se mohl také nazývat organizovaným 

liberalismem. Sociální demokraté usilují o stejné principy jako liberálové, žádají 

demokratickou ústavu a její principy přístupné všem občanům.“179    

Ekonomické rozdíly mezi buržoazií a dělnickou třídou měly být státem postupně 

odstraněny pomocí sociálních a právních reforem či zajištěním spravedlivého rozdělení 

bohatství ve společnosti ekonomickými a redistribučními programy.180  

6.2 Bernstein a formulace Erfurtského programu 
 

 Eduard Bernstein se stal společně s Karlem Kautskym, Augustem Bebelem, 

Wilhelmem Liebknechtem či Friedrichem Engelsem autorem programové předlohy k 

tzv. Erfurtskému programu. Kromě Bernsteina představovali všichni zmínění zastánce 

ortodoxních marxistických myšlenek. Společně vytvořili teoretickou i praktickou část 

programového návrhu, jejž zapracovali do politického programu na sjezdu 

Sociálnědemokratické strany Německa, který se konal mezi 14. ̶ 20. října 1891 

v Erfurtu. Teoretická část programu vycházela z marxistických zásad získání politické 

moci dělnickou třídou či zrušení soukromého vlastnictví. Fakt, že se Erfurtský program 

posouval mnohem radikálněji k marxistické doktríně, proto nepřekvapil. Velký vliv na 

to měla i skutečnost, že během trvání Bismarckova protisocialistického zákona se uvnitř 

strany marxismus stal dominantnějším ideologickým směrem než reformistické 

myšlenky Lassella či Bernsteina.181  

 Eduard Bernstein byl autorem praktické části programu, do níž zapracoval řadu 

sociálně demokratických požadavků, víceméně velmi podobných Gothajskému 

programu. Tato část obsahovala následující politické předpoklady: zavedení 

všeobecného volebního práva, potřebu vytvoření zákona o osmihodinové pracovní době 

či požadování legislativní úpravy ochrany života a zdraví dělníků při práci. Bernstein 

zároveň oproti marxistické části Erfurtského programu zdůraznil požadavek sociální 

                                                 
178 BERNSTEIN, Eduard, pozn. 64, s. 82. 
179 BERNSTEIN, Eduard, pozn. 64, s. 91. 
180 BERNSTEIN, Eduard, pozn. 64, s. 133. 
181 Blíže k Erfurtskému programu srov. BOVENSCHEN, Albert, pozn. 49, s. 86 – 211. 
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spravedlnosti napříč všemi společenskými skupinami. „Sociálnědemokratická strana 

Německa nebojuje za vytvoření nových třídních výsad a privilegií, ale usiluje o zrušení 

samotných rozdílů mezi společenskými třídami. Usiluje o stejná práva a povinnosti pro 

všechny bez rozdílu pohlaví či rasy. Z dnešního pohledu vychází, že je nutností bojovat 

nejen proti vykořisťování a útlaku dělníků, ale proti jakékoliv sociální 

nespravedlnosti.“182  

 V Sociálnědemokratické straně Německa od formulování Erfurtského programu 

panoval názorový rozpor mezi zastánci marxistických idejí a revizionisty.  

6.3 Jak dál? Marxismus nebo revizionismus? 
 

 Přes dominanci marxistické ideologie panovalo uvnitř strany mnoho různorodých 

revizionistických myšlenkových směrů. Jedno z reformních křídel strany představovali 

tzv. die Jungen, upozorňující na přílišný vliv některých marxistických představitelů 

strany. Dále poukazovali na skutečnost, že se nevěnuje dostatečná pozornost střední 

třídě. Die Jungen doporučovali vrátit se k programovým požadavkům plynoucím 

z Gothajského programu. Část členů ze stranické frakce die Jungen inklinovala 

k anarchismu. Pod vlivem Gustava Landauera183 založili Sdružení nezávislých 

socialistů (Verein unabhängiger Sozialisten). Po Erfurtském sjezdu byla dokonce řada 

členů a sympatizantů die Jungen za své reformní názory a postoje ze 

Sociálnědemokratické strany vyloučena.184 

 Dalším výrazným propagátorem reformních názorů byl předseda bavorské sociální 

demokracie Georg von Vollmar, jenž ve straně prosazoval užší spolupráci se všemi 

progresivními stranami či silami napříč politickým spektrem - liberálními, 

konzervativními i křesťanskosociálními sdruženími, pokud usilovala o politiku 

založenou na základě sociálně-politických reforem s cílem zasadit se o práva a podporu 

                                                 
182 Srov. Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Das Erfurter Programm, [online], [vid. 27. 1. 2013], dostupné z: 
https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1891/erfurt.htm; 
 WEBER, Hermann: Das Prinzip Links. Beiträge zur Diskussion des demokratischen Sozialismus in Deutschland 1848-1990. Eine 
Dokumentation. Berlin: Ch. Links, 1992. ISBN 978-3-86153-031-2, s. 47 – 49; MEHRING, Franz, pozn. 47, s. 334-336. 
183 Gustav Landauer byl německým anarchistickým aktivistou, jenž byl ovlivněn velmi ovlivněn myšlenkami Petera Kropotkina.  
184 SCHÖNHOVEN, Klaus; BRAUN, Bernd: Generationen in der Arbeiterbewegung. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 
2005. ISBN 3-486-57589-9. S. 39 – 51; K opozici uvnitř Sociálnědemokratické strany Německa srov. MÜLLER, Dirk. Idealismus 
und Revolution: Zur Opposition der Jungen gegen den sozialdemokratischen Parteivorstand 1890 bis 1894. Berlin: Colloquium 
Verlag, 1975. ISBN 978-3767803879. 
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střední třídy. Za pilíře státní sociální politiky považoval například bezplatné veřejné 

školství či zajištění adekvátní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.185  

 V roce 1890 se Vollmar stal ústřední postavou při velké reformistické rozepři uvnitř 

Sociálnědemokratické strany Německa, jež se týkala tzv. Agrární otázky                               

(die Agrarfrage). Vollmar se prostřednictvím tzv. Agrárního programu                                  

(das Agrarprogramm), jenž poskytoval mnohá podpůrná opatření, snažil více 

propagovat stranu u venkovského obyvatelstva z jižního Německa a rozšířit počet jejích 

voličů. Na tomto území navíc sociální demokraté neměli příliš početnou voličskou 

základnu, neboť nešlo o průmyslovou oblast. Její voliči se rekrutovali převážně 

z průmyslových částí severního Německa a strana tradičně bodovala u městského 

proletariátu. Marxističtí představitele strany Bebel a Kautsky se orientovali právě na 

tuto část voličstva a jakoukoliv agitaci ve venkovských oblastech zanedbávali. Ostře 

vystoupili i proti Vollmarovým revizionistickým tezím zastávajícím názor, že 

nedocházelo k zániku malorolnictva na německém venkově. Kautsky i Bebel se striktně 

drželi Marxovy analýzy v oblasti zemědělského hospodaření v kapitalistickém systému. 

Podle nich průmysl zcela zdevastoval zemědělský sektor a malorolníci měli na tradičně 

zemědělském venkově čím dál více strádat v důsledku centralizace půdy v rukou 

velkostatkářů.186 

  Georg von Vollmar se s těmito marxistickými tezemi neztotožňoval. 

Nepředpokládal, že by mělo dojít k zániku malorolnictva na venkově, což dokládal i 

četnými statistickými podklady. Vollmarova snaha o podporu Agrárního programu u 

venkovského obyvatelstva uvnitř strany narazila u čelních marxistických představitelů. 

August Bebel i Karl Kautsky se jako jedni z nich drželi marxistických postojů a další 

agitaci u venkovského obyvatelstva odmítli. V důsledku jejich rozhodnutí se strana dále 

soustředila výhradně na voličstvo rekrutované z průmyslových dělníků ve větších 

městech. Vollmar podobně jako Bernstein upozorňoval na neaktuálnost nauky o třídním 

boji a zdůrazňoval potřebu její revize. 187  

                                                 
185 WEBER, Hermann, pozn. 67, s. 65; srov. MEHRING, Franz, pozn. 47, s. 332. 
186 K otázce agrární srov. § 87, in: MASARYK, Tomáš Garrigue: Otázka sociální: základy marxismu filosofické a sociologické. 4. 
čes. vyd. Praha: Čin, 1947, s. 171 – 172; Přesto byl postoj Karla Kautského v otázce kapitalismu a jeho vlivu na zemědělství 
nejednoznačný. Ve spisu Agrární otázka tvrdil z roku 1899, že německé rolnictvo se historicky stavělo proti zájmům dělnické třídy 
(například důrazem na soukromé vlastnictví půdy). Na druhé straně si všímal skutečnosti, že německé rolnictvo bylo čím dál více 
závislé na kapitálových investicích velkostatkářů. Srov. MILLER, David (ed.), pozn. 10, s. 206-207. 
187 Srov. § 82 in: MASARYK, Tomáš Garrigue, pozn. 70, s. 171 – 172. 
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 Revizionisté usilovali o navázání užší spolupráce s pokrokovými stranami, jež by se 

stavěly proti marxistickým tezím o koncentraci kapitálu v rukou velkopodnikatelů či 

nauce o třídním boji. Obhajovali reformní myšlenky, jež byly skeptické vůči třídní 

diferenciaci na vykořisťované dělníky a vykořisťující kapitalisty. Uvnitř strany 

reformátoři usilovali o ryzí sociálnědemokratickou politiku, jež reformami a 

demokratickou cestou promění kapitalismus v systém, který se stane prospěšným a 

spravedlivým napříč všemi sociálními skupinami. Bernstein předpokládal možnost 

většího vlivu revizionistů uvnitř strany. Podle něj bylo důležité, aby větší část sociálních 

demokratů postupně našla odvahu osvobodit se od marxistické terminologie, jež se do 

značné míry přežila.188  

 Proti argumentům revizionistů se vyhranila původem polská marxistka a 

revolucionářka Rosa Luxemburgová. Za dobu pobytu v Německu se stala čelní 

představitelkou marxistického křídla sociálních demokratů. Propagovala názor, že 

prostřednictvím zastupitelské demokracie a dalších reforem se socialismu nemůže 

dosáhnout. Podle ní mohlo být socialistické společnosti dosaženo pouze revolučním 

aktivismem, například prostřednictvím masových stávek dělnické třídy. O Eduardu 

Bernsteinovi prohlásila, že z marxistické filozofie udělal pouhou hromadu suti.189 

Luxemburgová vydala v roce 1899 antirevizionistické dílo s názvem Sociální reforma 

nebo revoluce (Sozialreform oder Revolution), v němž tvrdila, že kapitalistický systém 

nelze přizpůsobit společenským změnám tak, aby mohl přerůst v socialismus. 

Předpovídala naopak úplný ekonomický krach kapitalistického systému v důsledku 

toho, že trh nedokáže pojmout veškerou nadhodnotu, jež vznikne ve výrobní sféře. 

Podle Luxemburgové reforma kapitalistického systému nic nevyřeší, pouze se zajistí 

jeho prodloužení, nikoliv jeho dlouhodobé přežití.190  

 V roce 1903 na sjezdu Sociálnědemokratické strany Německa v Drážďanech, kde 

probíhala debata o politické taktice strany, byli revizionisté poraženi. Většina 

stranických delegátů se přiklonila programově k marxistickému směřování a taktice 

                                                 
188 Sozialistischer „Radikalismus”: Rosa Luxemburg „Sozialreform oder Revolution”. Deutsche Geschichte in Dokumenten und 
Bildern [online], [vid. 3. 2. 2013], dostupné z: 
http://germanhistorydocs.ghidc.org/sub_document.cfm?document_id=769&language=german; srov. MORGAN, David. The Father 
of Revisionism Revisited: Eduard Bernstein [online], roč. 51, 1979, č. 3, s. 525-532, [vid. 30. 10. 2012], dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/1876635 
189MORGAN, David, pozn. 73, s. 528. 
190 Sozialistischer „Radikalismus”: Rosa Luxemburg „Sozialreform oder Revolution”. Deutsche Geschichte in Dokumenten und 
Bildern [online], [vid. 3. 2. 2013], dostupné z: 
http://germanhistorydocs.ghidc.org/sub_document.cfm?document_id=769&language=german 
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založené na třídním boji.191 Přes porážku se revizionistům podařilo silnou pozici uvnitř 

strany udržet. Od marxistických východisek sociální demokraté definitivně upustili až 

v roce 1959 na programovém sjezdu v Godesbergu. V programovém prohlášení                   

tzv. Godesberského programu sociální demokraté jako nové cíle strany vyhlásili 

svobodu, spravedlnost a solidaritu. Zároveň odmítli plánované hospodářství a kontrolu 

ekonomické moci.192  

6.4 Svobodné odborové hnutí 
 

 Revizionistická debata uvnitř sociální demokracie měla vliv i na tzv. svobodné 

odborové hnutí (freie Gewerkschaften). Jeden z nejvýznamnějších odborových předáků 

Carl Legien chtěl držet hnutí nezávisle na stranické marxistické ortodoxii a usiloval o 

zajištění svébytného vývoje pro odbory.193 Odmítal politický aktivismus spojený 

s masovými stávkami, jež propagovala Rosa Luxemburgová. Tato skutečnost byla i 

příčinou jedné z ústředních debat mezi odborovými funkcionáři a předními sociálními 

demokraty před první světovou válkou. Tak zvaná debata o masové stávce 

(Massenstreikdebatte) byl ideový spor mezi marxisticky orientovanými funkcionáři 

strany typu Augusta Bebela a odborovými předáky. První se domnívali, že odbory musí 

zastávat stejné socialistické, respektive marxistické ideály jako většinová část stranické 

organizace sociálních demokratů.194 Odboráři oproti tomu zcela odmítali debatu o 

masové stávce, protože podle nich její základ spočíval v hlubokých politických i 

sociálních konfliktech. Strategie masové stávky podle odborářů zcela ochromovala 

reformní kurz strany a mimo jiné mohla ohrozit i celkový společenský pokrok. 

Revizionistický postoj odborářů vadil předním stranickým politikům natolik, že až do 

počátku 20. století se neúčastnili odborových kongresů. Kompromis mezi sociálními 

demokraty a odboráři přinesla tak zvaná Mannheimská dohoda z roku 1906. Díky ní se 

odbory staly rovnocenným partnerem Sociálnědemokratické strany. Dohodlo se, že 

                                                 
191 OSTERROTH, Franz; SCHUSTER, Dieter, pozn. 42. 
192 MÜLLER, Helmut; KRIEGER Karl Friedrich; VOLLRATH Hanna, pozn. 45, s.371 - 372. 
193 Carl Legien byl předsedou Generální komise odborových svazů (Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands), která 
usilovala o rozvoj odboru, jejich vlastní sociální a politickou iniciativu. 
194MÜLLER, Helmut; KRIEGER Karl Friedrich; VOLLRATH Hanna, pozn. 45, s. 239. 
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sociální demokraté i odboráři navenek budou vystupovat jednotně a v praxi nebudou 

používat možnost masové stávky. 195  

 Německé odborové hnutí bylo mnohem roztříštěnější než podobné organizace ve 

Velké Británii. Ve velké míře byly ovlivňovány marxistickou ideologií. Vznikla však i 

samostatná odborová hnutí například liberálně orientované Hirsch-Dunckerovy odbory 

či řada konfesionálně orientovaných odborů. V porovnání vývoje odborového hnutí                                

ve Velké Británii i Německu byly značné rozdíly.  Upozorňuje na ně německý ekonom 

a sociolog Oliver Nachtwey, autor jedné z nejnovějších analýz k dějinám německé 

sociální demokracie a britské Labouristické strany. Podle něj se ve Velké Británii i díky 

rozvinutější kapitalistické společnosti odborové hnutí formovalo dříve. Ve Velké 

Británii byly odbory navíc mnohem spojenější se stranickou politikou Labouristické 

strany. V Německu podle něj odborové organizace usilovaly od svých raných počátků    

o daleko větší autonomii.196 Srovnání a analýze sociálního a politického vývoje se více 

budu podrobněji ve druhé části diplomové práce.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 SCHÖNHOVEN, Klaus: Gewerkschaften als Massenbewegung im Wilhelminischen Kaiserreich 1890 bis 1918, in: BORSDORF, 
Ulrich, Geschichte der deutschen Gewerkschaften. Köln, 1987, s .191-196 a s. 236 – 242. ISBN 3-7663-0861-0. 
196 NACHTWEY, Oliver: Marktsozialdemokratie. Die Transformation von SPD und Labour Party. VS-Verlag, Wiesbaden 2009. 
ISBN 978-3531168050. S. 46. 
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7. Komparace 
 

 Druhou část práce budu věnovat do značné míry rekapitulaci a poté srovnání 

dějinného vývoje ve Velké Británii a Německu. Zaměřím se především na styčné body 

předchozí části diplomové práce, jako jsou dělnické a odborové hnutí, sociální reformy 

a snahy o revizi marxistické ideologie v obou zmíněných zemích. Poukáži na otázku, do 

jaké míry revizionistické myšlenky Fabiánské společnosti  ovlivňovaly formování 

německé sociální demokracie a v čem se naopak socialistické hnutí v obou zemích 

rozcházelo.  

 Novodobý vývoj Sociálnědemokratické strany Německa i Labouristické strany, jež 

představil Oliver Nachtwey ve zmíněné monografii, poukazuje na skutečnost, že velkou 

roli ve formování německé sociální demokracie i britské Labouristické strany hrály 

především odlišné národní tradice.  

 Podle Nachtweye Sociálnědemokratická strana Německa i Labouristická strana byly 

sesterské organizace, jež se však víc lišily, než měly společného. Autor má na mysli 

rozdíly v původu, ideových vlivech či kulturní zvyklosti.197 Britská cesta k socialismu 

se již od svých počátků stavěla jednoznačně revizionisticky, místo revoluce spoléhala 

na prosazování sociálních změn parlamentní cestou. Německé socialistické hnutí 

naopak do značné míry ovlivňovala marxistická tradice i revizionistické myšlenkové 

směry. V následující podkapitole se zaměřím na rozdíly v obecném sociálním a 

politickém vývoji. 

7.1 Srovnání sociálního a politického vývoje  
 

 Fabiánská společnost vzešla původně z intelektuálního spolku The Fellowship of 

the New Life, jenž kladl důraz na společenství, jeho hodnoty a celkový obecný 

prospěch.  Slábnoucí individualismus a důraz na komunitu se stal průvodním znakem 

sociálního i politického života na přelomu 19. a 20. století ve Velké Británii. Šlo o 

počátek nové éry tzv. „věku přechodu“ (Age of Transition), jenž se vyznačoval důrazem 

na komunitu a nástupem různých sociálně demokratických hnutí. Vznikalo mnoho 

                                                 
197 NACHTWEY, Oliver, pozn. 75, s. 46. 
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kolektivistických projektů zejména na komunální úrovni (budování obecní 

infrastruktury či veřejných služeb). 198 

V politické oblasti sehrála důležitou úlohu generace tzv. „nových lidí“ (New 

People), jak je označil Sydney Webb. Právě tito lidé se stávali nositeli moderních 

myšlenek a postojů a měli vliv i na utváření Labouristické strany.199 Důležitým 

faktorem se stala také krize klasického „gladstonovského“ liberalismu. Ideje klasického 

liberalismu se ve Velké Británii vyvíjely již v prvních fázích industrializace 

s provázáním na vznik tržního a kapitalistického hospodářství. Klasičtí liberálové byli 

přesvědčeni o tom, že kapitalismus vytvořil správné podmínky jednotlivcům pro 

sledování jejich vlastních zájmů. 200 

Podle řady dobových sociálních reformátorů došlo na přelomu 19. a 20. století i 

díky vzniku tržního hospodářství k výraznému poklesu hospodářského růstu, zvýšení 

nezaměstnanosti i chudoby obyvatelstva. To souviselo zejména se zavedením volného 

obchodu v první polovině 19. století a následnou zemědělskou krizí v osmdesátých 

letech, jež výrazně zhoršila postavení především nekvalifikované dělnické třídy. Řada 

rolníků odcházela do měst, kde živořili v nevyhovujících sociálních podmínkách. Tyto 

skutečnosti se dostaly do popředí zájmů vlády i řady intelektuálů o sociální problémy a 

politiku. Na počátku 20. století došlo k revizi myšlenek klasického liberalismu. 

Představitelé moderního liberalismu v britské vládě byli přesvědčeni o nutnosti řady 

sociálních reforem, jež měly napravit nepříznivý ekonomický a sociální stav. Začali 

obhajovat tzv. intervencionalismus (nutnost plnit sociální a ekonomické funkce). Vláda 

si uvědomovala zodpovědnost za řízení ekonomiky a poskytování sociální a zdravotní 

péče, důchodů či vzdělání. Později po vzoru Bismarckova sociálního zákonodárství 

dokonce prosadili zavedení systému národního pojištění, který se stal základem 

moderního britského sociálního státu.201  

 V německém prostředí se první socialisticky orientované organizace začaly 

formovat již ve čtyřicátých letech 19. století. Radikální orientaci řady z nich výrazným 

způsobem ovlivňovala marxistická filozofie. Zde se ukazuje i odlišná tradice od britské 

revizionistické cesty k socialistické společnosti. V době čtyřicátých let 19. století 
                                                 
198 Viz s. 7 – 8 a 17 - 18 této práce. Srov. KNIGHT, William, pozn. 4, s. 16; PEASE, Edward, pozn. 2.; SEARLE, Geoffrey, pozn. 3, 
s. 366 – 407. 
199 WEBB, Sydney, pozn. 16. 
200 K analýze Gladstonovského liberalismu srov. SCHUMPETER, Joseph, pozn. 27, s. 402–405. 
201 Viz 18 – 21 této práce. Konkrétně k liberálním sociálním reformám srov. The Liberal Party and Social Welfare Politics, in: 
SEARLE, Geoffrey, pozn. 3, s. 366 – 407. 
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předpokládal Komunistický manifest třídní boj a potřebu socialistické revoluce. Jejím 

důsledkem se měl stát zánik soukromého vlastnictví a vytvoření tzv. beztřídní 

společnosti. Vznik Komunistického manifestu i radikálně orientovaných marxistických 

organizací byl zcela určitě reakcí na negativní jevy, jež postihly dělnickou třídu v 

důsledku industrializačního procesu. Ten byl spojen s úpadkem textilního průmyslu či 

se zemědělskou krizí. Špatné pracovní podmínky a nízké mzdy tkalců, masová chudoba 

námezdních dělníků, řemeslníků či venkovských rolníků hledajících ve městech práci, 

se staly příčinou častých povstání. Nejznámějším z nich byla tzv. „hladová vzpoura“ ve 

Slezsku roku 1844, již potlačila pruská armáda. Zároveň však pruská vláda podpořila 

vznik tzv. Ústředního výboru pro blaho pracujících tříd (Zentralverein für das Wohl der 

arbeitenden Klassen), jenž měl podpořit boj proti chudobě vytvářením plánu sociálních 

reforem, jež by zvýšily životní úroveň dělnické třídy. Po březnové revoluci státní moc 

řadu radikálních socialistických hnutí zakázala. Až přibližně od šedesátých let 19. 

století vznikly dělnické vzdělávací spolky a družstva, z nichž nejvýznamnějším se stal 

Všeobecný německý dělnický spolek (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein). Ten byl 

ve své podstatě prvním politickým dělnickým hnutím, který neovlivnila marxistická 

filozofie. Představitelé spolku chtěli zlepšit postavení řemeslníků a dělníků zakládáním 

družstev. Usilovali také o rozšíření volebního práva pro dělnickou třídu a její zastoupení 

v zákonodárných orgánech. Tyto změny měly odstranit třídní protiklady. Odmítáním 

násilného třídního boje a revizionistickými myšlenkami se stal Všeobecný německý 

dělnický spolek ojedinělou socialistickou organizací své doby.202 

V Německu byla daleko větší radikalita dělnického a socialistického hnutí spojena 

hlavně s industrializačním procesem od první poloviny 19. století. Ve Velké Británii 

došlo k zintenzivnění řešení dělnické otázky až ke konci 19. století.  V této době vznikla 

nejen Fabiánská společnost, ale také sociálně demokratické organizace jako Nezávislá 

dělnická strana (Independent Labour Party).203 Obě se staly přímými předchůdci 

Labouristické strany. Bez výraznějšího ohlasu mezi britskou dělnickou třídou zůstala 

marxisticky orientovaná Sociálně demokratická federace. Bližší srovnání odborového a 

dělnického hnutí a postoj k marxistické ideologii je tématem následujících kapitol. 

                                                 
202 OSTERROTH, Franz - SCHUSTER Dieter, pozn. 42; MEHRING, Franz, pozn. 48, s. 77- 91. 
203 Viz s. 23-24 této práce.  
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7.2 Odborové a d ělnické hnutí 
 

Odborové hnutí ve Velké Británii mělo delší historii než v německém prostředí.                        

Ve Spojeném království hrály odborové organizace poměrně významnou roli dávno 

před vznikem Labouristické strany, jež se z nich na počátku 20. století ve své podstatě 

etablovala. V Německu to do určité míry bylo naopak. První vznikala dělnická politická 

hnutí a teprve poté na nich často závislé odbory.   

Od šedesátých let 19. století se počet členů v britských odborech zvyšoval i proto, 

že poskytovaly určitou zaopatřovací funkci pro své příslušníky a jejich rodiny. V této 

době vzniklo významné centrální britské odborové sdružení s názvem Odborový 

kongres (Trades Union Congress). Přesto si jednotlivé odborové svazy zachovávaly 

samostatnost. Až v roce 1871 je ve Spojeném království legalizoval zákon (Trade 

Union Act). Na konci 19. století došlo ke vstupu odborů do politiky, když zajišťovaly 

financování volební kandidátky Nezávislé dělnické straně. V roce 1900 se odbory 

podílely přímo na založení „své“ politické strany, jež dostala později název 

Labouristická strana.204 

V revolučních letech 1848–1849 se v Německu objevovala první dělnická sdružení, 

obhajující zájmy dělnické třídy. Jedním z nich bylo Všeobecné německé dělnické 

bratrstvo (Allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung). Tato organizace nejen bojovala 

za zájmy dělníků v oblasti pracovní doby či mezd, ale podobně jako britské odbory 

plnila i zaopatřovací funkci pro své členy v případě náročných životních situací.  

Od šedesátých let 19. století roli odborů dlouho nahrazovaly dělnické vzdělávací 

spolky. Jedním z nich byl Lassallův Všeobecný německý dělnický spolek, jehož 

význam a postavení v německém dělnickém hnutí jsem naznačil. V Německu bylo 

odborové i dělnické hnutí ve svých počátcích mnohem diferencovanější, než ve 

Velké Británii. Spolky, jež jsem zmiňoval, byly socialisticky orientovanými. Vedle nich 

však paralelně vznikaly i liberálně orientované sdružení a odbory (například dělnické 

spolky, jež inicioval moderní liberál Schulze-Delitzsch či Hirsch-Dunckerovy 

odbory).205 V letech 1878–1890 byla všechna německá odborová sdružení vystavena 

politické perzekuci, protože i na ně se vztahoval Bismarckův protisocialistický zákon.206  

                                                 
204 WASSON, Ellis Archer, pozn. 29, s. 224-225; GILBERT, Felix; LARGE,David Clay, pozn. 26, s. 54. 
205 Viz s. 28 – 29 a 47 – 48 této práce. 
206 BORSDORF, Ulrich et al., pozn. 71, s. 191-196 a s. 236 – 242. 
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Po roce 1890 se stal nejvýraznější tváří německých odborů Carl Legien, předseda 

Generální komise odborových svazů. Zasadil se výrazným způsobem o autonomní 

odborový vývoj. V německém prostředí uvnitř sociální demokracie byla snaha pohlížet 

na odborové organizace jako na podřízené stranické instituce. Typickým příkladem byla 

snaha marxistů vnutit odborům taktiku masové stávky jako prostředek politického 

boje.207  

Britské odbory jako první začaly používat strategii kolektivního vyjednávání. Velký 

vliv na jejich uspořádání měla teorie o syndikalismu manželů Webbových, kteří se jako 

syndikalisté zasazovali o principy kolektivního vyjednávání a následného uzavírání 

kolektivních smluv. Takto prosazovali v odborech demokratické nástroje, jež 

upravovaly a zajišťovaly lepší pracovní podmínky zaměstnanců u jejich zaměstnavatelů. 

Dále Webbovi zdůrazňovali úsilí odborů o tzv. průmyslovou demokracii, znamenající 

určitou „lidovládu“, tedy fakt, že zaměstnanci se měli podílet přímo na řízení podniku. 

Tento krok by podle Webbových nesporně vedl k vyšší produktivitě práce.208 Podobně 

uvažoval i George Douglas Howard Cole, historik a výrazný představitel druhé 

generace fabiánských socialistů, který rozvíjel myšlenku kontroly odborů nad 

průmyslovými obory tzv. cechovního socialismu. Cole vnímal odbory jako 

konstruktivního spojence pro vedení podniku, protože management a zaměstnanci 

tvořili jednotný celek, jenž měl usilovat o co nejlepší fungování firmy.209 

Shrnu-li porovnání britského a německého odborového hnutí, zůstává 

nejdůležitějším faktem, že německé odbory byly autonomnějšími především  v 

politickém smyslu. Nenechaly se ovlivňovat politikou Sociálnědemokratické strany či 

jejími radikálními představiteli, jež chtěli, aby funkcionáři odborů zastávali stejné 

marxistické ideály jako převážná část sociálních demokratů. Po roce 1906 vedení 

britské Labouristické strany tvořili z velké části funkcionáři odborů. I z tohoto důvodu 

se stalo sepětí stranické politiky a odborářských předáků daleko užší než v Německu. 

Labouristická strana také od svých počátků hájila zájmy dělníků na politické úrovni. 

 

                                                 
207 Viz s. 47 – 48 této práce. Srov. MÜLLER, Helmut; KRIEGER Karl Friedrich; VOLLRATH Hanna, pozn. 45, s. 239; 
BORSDORF, Ulrich et al., pozn. 71. 
208 Viz s. 13-15 této práce. 
209 Srov. kapitoly II. Základní socialismus a III. Program průmyslu, in: COLE, George Douglas Howard, pozn. 14, s. 31-66. 
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7.3 Postoj k marxistické ideologii a její revize  
 

 Důvodů, proč se marxistické myšlení ve Velké Británii oproti situaci v Německu 

výraznějším způsobem neprosadilo, bylo více.  I přes dynamiku dějinné éry ostrovního 

státu na přelomu 19. a 20. století a nástup často „revolučních“ myšlenek se tato doba 

stále vyznačovala posílením některých tradičních struktur či zvyků. Britský socialismus, 

jak jsem v této práci ukázal, byl tradičně založen na demokratických a etických 

principech. I proto se pro marxistickou filozofii stalo v podstatě nemožné, aby zapustila 

hlubší kořeny uvnitř britské kultury. Již od konce 19. století vznikala socialistická hnutí, 

jež zdůrazňovala ideály bratrství a spolupráce.  Důraz na morální vlastnosti pro ně byl 

mnohem důležitějším než revoluční změna systému. Typickým příkladem takovýchto 

hnutí byla výše zmíněná socialistická společnost The Fellowship of the New Life, jejíž 

členové se vyhranili proti individuálnímu pojetí života důrazem na komunitu a její 

společné etické hodnoty. Velký vliv na rozvoj etického socialismu na ostrovech měla 

mimo jiné například sociální aktivita metodistického hnutí, jež spočívala především v 

praktické sociální práci orientované na materiální pomoc chudým, navštěvování 

nemocných lidí atd.210 

Důležitou úlohu sehrála i samotná povaha britského pojetí kolektivismu, jež 

spočívala v neustálém sebezdokonalovaní ve prospěch obecného dobra. Významní 

členové Fabiánské společnosti zdůrazňovali význam vzdělávání a školené inteligence, 

jež měla být složená z nejschopnějších odborníků. Politická elita fabiánských socialistů 

usilovala o zřizování obecních parků, muzeí a knihoven a další kolektivistické projekty 

(jako například obecní plynofikace, zavádění vodovodní sítě apod.) na komunální 

úrovni, jak zmiňuji výše. Tyto kroky měly klást účelně důraz na společnost jako 

jednotný celek. Fabiáni se domnívali, že tyto změny v oblasti obecní samosprávy mohly 

postupně být jednou z cest k socialistické společnosti. Zároveň by se také poukazovalo 

na skutečnost, že ve společnosti nedocházelo k prohloubení rozdílů mezi společenskými 

třídami.211  

Demokratickou svobodu a větší sociální rovnost mělo podle fabiánů přinést 

rozšíření volebního práva. Fabiánští socialisté v politickém myšlení přijali řadu 

                                                 
210 Viz s. 21 této práce. K britskému křesťanskému socialismu srov. LECH, Robert, pozn. 30. 
211 Viz s. 15 a 18 této práce. WEBB, Sidney, pozn. 18, s. 102; WEBB, Sidney, pozn. 21; GIDE, Charles; RIST, Charles, pozn. 15, s. 
367 a MACEK, Josef, pozn. 20, s. 164. 
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liberálních prvků, například, že každý jednotlivec má mít stejnou možnost k tomu, aby 

mohl plně rozvinout své nadání a vlohy. Podobně jako liberálové i představitelé 

fabiánského socialismu se hlásili k rovnosti příležitostí.  Podle nich bylo důležité, aby 

byla lidem dána stejná příležitost rozvíjet nerovné dovednosti, protože lidé se nerodí 

stejní, mají rozdílná nadání či schopnosti. Nejvýstižněji tento fakt vyjádřil George 

Douglas Howard Cole, jenž řekl, že sociální rovnost spočívala především v zajištění 

stejných možnosti, základního životního standardu pro všechny či dalších 

demokratických hodnot (rovnost před zákonem, přímá demokracie apod.).212 

V německém prostředí se od druhé poloviny 19. století objevovaly návrhy na vznik 

dělnických družstev finančně podporovaných vládou. Jeden z autorů těchto projektů 

Ferdinand Lassalle se domníval, že pokud by existovala autonomně hospodařící 

dělnická sdružení, skončil by i nespravedlivý charakter výrobních vztahů v systému 

námezdní práce. Dělníci přicházeli o část mzdy, protože si ji přivlastňoval 

zaměstnavatel (kapitalista). Družstva by zajišťovala veškeré potřeby svých členů, 

nevyráběla by pro zisk, ale pro potřebu družstevníků. Výroba by se neoddělovala od 

vlastnictví, to znamená, že vlastnictví i řízení by náleželo dělníkům, jež by si tak 

ponechali plnou hodnotu své práce. Dělnická sdružení měla fungovat na myšlence 

vzájemné spolupráce mezi lidmi, nikoliv na soutěživosti a konkurenci. Myšlenka 

spolupráce a zakládání výrobních či spotřebních družstev v dějinách socialistického 

hnutí nebyla ničím novým. Vůbec poprvé byla idea vzájemné pomoci a družstevnictví 

formulována Karlem Marxem: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho 

práce. Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.“213 Lassallovo pojetí 

družstevnictví se však od toho marxistického lišilo v tom, že vyžadoval podporu ze 

strany vlády, respektive aktivní vládní sociální politiku státu. Domníval se, že silný 

„sociální“ stát pomůže vynahrazovat nerovné sociální podmínky lidí. 214 Lišil se tím od 

marxistů, jež odmítali stát jako takový, protože podle nich představoval organizovanou 

moc jedné třídy nad jinou.  

Lassalle se stal jedním z prvních socialistických představitelů v německém 

prostředí, který započal reformistický kurz marxistické ideologie. Podle jeho představ 

měly demokratické principy usnadnit třídní smír. Proto se velice zasazoval o rozšíření 

                                                 
212 COLE, George Douglas Howard, pozn. 14, s. 40-49. 
213 HEYWOOD, Andrew, pozn. 1, s. 115. 
214 Viz s. 30-34 této práce. 
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všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Chtěl, aby mohla dělnická sdružení 

vystupovat i jako nezávislá politická strana a měla zastoupení v zákonodárných 

orgánech. Byl přesvědčen, že socialismus lze realizovat demokratickou cestou, to 

znamená, prostřednictvím voleb.  

Lassalle revidoval také marxistickou kritiku soukromého vlastnictví výrobních 

prostředků. Podle ideologie klasického marxismu měly být výrobní prostředky 

v kolektivním vlastnictví, což by vedlo mimo jiné i k sociální rovnosti. Lassalle 

nevylučoval marxistický předpoklad kolektivního vlastnictví. Domníval se však, že 

s rozvojem demokracie se i postupně rozšiřovalo akciové vlastnictví.215  

V praxi Lassallovy myšlenky využila Sociálnědemokratická strana Německa, jež 

v roce 1875 v tzv. Gothajském programu propagovala zavedení všeobecného volebního 

práva, zavedení prvků přímé demokracie, jako například referendum či státní podporu 

samosprávných dělnických sdružení.216  

Podle marxistů však program obsahoval řadu chyb, z nichž jednou z největších byla 

teorie svobodného státu, která neodpovídala představě komunistické společnosti. 

Samotný Marx byl přesvědčen, že k socialistické společnosti a svobodnému státu nelze 

dospět demokratickou cestou, ale revoluční transformací společnosti. Tvrdil, že bylo 

nejdříve zapotřebí zničení státu jako nástroje buržoazie a poté nastolení diktatury 

proletariátu. S nástupem komunismu mělo dojít ke vzniku beztřídní společnosti a i 

následnému zničení státu.217 

Na Lassalla a jeho myšlenky navázal Eduard Bernstein, jenž na přelomu 19. a 20. 

století poukázal na neaktuálnost marxistické analýzy kapitalismu. Vystoupil 

proti marxistickým tezím o společném vlastnictví výrobních prostředků a nauce o 

třídním boji. Kolektivní vlastnictví podle něj bylo pro stát příliš neefektivní. Bernstein 

viděl východisko ve smíšené ekonomice a pouze selektivním znárodněním 

strategických odvětví.  

Jak jsem poukázal v úvodní části práce, i fabiánští socialisté chtěli znárodňovat 

pouze selektivně. Podle jejich představ by měl stát nad průmyslovými podniky správní 

dohled a kontrolu. Tržní mechanismy tak mohly být vládou regulovatelné. Smíšená 

ekonomika by se stala i dobrým základem pro zakládání družstev.  
                                                 
215 LASSALLE, Ferdinand, pozn. 50, s. 33; LASSALLE, Ferdinand, pozn. 54, s. 152. 
216 Srov. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Das Gothaer Programm [online], [vid. 22. 10. 2012], dostupné z: 
http://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1875/gotha.htm. 
217 Viz s. 35-37 této práce. 
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Podobně jako Lassalle i Bernstein požadoval, aby vláda ekonomicky podporovala 

přeměnu části soukromých podniků v družstevní závody. Bernstein v nich viděl oporu 

pro průmyslové dělníky, a to nejen v náročných životních situacích, kdy by plnily 

částečnou zaopatřovací funkci. Podle něj družstva měly být schopné zajistit stejné 

postavení pro každého ze svých členů, tudíž by se zamezilo i jakémukoliv 

vykořisťování. Na rozdíl od Lassella však neusiloval primárně o to, aby vlastnictví a 

řízení družstev patřilo výhradně dělníkům. Bernstein analyzoval proces oddělování 

vlastnictví od kontroly. Podle něj se na přelomu 19. a 20. století objevila řada dobře 

placených manažerů, kteří kontrolovali podnik. Ti měli mnohem širší cíle než vlastník 

podniku, který se orientoval především na co nejvyšší ekonomické zisky. Podle 

Bernsteina tito odborníci usilovali například o harmonické pracovní vztahy či dbali o 

dobrou pověst podniku. 

Fabiánské socialisty i Bernsteina ovlivňovala skutečnost, že na přelomu 19. a 20. 

století se kapitalistický systém stal mnohem složitějším, než tomu bylo například 

v počátcích industrializačního procesu. Kapitalismus se podle něj ukázal jako 

dostatečně přizpůsobitelný dobovým společenským změnám. Docházelo k rozšíření 

akciového vlastnictví, růstu dobře placených manažerských pozic a celkově rozrůstání 

střední třídy (nemanuálních profesí jako byli administrativní pracovníci, technici či 

zaměstnanci v průmyslu, obchodu a službách). Změna v sociální struktuře společnosti 

se projevila i ve zlepšení životních podmínek dělnické třídy, jež zakládala politické 

strany, odborové organizace a další instituce integrující ji více do společnosti. Tyto 

změny poukazovaly na skutečnost potřeby zmodernizování marxistických idejí, protože 

na přelomu 19. a 20. století jim sociální vývoj neodpovídal. 218  

Bernsteina i fabiánské socialisty spojovala nedůvěra k radikálním a konfrontačním 

metodám a zdůrazňovali, že ve společnosti docházelo k demokratickým procesům jako 

například rozšiřování volebního práva. Fabiáni i Bernstein odmítali marxistické dějinné 

zákony o nevyhnutelném směřování ke komunistické společnosti. Ovlivňovala je také 

podobná východiska politické filozofie. Jejich původ spočíval v myšlenkovém proudu, 

zvaném evoluční socialismus. Socialistická společnost podle evolučních socialistů měla 

vzniknout pokojně uvnitř kapitalismu. Socialistická revoluce se s rozvojem 

demokratických principů ve společnosti stala zbytečnou. V tomto smyslu Bernsteina 

                                                 
218 BERNSTEIN, Eduard, pozn. 64, s. 53 a 82. 



 67 

ovlivnil i širší záběr britského socialismu, především jeho etické hledisko. Důraz na 

morální vlastnosti socialistického hnutí Bernstein nadřazoval nad revoluční změnu, jež 

pro něj nepředstavovala konečný cíl socialistického hnutí. Usiloval o to, aby socialisté 

reformovali kapitalistický systém ve smyslu sociální spravedlnosti. Výsledkem se mělo 

stát dosažení spravedlivého přerozdělování bohatství a co největší zmenšování rozdílů 

mezi jednotlivci, například i prostřednictvím státní sociální politiky (poskytováním 

sociálních dávek).219 Bernsteinova analýza se velmi blížila moderním sociálně 

demokratickým myšlenkám. Fabiáni i Bernstein vycházeli z liberálních prvků.  Žádali o 

stejná práva a povinnosti a zajištění základního životního standardu pro všechny bez 

rozdílu pohlaví a rasy. Bernstein tyto principy v praxi aplikoval v programové předloze 

Erfurtského programu, druhém významném dokumentu Sociálnědemokratické strany 

Německa. 220 

Ukazují se však i mírné rozdíly mezi fabiánským socialismem. Fabianismus 

usiloval o nahrazení kapitalistického systému tak zvaným gradualistickým socialismem. 

Jinak řečeno, chtěl ústavními prostředky dospět k socialistické společnosti. Bernstein na 

rozdíl od fabiánů usiloval o zachování kapitalismu, ale s tím, že jej bylo nutné 

reformovat. Fabiánští socialisté zase oproti Bernsteinovi kladli větší důraz na tak 

zvanou meritokracii (vládu nejschopnějších odborníků) a kolektivistické projekty na 

komunální úrovni. 

Fabiánské i Bernsteinovo pojetí socialismu by se mohlo označit jako liberální 

sociální demokracie,221 jak naznačuji výše, jsou zde ale i politologické rozdíly.  

Bernsteinův revizionistický směr i fabiánský socialismus byly ovlivněny rozšiřováním 

volebního práva a demokratických svobod (přímou demokracií). Sdílely s moderním 

liberalismem stejné přesvědčení o nutnosti státních zásahů do ekonomiky. Na druhou 

stranu se však v pojetí sociálního státu mírně rozcházeli. Moderní liberálové si jej 

představovali jako určitou záchrannou síť, jež by zajistila a uspokojovala základní 

životní potřeby každého jednotlivce. Eduard Bernstein se přibližoval modernímu 

sociálně demokratickému pojetí sociálního státu, když požadoval spravedlivé 

přerozdělování majetku bohatých ve prospěch chudých a větší sociální rovnosti.  Ve 

                                                 
219 Srov. s. 10-11 a 41-42 této práce. 
220 Srov. Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Das Erfurter Programm, [online], [vid. 27. 1. 2013], dostupné z: 

https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1891/erfurt.htm. 
221 Více k pojetí liberální sociální demokracie srov. STEGER, Manfred, pozn. 65, s. 120-151. 
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Spojeném království myšlenky fabiánů na politické úrovni po dlouhou dobu realizovala 

Labouristická strana. Její politika se orientovala na znárodnění klíčových průmyslových 

odvětví i na silný sociální stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 8. Hodnocení    
 

V Sociálnědemokratické straně Německa od jejího vzniku panovala velká názorová 

různorodost. Formovaly jí především dvě rozdílné politické linie. Tu první, reformní, 

reprezentovali zastánci myšlení Ferdinanda Lassella. Druhou byla marxistická tradice, 

jež se formovala z okruhu eisenašských marxistů - Augusta Bebela a Wilhelma 

Liebknechta. Gothajský program byl určitým kompromisem mezi těmito dvěma vlivy. 

Reformní teze v Gothajském programu, například o spravedlivém přerozdělování 

veřejných zdrojů či teorie svobodného a demokratického státu, byly kritizovány 

ortodoxními marxisty. Reformistický i marxistický socialismus se uvnitř sociální 

demokracie vyvíjely paralelně. Po roce 1890 hrála marxistická ideologie dominantnější 

roli. V roce 1891 orientaci na marxistickou ideologii potvrdil i tzv. Erfurtský program, 

přestože jeho praktická část obsahovala Bernsteinem navržené reformní požadavky ke 

zlepšení postavení dělnické třídy. Zejména Karl Kautsky a August Bebel zastávali 

marxistické teorie o společném vlastnictví výrobních prostředků a získání politické 

moci dělnickou třídou. V této době vystoupil uvnitř sociální demokracie s programem 

reforem Georg von Vollmar, jenž nesouhlasil s marxistickou analýzou kapitalistického 

systému. I přesto, že od roku 1903 se většinová část sociálních demokratů přiklonila 

k marxistické ideologii, měl revizionismus ve straně silnou pozici. Jeho vliv uvnitř 

strany sílil i s faktem, že na přelomu 19. a 20. století docházelo ke zlepšení podmínek 

dělnické třídy. Historický vývoj vztahu mezi revisionismem a marxismem                             

v Sociálnědemokratické straně Německa potvrzoval, že socialistická ideologie jejich 

představitelů netvořila homogenní celek.  

Komparace, již jsem výše představil, měla poukazovat na rozdíly ve vývoji 

revizionistické cesty k socialistické společnosti, jež byly dány mimo jiné i na základě 

sociálně-politického, dělnického a odborového hnutí v Německu i v Británii. 

Fabiánský socialismus ovlivňoval hlavně politické myšlení Eduarda Bernsteina. 

Navazoval na něj především z hlediska revize tradičních hodnot, na které kladla 

marxistická ideologie důraz. Nejdůležitějšími marxistickými hodnotami, respektive 

pojmy byly „společné vlastnictví výrobních prostředků“, „sociální rovnost“ či „t řídní 

boj“. Zmínil jsem, že fabiánští socialisté a ani posléze Bernstein neusilovali o to, aby 

výrobní prostředky byly v kolektivním vlastnictví. Znárodňování požadovali jen u 
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strategických průmyslových odvětví. I z hlediska sociální rovnosti usilovali o 

spravedlivé přerozdělování veřejných zdrojů, zajištění základního životního standardu 

pro všechny a rozvoj demokratických hodnot, nikoliv o zrušení soukromého vlastnictví.  

Zlepšování ekonomického i politického postavení dělnické třídy na přelomu 19. a 20. 

století je vedlo k názoru, že se ve společnosti neprohlubovaly třídní rozdíly. 

Poukazovali na to, že marxistická nauka o třídním boji byla již neaktuální. I pomocí 

zásahů státu do tržního prostředí šlo kapitalistický systém reformovat.  
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Závěr 
 

Fabianismus i Eduard Bernstein vycházeli z moderního liberalismu. Snažili se                      

o rozšíření aktivních a zaopatřovacích funkcí státu (státní intervencionalismus v rámci 

dobře fungujícího sociálního státu), meritokratickou společnost (především fabiáni, 

kteří usilovali o to, aby stát spravovali jen ti nejlepší odborníci), nebo rovnost 

příležitostí. To jsou všechno ideologické aspekty, jež spojují sociální liberalismus a 

sociální demokracii. V souvislosti s tím často moderní politologické učebnice zmiňují, 

jak je v současné době z hlediska ideologických hodnot těžké odlišit sociální 

demokracii od moderního liberalismu. Jako příklad se uvádí tzv. třetí cesta, politický 

program soudobé sociální demokracie, jenž dlouhodobě klade důraz na syntézu tržní 

politiky s politikou sociální. Domnívám se, že základ pro třetí cestu vznikl právě a 

přelomu 19. a 20. století, kdy se v liberalismu i socialismu odrážely rozsáhlé 

společenské i politické změny. Zároveň podotýkám, že každá politická ideologie 

obsahuje škálu názorů, která se s dějinným vývojem mění a rozšiřuje. Socialismus ani 

liberalismus nejsou výjimkou. Rámcově se liší pouze v základech svých ideologických 

hodnot. Socialisté nadřazují zájmy kolektivu nad zájmy a potřeby jednotlivce, jež 

upřednostňuje liberalismus. 

Politický život na přelomu 19. a 20. století byl na Britských ostrovech zajímavý tím, 

jak na sebe narážely tradiční - konzervativní koncepty, vycházející z víry v liberální 

individualismus, a nové moderní názory kladoucí důraz na komunitu a kolektivismus.            

Politiku období sklonku viktoriánské a edwardiánské éry ovlivňovala kontinuita 

tradičních hodnot a zároveň i změna politického myšlení a postojů, vedoucí například 

k sociálním reformám či etablování Labouristické strany na britské politické scéně. 

Tradice a důraz na etický a demokratický socialismus naopak směřovaly k tomu, že se 

v Británii neprosadilo marxistické myšlení. Německou politiku přibližně od čtyřicátých 

let 19. století poznamenala víceméně jen změna, již představovala demokratická a 

radikální politická hnutí.  Tyto proměny vedly i k formování silného vlivu marxistické 

ideologie nejen v německém, ale i mezinárodním dělnickém hnutí. Vzhledem 

k rozdílným ideovým tradicím a vlivům v těchto dvou zemích bylo obtížné srovnávat 

vývoj britského a německého socialistického hnutí.  
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 Hlavním tématem diplomové práce byla analýza marxistického revisionismu                   

na přelomu 19. a 20. století. V počátku jsem se chtěl soustředit na dopady myšlenek 

Fabiánského socialismu na vývoj Sociálnědemokratické strany Německa. Odpověď                   

na otázku, do jaké míry fabianismus ovlivnil německou sociální demokracii, lze nejlépe 

hodnotit ve smyslu „vlivu fabianismu na formování revizionistického myšlení Eduarda 

Bernsteina“. V těchto intencích jsem poukázal na skutečnost, že určitá východiska 

fabiánského socialismu formovala jeho sociálně demokratické postoje. Jednalo se 

především o společnou nedůvěru k radikálním, revolučním metodám dělnického hnutí, 

protože neodpovídaly zlepšení životní úrovně a celkově lepším podmínkám pracujících 

tříd na počátku 20. století. 

  V první části diplomové práce jsem se proto podrobněji zabýval politologickými 

charakteristikami fabianismu, zaměřil se na odlišný postoj fabiánských socialistů 

k tradičním marxistickým hodnotám. I díky tomu šlo poté při srovnání lépe poukázat, 

v jakých ideologických hodnotách Bernstein na fabianismus navazoval a v čem se s ním 

naopak rozcházel.  

Téma práce je poměrně rozsáhlé. Zahrnuje především řadu dílčích témat, jež by 

bylo potřeba více analyzovat. Jedná se například o analýzu volebního systému a jeho 

změn, neboť vzestup dělnického hnutí a vznik „dělnických“ politických stran přímo 

souvisel s rozšiřováním volebního práva.  Z hlediska německého prostředí se jedná 

například o rozsáhlejší rozbor dělnického hnutí v době tzv. „březnové“ revoluce či 

činnost socialistů za doby trvání Bismarckova protisocialistického zákona. Omezený 

rozsah i možnosti diplomové práce mi více neumožnily věnovat se fenoménu 

německého sociálního zákonodárství či více tematizovat počátky tzv. „sociálního státu“ 

ve Velké Británii. Těmto aspektům bych se chtěl do budoucna věnovat v mém dalším 

studiu.  
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Příloha č. 2: 

 

 

 

 

 

 

Želva  byla pozdějším symbolem Fabiánské společnosti. Měla vyjadřovat 

„nevyhnutelnost gradualismu“, tedy pomalé a pozvolné reformní kroky, které povedou 

k dosažení socialistické společnosti. „…společenství [Fabian Society] je jako želva: 

pokud na ní  pohlédnete, budete mít za to, že se nepohybuje, ale otočíte-li se a po chvíli 

na ní pohlédnete znovu, zjistíte, že se přesouvá, a to velmi znatelně.“226 

                                                 
226 THOMSON, George. THE TINDEMANS REPORT AND THE EUROPEAN FUTURE. [online], 1. 3. 1976, s. 1-9 [vid. 1. 9. 

2012],  dostupné z: http://aei.pitt.edu/10796/1/10796.pdf. 
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Příloha č. 3: 

 

Das Gothaer 

Programm 
(1875) 

 

Beschlossen auf dem Gründungsparteitag der Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands in Gotha im Jahre 1875. 
Transkription und HTML-Markierung: Einde O’Callaghan für das Marxists’ Internet 
Archive. 

 

I. Die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und aller Kultur, und da 
allgemein nutzbringende Arbeit nur durch die Gesellschaft möglich ist, 
so gehört der Gesellschaft, das heißt allen ihren Gliedern, das gesamte 
Arbeitsprodukt, bei allgemeiner Arbeitspflicht, nach gleichem Recht, 
jedem nach seinen vernunftgemäßen Bedürfnissen. 

In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol der 
Kapitalistenklasse; die hierdurch bedingte Abhängigkeit der 
Arbeiterklasse ist die Ursache des Elends und der Knechtschaft in allen 
Formen. 

Die Befreiung der Arbeit erfordert die Verwandlung der Arbeitsmittel 
in Gemeingut der Gesellschaft und die genossenschaftliche Regelung 
der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Verwendung und gerechter 
Verteilung des Arbeitsertrages. 

Die Befreiung der Arbeit muß das Werk der Arbeiterklasse sein, der 
gegenüber alle anderen Klassen nur eine reaktionäre Masse bilden. 
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II. Von diesen Grundsätzen ausgehend, erstrebt die Sozialistische 
Arbeiterpartei Deutschlands mit allen gesetzlichen Mitteln den freien 
Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Zerbrechung des ehernen 
Lohngesetzes durch Abschaffung des Systems der Lohnarbeit, die 
Aufhebung der Ausbeutung in jeder Gestalt, die Beseitigung aller 
sozialen und politischen Ungleichheit. 

Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, obgleich zunächst im 
nationalen Rahmen wirkend, ist sich des internationalen Charakters 
der Arbeiterbewegung bewußt und entschlossen, alle Pflichten, welche 
derselbe den Arbeitern auferlegt hat, zu erfüllen, um die Verbrüderung 
aller Menschen zur Wahrheit zu machen. 

Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert, um die 
Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von 
sozialistischen Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der 
demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volkes. Die 
Produktivgenossenschaften sind für Industrie und Ackerbau in 
solchem Umfange ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die sozialistische 
Organisation der Gesamtarbeit entsteht. 

Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert als Grundlagen 
des Staates: 

1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht mit 
geheimer und obligatorischer Stimmabgabe aller Staatsangehöriger vom 
zwanzigsten Lebensjahr an für alle Wahlen und Abstimmungen in Staat 
und Gemeinde. Der Wahl- oder Abstimmungstag muß ein Sonntag oder 
Feiertag sein. 
2. Direkte Gesetzgebung durch das Volk. Entscheidung über Krieg 
und Frieden durch das Volk. 
3. Allgemeine Wehrhaftigkeit. Volkswehr an Stelle der stehenden 
Heere. 
4. Abschaffung aller Ausnahmegesetz, namentlich der Preß-, 
Vereins- und Versammlungsgesetze; überhaupt aller Gesetze, welche die 
freie Meinungsäußerung, das freie Forschen und Denken beschränken. 
5. Rechtsprechung durch das Volk. Unentgeltliche Rechtspflege. 
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6. Allgemeine und gleiche Volkserziehung durch den Staat. 
Allgemeine Schulpflicht. Unentgeltlicher Unterricht in allen 
Bildungsanstalten. Erklärung der Religion zur Privatsache. 

Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert innerhalb der 
heutigen Gesellschaft: 

1. Mögliche Ausdehnung der politischen Rechte und Freiheiten im 
Sinne der obigen Forderungen. 
2. Eine einzige progressive Einkommensteuer für Staat und 
Gemeinde, anstatt aller bestehenden, insbesondere der das Volk 
belastenden indirekten Steuern. 
3. Unbeschränktes Koalitionsrecht. 
4. Einen den Gesellschaftsbedürfnissen entsprechenden 
Normalarbeitstag. Verbot der Sonntagsarbeit. 
5. Verbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit 
schädigenden Frauenarbeit. 
6. Schutzgesetz für Leben und Gesundheit der Arbeiter. Sanitäre 
Kontrolle der Arbeiterwohnungen. Überwachung der Bergwerke, der 
Fabrik-, Werkstatt- und Hausarbeit durch von den Arbeitern gewählte 
Beamte. Ein wirksames Haftpflichtgesetz. 
7. Regelung der Gefängnisarbeit. 
8. Volle Selbstverwaltung für alle Arbeiter-, Hilfs- und 
Unterstützungskassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 

Příloha č. 4: 

  

Das Erfurter 

Programm 
(1891) 

 

Beschlossen auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Erfurt 
im Jahre 1891. 
Transkription und HTML-Markierung: Einde O’Callaghan für das Marxists’ Internet 
Archive. 

 

Die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft führt mit 
Naturnotwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebes, dessen 
Grundlage das Privateigentum des Arbeiters an seinen 
Produktionsmitteln Bildet. Sie trennt den Arbeiter von seinen 
Produktionsmitteln und verwandelt ihn in einen besitzlosen 
Proletarier, indes die Produktionsmittel das Monopol einer 
verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapitalisten und Großgrundbesitzern 
werden. 

Hand in Hand mit dieser Monopolisierung der Produktionsmittel 
geht die Verdrängung der zersplitterten Kleinbetriebe durch kolossale 
Großbetriebe, geht die Entwicklung des Werkzeugs zur Maschine, geht 
ein riesenhaftes Wachstum der Produktivität der menschlichen Arbeit. 
Aber alle Vorteile dieser Umwandlung werden von den Kapitalisten 
und Großgrundbesitzern monopolisiert. Für das Proletariat und die 
versinkenden Mittelschichten – Kleinbürger, Bauern – bedeutet sie 
wachsende Zunahme der Unsicherheit ihrer Existenz, des Elends, des 
Drucks, der Knechtung, der Erniedrigung, der Ausbeutung. 

Immer größer wird die Zahl der Proletarier, immer massenhafter die 
Armee der überschüssigen Arbeiter, immer schroffer der Gegensatz 
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zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, immer erbitterter der 
Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der die moderne 
Gesellschaft in zwei feindliche Heerlager trennt und das gemeinsame 
Merkmal aller Industrieländer ist. 

Der Abgrund zwischen Besitzenden und Besitzlosen wird noch 
erweitert durch die im Wesen der kapitalistischen Produktionsweise 
begründeten Krisen, die immer umfangreicher und verheerender 
werden, die allgemeine Unsicherheit zum Normalzustand der 
Gesellschaft über den Kopf gewachsen sind, daß das Privateigentum an 
Produktionsmitteln unvereinbar geworden ist mit deren 
zweckentsprechender Anwendung und voller Entwicklung. 

Das Privateigentum an Produktionsmitteln, welches ehedem das 
Mittel war, dem Produzenten das Eigentum an seinem Produkt zu 
sichern, ist heute zum Mittel geworden, Bauern, Handwerker und 
Kleinhändler zu expropriieren und die Nichtarbeiter – Kapitalisten, 
Großgrundbesitzer – in den Besitz des Produkts der Arbeiter zu setzen. 
Nur die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an 
Produktionsmitteln – Grund und Boden, Gruben und Bergwerke, 
Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen, Verkehrsmittel – in 
gesellschaftliches Eigentum und die Umwandlung der 
Warenproduktion in sozialistische, für und durch die Gesellschaft 
betriebene Produktion kann es bewirken, daß der Großbetrieb und die 
stets wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit für die 
bisher ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends und der 
Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt und allseitiger 
harmonischer Vervollkommnung werde. 

Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die Befreiung nicht 
bloß des Proletariats, sondern des gesamten Menschengeschlechts, das 
unter den heutigen Zuständen leidet. Aber sie kann nur das Werk der 
Arbeiterklasse sein, weil alle anderen Klassen, trotz der 
Interessenstreitigkeiten unter sich, auf dem Boden des 
Privateigentums an Produktionsmitteln stehen und die Erhaltung der 
Grundlagen der heutigen Gesellschaft zum gemeinsamen Ziel haben. 

Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung 
ist notwendigerweise ein politischer Kampf. Die Arbeiterklasse kann 
ihre ökonomischen Kämpfe nicht führen und ihre ökonomische 
Organisation nicht entwickeln ohne politische Rechte. Sie kann den 
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Übergang der Produktionsmittel in den Besitz der Gesamtheit nicht 
bewirken, ohne in den Besitz der politischen Macht gekommen zu sein. 

Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu einem bewußten und 
einheitlichen zu gestalten und ihm sein naturnotwendiges Ziel zu 
weisen – das ist die Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei. 

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Ländern mit 
kapitalistischer Produktionsweise die gleichen. Mit der Ausdehnung 
des Weltverkehrs und der Produktion für den Weltmarkt wird die Lage 
der Arbeiter eines jeden Landes immer abhängiger von der Lage der 
Arbeiter in den anderen Ländern. Die Befreiung der Arbeiterklasse ist 
also ein Werk, an dem die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig 
beteiligt sind. In dieser Erkenntnis fühlt und erklärt die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands sich eins mit den 
klassenbewußten Arbeitern aller übrigen Länder. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands kämpft also nicht für 
neue Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für die Abschaffung 
der Klassenherrschaft und der Klassen selbst und für gleiche Rechte 
und gleiche Pflichten aller ohne Unterschied des Geschlechts und der 
Abstammung. Von diesen Anschauungen ausgehend bekämpft sie in 
der heutigen Gesellschaft nicht bloß die Ausbeutung und 
Unterdrückung der Lohnarbeiter, sondern jede Art der Ausbeutung 
und Unterdrückung, richte sie sich gegen eine Klasse, eine Partei, eine 
Geschlecht oder eine Rasse. 

   

Ausgehend von diesen Grundsätzen fordert die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands zunächst: 

1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht mit 
geheimer Stimmabgabe aller über 20 Jahre alten Reichsangehörigen 
ohne Unterschied des Geschlechts für alle Wahlen und Abstimmungen. 
Proportionalwahlsystem, und bis zu dessen Einführung gesetzliche 
Neueinteilung der Wahlkreise nach jeder Volkszählung. Zweijährige 
Gesetzesperioden. Vornahme der Wahlen und Abstimmungen an einem 
gesetzlichen Ruhetag. Entschädigung für die gewählten Vertreter. 
Aufhebung jeder Beschränkung politischer Rechte außer im Falle der 
Entmündigung. 
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2. Direkte Gesetzgebung durch das Volk vermittels des Vorschlags- 
und Verwerfungsrechts. Selbstbestimmung und Selbstverwaltung des 
Volks in Reich, Staat, Provinz und Gemeinde. Wahl der Behörden durch 
das Volk, Verantwortlichkeit und Haftbarkeit derselben. Jährliche 
Steuerbewilligung. 
3. Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit. Volkswehr an Stelle 
der stehenden Heere. Entscheidung über Krieg und Frieden durch die 
Volksvertretung. Schlichtung aller internationalen Streitigkeiten auf 
schiedsgerichtlichem Wege. 
4. Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau in öffentlich- und 
privatrechtlicher Beziehung gegenüber dem Manne benachteiligen. 
5. Erklärung der Religion zur Privatsache. Abschaffung aller 
Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu religiösen und kirchlichen 
Zwecken. Die kirchlichen und religiösen Gemeinschaften sind als private 
Vereinigungen zu betrachten, welche ihre Angelegenheiten vollkommen 
selbständig ordnen. 
6. Weltlichkeit der Schulen. Obligatorischer Besuch der öffentlichen 
Volksschulen. Unentgeltlichkeit des Unterrichts, der Lehrmittel und der 
Verpflegung in den öffentlichen Volksschulen sowie in den höheren 
Bildungsanstalten für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die kraft 
ihrer Fähigkeit zur weiteren Ausbildung als geeignet erachtet werden. 
7. Unentgeltlichkeit der Rechtspflege und des Rechtsbeistandes. 
Rechtsprechung durch vom Volk gewählte Richter. Berufung in 
Strafsachen. Entschädigung unschuldig Angeklagter, Verhafteter und 
Verurteilter. Abschaffung der Todesstrafe. 
8. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleistung einschließlich der 
Geburtshilfe und der Heilmittel. Unentgeltlichkeit der Totenbestattung. 
9. Stufenweise steigende Einkommens- und Vermögenssteuer zur 
Bestreitung aller öffentlichen Ausgaben, soweit diese durch Steuern zu 
decken sind. Erbschaftssteuer, stufenweise steigend nach Umfang des 
Erbgutes und nach dem Grade der Verwandtschaft. Abschaffung aller 
indirekten Steuern, Zölle und sonstigen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen, welche die Interessen der Allgemeinheit den Interessen 
einer bevorzugten Minderheit opfern. 

Zum Schutze der Arbeiterklasse fordert die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands zunächst: 

1. Eine wirksame nationale und internationale 
Arbeiterschutzgesetzgebung auf folgender Grundlage: 
a) Festsetzung eines höchstens acht Stunden betragenden 
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Normalarbeitstages; 
b) Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder unter vierzehn Jahren; 
c) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche Industriezweige, die ihrer 
Natur nach aus technischen Gründen oder aus Gründen der öffentlichen 
Wohlfahrt Nachtarbeit erheischen; 
d) eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens 36 Stunden in jeder 
Woche für jeden Arbeiter; 
e) Verbot des Trucksystems. 
2. Überwachung aller gewerblichen Betriebe, Erforschung und 
Regelung der Arbeitsverhältnisse in Stadt und Land durch ein 
Reichsarbeitsamt, Bezirksarbeitsämter und Arbeitskammern. 
Durchgreifende gewerbliche Hygiene. 
3. Rechtliche Gleichstellung der landwirtschaftlichen Arbeiter und 
Dienstboten mit den gewerblichen Arbeitern; Beseitigung der 
Gesindeordnungen. 
4. Sicherung des Koalitionsrechts. 
5. Übernahme der gesamten Arbeiterversicherung durch das Reich 
mit maßgebender Mitwirkung der Arbeiter an der Verwaltung. 

  

 

 

 


