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Abstrakt (česky):
Tato práce je zaměřena na tyrolské konzervativce a české národní hnutí, jež v
průběhu 19. století spolupracovali, ačkoliv jejich východiska byla značně odlišná.
Práce pojednává o jejich dlouhodobém vývoji v 1. pol. 19. stol. ve třech základních
oblastech. Prvním je boj o míru centralizace říše. Druhým nacionalismus, resp.
tyrolský zemský patriotismus a jeho vztah k politice a říši. A poslední je náboženská
otázka, jež hrála především v Tyrolsku velkou roli. Následně je srovnáván postoj
obou politických táborů k politickým událostem let 1867-1871, především táborové
hnutí v Čechách a rakouský „kulturkampf“ v Tyrolsku. Postoj je srovnáván na
základě textů z dobového tisku, v případě české liberální politiky na základě
Národních listů a v případě tyrolských konzervativců Tiroler Stimmen.
Abstract (in English):
The work is focused on the comparison of the tyrol conservatives and Czech
national movement which cooperated during the 19th century many times although
their bases were goodly different. The work discussed their secular trend in the first
half of 19th century in the three basic spheres. The first is struggle for rate of
centralisation of the empire. The second is nacionalism, and in the second case
Tyrolean land patriotism and their relation to the policics and empire. And the last
is a religious question which played in Tyrol very important role. Later the attitudes
of both camps to the political events of 1867-1873 are compared, especially tábory
lidu movement and Austrial „kulturkampf“ in Tyrol. The attitudes are compared on
the base of texts from the press of that time. In the case of Czech liberal politics on
Národní listy and in the case of Tyrolean conservatives Tiroler Stimme.
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1 Úvod
1.1 Struktura a cíle práce
Rakousko-Uhersko vzniklé v roce 1867 zůstávalo i přes nedávnou ztrátu
území a vlivových oblastí druhou největší zemí Evropy. Rozkládalo se na 625
000 km2 a žilo v něm přes 36 milionů obyvatel.1 Od Krušných hor až po Jaderské
moře, od západních Alp až ke karpatským lesům byl tento stát tvořen mnoha
odlišnými regiony s rozdílným obyvatelstvem s rozdílnou sociální strukturou,
což také přinášelo nejeden problém.
Právě diverzita jednotlivých regionů umožňuje užití komparativní metody.2
V tomto případě půjde o synchronní analýzu dvou politických proudů
v korunních zemích Čech a Tyrolska i kontextů, v nichž se dokázaly prosadit.
V Čechách sleduji především liberální politický proud navázaný na nacionálně
vyhraněnou českou společnost, oproti tomu v Tyrolsku proud klerikálně
konzervativní, jež těžil z podpory venkovských oblastí německojazyčné části
země. Přestože český nacionálně liberální proud existoval ve všech zemích
Koruny české, rozhodl jsem se omezit jen na její část, České království. Ačkoliv
by si jistě moravská a slezská politika zasloužila pozornost, považuji omezení
komparace za vhodné i vzhledem k specifickému vývoji prosazování české
nacionální myšlenky. Cílem komparace mají být právě základní příčiny vzniku
a vývoje obou politických táborů v 1. polovině 19. stol. a na konkrétním příkladu
zainteresovaných novin se podívat na jejich postoje v turbulentních 60. letech.
Inspirací pro užití komparativní metody je pro mě Miroslav Hroch a jeho práce
o národních hnutích malých národů.3 Ačkoliv nesrovnávám dvě národní hnutí
v běžně užívaném slova smyslu, považuji svoji komparaci za příhodnou, neboť
tyrolský patriotismus vykazuje podobné charakteristiky.

1

BRÜCKMULLER, Ernst. Sozialgeschichte Österreichs. 2. Auflage. Wien: Verlag für
Geschichte und Politik – München: Oldenbourg, 2001, s. 288.
2
HROCH, Miroslav (ed.). Úvod do studia dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
1985, s. 244-248.
3
HROCH, Miroslav. V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí
devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1999.
HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011.
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V případě tyrolského hrabství je třeba si vzhledem k událostem 20. století
ujasnit pojmy, neboť jeho jižní část byla po zániku Rakouska-Uherska v roce
1918 připojena k Itálii. Dnes je tato oblast rozdělena na dvě části: region Alto
Adige (německy Südtirol, tedy Jižní Tyrolsko) hraničí s rakouskou částí
Tyrolska s německy mluvící většinou, v jižněji položeném regionu Trentino žije
převážně italská populace. V 19. století to ale bylo s jejich používáním těchto
názvů trochu jinak. Termín Südtirol se skutečně používal pro oblasti jižně
od Brennerského průsmyku, ale nebyl příliš rozšířený, poněvadž nebyl potřeba.
Tato část totiž byla tradiční integrální součástí hrabství. Německy mluvící
obyvatelstvo pak nazývalo italské oblasti jako Wälschtirol (jeho obyvatelé pak
byli označováni jako die Wälsche). Politická emancipace této oblasti ale dala
také vzniknout termínu Trentino, který ovšem měl v 19. století silný politický
podtext.4
V tomto textu tedy bude označení jižní oblasti Tyrolska používáno pro
oblasti s italským obyvatelstvem a označení Trentino jen pro zdůraznění
političnosti v daném kontextu. Názvy měst a dalších míst budou uváděny
v případě Čech v jejich české podobně (tj. Reichenberg nebo Eger nebudou
použity), v případě Tyrolska podle jazykového charakteru oblasti. V regionu
Südtirol německý název (s výjimkou v češtině obvyklejších tvarů Bolzano a
Merano) a v regionu Trentino italský (kromě hlavního města regionu – něm.
Trient, ital. Trento, jež má také svůj český tvar Trident).
1.2 Teoretická východiska
Podle jedné z nejnovějších syntéz dějin habsburské monarchie The
Habsburger Empire. A New History se začíná veřejný prostor v habsburské
monarchii stávat bojištěm „kulturních válek“ (clash of culture) mezi agitátory
jednotlivých táborů.5 Mezi tyto tábory patří samozřejmě jednotlivé nacionální
skupiny, v případě Tyrolska německá a italská, v případě Čech německá a česká.
Nelze ovšem tyto „kulturní války“ zúžit jenom na etnický nacionalismus.
S dominancí německé liberální většiny na říšské radě totiž došlo k tlaku vůči
konkordátu a katolické církvi. Ta se pokusila ve veřejném prostoru o obranu, což

4

blíže kapitoly Tyrolský zemský patriotismus a Italské národní hnutí v Trentinu
JUDSON, Pieter M. The Habsburger Empire. A New History. Cambridge – London: Belknap
Press of Harvard University Press, 2016, s. 269-270.
5
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vede některé historiky k užití termínu „Kulturkampf“, kterým se původně
označoval střet státu s katolickou církví v Německém císařství v 70. a 80. letech
19. století. Obdobný boj se odehrával ve velké části Předlitavska a v Tyrolsku se
stal jedním ze základních událostí druhé poloviny 60. a 70. let.
Přestože k eskalaci „kulturních válek“ došlo až v 60. letech a gradovaly
o půl století později, předpoklady lze hledat již mnohem dřív, na začátku řady
dlouhodobých procesů.6 Proto leží velká část této práce mimo 60. léta. Velký
význam má především období válek s revoluční a napoleonskou Francií, které
značně akcelerovalo hospodářský i společenský vývoj, a především krátké
období revolučních událostí 1848-1849. To je již velmi podobné pozdějším
letům, neboť právě v této době je poprvé značně rozvolněna kontrola médií
ze strany státu, což umožnilo politickým aktivistům otevřeně prezentovat své
politické požadavky.
Vývoj před vznikem Rakouska-Uherska je ovlivněn třemi aspekty, které na
sebe vzájemně působí. Prvním je politická proměna státoprávní podoby
habsburské monarchie, která vznikla ve vrcholném středověku jako personální
unie několika státních celků a toto dědictví si přenesla až do moderní doby.
Druhým důležitým aspektem je vznik národních hnutí a nacionalismu.
Vzhledem k rozsáhlosti literatury je třeba si nejprve vymezit všechny mnou
použité pojmy. Národním hnutím je pro mě skupina osob, které jsou
uvědomělými nositeli myšlenky o své příslušnosti k tomu či onomu národu
ve smyslu

„představovaného

společenství“

Benedicta

Andersona.7

A

nacionalismus je pro mě právě tou ideologií sounáležitosti, způsob vymezení
příslušnosti a přijímání určitých myšlenkových vzorců. Miroslav Hroch
na základě rozsáhlé komparace národních hnutí

takzvaných „malých

národů“ vytvořil svoji vlivnou periodizaci národních hnutí. V tzv. fázi A tvoří
osvícensky vzdělaní učenci, mající zájem o etnografii, historii a jazyk místního
obyvatelstva. Ve fázi B již nové vzdělané elity provádějí národnostní agitaci a
k fázi C dochází v okamžiku, kdy se národní elity pokusí prosadit svůj politický

6

URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19.
století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 24-28.
7
ANDERSON, Benedict. Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha:
Karolinum, 2008, s. 21-23.
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program a jde již o masové hnutí.8 Přestože již Hroch přiznával vůči svému
konceptu řadu výjimek, bývá často kritizován pro svou lineárnost a
schematičnost. V české historiografii se do kritiky pustil především ostravský
historik Pavel Kladiwa, podle kterého se i fáze C týká stále jen
„uvědomělé“ části české společnosti.9 I když je pro tuto práci Miroslav Hroch
důležitou základnou v použití komparativní metody i ve studiu nacionalismu,
považuji Kladiwovu kritiku za podnětnou. Etnicky definovaný národ je podle
mě jen jednou z mnoha potenciálních variant kolektivního sebeurčení a
v návaznosti na Rogera Brubakera10 se v celém textu budu vyhýbat termínu
identita, který kvůli nadužívání považuji za problematický, místo něho budu
používat sebeurčení nebo sebeidentifikace, poněvadž podle mě lépe vystihují
individualitu a plastičnost tohoto komplikovaného problému. Alternativami
k etnicitě mohou být různé formy regionální, náboženské, anebo zemské
příslušnosti.11 Ostatně tato práce se zabývá právě Tyrolskem, které právě vyniklo
specifickým

spojením

tradiční

zemského

patriotismu,

katolického

konservatismu a německé jazykové kultury. Určitým problémem v této
souvislosti je, že český jazyk neumožňuje odlišit jazykový a zemský kontext
přídavného jména „český“ (v němčině často odlišované jako tschechisch a
bömisch). Navíc se domnívám, že velká část českého obyvatelstva nebyla ještě
v 60. letech uvědoměle česky nacionalistická, a nerad bych tímto označením
podsouval určité politické a osobní přesvědčení. Proto budu také s tímto slovem
pracovat velice opatrně, pro odlišení bude většinou doplněno dovysvětlujícím
adjektivem nebo celým slovním spojením. Ačkoliv to někdy může působit
stylisticky neohrabaně a komplikovaně, považuji to za vhodné.
Třetím aspektem je náboženská otázka v politice. Ta hrála v Tyrolsku kvůli
vztahu k tamnímu patriotismu klíčovou roli. Náboženskou otázku v Evropě 19.
století lze jen obtížně vnímat bez procesu sekularizace. Ačkoli tento termín čelí
v posledních letech oprávněné kritice, zůstává stále užitečným. V následujícím
8

HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, s. 52-54.
9
KLADIWA, Pavel, GAWRECKI, Dan, KADLEC, Petr, POKLUDOVÁ, Andrea, POPELKA,
Petr. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930. Mechanismy, problémy, a důsledky
národnostní klasifikace. I. Díl. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 20.
10
BRUBAKER, Rogers, COOPER, Frederick. Beyond „identity“. Theory and Society. [online]
vol. 29, no. 1, 2000, s. 1–47. [24. 5. 2019] Dostupné na: www.jstor.org/stable/3108478.
11
MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 54-62.
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textu bude chápán jako vytlačování náboženství z veřejné sféry do té soukromé,
s čímž souvisí také dobově intenzivně diskutovaná odluka církve od státu, 12 jíž
se ovšem snažili zástupci a zastánci církve vzdorovat. Konflikt probíhal
především v publicistické rovině, ale došlo i k zatčení a kriminalizaci předních
klerikálních aktivistů a politiků. Vzhledem k tomu, že tyto pojmy používám, je
třeba ještě vysvětlit pojmy klerikalismus a antiklerikalismus. Klerikalismus pro
mě znamená identifikaci s katolickou vírou i církví v politické sféře, tj. že
z příslušnosti ke katolické církvi vyvozují důsledky také v politických otázkách.
V českém prostředí je tento politický tábor spojen takřka výhradně s kněžími,
ale

v Tyrolsku

zůstával

celospolečensky

dominantní.

Oproti

tomu

za antiklerikalismus považuji potřebu se vůči klerikalismu vymezovat.13
1.3 Literatura a prameny
Pro vysvětlení dlouhého vývoje vedoucího k událostem let 1867-1873 je
použita početná literatura. Ze syntéz vývoje celé habsburské monarchie je to
třeba kromě již výše zmíněné knihy Pietera Judsona Habsburger Monarchy:
The New History o něco konzervativnější dílo rakouského historika Helmuta
Rumplera Geschichte Österreichs 1804-1918. Eine Chance für Mitteleuropa.14
Ze syntéz českých dějin je pak třeba zmínit práce Otty Urbana15, přičemž
především Kapitalismus a česká společnost s rozdělením českého vývoje
do několika oblastí měl vliv na tuto mou práci. Z novějších prací pak především
přehled českých dějin od nakladatelství Paseka Velké dějiny zemí Koruny české
a od kolektivu autorů z Historického ústavu AV ČR České země v 19. století.16

12

NEŠPOR, Zdeněk R., VÁCLAVÍK, David, DOLEŽALOVÁ, Iva. Příručka sociologie
náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, s. 292-313.
13
BALÍK, Stanislav, FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří, VLHA, Marek. Český antiklerikalismus.
Zdroje témata a podoba českoho antiklerikalismu v letech 1848-1938. Praha: Argo 2015, s. 27-31.
14
RUMPLER RUMPLER, Helmut. Die österreichische Geschichte 1804-1914. Eine Chance für
Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermoanrchie. Wien:
Ueberreuter, 1997.
15
URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982.
URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19.
století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
16
BĚLINA, Pavel, HLAVAČKA, Milan, TINKOVÁ, Daniela. Velké dějiny zemí Koruny české.
Svazek XI.a 1792-1860. Praha-Litomyšl: Paseka, 2013. BOROVIČKA, Michael, KAŠE, Jiří,
KUČERA, Jan P., BĚLINA, Pavel. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XII.a 1860-1890.
Praha-Litomyšl: Paseka, 2012. HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století. Proměny
společnosti v moderní době II. Praha: Historický ústav, 2016.
HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I. Praha:
Historický ústav, 2016.
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Pro vznik českého nacionální tábora je pak důležitá monografie Miroslava
Hrocha Na prahu národní existence.17 Samotným táborům lidu nebyla v české
historiografii věnována větší pozornost. Ačkoliv se o nich zmiňuje již nejstarší
česká syntéza Naše znovuzrození Jakuba Malého a Ernest Denis ve svých
Dějinách národa českého po Bílé Hoře uvádí jejich výčet18, jediný detailnější
pohled na celé táborové hnutí přináší Jaroslav Purš ve své studii z roku 1957.19
Tu pak doplňuje několik sond na pomezí mikrohistorie a výzkum symbolů
táborového hnutí.20 Tábory lidu z perspektivy festivit se zabýval ve své dizertaci
také Karel Šima.21 Český antiklerikalismus je v posledních letech zkoumám
především brněnskou skupinou historiků.22
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Základní literaturou pro dějiny Tyrolska je několikadílná kolektivní syntéza
vytvořená pod vedením Josefa Fontany. Tento původem jihotyrolský historik byl
také ve své dizertaci průkopníkem v užití pojmu Kulturkampf.23 Vlivnou
osobností ve výzkumu tyrolské zemské sebeidentifikace je americký historik
Lawrence Cole, který jí věnoval několik studií. Na jeho dílo nedávno navázal
ve své dizertaci také další Jihotyrolan Florian Huber.24 Tradiční narativ Tyrolska
jako katolické země se pak svým výzkumem snaží revidovat Thomas Götz, jenž
se věnuje výzkumu tyrolského liberalismu a daří se mu obrušovat obraz Tyrolska
jako čistě katolické konzervativní země.25
Důležité pro mou práci je ale především srovnání tisku. Při jeho studiu je
důležité si uvědomit, že se jedná o jediné pravidelně vycházející dobové
médium, které může ovlivňovat široké vrstvy obyvatelstva, i když se stále ještě
nepatří k moderním masmédiím. Přesto je schopno zásadně ovlivňovat názory
svých čtenářů, a dokonce v nich vytvářet i určitou představu reality. Tomu ještě
napomáhá absence větších nezávislých novin, neboť bylo zvykem, že tiskovina
byla navázána na určitá politická (i když mnohdy velmi volná) uskupení. Já jsem
si pro komparaci vybral asi nejvýznamnější tyrolské noviny Tiroler Stimmen, jež
jsou prezenčně k dispozici v knihovně tyrolského zemského muzea
Ferdinandeum, a nejvýznamnější české liberální noviny Národní listy. Ty lze
studovat on-line v databázi moravské zemské knihovny Kramerius 5 a v době,
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kdy vycházely pod jinými názvy, v Krameriu 3. Ačkoliv se v obou případech
jedná o poměrně velké a vlivné deníky, vycházelo v obou zemích větší množství
dalších politicky zaměřených tiskovin, jež společně dotvářely veřejný prostor,
do kterého samozřejmě promlouval také tisk z jiných korunních zemí i ze
zahraničí.
Tisková legislativa se od roku 1863 řídila zákonem č. 6/1863 ř. z., který
značně zliberalizoval vydavatelskou činnost. Ta sice byla nadále regulována
živnostenským řádem, ale pro samotné vydávání novin bylo potřeba jen
ohlášení, v případě politických deníků byl ale zachován princip kauce. To byla
částka, již musel vydavatel složit, aby se z ní pak mohly platit případné pokuty
za tiskové přečiny. V případě nedoplnění na původní výši byl pak deník
zastaven. Výše kauce byla v regionech větších měst jako Praha či Innsbruck
6000 zlatých, což byla dost vysoká částka. Určité uvolnění ale znamenalo
zrušení předběžné cenzury, kterou nahradila až cenzura následná, o níž
rozhodoval soud. V případě déletrvajícího trestu vězení pro odpovědného
redaktora nebo vydavatele propadala kauce chudinskému fondu, avšak v případě
dobrovolného ukončení činnosti deníku byla kauce vrácena.26
Založení Národních listů je spojeno s obnovením ústavnosti v roce 1860 a
se snahou Františka Ladislava Riegra získat pro českou měšťanskou politiku
tiskový orgán, koncesi na vydávání politického deníku však nakonec vlastnil
Julius Grégr. V průběhu 60. let se oba muži stále více politicky rozcházejí, a
nakonec se kolem roku 1865 Národní listy stávají oporou radikálnější
mladočeské frakce. Po zániku radikálního časopisu Hlas do nich přechází část
jeho redaktorů. Mezi ně patřili dnes již klasikové české literatury, Jan Neruda a
Vítězslav Hálek, jenž byl nějakou dobu dokonce šéfredaktorem. O několik let
později se členem redakce stal i propagátor sociální otázky Josef Barák.27
Ačkoliv Tiroler Stimmen navazují na starší tradici katolických novin
v tiskárně Andrease Wittinga, jejich začátek jako politického deníku se datuje
do března 1861 (1. číslo 27. 3.). Hned od počátku své existence se deník stal
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oporou konzervativního tábora a vyznačoval se celkem velkou verbální
agresivitou. Proto musela redakce již v roce 1863 platit pokutu 40 zlatých, která
ovšem byla zaplacena bez komplikací.28
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2 Federalizace a centralizace v habsburské monarchii
Panství Habsburků ve střední Evropě vznikalo postupně od vrcholného
středověku jako personální unie již předtím vzniklých zemí, které mají vlastní
právní normy i zvyky a v nichž vznikaly také samostatné stavovské obce, které se
od sebe lišily složením (především rozdílným vlivem církve, měst a případně
venkovského obyvatelstva), mírou autonomie i důrazem na stará zemská práva.
Protože spravovat takový státní útvar nebylo příliš efektivní a panovník „z boží
milosti“ neměl zájem se se stavy dělit o moc, docházelo mezi nimi k řadě konfliktů.
Jako extrémní případ by mohla posloužit česká stavovská povstání z let 1547 a
1618-1620, ale v zásadě podobný důvod měly i pravidelné spory na zemském
sněmu. Vzhledem k tomu, že se Habsburkům nikdy nepodařilo překonat původní
zemské rozdělení, a to zůstalo základním administrativním dělením až do roku
1918, lze považovat státoprávní boje v letech 1867-1873 za pokračování tohoto
konfliktu, jen ve změněných podmínkách.
2.1 Vývoj státoprávních bojů
Přestože jsem počátek tohoto konfliktu zavedl zpět až do vrcholného
středověku, kvalitativně velkou změnu znamenal v unifikačních tendencích tzv.
„osvícenský absolutismus“ Marie Terezie, a především doba vlády jejího syna
Josefa II. Jeho reformy se setkaly s velkým odporem stavů v jednotlivých korunních
zemích, především v Uhrách a Rakouském Nizozemí. Josefova samostatná vláda
ale skončila již po deseti letech a jeho opatrnější bratr zastavil většinu reforem a
vyzval zemské sněmy k vyjádření o budoucí podobě zemského zřízení. Kromě
zrušení berního a urbariálního patentu požadovaly české stavy úpravu zemské
ústavy. Stály především o návrat do doby před josefínskými a tereziánskými
reformami. V některých případech dokonce před Obnovené zřízení zemské
Ferdinanda II. z roku 1627. Císař Leopold ale odmítl ustoupit ve většině
významnějších záležitostí. Největším ústupkem stavům se stala jeho korunovace
českým králem, což bylo bráno jako přiznání alespoň části zemských práv českému
království.29
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Tyrolské stavy patřily k těm radikálnějším, již za vlády Marie Terezie nelibě
nesly zřízení apelačních soudů v Klagenfurtu a Vídni i kodifikaci společného
soukromého práva. Tyrolské stavy trvaly na právním odlišení netyrolských
poddaných Marie Terezie termínem „Ausländer“, který nezaručoval stejná práva,
jako měli místní.30 Ještě více bylo odmítáno spojení úřadů státní správy (guvernér)
a stavovského zemského zřízení (zemský hejtman).31 Odpor vůči změnám byl
opravdu velký, podílel se na něm možná trochu překvapivě i bolzanský patriciát,
který se obával ztráty hospodářské pozice. Tyrolský guvernér Wenzel hrabě Sauer
se dokonce natolik obával otevřené revolty, že radil císaři zmírnění reforem, vždyť
ve Vorarlbersku vypukly v té době nepokoje.32 Po Josefově smrti pak stavy proti
vůli neoblíbeného Sauera dokázaly prosadit svolání otevřeného zemského sněmu
(„offene Landtag“). Přestože na něm existovala skupina stavů nakloněných
reformám, výsledkem zasedání bylo 15 požadavků císaři, jako například omezení
moci státu nad církví, větší pravomoci zemského sněmu, obnovení university
v Innsbrucku, úprava nových mýt a cel apod. Podobně jako v Čechách císař
v některých bodech ustoupil, v jiných ale nikoliv. Velkým úspěchem bylo
především ukončení konskribcí pro armádu, jež způsobovaly v zemi velké napětí
(v roce 1762 došlo dokonce ke střetu s verbujícími vojáky).33 Další vývoj byl
zastaven válkami s revoluční a posléze napoleonskou Francií, neboť vídeňská vláda
i stavovské reprezentace našly v revolučním elementu společného nepřítele.
Samotné války přinesly státoprávní změnu jen v Tyrolsku, na Čechy neměly
v tomto směru velký vliv. Po míru v Lunévile (1801) musel František II. navzdory
protestům tyrolských stavů odstoupit jižní část hrabství včetně Bolzana34 nově
vzniklé Italské republice. Po válce 3. koalice pak musel být i přes další nesouhlas
místních odstoupen i zbytek země, tentokrát ve prospěch v Tyrolsku neoblíbeného
Bavorska.35 To sice mělo podle mírové dohody zachovávat tradiční tyrolské zákony
a zemskou ústavu, ale nestalo se tak. Jejich nedodržování, především reforma daní
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a církevní správy zapříčinily nespokojenost s novým vládcem36, a proto když došlo
v roce 1809 k další válce Rakouska s napoleonskou Francií, získala podunajská
monarchie podporu v podobě povstání tyrolských obyvatel. To se v následujících
desetiletích stalo slavnou, ba přímo mýtickou událostí tyrolských, popř.
rakouských, či širších německých dějin.37
Samotné povstání bylo, podobně jako rakouská armáda, zpočátku úspěšné,
podařilo se mu obsadit většinu země a provést několik konzervativních reforem. Po
porážce Rakouska v bitvě u Wagramu a po podepsání schönbrunnského míru se ale
měli povstalci podle dohod vzdát dalšího boje, avšak pokračovali v odporu, a
nakonec byli poraženi. Vůdce povstání Andreas Hoffer byl společně s několika
spolubojovníky popraven, což z něj udělalo mučedníka v boji za tyrolskou svobodu.
Tyrolsko bylo následně rozděleno mezi Bavorsko, Italské království a přímo Francii
podřízené illyrské provincie.38 Porážka povstání bylo natolik drtivá, že již k odporu
nedošlo ani na konci války, kdy se prohra napoleonské Francie stávala čím dál
zřejmější. Během války roku 1809 se i v Čechách pokusila rakouská vláda zapojit
do boje širší vrstvy obyvatel. Na popud kancléře Philippa hraběte Stadiona vznikly
jednotky domobrany, ale jejich nasazení bylo jen omezené a v kolektivní paměti
nesehrály větší roli.39
Poválečný vývoj přinesl vládu konzervativního centralismu, který byl
založen na loajálním státním úřednictvu. Tento vývoj rozhodně neuspokojil
stavovské reprezentace jednotlivých zemí, v Tyrolsku proběhl dokonce tzv.
Verfassungskampf (boj o ústavu), ve kterém se tyrolské stavy snažily ubránit
zemská práva proti rakouskému císařství. Nakonec ovšem bez boje vítězí František
II., který prostřednictvím jím jmenovaných městských úředníků a biskupů získává
důležité postavení na sněmu. Podle Floriana Hubera nemá z tohoto důvodu vůbec
smysl mluvit o restauraci starých pořádků, protože v Tyrolsku byly nastoleny nové.
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V Čechách se pak v průběhu 40. let stále více ozývala stavovská opozice
na zemském sněmu.40 Nicméně velký zlom znamenala až revoluční léta 1848-1850.
Celá habsburská monarchie se totiž ocitla pod tlakem z mnoha stran41, a to
jak z pohledu politiky monarchistické, tak liberální i radikálně demokratické.
V celé monarchii, včetně Čech a Tyrolska, se stala důležitou otázkou budoucnost
monarchie. Tyrolská politika se štěpila podle tří linií. Zásadním se stal přístup
ke sjednocování Německa a Itálie, neboť zastánci těchto potenciálních států počítali
s částí tyrolského území. Kromě toho šlo i o vztah k samotné Vídni, bylo jasné, že
nově svolaný ústavodárný parlament bude muset řešit i otázku míry centralizace
budoucího státního útvaru. Již v březnu 1848 zareagoval na novou situaci tyrolský
zemský sněm, který v čele se svým zemským hejtmanem hrabětem Clemensem
Brandisem poslal císaři své požadavky. Nejdůležitější pro ně byly především nové
volby do reformovaného zemského sněmu, jehož poslanci by byli i nadále voleni
ze čtyř stavů. Na zasedání nového sněmu sice došlo ještě k úpravám (především
zvýšení podílu selského stavu), ale i tak se jednalo o úspěch stavů.42 Jinak ale byl
sněm velmi nečekaně centralistický, v nově vypracované zemské ústavě omezil
svou zákonodárnou moc, i když si ponechal rozsáhlé správní pravomoci. Dokonce
sám sebe označil za „provinční zemský sněm“ („Provinziallandtag“), i když slova
„provincie“ („Provinz“) a „provinční“ („provinziell“) byla po zásahu Dr. Eduarda
von Larcher nahrazena.43 Přesto panovala v Tyrolsku značná nedůvěra vůči
vídeňské vládě a parlamentu vzniklých z revolučního výbuchu. Po útěku císaře
do Innsbrucku vzrostla vlna sympatií k císaři a jednotky zeměbrany ze St. Johannu
obsadily horské průsmyky do Salzburgska, aby zabránily „revolucionářům,
komunistům, proletářům, hrozným mužům a štváčům“ získat různé výhody. A
dokonce se objevila brožura tvrdící, že tyrolští sedláci „by raději pochodovali
na Vídeň než Itálii“.44 Po vypuknutí říjnové revoluce ve Vídni a ukončení zasedání
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říšského sněmu opět svolaly tyrolské stavy zemský sněm, na který pozvaly čtyři
nové zástupce zvolené podle volebního systému říšského sněmu, jenž se ale cítil
tímto činem ohrožen, a tak 23. října označil svolání zemského sněmu za nezákonné.
Sněm přesto pokračoval v činnosti a tento čin výrazně zhoršil vztah Tyrolanů
k říšskému sněmu, Dr. Johannes Schuler ve své adrese vládě následně požaduje jen
personální unii mezi Tyrolskem a zbytkem monarchie.45 Po návratu do říšského
sněmu v Kroměříži však již tyrolští poslanci do debaty o podobě nové ústavy nijak
zásadně nezasáhli, i když se dá předpokládat, že k ní měli nejednu výhradu.
V Čechách byly klíčové linie jen dvě. Opět šlo o vztah k sjednocování
Německa, protože pro německé intelektuály bylo nemyslitelné, že by se české země
nestaly součástí nového národního státu. A důležitý byl i zde vztah k vídeňské
vládě. I čeští předáci zaujali od počátku vůči monarchii loajální stanovisko, hlavně
první svatováclavská petice z 11. března 1848 zůstávala v požadavcích velmi
zdrženlivá.46 Odpověď na druhou z nich – císařský manifest z 8. dubna – byla
považována za velký úspěch a ještě během 60. let panovaly snahy na ni navázat.
Na jeho základě připravovaný nový zemský sněm byl poprvé volen na základě
hlasovacího práva pro všechny daně platící muže a znamenal velký úspěch českých
liberálů, mnozí z nich byli zvoleni ve více volebních okrscích. Přestože do něj česká
politika vkládala velké naděje, český sněm se kvůli svatodušním bouřím z léta 1848
nikdy nesešel, a tak byla česká politika nucena upřít svou hlavní pozornost na právě
ustanovený ústavodárný parlament.47
Ten čelil řadě problémů. Jednak nebyl zcela vyjasněn jeho vztah s vládou a
za druhé byla jeho pozornost často odváděna k jiným záležitostem. Samostatnou
kapitolou pak bylo jeho složení, jež reprezentovalo zcela rozdílné země, které se
lišily politickými zájmy a postoji, ale i úrovní civilizace a politickým rozhledem. I
kvůli těmto komplikacím trvalo dlouho zahájení práce na rakouské ústavě. Velmi
pomalu pokračovala především subkomise ústavního výboru zabývající se
přestavbou rakouského státu. V této otázce se aktivně angažoval František Palacký,
podle kterého šlo o zcela zásadní problém. Palacký rozdělil korunní země
do několika skupin podle etnického složení (země české, polské, německo45
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rakouské a ilyrské), ale nedokázal pro své myšlenky získat podporu,48 a tak
v deklaraci z 23. ledna 1849 připustil ústupek ve prospěch přirozenoprávní
argumentace. Přesto nebyl schopen přistoupit na federaci čistě podle etnických
hranic, jež by narušila hranice českého království. Až obavy z rozpuštění donutily
sněm postupovat rychleji, a nakonec byl přijat návrh centristy Kajetána Mayera,
který sice přijímá některé Palackého formulace, ale jinak zůstává výrazně
„federálně centralistický“, neboť země složené z národnostních krajů nemají vůči
těmto krajům skoro žádné pravomoci, i když ty je mají vůči obcím.49
Období po silvestrovských patentech lze charakterizovat jako vládu
centralistického státního byrokratismu, neboť okresní státní správa převzala agendu
patrimoniální správy zrušené společně s robotou a z jednotlivých zemí se staly jen
administrativní jednotky státní správy, jejíž agenda výrazně narostla. Zároveň se
státu hned zpočátku podařilo utlumit veškerou kritiku režimu, čemuž napomohlo i
zatčení českých radikálních demokratů po májovém spiknutí 1849. V Čechách
uvolněné místo po liberálech a radikálních demokratech převzal konzervativní kruh
okolo nového ministra kultu a vyučování hraběte Lva Thuna. Patřili do něj Jan
Erazím Vocel, Josef Jireček, Václav Jaromír Picek, Josef Wenzig, Jakub Malý,
Wáclav Wladivoj Tomek, Jan Evangelista Purkyně nebo starší Václav Hanka,
František Jaroslav Čelakovský. Všichni výše jmenovaní zpočátku vyvolali velkou
vlnu kulturní aktivity, ale ke konci 50. let bylo stále více zřejmé, že jen s nepříliš
příznivými výsledky.50 Politickou moc v nejvýznamnější existující samosprávní
jednotce pak převzala po obecních volbách v roce 1850 Mittelpartei sdružující
konzervativní národnostně nevyhraněné pražské měšťany v čele s Andreasem
Haasem.51
Ačkoliv poslední český protirežimní novinář Karel Havlíček byl internován
právě v Brixenu, rozhodně se nedá situace v Tyrolsku považovat za klidnou.
Konzervativcům vadila již oktrojovaná ústava, která podle nich dávala příliš velký
prostor městům, čímž ničila starý stavovský řád. Vrcholem pak byl 21. září 1851
protest 70 německých a ladinských obcí právě brixenského kraje, jež oficiálně
žádaly císaře o nové svolání zemského sněmu. Když se namísto toho měli

48

Tamtéž s. 283-284.
Tamtéž s. 349-352.
50
URBAN, Otto. Česká společnost, s. 126-130. ŠTAIF, Jiří. Obezřetná elita, s. 397.
51
ŠTAIF, Jiří. Obezřetná elita, s. 395.
49

21

Miroslav Vašík, Nepodobní na stejné lodi

na základě silvestrovských patentů zemští představitelé podřídit jmenovanému
místodržícímu, srovnali noviny Tiroler Schützenzeitung v článku Davida von
Schönherra rok 1852 s rokem 1809. Tenhle stav se nakonec ukázal neudržitelným,
a tak se Vídeň snažila vyjít Tyrolanům vstříc. Nově mohli jedině katolíci obsazovat
zemské úřady a spekulovalo se o tom, že by vznikla jmenovaná zemská vláda,
namísto toho byl jako útěcha 30. července 1855 jmenován místodržícím Tyrolska a
Vorarlbergska císařův mladší bratr arcivévoda Karel Ludvík, nápad s titulem
místokrálovství nebyl ale realizován.52
Neoabsolutistický režim se po prohrané o válce o severní Itálii ukázal jako
neudržitelný. Kromě zahraničněpolitické prestiže trápila monarchii i špatná
finanční situace, na kterou měly kromě prohrané války vliv také příliš vysoké
investice do vybudování státní správy,53 železnic a do nákladné zahraniční politiky
během 50. let. Důsledkem byly personální změny, odejít musel i symbol režimu
Alexandr Bach, a především došlo ke změně stylu vládnutí. 5. března 1859 svolal
císař rozmnoženou říšskou radu, která sice existovala od roku 1851, ale doposud
neměla žádný praktický význam. Nyní ovšem císař jmenoval k 12 dosavadním
doživotním radům několik nových mimořádných (patřili mezi ně například
příslušníci rodu Schwarzenbergů nebo Lichtensteinů) a 38 zástupců jednotlivých
zemí, které měly navrhnout ještě nesešlé zemské sněmy, a tak to udělal císař sám.
Za Čechy nominoval hraběte Jindřicha Jaroslava Clam-Martinice, hraběte Alberta
Nostic-Rienecka a libereckého podnikatele Augusta Trenklera,54 za Tyrolsko
hraběte Leopolda Wolkenstein-Trostburg a Aloise Strassera.55
Nová říšská rada tvořená především urozenými velkostatkáři měla ovšem
mnohem větší ambice, a tak si nejprve vymohla pravomoc schvalovat změny
v daňové politice, brzo ale začala řešit také státní uspořádání, především požadavek
uherské autonomie nastolený uherskými zástupci v čele s hrabětem Antalem
Széczenem, jenž prosadil u císaře vydání Císařského diplomu ze dne 20. října
k uspořádání vnitřních státoprávních poměrů k monarchii. Zároveň jmenoval císař
52
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novým státním ministrem (tj. předsedou vlády) polského hraběte Agenora
Gołuchovského.56 Jedním z úkolů nové vlády bylo rychle vypracovat nové zemské
ústavy, jako první byly zveřejněny návrhy zemských zřízení Štýrska, Salcburska,
Korutan a Tyrolska, na kterých se podílela zemská komise zástupců jednotlivých
stavů. V té tyrolské zasedali známí tyrolští předáci z revolučního období, hrabata
Clemens Brandis a Leopold Wolkenstein nebo brixenský biskup Vinzenz Gasser.
Výsledkem byla ústava, jež dávala každému ze čtyř stavů 14 poslanců. Stejný
poměr všech stavů ale nebyl v Tyrolsku pozitivně přijímán57 a Széczen nedokázal
ani v Uhrách prosadit schválení tzv. říjnového diplomu.58 Po tomto neúspěchu
nahradil Gołuchovského bývalý vůdce velkoněmecké umírněné pravice
ve frankfurtském shromáždění Anton von Schmerling. Jím vytvořená únorová
ústava z roku 1861 byla velice centralistická. Říšská rada se stala spolupůsobícím
dvoukomorovým orgánem, v horní panské sněmovně zasedali vybraní šlechtici,
církevní hodnostáři a císařem jmenovaní „zasloužilí mužové“, dolní byla volena
prostřednictvím zemských sněmů. Při neúčasti uherských poslanců byla tato tzv.
užší říšská rada (s nimi se nazývala rozšířená) omezena jen na záležitosti netýkající
se celé říše. Zemské sněmy sice jmenovaly poslance, ale jinak byly jejich
pravomoci velmi omezeny. Do zemských sněmů se volilo prostřednictvím
kuriového systému. Český zemský sněm měl mít 241 poslanců, 70 poslanců mělo
být voleno v kurii velkostatku, 87 poslanců v kurii měst a obchodních a
živnostenských komor, 79 v kategorii venkovských obcí a 5 poslanců bylo tzv.
virilních, tj. stálých – pražský arcibiskup, biskupové z Litoměřic, Hradce Králové,
Českých Budějovic a rektor pražské univerzity. Na říšskou radu posílal 54člennou
deputaci.59 Tyrolský sněm se skládal z 68 poslanců, z toho 14 tvořilo
velkostatkářskou kurii (díky velkému majetku se zde prosazovaly i kláštery), 16
kurii měst a obchodních a živnostenských komor a 34 kurii venkovských obcích.
Virilisty byli tridentstký, brixenský a salzburgský biskup. Říšská deputace měla 10
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členů.

Na

Trentino

připadalo

22-28

poslanců

podle

jejich

úspěchu

ve velkostatkářské kurii.60 Vorarlbersko bylo definitivně odděleno.61
V průběhu 60. let se v Tyrolsku konala celá řada výročních slavností, mezi
nimiž vyniká oslava 500 let od připojení Tyrolska k Rakousku. Tu naplánovala
liberální innsbrucká městská rada, která tím chtěla kromě loajality vůči Vídni
oslavit také únorovou ústavu. Na celé akci se podílela celá řada spolků, od těch
zeměbraneckých a cvičebních až po pěvecké. Převažovala hlavně snaha zdůraznit
věrnost dynastii, zapomenut byl odpor proti osvícenským reformám. Symbolem
věčného svazku se stalo přirovnání k sňatku, jako ve hře Das Lied von Österreich
und Tirol, kde je Tyrolsko nazváno „věčně mladou nevěstou“. Kvůli finanční
náročnosti akce se na ní podílí také zemský sněm, jehož konzervativní většina se
snaží na akci prosadit především prostřednictvím venkovských spolků, chce v něm
zdůraznit katolický charakter Tyrolska. Rozhodně byla zdůrazněna německá
podoba Tyrolska, italské obyvatelstvo se na slavnosti vůbec nepodílelo.62
Prohraná prusko-rakouská válka z roku 1866 opět silně otřásla politickou
scénou. Anton von Schmerling byl odvolán, neboť se mu nepodařilo dosáhnout
míru s Maďary a do čela vlády byl jmenován Richard Belcredi. Do tohoto
moravského aristokrata vkládala své naděje i česká politika, kterou to probudilo
k horečné aktivitě. 11. července 1865 byl zveřejněn pamětný spis s podpisy 66
českých poslanců, v listopadu byla na zemském sněmu vypracována děkovná
adresa císaři za jeho provolání o vyjednávání s Uhry a přípravě ústavních změn a
v lednu slíbil císař korunovaci českým králem.63 Po porážce Rakouska ovšem
vstoupil na scénu bývalý saský kancléř a nový rakouský kancléř Fridrich Beust,
který prosazoval vyrovnání s Uherskem formou císařského rozhodnutí a říšskou
radu chtěl postavit před hotovou věc. Pro tento postup se císař nakonec rozhodl, a
tak mohl 8. února 1867 uznat uherskou právní kontinuitu a jmenovat uherskou
vládu. 8. června byl v Pešti korunován uherským králem.64
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3 Nacionalismus
3.1 Český etnický nacionalismus a národní hnutí
Přestože dominantní ideologií českého národního hnutí se stal český etnicky
založený nacionalismus, i v Čechách existovala zemská sebeidentifikace, někdy
označovaná jako bohemismus. S ním se ovšem ztotožňovaly jen německy mluvící
vyšší vrstvy a zůstával velmi exkluzivní, což vedlo k ztrátě atraktivity tohoto
zemského pojetí v českojazyčném prostředí.65 Proto zůstal doménou jen
konzervativní šlechty,66 vyššího kléru, úřednictva a důstojnického sboru. Důkazem
mohou být nesouhlasné reakce (včetně posměšného epigramu Karla Havlíčka)
na výrok hraběte Josefa Matyáše Thuna z roku 1845, že „… nejsem ani Čech
(Tscheche) ani Němec, nýbrž jen obyvatel Čech (ein Böhme)“67, což kromě
odmítnutí zemského pojetí národa ukazuje také terminologické potíže. Český jazyk
totiž na rozdíl od němčiny nerozlišuje mezi národně a zemsky českým, kdežto
v němčině vedle sebe existují termíny „Tscheche/Czeche“ a „böhmisch“. Jejich
význam není sice snadné vždy odlišit, ale označení „Czechen“ se od 30. a 40. let
začalo používat pro označení česky mluvícího obyvatelstva. Protože ale získalo
tento výraz negativní zabarvení jako synonymum pro radikálně vyhraněného
nacionalistu,

dává

česká

nacionální

veřejnost

přednost

slovu

„Böhmen“ a „böhmisch“. I František Palacký dával ve svých německých textech
přednost tomuto termínu. Jsem názoru, že snaha užívat toto označení byla spojena
s ambicí českého nacionalismu nárokovat pro sebe území celého Českého
království, ostatně čeští publicisté německého původu užívali tohoto termínu
k deklarování Českého království jako „německé“ země, aby ji odlišili od česky
mluvících obyvatel.68 Na úzké intelektuální vrstvy zůstal omezený také koncept
pražského matematika Bernarda Bolzana, který navrhoval vznik dvojjazyčného
česko-německého národa založeného na loajalitě k zemi a mravní obrodě. Jeho
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koncept ale nedokázal oslovit jak české, tak německé širší vzdělanější vrstvy, navíc
textům uškodil zásah rakouské cenzury. 69
Počátek ideologie českého etnického nacionalismu lze spojit s osobností
Josefa Jungmanna a jeho texty, z nichž vyniká především Dvojí rozmlouvání o
jazyku českém z roku 1806. Ačkoliv by nebylo radno tento článek přeceňovat, jedná
se v zásadě o jedno z nejjasnějších vyjádření postojů této generace. V první části
přiznává autor svůj optimismus v budoucnost českého národa. V druhé polemizuje
s etnicky nevyhraněným patriotismem starší generace, důrazně spojuje vlastenectví
s jazykem, jenž je pro něj hlavním kritériem namísto státu, církve.
Kosmopolitismus považuje za naivní ideál, který je proti přírodě. Z tohoto důvodu
odmítá germanizaci, považuje ji za sociálně diskriminační, poněvadž se Čech může
prosadit na vyšší pozice jen po složitém učení němčiny.70 Právě tento sociální
podtext je podle Miroslava Hrocha důležitý pro další vývoj národa a označuje jej
jako tzv. národně relevantní zájmový rozpor. Hroch popisuje situaci, kdy se
kolektivní představa o uspokojení potřeb kryje s rozdílnými jazykovými, popř.
jinak definovanými, skupinami, což se může stát důležitým argumentem v národní
agitaci. A právě jazykový rozpor považuje za jeden z nejčastějších.71
I když se čeština stává klíčovým prvkem národního hnutí až
s jungmannovskou generací, česká filologie se stává „nejvlastenečtější“ vědou již
dříve. Češi jsou dokonce nazýváni „filologickým národem“. V letech 1775-1825
vyšlo 28 českých mluvnic, 28 různých poučení o jazyku a 14 vydání slovníků.72
Kromě této vědecké práce se objevuje i snaha prosadit češtinu do školství, díky
čemuž by mohla získat i status jazyka vzdělanějších vrstev.73 Těmto snahám
vycházel částečně vstříc i absolutistický stát, který si uvědomoval užitečnost
znalosti češtiny ve státní správě. Proto byla čeština od roku 1816 fakultativním
předmětem na gymnáziích, ve stejné době bylo také umožněno její zavedení na
teologických fakultách, čehož ovšem pravděpodobně nebylo příliš využíváno.
Stejně jako se nepovedlo zřídit českou hlavní školu na Novém Městě pražském
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v letech 1820-1821, i když za ni horoval guberniální rada František X. Tvrdý74, a
neuspělo ani zřízení české průmyslové školy ve 40. letech. Tu podporovala Jednota
pro povzbuzení průmyslu v Čechách, a dokonce byla česká společnost
zmobilizována získat dostatečný obnos svépomocí, čemuž napomohla i
žurnalistická podpora Karla Havlíčka, který kromě agitace průběžně zveřejňoval
jména dárců společně s darovanými obnosy, a tím zvyšoval jak prestiž přispěvatelů,
tak vlastních novin, které se staly důležitým prostředníkem mezi pražským centrem
a jeho potencionální klientelou.75
Protože český jazyk patří do slovanské jazykové skupiny, objevil se
v českém národním hnutí zájem o sbližování s ostatními slovanskými národy.
V předbřeznovém Rakousku to mělo pochopitelně především kulturní rozměr, ale
latentně přítomný byl i ten politický. Postupný nárůst sebevědomí českého
národního hnutí ovšem vedl k stále rezervovanějšímu postoji k panslavismu, čehož
si také všiml při své návštěvě Prahy v roce 1838 Ľudovít Štúr, jenž byl zklamán
kritickým postojem většiny Čechů k slovanské myšlence a postěžoval si, že „národ
český ztratil ráz slovanskosti“.76 Za symbol definitivního opuštění politického
panslavismu můžeme považovat sérii článků Slovan a Čech z roku 1846 redaktora
Pražských novin Karla Havlíčka. Mladý novinář ve svých textech na základě
vlastních zkušeností z pobytu v Rusku odmítl panslavismus a Slovany rozdělil do
čtyř národů – Rusy, Poláky, Čechy (resp. Čechoslovany) a Ilyry (tedy Jihoslovany).
Jeho nesmlouvavá kritika se setkala jen s ojedinělým nesouhlasem, nejvýraznějším
oponentem byl patrně redaktor časopisu Květy Jakub Malý, který ovšem nebyl
schopný Havlíčkovi přesvědčivě argumentovat.77
Přesto panslavismus ovlivnil politickou koncepci austroslavismu, podle
které se měly slovanské národy stát základním stavebním kamenem a oporou
reformovaného Rakouska. Koncept důsledně rozpracoval již ve 40. letech
19. století hrabě Lev Thun v sérii polemických článků v Allgemeine Zeitung o
Slovanech v Rakousku,78 ale jisté znaky lze najít již v Dobrovského řeči
O oddanosti a příchylnosti slovanských národů k arcidomu rakouském, kterou
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pronesl při korunovaci Leopolda II. roku 1791.79 Vrcholem austroslavismu (a
vlastně i reliktem panslavismu) se stal Slovanský sjezd z května a června 1848. I
protože se konal v Praze, hrála česká liberální politika klíčovou roli, vlastní
program sjezdu sestavil moravský buditel František Alexandr Zach. Přesto nakonec
nebylo dosaženo dohody o konkrétnější politické koordinaci. Kromě brzkého
ukončení kvůli svatodušním bouřím byl neúspěch determinován především
rozdílnými postoji jednotlivých delegátů. Srbové, Chorvati a Slováci hledali
legitimizaci svých protiuherských akcí, poznaňští Poláci podporu proti
germanizační pruské politice, haličtí Poláci zase vedli spory Ukrajinci, kteří se v té
době snažili právě vůči nim emancipovat, a anarchistická skupina okolo Alexandra
Bakunina a polských emigrantů prosazovala společné revoluční vystoupení.
Částečně podobný postoj jako Češi zaujali alespoň Slovinci, společně odmítli
podřízení Rakouska frankfurtskému parlamentu,80 ale český důraz na státní právo
českého království znemožnil další bližší spolupráci. Slovinské národní hnutí si
totiž kromě kraňské populace nárokovalo také menšiny v dalších třech korunních
zemích.
Celou dobu předbřeznovou lze oprávněně v souladu s Hrochovou fází B
považovat za fázi národní agitace, během které se národní myšlenka šířila do širších
vrstev společnosti. K tomu sloužila především kulturní nabídka – poučná i krásná
literatura, divadelní společnosti i spolková činnost. Společnou organizační
platformou a dokladem rostoucího měšťanského sebevědomí se stala rostoucí
spolková činnost, přičemž některé spolky měly již velmi početnou členskou
základnu, jako například Zahradnická společnost v Praze – 450 členů. Zatímco
většina aktivit byla omezena takřka výhradně na Prahu, Měšťanská beseda v Praze
založená roku 1846 se stala příkladem pro obdobné spolky v dalších českých
městech81, která byla v předbřeznové době byla jen malými sociálními
strukturami.82 Nejširší členskou základnu měla v předbřeznové době Jednota pro
povzbuzení průmyslu v Čechách, která se reorganizovala v letech 1842-1844. Snížil
se členský příspěvek, což umožnilo vstup do té doby nečinných středních vrstev.
Právě iniciátoři této změny, železniční inženýr Jan Perner a prakticky založení
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mladí právníci František Ladislav Rieger, Alois Pravoslav Trojan a Antonín
Strobach, se pak pokusili proměnit Jednotu v nacionálně českou platformu. To
ovšem vedlo ke konfliktu s doposud rozhodující částí členstva, českou šlechtou, a
důsledkem bylo postupné přeměnění Jednoty i odchod většiny šlechty a „Prager“,
jak bychom mohli nazvat nacionálně nevyhraněné pražské měšťany.83
Jednou z hlavních součástí agitační činnosti byla pochopitelně činnost
literární. Podle klasifikace Miroslava Hrocha patří české národní hnutí mezi ty, jež
mohou navázat na omezenou státnost a také český jazyk mohl pokračovat ve staré
literární tradici.84 Již v roce 1776 vydává kněz a historik František Faustin
Procházka Dalimilovu kroniku ze 14. století a společně s Františkem Martinem
Pelclem vytváří základní dějinné povědomí v příslušnících českého národního
hnutí. Historie byla zdrojem hrdosti, ale stala se i politickým argumentem
ve prospěch českého státního práva.85 Zdrojem hrdosti na vlastní historii se stalo
také několik padělků středověkých děl, ze kterých vynikají především tzv. Rukopis
královédvorský a zelenohorský. Autorem nejdůležitějšího konceptu českých
národních dějin se stal František Palacký. Ten svoji koncepci založil na
primordialistické představě přirozené demokratičnosti Slovanů a dlouhodobému
stýkání a potýkání slovanského a germánského živlu v českých zemích. Zrovna tato
sofistikovaná koncepce ale byla často zjednodušována jako legitimizace
prvoplánových protiněmeckých postojů. Protestant Palacký také výjimečné
postavení připisoval husitskému hnutí, jenž podle něj bylo českým přínosem
světovým dějinám, neboť husité jím předběhli evropský vývoj. Ale i v tomto
případě byl Palacký ve veřejném prostoru zjednodušen. Především byl mnohem
více oceněn Jan Žižka, jenž byl pro Palackého především náboženským fanatikem
a radikálem.86
Přes výše zmíněné výhrady k relativnímu nezájmu obyvatelstva o český
národní program během revoluce 1848 představuje toto období velký zlom
v českém národním hnutí. Jeho protagonisté v této době skutečně vystoupili
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s vlastním politickým programem, se kterým také uspěli ve volbách do
ústavodárného říšského sněmu, a právě jeho protagonisté zůstali v čele české
politiky až do volební porážky staročechů v roce 1891. Velkou roli v tomto dění
sehrály Národní noviny, které začal Havlíček vydávat jako tisk české liberální
strany. Kromě tohoto deníku ale vychází i velké množství dalších tiskovin
reprezentujících různá křídla českého národního hnutí. Česká politická elita se
zároveň podílela i na zákonu o zrušení roboty, i když jak si všiml Miroslav Hroch,
poddanský vztah jako národně relevantní zájmový rozpor začalo národní hnutí
artikulovat až ve 40. letech.87
Během revoluce 1848 hrál ovšem klíčovou roli vztah k německému
národnímu sjednocení. Již 5. března 1848 se v Heidelbergu setkalo 51 významných
představitelů buržoazní opozice v Německu, kteří se rozhodli svolat ústavodárné
národní shromáždění nového německého národního státu, do něhož však, podle
jejich mínění, měly patřit všechny země Německého spolku, tedy i Čechy, Morava
a Slezsko. Proto se rozhodli pozvat do přípravného parlamentu, v němčině
nazývaného

Vorparlament,

také

Františka

Palackého88, jenž

to

ovšem

ve zveřejněném dopise známém jako Psaní do Frankfurtu odmítl. Jako historik
použil v úvodu historické argumenty a následně jako důvod uvedl odlišnou kulturu,
která by v německém národním státu zůstala cizorodým prvkem. Podle jeho názoru
měl nepočetný český národ zůstat pod ochranou federalisticky zreformovaného
Rakouska, z něhož se měl vytvořit specifický mocenský a civilizační prostor, ve
kterém by se udržoval spravedlivý stav mezi jednotlivými národy.89
Již v Jungmannových textech se lze setkat s jistou formou protiněmectví.
Ještě na schůzi ve Svatováclavských lázních ale vykřikl jeden z pražských Němců
„Čech a Němec jedno tělo“ a v původním Svatováclavském výboru byla řada
německy mluvících pražských měšťanů,90 nicméně již v březnu došlo k několika
napjatým momentům, jako byla výzva Karla Havlíčka k snímání německých
vývěsních štítů.91 Až Palackého otevřené odmítnutí být součástí německého
národního státu vedlo k vzniku skutečného konfliktu. Protože ho Karel Havlíček
otiskl v Národních listech, získal Palacký na svůj čin rychlou odezvu od německé
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pražské, vídeňské i říšské veřejnosti. Reakce byly většinou nesouhlasné, německý
básník Alfred Meissner narozený v Teplicích takové stanovisko odmítl s poukazem,
že by to znamenalo občanskou válku mezi českým a německým obyvatelstvem, jen
málokdo se jako Anton Springer pokusil vyvrátit Palackého obavy poukazem
na demokratický a pokrokový charakter německého sněmu.92 A česká liberální
politika následně dokonce odmítla konání voleb do německého národního
ústavodárného shromáždění, což nezměnilo ani jednání s frankfurtskou delegací.
Té velice uškodila vlastní nejednotnost. K velkému skandálu potom došlo, když
jeden z delegátů, radikální rakouský velkoněmec Ernst Schilling, zopakoval
na půdě německého Konstituoneller Verein svůj postoj o nutnosti připojit české
země k německému státu. Poté totiž došlo ke střetům s českými hosty a schůze
musela být zrušena. Situace vedla k nárůstu německého šovinismu a z Národního
výboru vystoupili němečtí členové.93 Otázka voleb skončila nakonec rozdělením
země, v Čechách volilo 23 převážně německých pohraničních obvodů z celkových
68.94
Česko-německé vztahy tímto byly vážně narušeny, což dále stupňovala
česká i německá publicistika a z obav o bezpečnost německých obyvatel byl
dokonce i chválen Windischgrätzův zásah proti pražským svatodušním bouřím z
června 1848. Kromě postoje k německému národnímu shromáždění byla české
politice vyčítána loajalita k habsburské monarchii a s tím související
„kontrarevolučnost“.95 Velmi agilní byli obecně němečtí aktivisté z Čech, neboť
vyčlenění českých zemí ze sjednocujícího se Německa pro ně mělo zásadní vliv.
Ze všech nejaktivnější byl rodák z Roztok u Prahy Ludwig von Löhner, jenž
ve Vídni založil Verein der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien zur
Aufrechterhaltung ihrer Nationalität, jehož cílem bylo zabránit „čechizaci“ a
podporovat účast na německém sjednocení. Brzy měl spolek 74 poboček a Karel
Havlíček nazval Löhnera „nejúhlavnějším nepřítelem naším“. 96
Až rozpuštění kroměřížského sněmu přineslo vzájemné sblížení, František
Ladislav Rieger dokonce vyzval k volbě do frankfurtského národního shromáždění
a jeho veřejné objetí s Aloisem Boroschem mělo symbolizovat smíření obou
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táborů.97 Obnovení ústavnosti na počátku 60. let neznamenalo rychlý návrat
nepřátelství. Došlo sice ještě k vytvoření společné liberální kandidátky v pražských
obecních volbách,98 ale celkově pokračoval trend oddělování obou národních
společností. Již v revolučním období se rozpadají některé spolky, jako první se
rozdělil studentský spolek na českou Svornost a německou Eintracht.99
Pokračování tohoto jevu vedlo od 60. let k pomalému vytváření dvou nezávislých
společností. Z německého pěveckého spolku „Kouzelná flétna“ vzniklého v roce
1859 odešli němečtí členové po převážení těch českých a založili nový spolek
„Flute“. Podobně vedle sebe existovaly Spolek českých lékařů a Spolek praktických
lékařů (německý) a také německé turnerské a české sokolské hnutí. Tělovýchova
se totiž stala součástí agresivnější české nacionální ideologie, kterou začala v
60. letech

prosazovat

mladší

generace

českých

národních

agitátorů.100

Tělovýchovný spolek měl totiž podle představ jeho zakladatele Miroslava Tyrše
sloužit jako branná příprava pro národní činnost, což bylo doplněno i
darwinistickou představou: „Veškeré dějiny tvorstva vůbec, tak lidstva zvláště jsou
věčný boj o bytí a trvání, v němž podlehne a vyhyne, co je nadále neschopné k životu
a je pro celek závadné...“101 V kontextu tohoto úryvku je pak mnohem
pochopitelnější reakce německého nacionálního tábora na zrovnoprávnění českého
a německého jazyka ve středních a obecních školách, jež bylo jen těsně schváleno
na zemském sněmu v květnu 1864, a které bylo německými politiky a publicisty
nazýváno „Sprachenzwangsgesetz“ (tedy donucovací zákon).102 Z tohoto důvodu
znamenají 60. léta další vyhrocení vztahů obou národnostních táborů, a to mohlo
přispět k snazší mobilizaci mas.

3.2 Tyrolský zemský patriotismus
Velký zájem tyrolských stavů Velký zájem tyrolských stavů udržet zemskou
nezávislost a s tím související privilegia je důsledkem tyrolského zemského
97
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patriotismu, tj. sebeidentifikace tyrolských stavů i dalších obyvatel se zemí jakožto
administrativním celkem. Asi nejjasněji to vyjádřil tyrolský zemský hejtman a
vůdce místní stavovské opozice proti osvícenským reformám, Franz hrabě Lodron,
na tyrolském sněmu v roce 1790: „Jak se týká Tyrolska, co stalo se také v Čechách,
na Moravě a ostatních státech? Tyrolané mají svá vlastní práva, svoji vlastní
ústavu, svoji vlastní zemi. Je jen náhoda, že jejich kníže vládne také jiným
zemím“.103 Velmi důležitou roli hraje v ideologii tyrolského zemského patriotismu
soubor několika zákonů, které začaly být označovány, i když poněkud nepřesně,
jako zemská ústava (Verfassung, popř. Landesverfassung, Grundgesetz). Mezi nimi
vyčnívají především Großen Freiheitsbrief (někdy též Tiroler Freiheitsbrief) císaře
Ludvíka Bavora z roku 1342, revers císaře Fridricha III., a především Landlibell
císaře Maxmiliána I. z roku 1511, jenž dával zemi rozsáhlá práva v oblasti obrany.
Zemský vládce byl nově nucen konzultovat se stavy vyhlášení války a stavy se
zavazovaly bránit zemské hranice. Nicméně mimo obranu hranic neměly žádné
další povinnosti.104 K přetrvání právních specifik ovšem pomohlo také dynastické
dělení, Tyrolsko se opakovaně (1365-1490 a 1564-1665) dostává do rukou vedlejší
větve habsburského rodu, což omezuje potencionální centralizační snahy.105
Druhou zásadní součástí tyrolské zemské identity se stala silná katolická
religiozita. Ačkoliv historici Heinz Notflatscher a Martin P. Schennach považují
silnou katolickou sebestylizaci Tyrolanů během 19. století za konstrukt vzniklý
až na konci předcházejícího století106, lze říci, že díky relativně rychlé a úspěšné
rekatolizaci v 2. pol. 16. století107 vzniklo v Tyrolsku mezi obyvatelstvem silné
katolické sebeuvědomění. Tím se stala země brzo pověstná, mimořádná zbožnost
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se stala základním znakem života obyvatel.108 To vedlo k vytvoření zemského
atributu „Das Heilige Land Tirol“. Není zcela jasné, kdy tento pojem vznikl,
v souvislosti s katolickým Tyrolskem se doslovně objevuje až kolem roku 1900 a
v některých případech se silně nacionálně agresivním podtextem. Jako první
pravděpodobně užil toto slovní spojení již v roce 1831 saský liberál Julius Mosen
v posledním verši druhé sloky své básně Andreas-Hofer-Lied (jedná se o současnou
tyrolskou zemskou hymnu), rozhodně ovšem spíše v nacionálním než katolickém
významu.109
Nebylo by ale přesné mluvit o jedné konkrétní podobě zbožnosti, v Tyrolsku
existovala celá řada různých společností, bratrstev, klubů apod.,110 podoba
katolicismu se také lišila u obou zemských národů. V jihotyrolských městech
s italsky mluvící populací totiž v 2. pol. 18. století vzniká liberální katolicismus,
chápající se spíše jako nadkonfesijní jednota v čele s papežem, oproti tomu
německy mluvící obyvatelé severního Tyrolska se definovali exkluzivněji, totiž
jako „neprotestanté“111, a od 40. let se u nich objevuje zcela nový termín
„Glaubeneinheit“. Ani tento pojen není zcela jasný, v diskuzích okolo tolerančních
nařízení císaře Josefa II. se neobjevuje, používají se „Einheit in der Religion“,
„Religionseinigkeit“, „Reinigkeit der Religion“. V každém případě je ale užíván
jako atribut katolicismu oproti protestantskému „Glaubenvielheit“. Během roku
1848 se jeho užívání rozšiřuje a stává se také tyrolským atributem, který je třeba
bránit.112 Tento termín se nikdy neujal mezi italským obyvatelstvem, na které měla
vliv především roveretská Academia degli Agliati, jež se v předbřeznovém období
vyvinula v regionální centrum tzv. neoguelfismu.113
Důležitými okamžiky pro utvářená moderního tyrolského zemského
patriotismu se staly boje v letech 1796 až 1797 a 1809. Revoluční události ve
Francii ovlivnily zpočátku tyrolské dění jen málo, liberální Innsbrucker Klub byl v
roce 1794 rozpuštěn a menší nepokoje v jižním Tyrolsku byly potlačeny.114
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Po zavedení prvních proticírkevních nařízení revolučním Národním shromážděním
roste mezi venkovským obyvatelstvem německého severního Tyrolska silný odpor
vůči revolučním událostem. Dokonce se objevil motiv křížové výpravy.
Nejnázornější je asi často opakované heslo: „Francouzi jsou nepřátelé naší víry“,
od kapucínského mnicha Alberta Comployera, jednoho z nejznámějších tehdejších
kontrarevolucionářů, jehož veřejná kázání proti Francouzům se stala v Tyrolsku
dosti navštěvovanými.115 Prosazovala se i tematická lidová divadelní představení,
například pašijové hry v Bolzanu na Velikonoční pondělí 1791 sledovalo 4500 lidí,
velký úspěch měla hra o souboji „Dámy Osvícenství“ a její pomocnice
„Bezbožnosti“ se „správným krajanem z řad domobrany“.116 Proto když se v roce
1796 po řadě svých vojenských úspěchů v severní Itálii přiblížila francouzská
armáda k tyrolským hranicím, vypukla v nepřipravené zemi panika. Země se začala
horečně připravovat na střet s „bezbožnými Francouzi“ a na pomoc byl povolán i
Bůh. Tyrolský sněm nařídil 40denní modlitby za vítězství. 1. června 1796 se
v Bolzanu konala velká oslava Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, při níž se země
symbolicky zasnoubila se samotným Srdcem Ježíše.117 Tento kult se v Tyrolsku
objevuje od 15. století118 a v 18. století se díky jezuitské misionářské aktivitě stává
jednou z nejdůležitějších složek tyrolské lidové zbožnosti.119 Konají se jemu
zasvěcená procesí, zakládají se na něj zaměřené řády a je vyobrazeno na řadě
obrazů. Protože je během josefínských církevních reforem zakázáno, stává se
symbolem odporu vůči nim. Právě až v roce 1795 dosáhnou Tyrolané uznání svátku
císařem Františkem II.120 Obranu se sice podařilo připravit a 2. listopadu 1796
Tyrolané vítězí nad vojsky generála Bonaparta, přesto byla nakonec po urputných
bojích většina země na jaře 1797 obsazena vojáky budoucího francouzského
císaře.121 Vznikla však tradice propojení země se Srdcem Ježíšovým, a proto bývá
tato oslava opakována při dalších bojích o zemskou hranici v letech 1848, 1859
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i 1866.122 Dalším symbolem bojů se stala statečná děvečka Katharina Lanz, která
při bojích ve vesnici Spinges u kostelní zdi vidlemi srazila mnoho
„bezbožných“ nepřátel.123
Oproti bojům z let 1796 až 1797 zaujalo povstání z roku 1809 zcela ústřední
roli v utváření tyrolské sebeidentifikace. Příčin k jeho vypuknutí bylo několik.
Po připojení severní části Tyrolska k francouzskému spojenci Bavorsku došlo
k obnovení josefinské církevní politiky, zavedení nových daní, a navzdory
ustanovením prešpurského míru také ke zrušení Tyrolska jako administrativní
jednotky (nově kraj Südbayern).124 Rostoucí nespokojenosti se pak podařilo využít
po vypuknutí další války mezi Rakouskem a Francií a do příprav postání byl
zapojen i bratr císaře Františka II., arcivévoda Jan. Jeho tyrolský poradce Joseph
svobodný pán von Hormayr pak na veřejnosti zdůrazňoval bavorské porušování
tyrolské ústavy125 a termíny „Verfassung“, „Gesetz“, „Privilegien“126 hrály
důležitou roli v diskurzu povstalců. Ten byl ještě doplněn voláním po boji
ve „všeobecné, nezbytné svaté válce“ za „svobodu a nezávislost“ pro „poctivé
Tyrolany“.127 Neúspěch povstání pravděpodobně přispěl k mýtizaci události i jejího
velitele sedláka a hostinského Andrease Hofera.
Přestože je jeho literární reflexe silně ovlivněna metternichovskou
cenzurou, etablují se v prvním desetiletí po napoleonských válkách dvě interpretace
povstání i Hoferovy osobnosti. Profesor církevních dějin Philip Benitius Mayr
vydává několikasvazkové dílo Andreas Hofer, Sandwirth in Passeyer – oder die
Tyroler sind getäuschte, aber gute Menschen – zur Rettung ihrer National-Ehre, jež
je psáno ještě před porážkou Napoleona. Proto je velmi pesimistické, ale Hofer není
pro Mayra rebel, nýbrž čestný muž a veškerou vinu za neúspěch nesou rakouští
diplomaté. Pro kitzbühelského právníka Johanna Kaspara von Wörndle jsou zase
události roku 1809 prvním pokusem zbavit se cizí nadvlády a vzorem pro následnou
německou osvobozeneckou válku proti napoleonským vojskům. Německé liberální
prostředí přichází však postupně s kritičtějším obrazem. Když v roce 1827 vydává
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Karl Leberecht Immermann vlivnou divadelní hru Das Trauerspiel in Tyrol,
popisuje Hofera jako slabého, popleteného a pověrečného Rakušana (nikoliv
Němce). Literáti hnutí Mladé Německo, Heinrich Heine a Ludwig Börne, pak
následují kritiku švýcarského protestantského teologa Johanna Petera Hebela a vidí
v něm naivní oběť oportunistické rakouské politiky, která odmítla mírové nabídky
a tím se odsoudila ke smrti.128
V tyrolském konzervativním prostředí ale zůstává obraz Hofera pozitivním
příkladem, jako v básních Bedy Webera An mein Vaterland (1824) a Hofers
Verklärung (1825) a již v roce 1823 jsou jeho ostatky přeneseny z Mantovy
do Innsbrucku, kde je mu postaven náhrobek.129 Immermann dokonce tvrdí, že je
Hofer pro Tyrolany „polosvatým“, což skutečně dokazuje návštěvní kniha jeho
hostince v Sandu in Passeiertal, který se stal centrem poutí a v roce 1838 byl
dokonce koupen císařem Ferdinandem I.130 Hofer je idealizován v literatuře a stává
se objektem výtvarného umění, v roce 1869 se díky mnichovskému malíři Franzi
Defreggerovi ustanovuje Hoferova klasická podoba.131 Andreas Hofer a povstání
1809 se postupně stávají místem paměti konzervativců, kteří jeho odkaz velmi
zpolitizují. Hofer ukazuje, „daß die Gebirgssöhne Tirols auch damals wie immer
ein freiheitsliebendes Volks waren, daß in ihrer alten Verfassung ihr zeitliches Wohl
und der weltbekannte Patriotismus begründet sei, daß nur durch Anerkennung der
Eigenthümlichkeiten des Landes das tirolische Alpenland eine werthvolle Perle
in der Kaiserkrone sei“. Jeho sakralizaci pomáhají i ságy o jasné hvězdě v noci
při jeho narození.132 Vrcholem jeho kultu se pak stává idea na zřízení pamětní kaple
poblíž jeho hostince Am Sand v Passeier. 2. prosince 1859 je zřízen výbor pro její
vybudování a 18. října 1867 došlo k položení jejího základního kamene. Akce se
zúčastnily obě nejvýznamnější církevní autority Tyrolska, brixenský biskup
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Vincenz Gasser, který měl kázání a držel modlitby a jeho tridentský souputník
Benedetto di Riccabona zase sloužil mši.133 Stavba však byla dokončena
až na přelomu let 1882 a 1883. Právě konzervativnost jeho odkazu vedla v období
Kulturkampfu tyrolské liberály k jeho odmítnutí. Jestliže ještě v roce 1843 přední
liberál Joseph Streiter považuje Hofera za liberálního hrdinu a bojovníka
za svobodu, pak v roce 1866 popisuje v Historische Zeitschrift jeho osobnost jako
přísně konzervativní a neschopnou reflexe.134
Jak obrana z let 1796 až 1797, tak povstání 1809 připomínají tyrolskou
vojenskou tradici, jež se také stala součástí tyrolského patriotismu. Svůj základ
měla v interpretaci Landlibell, který se stal základní právní součástí tyrolské
zemské identity, proto byl stavy opakovaně hájen proti vídeňskému absolutismu.135
Když chtěla v 70. letech 18. století Marie Terezie navýšit počet vojáků, setkala se
s rozhodným nesouhlasem stavů, i když nakonec dosáhla kompromisu.136 Ten
napomohl vytvoření představy „národa ve zbrani“ a jednotky tyrolské domobrany
(německy nazývané Schützen) měly prestižní postavení.137 Přesto se ovšem nejedná
o klasický militarismus, spíše o sjednocující prvek „představovaného společenství“,
svůj díl měla i snaha udržet si politické výhody. Ostatně i nepřipravenost a panika,
jež vypukly v roce 1796, společně s neochotou bránit hranice v roce 1848 mohou
být toho důkazem. Na slavnosti 500 let připojení Tyrolska k Rakousku v roce 1863
pochodovali příslušníci domobrany v historických uniformách, které měly
připomínat slavné vojenské události tyrolských dějin – třicetiletou válku, válku o
španělské dědictví, nebo právě napoleonské války a povstání 1809.138 K dalšímu
zdůrazňování vojenských tradic došlo ve válce proti Itálii v roce 1866. 28. srpna

133

Tamtéž, s. 249, 256-257. PIZZININI, Meinrad. Das Jahr 1809 und Andreas Hofer im Spiegel
der Historiografie, s. 257.
134
GÖTZ, Thomas. Gratwanderungen – liberale Katholiken deutscher und italienischer
Nationalität im ultramontanen Tirol zwischen Restauration und liberalen Konstitutionalismus
(1830-1880). In: HAUPT, Heinz-Gerhard, LANGEWIESCHE, Dieter (Hg.). Nation und Religion
in der deutschen Geschichte. Frankfurt-New York: Campus Verlag, 2001, s. 463-465. COLE,
Laurence. „Für Gott, Kaiser und Vaterland“, s. 247.
135
SCHENNACH, Martin P. Zur Rezeptionsgeschichte des Tiroler Landlibells von 1511, in:
BRANDSTÄTER, Klaus a HÖRMANN, Julia (Hrsg.). Tirol – Österreich – Italien. Festschrift
für Josef Riedmann zurm 65. Geburtstag (Schlern-Schriften 330). Innsbruck: Wagner, 2005, s.
577-584.
136
KATHREIN, Irmgard, KIENBERGER, Heinrich, SCHOBER, Richard. Parlamentarism in
Tirol. Historische Einführung und die Landesgesetzgebung. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner,
1988, s. 134.
137
COLE, Laurence. „Für Gott, Kaiser und Vaterland“, s. 413-414.
138
Tamtéž, s. 94.

38

Miroslav Vašík, Nepodobní na stejné lodi

předal Heinrich Freiherr von Rossbach, velitel tyrolské zemské obrany z války
1848-49, místodržícímu princi Karlu Janu Lobkowitzovi čestný štít. Ten
symbolizoval převzetí obrany země jakožto strategického regionu. Štít byl vyveden
v černo-zlatých barvách císaře a zeleno-bílých barvách tyrolské domobrany. Na
štítě byli vyobrazeni právě její příslušníci společně s rakouskými důstojníky,
po okraji byla ještě napsána data významných bitev tyrolských dějin.139 Přesto
ukázaly boje v letech 1848, 1859 a 1866 limity tyrolské domobrany, poněvadž
ochota bojovat nebyla příliš vysoká, což nakonec v 60. letech vedlo k reformě.140
Význam a každodenní podobu tyrolského zemského patriotismu je velice
těžké zachytit. Vlastivědné pojednání Josefa Rohrera z roku 1796 Über Tiroler, o
hospodářství, kultuře a zvycích obyvatel Tyrolska, si všímá silné identifikace se
svojí zemí, označovanou jakou „Land“, „Vaterland“, „Provinz“, „Gebirgsland“ a
sebepojmenování „Bergsvolk“, v některých případech dokonce stavovsky chápané
„Tirolische Bergnation“.141 Oproti tomu v diskurzu již několikrát zmíněné slavnosti
připojení Tyrolska k Rakousku má termín „Nation“ se srovnáním s „Heimat“,
„Land“, „Vaterland“ mnohem menší význam. Centrální pozici měla země také
v pěveckém vystoupení z 30. září, kde bylo Tyrolsko označováno jako
„Felsenland“. „Kriegerland“, „schönes Land“ nebo „Ehrenland“. Lze tedy říct, že
ani tyrolský zemský patriotismus neměl jednu unifikovanou podobu, ale lišil se
v závislosti na sociálním postavení, příslušnosti k jednotlivým regionům, či mírou
vzdělání. Přesto lze konstatovat, že se koncentruje mezi německojazyčnou
populací, ostatně kult Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je v italských oblastech
považován spíše za německý kult.142 A termín Německo má v Tyrolsku především
význam geografického území, Němci jsou „unsere natürliche Ehrengäste“.
Tyrolský patriotismus zůstává také velmi věrný habsburského rodu a je doplněn
silným antiprušáctvím, což potvrzuje i krize v roce 1866, kdy loajalita nebyla
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projevována ani Německu ani Rakousku, ale především Tyrolsku – vlasti („unsere
Vaterland“).143
Kromě aristokratů se hlavními nositeli této identity staly především
venkovské vyšší a střední vrstvy, které tvořily také základ Hoferova povstání. Jejich
loajalita byla založena na dokumentu Großen Freiheitsbrief z roku 1342. V něm
císař Ludvík Bavor daroval tyrolským sedlákům svobodné postavení a panovníkovi
povinnost se s nimi radit. Přestože dnešní výzkum již reviduje pohled na tento
dokument, ten má i nadále platnost jakožto základ středověké selské demokracie.
V průběhu 19. století byl tento pohled velmi rozšířený.144 Jeho jediným důsledkem
byl tzv. „otevřený sněm“ („offene Landtag“), jehož se účastnili i zástupci selského
stavu. K jeho svolání ovšem došlo jen třikrát. V roce 1711 při příležitosti návštěvy
císaře Josefa I. v Tyrolsku. V roce 1720 kvůli schválení pragmatické sankce a v roce
1790 při boji za revizi josefínských reforem.145 I když k využití nedošlo mnohokrát,
otevřený sněm deklaroval, že i sedláci patřili k politickému tyrolskému národu.146
Díky této exkluzivitě zůstával i pro ně tyrolský patriotismus atraktivní. Oproti tomu
města byla v tomto pojetí značně znevýhodněna, což společně s větším zájmem na
centralizaci státu u obchodnických vrstev a s absencí hrdinů v klíčovém zemském
mýtu (povstání 1809) vedlo k dalšímu prohloubení vzájemných antipatií mezi
venkovem a městy.147 Ostatně konflikt mezi liberály a konzervativci lze v Tyrolsku
takřka ztotožnit se vztahem města s venkovem. Avšak ten nelze považovat
za předmoderní fenomén, jedná se spíše o znovuobjevenou tradici, jež se začala
prosazovat během revolučních a napoleonských válek, kdy se na základě výše
zmíněných událostí a prohloubení sociální komunikace148 rozšířil výše zmíněný
termín „tyrolský národ“.149 Vzrostla také identifikace se Svatou říší římskou,
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němectvím a vzrostla solidarita s ostatními rakouskými zeměmi150, ale zároveň to
vedlo k upevnění tří klíčových tyrolských pojmů: „Landesrechte“, „Landesfreihet“,
„Landeseinheit“.151
3.3 Italské národní hnutí v Trentinu
Již dříve bylo napsáno, že také italské národní hnutí si činilo nárok na část
Tyrolska pro svůj nový jednotný stát. První italsky hovořící oblasti se staly součástí
Tyrolska již na začátku 16. století, když císař Maxmilián I. získal na úkor Benátek
oblast u jezera Lago di Garda s městem Rovereto.152 Tato oblast, tzv. Welschen
Confinen, bohatne v průběhu raného novověku na obchodu s vínem a v roce 1766
dosahuje populace Rovereta 5000 obyvatel. Ve městě také roste osvícensky
vzdělaná komunita učenců, kteří v roce 1750 zakládají za přispění samotné
císařovny Marie Terezie Accademia degli Agiati, spolek místních učenců
připomínající pozdější akademie věd. Samotné místní obyvatelstvo ale až do 18.
století nebylo označováno za Italy. Podobně jako obyvatelstvo Istrie a hrabství Görz
i Gradiška, které též mluvilo italským dialektem, byli italskojazyční Tyrolané
v němčině označováni jako „Wälsche“, v italštině pak „Tedeschi“ (tj. Němci).
Ačkoli bylo Roveretto takřka výhradně italské město, akademie byla otevřená i
německým učencům (i když tvořili méně než 20 % jejích členů) a německé kultuře.
Činnost řady členů akademie byla podobná učenecké fázi A Hrochovy
periodizace. Zajímali se o místní kulturu, nářečí a také historii. A právě z ní
vyplynula politicky závažná otázka, jakým způsobem bylo Welschen Confinen
k Tyrolsku připojeno. Podle dosavadního výkladu bylo vojensky obsazeno, což
ospravedlňovalo disproporčně menší podíl místních obyvatel v zemském sněmu a
z toho plynoucí menší podíl na moci.153 To ovšem chtěly místní vzdělané vrstvy
změnit, vzdělanec Clemente Baroni přichází s názorem, že město se císaři jen
dobrovolně vzdalo, čímž by si mělo svá práva uchovat a sám se je snaží prosazovat
na zemském sněmu v roce 1790.154 Baroni není výjimka, i mezi jeho souputníky
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začíná na konci 18. století sílit názor, že tyrolské oblasti s italsky hovořícím
obyvatelstvem sice patří politicky k německojazyčnému Tyrolsku, ale přirozeně
(kulturně a historicky) jsou součástí Itálie. Tato etnická, resp. jazyková
sebeidentifikace napomáhá vzniku termínu Trentino, který se v 2. polovině 19.
století stává synonymem pro iredentistický program italských stran v jižní části
země.155
V roce 1803 došlo k sekularizaci říšských církevních panství a k Tyrolsku
byla připojena rozsáhlá území biskupství Trident a Brixen, celkem přibližně 5 000
km2 a více než 170 000 obyvatel.156 To přineslo též výrazné zvětšení italsky
hovořící populace, která v 18. století tvořila jen asi 15 %, od roku 1803, resp. 1815
však již přibližně 40 % obyvatelstva.157
Se začátkem etnicky založené politické aktivity dochází k vyhraňování
obou národních táborů, v akademii ubývají vazby na německé učence, někteří její
členové chválí v roce 1810 připojení jižních částí Tyrolska k Italskému království158
a i Hoferovo povstání o rok dříve má menší ohlas v italských oblastech.159 Na to
mohla mít vliv v nově připojených oblastech bývalých biskupských knížectví
samozřejmě také absence zemské tradice, ale nestejný podíl v zastoupení na sněmu
vynikne, když si uvědomíme sílu italské menšiny. Ta obývala rozsáhlou jižní část
země, jež byla mnohem hustěji osídlena s větším množstvím měst. Zároveň obě
etnické skupiny disponovaly kompletní sociální strukturou, včetně elit.160 Zásadním
bodem sporu italských nacionálních agitátorů se jejich německými protějšky i
tyrolskými konzervativci se stala jazyková hranice. Její průběh totiž nebyl zcela
jasný a v hraniční oblasti byl velmi rozšířený bilingvismus. Pro Baroniho bylo
na konci 18. století Bolzano jednoznačně německé město, tridentský literát Ignazio
Sardagna dělil v roce 1806 Tyrolsko na „Tirolo Italiano“ patřící k Itálii a u Brixenu
začínající „Il vero Tirolo“ (tj. „pravé Tyrolsko“).161 Také předbřeznový literát
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Gieseffo Pinamonti vidí hranici až u Bolzana s Meranem, což dokládá
primordialistickým konceptem italské krajiny, flóry i klimatu. 162 Vzrůstající
konflikt pak zvýraznila polemika na stránkách Allgemeine Zeitung, ve které se mezi
červnem a říjnem 1844 přeli němečtí a italští učenci z Tyrolska o stav země a průběh
jazykové hranice.163
Italská národní agitace v Trentinu mohla také využít místní horší
ekonomické situace. Na rozdíl od severotyrolských svobodných sedláků mělo
místní venkovské obyvatelstvo poddanské povinnosti, především muselo platit
vysoký poplatek za pronájem půdy.164 Kromě toho ale i industrializace postupovala
velmi pomalu, dlouho zůstávala bavlnářská firma v St. Anton poblíž Bolzana
založená 1848 jediným průmyslovým závodem jižně od Brenneru.165 A tak byla
hospodářská situace v severním Tyrolsku „složitá, ale v jižním Tyrolsku
katastrofální“, což vedlo místní obyvatele k hledání obživy jako námezdních
dělníků, například na stavbě železnice.166 Ostatně již 20. března 1848 dochází
v Tridentu k nepokojům, při kterých se shromážděný dav rozhodl zaútočit na státní
tabákovou továrnu, což vedlo k povolání dragounů a následnému střetu, výsledkem
byli dva mrtví protestující.167
Podobně jako v Čechách velký vliv na zhoršení vztahů mezi politickými
zástupci národních hnutí pak měly právě revoluční roky 1848-1849, neboť politické
uvolnění umožnilo všem stranám deklarovat své zájmy a požadavky, které ale byly
nejednou nekompatibilní. Z tohoto důvodu odmítli zvolení italští poslanci obeslat
tyrolský zemský sněm, což přetrvalo i po oficiálním pozvání sněmem z jeho
prvního zasedání 10. června. Trentinská deputace jen předala v Innsbrucku své
požadavky císaři.168 Jejich názor nezměnil ani nový, mnohem výhodnější poměr
mezi italsky a německy mluvícími oblastmi, u šlechty a církve byl 5:7, u měst 9:12
a u venkovského stavu 14:21, poslední byl později ještě vylepšen.169 Neúčasti na
zemském sněmu ale možná poněkud překvapivě odporují volby trentinských
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poslanců do Německého národního shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem, i
když mohli následovat příkladu české i slovinské nacionální politiky. Záměrem
šesti trentinských poslanců byla snaha získat zde oficiální svolení s opuštěním
německého spolku, nicméně zároveň podporovali úspěch frankfurtského
shromáždění.170 To společně s faktem, že zvoleni byli především liberálové,
zapříčilo spolupráci s německou demokratickou levicí.171 I když severotyrolští
konzervativci zůstávali spíše v izolaci, protesty roveretské městské rady proti
setkání frankfurtských poslanců z Trentina s emisary z Brescie a Milána donutily
poslance k ústupku a nově požadovali jen autonomii v rámci Němekého spolku.172
Ale i ta byla 12. srpna definitivně odmítnuta. Tyrolský konzervativec, kněz, literát
a nyní poslanec Beda Weber nedlouho předtím podnikl v části země velkou petiční
akci proti oddělení Trentina, které v parlamentu podpořila jen malá část levice,
zatímco zbytek byl pro zachování hranic. V bouřlivé debatě zazní jak konzervativní
argumentace historickými argumenty Aloise Flira,173 tak darwinisticky nacionální
argumenty o nutnosti nevzdávat se „německé půdy“.174
Kromě samotných trentinských poslanců se o připojení Trentina k svým
državám snaží také sardinský král Karel Albert, který se pokusil v roce 1848 využít
revoluce a získat Lombardii. 8. dubna jeho jednotky vstoupily také do Tyrolska, kde
snadno získávaly sympatie části obyvatelstva a kde byly symbolicky vysazovány
stromy svobody. Oproti napoleonským válkám nemělo tyrolské obyvatelstvo příliš
velkou chuť bojovat s invazními silami. Roli v tom jistě hrál dlouhodobý
ekonomický a sociální vývoj, ale i stále lavírující katolická církev a především
papež, který ještě stále spolupracoval s římskými revolucionáři. Situaci zlepší až
provolání starého arcivévody Jana, jenž byl v Tyrolsku populární kvůli své přímé
podpoře povstání z roku 1809175, ale největší aktivitu vyvinuli studenti z Vídně i
Innsbrucku vedení Adolfem Pichlerem, který právě začíná svoji spisovatelskou
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dráhu.176 Avšak jejich hlavní motivací byl moderní německý etnický nacionalismus,
vždyť jejich tři kompanie pochodovaly pod černo-červeno-zlatým praporem
namísto tradičního, ale získaly také podporu pátera Haspingera, starého veterána
Hoferova povstání.177 Nakonec se situace zlepšila až díky váhání Karla Alberta, a
především jeho porážkou v bitvách u Custozy a Novary.
Trentinští poslanci se snažili prosadit autonomii také na říšském sněmu ve
Vídni a Kroměříži, ještě před odjezdem se zúčastnili veřejného setkání
organizovaného tridentskou městskou správou a na něm zdůrazňovali svůj
separatistický program.178 Právě proto se mnozí Tyrolané patrně báli frankfurtského
parlamentu méně než toho vídeňského, respektive kroměřížského,179 jenž ovšem
nestihl nic rozhodnout, neboť byl v březnu 1849 rozpuštěn.
Na konci 50. let se opět dostává otázka sjednocení Itálie do popředí.
Sardinské království se nevzdávalo ambicí a na svou stranu získalo císařství
Napoleona III., díky němuž prohrává bitvu u Solferina a následně se vzdává
Lombardie.180 Vzhledem k vývoji války se pokusila vídeňská vláda oživit tyrolskou
vojenskou tradici. Po počátečním nezájmu obyvatel snahu podpořil brixenský
biskup Vinzenz Gasser, který obnovil spolek mezi Tyrolskem a Srdcem Ježíšovým,
takže nakonec brání hranice 7500 mužů v oddílech zeměbrany. Zájem o službu
v domobraně je však dost nerovnoměrný, v italských oblastech není takřka žádný a
dokonce asi 500 zdejších rodáků bojuje v sardinské armádě nebo mezi
dobrovolníky Giuseppa Garibaldiho.181
Již výše byla zmíněna oslava 500 let od připojení Tyrolska k Rakousku,
začátek 60. let lze považovat za období výročních slavností. Již v listopadu 1859 se
konají schillerovské slavnosti, jako připomínka 100 let od narození výmarského
klasika. Oslavy se konají v Innsbrucku, Bolzanu, Meranu, Reutte, Hallu i
Kufsteinu, ale jedná se o celoněmecký fenomén s výrazným velkoněmeckých
akcentem182, stejně jako Gutenbergova slavnost v červenci 1863 a 50. výročí bitvy
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u Lipska 17. 10. téhož roku.183 Za trentinský protipól lze pak jistě považovat oslavu
600 let od narození Danta Alighieriho v roce 1863, kde se opakuje požadavek
připojení k italskému království.184 Celkově dochází v 60. letech k vyostření
vzájemných vztahů, mezi německou nacionální elitou převažují obavy z dalších
bojů za odtržení Trentina, které podle nich patří k německému národu.185 Tyto
obavy nejsou bezdůvodné, protože trentinští radikálové se již od ukončení války
v roce 1859 snaží opět získat podporu. Tu jim poskytnou revoluční bojovníci
Giuseppe Garibaldi a Giuseppe Mazzini a je připravováno ozbrojené povstání, ale
v srpnu 1864 bylo za pomoci policejního konfidenta odhaleno a sklady munice a
zbraní byly zabaveny. I když hlavní iniciátoři byli tehdy v zahraničí, většinu
spiklenců se podařilo zatknout a byli odsouzeni k trestům do sedmi let těžkého
žaláře. Dalším akcím zabránili italští vojáci.186 Až po zapojení Itálie do pruskorakouské války na straně Pruska mohl Garibaldi vést svoji skupinu dobrovolníků
do bojů právě na tyrolsko-italských hranicích. Oproti roku 1848 ale nezískaly
jednotky bojující za samostatnost Trentina sympatie obyvatelstva, přestože zájem
italskojazyčného tyrolského obyvatelstva o službu v zeměbraně zůstal malý. To
v severním Tyrolsku nikoliv, zemský obraný řád z roku 1865 dal zeměbraně jasná
pravidla, což značně usnadnilo její organizaci, a to společně se schopným vedením
vedlo k řadě vojenských úspěchů.187
Dvě války o Trentino v rozmezí 7 let vedly německé nacionálně orientované
obyvatelstvo k obávám z dalších bojů. Zachovala se korespondence profesora
němčiny a pozdějšího školského inspektora Christiana Schnellera, která přibližuje
právě tyto nálady. Pořídil si revolver, ze kterého se na zahradě jednoho svého přítele
učil střílet. Schneller sám cítil o to větší ohrožení, že jakožto německý
nacionalistický aktivista žijící v Roveretu byl jako „...červený hadr pověšený na tyči
a hozený mezi býky...“188.
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Podobně jako v Čechách mělo školství velký konfliktní potenciál. S
obnovením ústavnosti přestala být němčina v Tyrolsku dominantním jazykem při
výuce na gymnáziích, a přestože zůstávala povinným předmětem v celém Tyrolsku,
nepovažoval to nacionalista, jako byl Schneller, za dostatečné. Specifická pak byla
oblast obydlená románskými Ladiny, kteří museli na základě argumentů o jazykové
příbuznosti čelit jazykové a nacionální italianizaci. Určitá „agresivita“ italského
etnického nacionalismu a touha bránit německé jazykové ostrovy na dolním toku
Enže vedly v roce 1867 Schnellera společně s jazykovědcem Antonem Zingerlem,
historikem Juliem Fickerem a básníkem Adolfem Pichlerem k založení Comité zur
Unterstützung der deutschen Schulen in Wälschtirol, resp. od 1873 in Südtirol
(Výbor pro podporu německých škol v jižním Tyrolsku). Svojí aktivitou v
zakládaní německých menšinových škol (první již v roce 1868 v trentinské
Luserně)189 způsobil ovšem výbor další nacionální radikalizaci, jež nadále
prohloubila vzájemnou nedůvěru obou nacionálních táborů.
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4 Sekularizace
V míře sekularizace politiky a veřejného prostoru spočívá jeden ze základních
rozdílů dominantní části české a tyrolské politiky. Zatímco v Tyrolsku byl
katolicismus zásadní součástí tyrolského zemského sebeuvědomění, v Čechách
dominovala etnicky nacionální liberální politika, jejíž radikálnější protagonisté byli
značně antiklerikální. V této souvislosti před námi leží důležitá otázka, proč
v Tyrolsku neproběhla sekularizace podobně jako v Čechách. Samotné tvrzení, že
díky své sociální přístupnosti zůstávalo katolicky determinované zemské
sebeuvědomění nadále atraktivní, lze odsouhlasit, není ale dostačující. Částečné
vysvětlení lze jistě hledat také v teorii sekularizace. Už její klasikové, Max Weber
a Emile Durkheim, ji považovali za součást modernizačního procesu. Ten přeměnil
tradiční agrární společnost v společnost industriální s novou složitější sociální
strukturou, což bylo doprovázeno ztrátou tradičních společenských hodnot, jako je
náboženství.190
Přes kritiku teorie sekularizace a modernizace nám tento model nabízí určité
vysvětlení. Po utlumení těžby drahých kovů v okolí města Schwaz došlo v Tyrolsku
k vleklé ekonomické stagnaci. Přestože několik měst nadále ekonomicky
profitovalo ze své pozice na cestě přes Brennerský průsmyk, industrializace země
se takřka zastavila. Země byla známá chovem alpského dobytka a jižní oblasti také
kvalitním vínem. Ještě v roce 1850 pracovalo 78,4 % tyrolského a vorarlberského
ekonomicky aktivního obyvatelstva v zemědělství, oproti 58,4 % v Čechách.
Celorakouský průměr pak byl 71,7 %.191 K dalšímu ekonomickému zaostávání
navíc dále napomáhaly konzervativní stavy. V roce 1839 dokonce vydá tyrolský
sněm nařízení omezující zakládání nových manufaktur a je jen zásluhou státní
správy, že nikdy nevešel v platnost.192 Lze tedy předpokládat, že si také tyrolská
společnost zachovávala větší míru tradičních myšlenkových schémat, což
zpomalilo sekularizační proces.
Rovněž ovšem nelze přeceňovat míru sekularizace v Čechách 60. let 19.
století. České národní hnutí mělo zpočátku ve svých řadách velké množství
duchovních, postupně s náznaky politizace jich ovšem ubývalo. Ta totiž byla
190
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spojena především s konstitucionalismem a kritikou metternichovského systému,
mezi jehož opory patřila právě katolická církev. Přesto se domnívám, že kněží
patřili mezi opory českého národního hnutí i dlouho po revoluci 1848, i když spíše
již mimo pražské centrum a mimo hlavní proud politické reprezentace. Jejich úloha
byla ve venkovských regionech a pojila se spíše s apolitickou osvětou a regionálním
patriotismem.193
Ze strany státu byla silná pozice katolické církve narušena josefínskými
reformami, jejichž cílem bylo podřídit církev státním zájmům. Z tohoto důvodu stát
začal kontrolovat vzdělávání kleriků, omezovat náboženské svátky procesí, rušit
kláštery i celé řády. V Tyrolsku pak nechal císař zrušit přes 20 tyrolských klášterů,
žebravé a rozjímavé řády a katolická modlitební bratrstva, přeměnil innsbruckou
univerzitu na lyceum pro vzdělávání úředníků a navzdory odporu brixenského a
tridentského biskupa zřídil v Innsbrucku generální vychovávající státu oddané
kněze. V Čechách bylo ale zrušeno dokonce 74 řeholních komunit.194 Největší
odpor však vyvolal toleranční patent z 22. prosince 1781, již necelý měsíc nato
žádaly tyrolské stavy jeho zrušení.195 Nakonec tyrolským stavům v zcela odlišné
mezinárodní situaci vyhověl až Josefův synovec František II., když 18. září 1795
vydal dvorský dekret o usídlování protestantů v Tyrolsku. To bylo umožněno jen
po speciálním povolení dvorské kanceláře (Hofstelle). I když i v Čechách nebylo
přijetí náboženské tolerance jen pozitivní, Josef II. dokonce musel propustit
prezidenta českého gubernia knížete Karla Egona Fürstenberga a prosté
obyvatelstvo ne vždy chápalo smysl, k redukci patentu ale nikdy nedošlo.196
Po období válek s revoluční a napoleonskou Francií, v němž loajalita
ke katolické víře a církvi měla v Tyrolsku velmi významnou roli, získává země
v předbřeznové době pověst mimořádně konzervativní a katolické země. To bylo
reflektováno také v zahraničí, dost často velmi negativně, jak dokládají početné
protikatolické spisy. Jeden z nich – Max, der Tiroler („Tyrolan Max“) – pojednává
o mladém muži, jenž byl v dětství nucen opustit Tyrolsko, ale v dospělosti se tam
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vrací. Nedokáže ovšem žít se svými nesnášenlivými striktně katolickými rodiči, a
tak odchází zpět do zahraničí za svojí adoptivní rodinou.197 Ostatně šest let po
vydání tohoto spisu byla celá Evropa zděšena vyhnáním 427 protestantů
z Zillertalského údolí. O tomto údolí východně od Innsbrucku se sice již od 16.
století vědělo, že je útočištěm tajných nekatolíků, impulsem k projevení náboženské
nesnášenlivosti takového rozsahu se stalo ale až oficiální založení protestantské
náboženské obce v roce 1829. Ačkoli byla protestantům v počátcích vyjádřena
podpora vídeňských úřadů a jejich zástupci se setkali s arcivévodou Janem, jenž byl
v Tyrolsku oblíbený kvůli povstání 1809, konzervativní tyrolská veřejnost jejich
přítomnost nesnesla. Odpor vyjadřovala především v tisku, kde si protestanté
vysloužili označení jako „apostaten“, „irreligiöse“, „häretiker“, „fanatiker“,
„abgefallene“, „schwärmer“, „renegaten“, „renitente“, ale nejčastěji jako
„sekte“ nebo „sektierer“. Čelní představitel tyrolských konzervativců Josef von
Giovanelli dokonce intervenoval u kancléře knížete Metternicha a byl to nakonec
tento zkušený diplomat, kdo v říjnu 1836 přesvědčil mladého císaře Ferdinanda V.,
aby podepsal dekret o vyhoštění.198
I v Tyrolsku ovšem existoval již od josefinských reforem liberální tábor, jejž
tvořily především vzdělanější městské elity. V Tyrolsku ale města zůstávala malá,
jen čtyři z nich (Innsbruck, Bolzano, Trident a Rovereto) přesáhla na počátku 19.
století 10 000 obyvatel a jejich spolupráce s bavorskou vládou je na nějakou dobu
zdiskreditovala v mnoha očích. Vyhnání zillertalských protestantů znamenalo pro
tuto nepočetnou vrstvu intelektuálů značné trauma, a právě antiklerikalismus se stal
jejich integrační ideologií,199 a tak museli reagovat na velmi úspěšný návrat
jezuitského řádu do země. K tomu došlo v roce 1838 a již o rok později mu byla
svěřena výuka na innsbruckém gymnáziu. Během následujících let získalo
Tovaryšstvo Ježíšovo důležitou pozici v tyrolském vzdělávacím systému, na což
mimo jiné zareagoval také liberál Hermann von Gilm sérií protijezuitských písní,
které se rychle rozšířily po celé zemi.200 Není bez zajímavosti, že postupně se
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nacionalizující liberální tábor vyčítal katolické církvi také údajné posunutí
německo-italské jazykové hranice na sever, nové posílení italštiny prý proběhlo
díky italským potridentským kněžím.

201

Podobné výtky lze v souvislosti

s rekatolizací zachytit také v českém národním hnutí, jen ve prospěch němčiny.202
Postupný růst sebevědomí tyrolských liberálů pak ukázal 6. prosince 1843 přední
tyrolský liberál Josef Streiter, který v Allgemeine Zeitung publikoval přehled
tyrolské literatury po roce 1800. Tato liberální kritika konzervativních autorů
přerostla brzo v rozsáhlou publicistickou debatu (více než 80 příspěvků).
Do této tzv. „Tiroler Sängerkrieg“ („tyrolská válka písní“) se zapojila většina tehdy
významných tyrolských intelektuálů. Kromě Streitera také budoucí starosta Merana
Josef Valentin Haller na straně liberálů, na konzervativní straně například Beda
Weber, Joseph Thaler, Pius Zingerle, Ferdinand von Giovanelli, jeho syn Joseph
von Giovanelli a Vincenz Gasser (pozdější arcibiskup v Brixenu).203
Revoluce 1848 uvolnila poměry také v náboženské sféře. Vídeňská vláda
brzo uvolnila náboženské zákony, což ovšem tyrolská náboženská většina nenesla
moc dobře a cítila potřebu bránit své zájmy. Z tohoto důvodu byl 29. dubna 1848
založen Katholisch-Konstitutionellen Verein,204 který sloužil jako platforma
pro politickou aktivitu konzervativců, tedy katolíků. Ti dosáhli během revoluce
volebních úspěchů ve všech konaných volbách, neboť jak si všiml neúspěšný
liberální kandidát do frankfurtského národního shromáždění lékař Franz Tappeiner,
jeho voliči měli strach „z vroucího sjednocení se svými německými bratry, protože
velká část z nich je jiného vyznání“.205 Jeden z mála úspěšných liberálů, innsbrucký
archivář Johann Schuller, dosáhl zdaru především díky ochotě dělat kompromisy,
jako bylo například podepsání textu, jenž se stavil proti případnému usazování
protestantů v Tyrolsku.206 Schuller se později posunul k pravici. I když v Tyrolsku
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slavili konzervativci volební úspěchy, tak ve vídeňském, resp. kroměřížském
sněmu, i frankfurtském národním shromáždění zůstávali jejich poslanci v izolaci,
mimo většinu frakcí. Ve Frankfurtu totiž tvořili většinu osvícensky založení katolíci
z jižního Německa, což postavilo Tyrolany do velmi obtížné pozice, neboť usilovali
o potvrzení jednoty země a „glaubeneinheit“207. To se ukázalo jako neprosaditelné,
stejně jako trvání na federativní podobě budoucího státu.208 Ani oddělení církve od
státu nedokázali Tyrolané zabránit.209 I nová vídeňská revoluční vláda prosazovala
oslabení moci církve, zakázáni byli jezuité i redemptoristé a chystala se odluka
církve od státu.210 Proticírkevní politika vedla k menší důvěře Tyrolanů
ve vídeňskou vládu, parlament, což jen potvrzuje výše zmiňovaná brožura z doby
císařského pobytu v Innsbrucku o ochotě sedláků bránit císaře.211 Oproti tomu
liberální české hnutí využilo tohoto prostoru také ke kritice církve, v čemž vynikli
především radikální demokraté, ale i novinář Karel Havlíček.212
Po porážce revoluce 1848 se opět zlepšila pozice církve, již mezi dubnem a
červencem 1849 pracovala biskupská konference na podobě vztahu mezi církví a
státem,213 načež roku 1850 vyhlásil panovník několik privilegií katolické církvi, ale
jejich definitivním zakotvením se stal až konkordát z 18. srpna 1855, na něm se
podílel i bývalý tyrolský poslanec ve Frankfurtu Joseph Feßler. Díky konkordátu
získala církev možnost cenzury i v nenáboženské literatuře, dominantní roli
ve školství a slovo ve výkladu manželského práva.214 Konkordát se stal výrazným
symbolem spolupráce státu s církví, a i proto se stal později významným jablkem
sváru mezi klerikály a liberály. Již v době neoabsolutismu se ale do rozporu s ním
dostala liberální Thunova reforma vysokého školství, jejíž součástí byl koncept
společných rakouských dějin, s kterými mu pomáhal Wáclav Wladivoj Tomek.215
Prvním profesorem rakouských dějin na vídeňské univerzitě se stal ve Schwazu
narozený Albert Jäger, který ovšem nebyl s moderními metodami příliš zadobře.216
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I když platila od roku 1851 rovnoprávnost všech státem uznaných vyznání,
stěžovali si meranští rolníci v roce 1856 na nákup zámku Rottenburg pruským
hejtmanem Karlem Rudolfem Apelem (tj. protestantem), což vedlo k rozhodnutí o
nutnosti

povolení

nákupu

panství

pro

nekatolíky.217 Definitivní

konec

„glaubenseinheit“ přišel až s obnovením ústavnosti, 8. dubna 1861 byl schválen
zákon, který zajišťoval protestantům a jejich církvím podmíněnou rovnoprávnost.
Tomu se ovšem snažili Tyrolané opět čelit. Již 11. dubna 1861 schválil tyrolský
zemský sněm výlučné právo katolické církve na veřejné praktikování víry, zákaz
nekatolického školství a možnost získat nemovitý majetek pro nekatolické církve
jen se souhlasem sněmu a císaře. Že se nejedná o zvůli několika mála fanatiků,
dokládá nadšení obyvatelstva, konaly se mše, procesí, poutě, zvonily zvony
na oslavu těchto zákonů. Jeden z velkých propagátorů tohoto nařízení, zemský
hejtman Dr. Johann Haßlwanter, byl poté jmenován čestným občanem v 225
obcích.218 I přes přímluvu biskupů přímo u dvora ale nebyl zemský zákon císařem
schválen. Konzervativní předáci proto nechtějí čekat na běžný zemský sněm a
pořádají na přelomu června a července „lidový zemský sněm“, kde se sejde 53
konzervativců, znovu se konají průvody a mše. Výsledek je proto zřejmý, nová
adresa císaři i papeži. Toto setkání tzv. „hvězdného zemského sněmu“,
(„Sternlandtag“) podle místa setkání v Hostinci Zlatá hvězda (Goldenes Stern),219
představuje zcela novou formu odporu, neboť vzniká alternativní platforma, která
veřejně artikuluje své požadavky. Situaci dále vyostřuje kanovník Hirn, který
navrhuje obnovení svazku se Srdcem Ježíšovým, neboť je i teď potřeba bránit
zemi.220 I když k tomuto nakonec nedošlo, situaci dále vyostřuje bolzanský starosta
Josef Streiter, který pořádá „Slavnost světla“ („Lichtfest“) s pochodňovými
průvody. Právě světlo zde mělo svoji symbolickou hodnotu v boji s „katolickým
tmářstvím“, na což zareagovali opět konzervativci tzv. „dunkelschießen“ v Laně,
což bylo setkání spřátelených zeměbraneckých jednotek (Schießen), které v názvu
zdůrazňovalo tmu („dunkel“) jako opak „Slavnosti světla“. Vzájemné osočování
v tisku působí jako demonstrace odhodlání a síly obou stran.221 Silnější ale zůstávali
stále konzervativci, což se projevilo v roce 1863 novým zemským zákonem, jenž
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byl obdobný k tomu z 11. dubna 1861, avšak ani tento nebyl sankcionován
císařem.222 Ve stejný rok se také koná oslava 300 let od konce tridentského koncilu,
která je další demonstrací podpory katolické církvi.223 Přesto se Belcrediho vládě
podařilo najít částečný kompromis, který spočíval v omezení některých částí
patentu z 8. dubna 1861, s čímž nakonec přes odpor několika radikálních poslanců
vyslovil tyrolský zemský sněm souhlas.224
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5 Politická situace v letech 1867-1871
5.1 Rozložení sil
Nyní je třeba se podívat na rozložení sil mezi nejdůležitějšími politickými
tábory v Čechách a v Tyrolsku. Toto hodnocení je samozřejmě trochu ztíženo
absencí pevné stranické struktury a existencí pouze tzv. honoračních politických
stran, jež existovaly spíše jen jako volná uskupení zvolených poslanců.225
Politika českého národního hnutí se již ve svých počátcích spojila s liberální
ideologií. Atraktivní pro české politiky byla především emancipace na šlechtě a
rakouské byrokracii a ve 40. letech již dochází k uvědomělé recepci západních
liberálních klasiků a argumentaci společenskou smlouvou a přirozeným právem,
což poskytovalo dostatečný prostor pro zamýšlenou reformu monarchie.226 Právě
skupina umírněných národně smýšlejících liberálů okolo Františka Palackého a
jeho zetě Františka Ladislava Riegera se během revoluce 1848 dostala do čela české
politiky, což přetrvalo i po obnovení ústavnosti v 60. letech, kdy měla tato strana
zásadní vliv na rozhodování českých poslanců na zemském sněmu a případně i
v říšské radě. Už v revolučním období ale vzniklo radikálnější křídlo. Tzv. radikální
demokraté se lišili především radikálnějším postojem k národnostním, sociálním a
liberálním otázkám. Někteří měli dokonce vazbu na radikální anarchistické kruhy
okolo Michaila Bakunina. Nicméně jejich postavení nebylo silné a nedokázali
v revolučním období vytvořit parlamentní politickou sílu a ani se dohodnout na
revolučním vystoupení, což vedlo k fiasku tzv. májového spiknutí v květnu 1849.227
Po obnovení ústavnosti v roce 1860 se František Rieger opět dostal do čela
české měšťanské politiky a po dlouhém snažení se mu podařilo také získat tiskový
orgán. Protože sám nemohl získat koncesi na vydávání politického deníku, dohodl
se s mladým majitelem Národních listů Juliem Grégrem. V prvním čísle 1. ledna
1861 vychází text nazvaný Program Národních listů. V něm Rieger vysvětluje
základní programové body své politiky. Předně jde o historické právo Koruny
české, jež podle něj nadále zůstává právní entitou, a tak musí být zachováno. A
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Rieger pokračuje i jazykovými a kulturními požadavky. Argumentace v jejich
prospěch je založena především na „spravedlivém“ nároku národa.228
Ale radikální proud existoval i nadále. Jedním z jeho prvních projevů se stal
programový článek s jednoduchým názvem Náš program v časopisu Hlas. Přestože
je podobný Programu národních listů, a také se pozitivně staví k říjnovému
diplomu, klade mnohem větší důraz na svobodu politické soutěže a aktivitu v ní.229
Jeho autor Karel Sladkovský na sebe opět upozornil na zemském sněmu v březnu
1863. Bývalý revoluční studentský vůdce při příležitosti debaty o sněmovním
volebním řádu důrazně připomněl fakt, že kurie venkovských obcí zastupuje
nejenom největší množství obyvatel, ale i nejvyšší podíl vybraných daní.230
Diferenciaci politických proudů urychlilo nové polské povstání v roce 1863, které
probudilo v Čechách novou vlnu propolských sympatií, jež hájil především
čtrnáctideník Boleslavan radikálně smýšlejícího hraběte JUDr. Rudolfa ThurnTaxise. Přestože na počátku 40. let Rieger neváhal kvůli pomoci polským
emigrantům riskovat, a dokonce kvůli tomu nakrátko pobýval ve vězení, stál nyní
na opatrné, spíše protipolské pozici, což vedlo k velmi tvrdé polemice mezi
Boleslavanem, Hlasem a Riegrem, který se ještě k tomu stále více názorově
rozcházel s Juliem Grégrem. Proto v Národních listech postupně klesala ochota
aktivně podporovat Riegrovu politickou linii, na což Rieger zareagoval novou
koncesí na časopis Národ. Rozkol podtrhovalo i rozdílné hlasování na zemském
sněmu, především v otázkách šlechtických privilegií. Právě radikálnější poslanci
okolo Karla Sladkovského dokázali zabránit schválení úpravy volebního zákona,
jenž by posílil pozici šlechty na zemském sněmu. I když bylo rozdělení stále
zřetelnější,

setrvávali

radikálové,

které

označil

německý deník

Union

za mladočechy („Jungčechen“), v Národní straně až do roku 1874.231
Voličskou základnu pro českou Národní stranu představovaly především
maloměstské a venkovské elity v českém jazykovém prostředí. Příkladem mohou
být volby v roce 1861, kdy získali 79 mandátů, tedy přibližně stejně jako německá
levice. Vzhledem k velkému počtu mandátů v kurii velkostatku (70) si však
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zachovala rozhodující vliv šlechta.232 Ale ani ta nebyla jednotná. Již od přístupu
k josefínským reformám233 lze pozorovat její rozdělení na šlechtu prosazující české
státní právo a na šlechtu nakloněnou centralizačním reformám. Z první skupiny
tvořené především tradičními rody s rozsáhlým pozemkovým vlastnictvím vzniklo
uskupení tzv. konzervativního velkostatku, které podporovalo české státní právo a
stavělo se proti liberálním reformám, z té druhé pak Strana ústavověrného
velkostatku.234 Několik jejich členů působilo již ve jmenované říšské radě, a právě
v té době se jeden z jejích lídrů, Jindřich Jaroslav Clam-Martinic, spolupodílel
na založení konzervativního listu Vaterland, například i s Karlem Wolkensteinem,
šlechticem tyrolského původu.235 Podle úvodního prohlášení Vaterlandu z ledna
1860 panuje v Evropě od vypuknutí francouzské revoluce neklid, který ohrožuje
Bohem daný řád věcí. Ten byl nejprve narušen vladařským absolutismem, což
z individualizovaných atomů udělalo snadnější cíl revoluce. Tomu je potřeba čelit
nastolením federativní státní formy a autonomie církve. Státní moc má sloužit jen
jako arbitr sporů anebo v zájmu celku, nesouhlas se státními zásahy je motivován
tradičním stavovským chápáním osobní svobody.236
Vzhledem k parlamentní slabosti českých liberálů vyvstala po volbách
v roce 1861 potřeba parlamentního spojence. Revoluční události roku 1848 sice
vytvořily propast mezi měšťanskou a šlechtickou politickou linií, ale spojoval je
názor na podobu monarchie jako federace právních entit historických zemí. Roli
prostředníka sehrál Wáclaw Wladivoj Tomek, v jehož bytě se 6. ledna 1861 setkal
Clam-Martinic s Riegrem a dohodli na spolupráci. To jim sice umožnilo získat
na sněmu většinu a odhlasovat tedy řadu důležitých kulturních a jazykových
nařízení, proti kterým zemsky patriotická šlechta nic neměla. Ale zároveň je to
nutilo brát ohled na své šlechtické spojence. Proto nemohli podporovat řadu
liberálních reforem, například výše zmíněnou volební reformu, a zároveň začali
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jednoznačně podporovat české státní právo – uznávání federace na zemském
principu nezávislých právních entit.237
Oproti tomu bylo postavení klerikálních konzervativců v německy mluvící
části Tyrolska mnohem silnější. Jejich voličskou základnu tvořil skoro celý venkov,
klérus, nižší šlechta, ale i část té vyšší a městského obyvatelstva. Nejdůležitějším
konzervativním médiem byly Tiroler Stimmen vycházející od 1. dubna 1861
v Innsbrucku. Za jeho vydáváním stáli duchovní Simon Moriggl a Josef Greuter,
podporu měli také od brixenského biskupa Vinzenze Glasera.238 Proto není
překvapivé, že ve svém úvodním čísle vyjadřují jednoznačnou podporu klerikální
straně, katolické církvi a konkordátu. Zároveň se hlásí k lásce k německé zemi a
lidu, i když ten má zůstat věrný vůči Rakousku a Tyrolsku, což jasně ukazuje
spojení tyrolského zemského sebeuvědomění s německou etnicitou. Aby dodali
svým argumentům váhu, označují za svoji jedinou stranu „…pravdu, povinnost a
svědomí…“.239
Liberální tábor zůstával omezen jen na městské vrstvy a sekulární
inteligenci. Již od roku 1848 měl silnou a postupně se stále zvyšující pozici právě
ve velkých městech, především v Bolzanu (starosta Joseph Streiter), Innsbrucku
(starosta Carl Adam, Adolf Pichler a Josef Daum), v Meranu a později dokonce i
Brixenu. Důležité jsou pro ně také samosprávné okresy, díky kterým se dokáží
prosadit i mimo velká města.240 Většina tyrolského obyvatelstva ale žila nadále na
venkově, takže jejich pozice zůstávala politicky slabá. Přesto byli konzervativci
v roce 1861 oslabeni. Sice dosáhli ve volbách jasného vítězství, ale v kurii
venkovských obcí byl zvolen jen jeden kněz, Peter Auer z Zirlu,241 naproti tomu
přední konzervativec, Josef Greuter, neuspěl a ve velkostatkářské kurii nebyl zvolen
ani jeden ze signatářů adresy císaři,242 ve které se snažili hájit stejný počet poslanců
ze všech stavů. I když liberálové dosáhli několika výše zmíněných úspěchů,
nejúspěšnější byla umírněná tzv. Mittelpartei, strana (pochopitelně honorační)
seskupená okolo Volks- und Schützenzeitung a Bothen für Tirol und Vorarlberg.
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Mezi její členy patřil nový zemský hejtman Karl von Klebelsberg.243 Tato strana ale
na svůj úspěch v dalších volbách nenavázala a brzy ztratila svoji politickou pozici
na úkor konzervativců,244 kteří v následujících volbách znovu zaujali svoji
dominantní pozici.
A právě tato silná a skoro nezměnitelná pozice konzervativců na tyrolském
sněmu způsobila jeho nerozpuštění, jež potkalo český zemský sněm na konci února
1867 a které Tiroler Stimmen napjatě očekávaly.245 V Čechách to ovšem bylo jiné.
Kvůli klíčové pozici šlechty a zvyku přenechat vždy všechna křesla
ve velkostatkářské kurii vítězům, bylo možno snadno převrátit rovnováhu sil na
stranu provládní německé levice. Za vlády Egberda Belcrediho, která byla
nakloněna federalizaci, vyhrála Strana konzervativního velkostatku, po nástupu
občanského ministerstva německých liberálů získali většinu ústavověrní, v roce
1870 po nástupu federalisty Karla Hohenwarta se do čela vlády opět vrátili
konzervativní, a po selhání snah o vyrovnání a opětovném nástupu liberálního
kabinetu vyhráli opět ústavověrní, což se změnilo až v roce 1883 za vlády Taafova
železného kruhu pravice.246
V roce 1861 začala také zasedat říšská rada. Jak čeští nacionalisté, tak
tyrolští poslanci se připojili k federalistické menšině. Jako menšina ale nebyli
schopni nic prosadit, a tak stále více rostly pochyby, zda má jejich přítomnost vůbec
smysl. Na české straně byl proti především František Palacký. 17. června 1863
zveřejňují čeští poslanci přípis, ve kterém zdůvodňují svůj odchod z říšské rady,247
na kterou se vrátí až v roce 1878. Oproti tomu Tyrolané na schůzce federalistů
v únoru 1867 hájili účast na říšské radě, i kvůli obavám ze ztráty podpory svých
voličů.248 Proto v ní také Tyrolané až na krátké období v roce 1870 zůstali.
Velice specifická byla pozice italských poslanců z Trentina. Přestože většina
z nich podporovala různou míru autonomie, existovalo i mezi nimi liberální a
konzervativní křídlo. V Roveretu vycházel pod vlivem duchovního Giovanniho a
Prata umírněný Messaggiere Tirolese (obsahuje Tyrolsko v názvu), zatímco
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v Tridentu nacionálně vyhraněnější Gazetta di Trento. Velký rozdíl byl právě mezi
těmito centry jižní části Tyrolska. Zatímco Rovereto bylo umírněné, Trento se stalo
centrem radikálního iredentismu, druhé volby dokonce přivedly do čela magistrátu
natolik radikálního zastánce odtrhnutí, až muselo být město řízeno státní správou.
Kvůli rozdílům se zemského sněmu účastnili pouze 4 poslanci, mezi nimi i virilista,
tridentský arcibiskup Benedikt von Ribacona, zatímco zbylí poslanci se rozhodli
sněm bojkotovat.249
Zatímco němečtí liberálové v Čechách i Tyrolsku byli součástí silnější
politické skupiny, nebo na ni alespoň měli nějaké napojení a trentinští poslanci ctili
určité vazby k italskému království (které se ovšem nechtělo samo příliš
angažovat), neměli Češi ani tyrolští konzervativci na mezinárodním poli větší
podporu. Neznalost českých poměrů a nezájem o českou problematiku v jiných
státech Evropy konstatoval již po svém odchodu do emigrace v roce 1859 Josef
Václav Frič, který se tomu v Ženevě snažil čelit vydáváním časopisu Čech.250
Přesto muselo české národní hnutí bojovat s nezájmem zahraničí i nadále, proto
Národní noviny uveřejnily 21. května 1867 článek Česká otázka, ve kterém odmítají
tvrzení z Německa, že česká otázka neexistuje.251 Když bylo zřejmé, že rakouskouherské vyrovnání bude uskutečněno, rozhodli se František Ladislav Rieger a
František Palacký k cestě do Paříže na světovou výstavu, při které se pokusili
navázat kontakty s francouzskými politiky. Setkali se s dějepiscem a ministrem
Adolphem Thiersem, budoucím ministrem zahraničí Julesem Favrem, bratrem
císaře Napoleona III. Jerômem i polskými emigranty v čele s Władislawem
Czartoryskim. Ačkoliv bylo zřejmé, že panslavismus jako politická ideologie ztrácí
dech, přežívaly v české společnosti proruské nálady. Ty posílila i nespokojenost
s politikou haličských Poláků, kteří příležitostně hlasovali na říšské radě společně
s vládou. Proto bylo v Čechách pozitivně přijato pozvání od ruské Společnosti
přátel přírodních věd na národopisnou výstavu do Moskvy. Česká delegace byla
opravdu reprezentativní. Kromě Palackého a Riegra, jež se k delegaci připojili
cestou z Paříže, cestovali poslanci František Augustin Brauner a Karel Mattuš,
majitel Národních listů Julius Grégr, pražský městský archivář Karel Jaromír Erben
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nebo významný lékař Josef Hamerník. Ještě před návštěvou samotné výstavy
ovšem cestovali do Petrohradu, kde se dokonce podařilo dosáhnout audience u cara
Alexandra II., který se však omezil jen na zdvořilostní fráze. V Moskvě si pak
zájemci prohlédli národopisnou výstavu a Rieger zaujal evropský tisk svojí
neúspěšnou snahou smířit Poláky a Rusy. Přestože obě akce působí na první pohled
velmi úspěšně, naplnilo se spíše očekávání Josefa Václava Friče, že jediným
výsledkem bude ztráta důvěry rakouské vlády vůči českým politikům.252
Tyrolští konzervativci na tom byli podobně. Díky své loajalitě měli podporu
katolické církve, což byl ovšem v mezinárodních vztazích poloviny 19. století velmi
slabý hráč. Přesto se dokázala projevit, minimálně v úspěšné kariéře kněžské části
konzervativních poslanců. Příkladem může být čtveřice významných tyrolských
poslanců z frankfurtském parlamentu: Beda Weber se stal ještě v roce 1848
frankfurtským městským farářem, Alois Flir roku 1853 nastoupil do funkce ředitele
německé koleje pro studenty teologie v Římě a o tři roky později se stal ředitelem
Sacra Rota, Vinzenz Gassler byl jmenován 1856 biskupem v Brixenu a Joseph
Feßler (až) roku 1865 biskupem v St. Pöltenu, nicméně v roce 1870 se dokonce stal
sekretářem 1. vatikánského koncilu.253

5.2 Obraz politického vývoje v dobovém tisku
5.2.1

Ustanovení dualismu a prosincová ústava

Rok 1867 byl pro habsburskou monarchii významný z několika důvodů,
rakousko-uherské vyrovnání zásadně změnilo podobu státu. Ten byl nyní rozdělen
na dvě části – Uherské království (někdy taky Translajtánie – Zalitavsko, podle
hraniční říčky Litavy) a zbytek, běžně označovaný jako Rakousko nebo Cislajtánie
(Předlitavsko), nicméně oficiálním názvem bylo „Království a země na říšské radě
zastoupené“, a až 14. listopadu 1868 František Josef I. rozhodl, aby se
v mezinárodním styku používalo jméno Rakousko-uherská monarchie nebo
Rakousko-uherská říše. Obě části měly svůj parlament, ministerstva, vnitřní
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politiku a státní správu, do společné agendy patřily obrana, finance a zahraniční
politika. Vykonávat zákonodárnou činnost pro společnou agendu pak měly delegace
obou parlamentních komor, jejichž počet byl přesně rozpočítán mezi jednotlivé
země.254
Rakousko-uherské vyrovnání ale nebylo snadné prosadit. Dualismus byl
odmítnut na českém zemském sněmu již v prosinci 1866 a obavy z jeho prosazení
vedly k řadě schůzek rakouských federalistů, kterých se účastnili čeští i tyrolští
zástupci.255 To vedlo nakonec kancléře Beusta k přesvědčení, že vyrovnání může
být prosazeno jedině císařským oktrojem. 20. března bylo vyrovnání schváleno
uherským sněmem a 8. června se nechal František Josef I. společně se svou ženou
Alžbětou korunovat uherským králem.256 Zasedání uherského sněmu v březnu 1867
sledovaly pečlivě také Národní listy. Ty souběžně zveřejňovaly souhlasné reakce
obecních a okresních samospráv na odmítnutí zemského sněmu vykonat volby
do říšské rady, což vedlo 25. února k rozpuštění sněmu a vypsání nových voleb, v
nichž ovšem byli většinou zvoleni tíž poslanci. Petiční podpora obcí a okresů pak
byla pochopitelně společně s výsledky voleb vykládána jako podpora české
nacionální politice na zemském sněmu: „Přes tři miliony lidu českého tedy
na odvolání, jež král jeho k němu učinil, odpovědělo již co jeden muž, a mohútný
tento hlas volá jedním dechem: Pryč s Beustem, pryč s politikou Beustovou!“.257
Také Tiroler Stimmen ukazují svoji sílu, především připomínáním
spolupráce s dalšími federalisty jako v článku Die „Hälfte der Monarchie“ und die
Böhmen“: „...že malé Tyrolsko nestojí samo v boji za své dobré právo a zaslouženou
svobodu...“258 Čechy podpoří také po rozpuštění českého sněmu, přestože se na
společných schůzkách s Čechy neshodnou na obeslání říšské rady: „Vláda má sice
právo rozpustit zemský sněm, ale taková akce vyžaduje hlubší a závažnější důvody,
než jsou dnes. Postoj Čechů byl v této záležitosti klidný a znamenitý, důvod k
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rozpuštění sněmu můžeme ze všeho nejméně najít v adrese českého zemského
sněmu.“259
Podobný postup zopakovaly Národní listy také po zahájení nového
zemského sněmu v polovině dubna. 14. dubna je zveřejněn Protest veškerých
poslanců českých… Již 13. dubna 1867 a hned následující dny (15., 16. dubna)
vycházel pod názvem Osvědčení národa stran historických práv království českého
výčet spolků, či samospráv podporujících prohlášení. Příkladem mohou být
„...Občané Dolno- a Malo-Slivenští souhlasíce úplně s jednáním poslancův
českých, za to, že nevolili do rady vídeňské, provolávají jim hlučně slávu...“.260
Tvrdý protivládní postoj měl ale své důsledky, noviny byly zastaveny a redaktor
zadržen. Deník pak nevycházel mezi 1. květnem a 30. červencem, takže byl Grégr
nucen založit náhradní Národní noviny. První dvě čísla nejsou v Národní knihovně
zachována, ale lze předpokládat kritiku vládní cenzury, stejně jako 3. května v
článku Pravda-li či žert? V něm je kritizováno zastavování federalistických novin
a zvýhodňování těch provládních.261 K celé této etapě se vyjadřuje redakce 1. srpna
v článku Naše zadostiučinění.262 V prvním čísle opět povolených novin ironicky
komentuje politický vývoj uplynulých tří měsíců. Stěžuje si na své zastavení, což
dává do souvislosti s rozpuštěním zemského sněmu a následnou eskalací veřejného
prostoru. Konfliktní chování a nutnost zastavit deník je pak pro neznámého autora
jasným důkazem neudržitelnosti stávajícího režimu, který může dále trvat jen díky
případnému budoucímu návratu k absolutismu.
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Protože Tiroler Stimmen nebyly zastaveny, pokračovaly v kritice chystaného
dualismu a postoje Maďarů, i když ta nebyla příliš ostrá. Po korunovaci Františka
Josefa uherským králem uveřejňují dokonce dopis jednoho tyrolského účastníka,
který se vyznává z dynastické hrdosti během korunovace a sebevědomě tvrdí, že
Tyrolané se nemusejí obávat Maďarů, ale spíše nepoctivých a neférových lidí.
Česká kritika byla ostřejší. Dualismus nepovažovala za stabilní řešení, což
dokazovala i komplikovaným jednáním o podílu na společném rozpočtu263 a již
21. března uveřejnily Národní listy dopis jednoho příslušníka národnostní menšiny
v Uhrách, který Uhry prozřetelně obvinil z budoucího omezení národnostních práv
nemaďarských národnostní, pro které nebylo v konceptu uherského státního národa
místo.264 V kritice parlamentních jednání pokračoval přední český deník i nadále,
přičemž ústředním prostředkem kritiky se stala „Cislajtánie“. Tomuto termínu byla
přisouzena negativní hodnota jako taková a stala se přívlastkem politických
odpůrců. Proto psaly Národní listy o „cislajtánské radě“ (myšlena říšská rada),
„cislajtánském tisku“ (tj. německý liberální tisk) a „cislajtánské ústavě“.265
Spojení termínu „Cislajtánie“ s centralistickým německým liberalismem
nebyl žádný výmysl Grégrova deníku. Přestože němečtí liberálové byli dlouho
významnými odpůrci dualismu, stali se nakonec oporou dualistického režimu.
Dokázali se totiž obratně smířit se „ztrátou“ Uherska a jako náhradu chtěli udržet
centralismus zbytku. Také císař byl nucen s nimi spolupracovat, poněvadž
dualismem ztratil důvěru federalistů. Posílená pozice liberálů ovšem vedla k nové
nebývalé zákonodárné aktivitě liberální říšské rady. Již v červenci byl schválen
zákon O odpovědnosti ministrů parlamentu a nutnosti jejich spoluúčasti podpisem
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při císařově rozhodnutí. V listopadu pak následovaly na svou dobu velmi moderní
a liberální zákony O spolkovém právu a O spolčovacím právu, jež umožnily novou
míru rozvoje občanské společnosti. V prosinci pak následovala šestice zákonů,
která dokonala utvoření liberálního režimu. Došlo k oficiálnímu rozdělení výkonné,
zákonodárné a soudní moci ve státě a zákon č. 146 byl vlastně samotným rakouskouherským vyrovnáním. Společně s těmito zákony, označovanými souhrnně jako
prosincová ústava, jmenoval císař prvního předsedu vlády Předlitavska, kterým se
stal člen české ústavověrné šlechty kníže Karl Auersperg. Jeho vládě se začalo říkat
„měšťanské ministerstvo“ (slovem ministerstvo byla označována celá vláda),
protože většinu jejích členů tvořili němečtí liberálové měšťanského původu, z nichž
navíc velká část pocházela z českých zemí (ministr kultu a vyučování Leopold
Hasner, ministr vnitra Karl Giskra, ministr bez portfeje Johann von Berger) nebo
na ně měla rodové vazby a působila i na českém zemském sněmu (ministr obchodu
Ignaz von Plener a ministr spravedlnosti Eduard Herbst). Německé liberály ve vládě
doplňovali dva císaři věrní konzervativnější aristokraté Eduard von Taafe a Alfred
Potocki.266
Ještě před prosincem však bylo potřeba schválit zákon o delegacích, které
podle dohod s Uhrami měly debatovat o společných otázkách. K tomu se Národní
listy vyjádřily v článku Federalisté a delegace cislajtánská.267 V něm ostentativně
vyjádřil autor nezájem o podobu zákona, neboť považuje celý současný systém
za nespravedlivý. Nevidí rozdíl, bude-li delegace volit říšská rada, říšský sněm
podle zemských delegací, nebo zemský sněm, protože „Němci“ mají v této době
většinu jak na říšské radě, tak ve většině zemských sněmů. Z tohoto článku se dá
vyvodit, že mezi „Němci“ ovládané zemské sněmy patří i tyrolský. Tyrolští poslanci
na říšské radě se vyjadřovali ve prospěch zemských práv, o čemž samozřejmě
nezapomněly své čtenáře informovat Tiroler Stimmen. Ty nejprve 18. listopadu
přináší projev poslance Josepha von Giovanelliho a v příloze k číslu z 20. listopadu
pak projev Josefa Greutera, který velice ocenil uherský postoj: „... velký rozdíl,
který existuje mezi uherským zemským právem a např. tím z Tyrolska. Tam to bylo
právě pochopeno a jsou plně odhodláni zachovávat svá práva a bránit je proti všem
266
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vlivům a udržet je naživu; tady ale (tj. v Tyrolsku – pozn. Tiroler Stimmen) lidé
drželi svá práva po celá staletí; člověk nechápal, jak ho získal...“268
Proto je zcela zřejmé, že oba politické tábory byly s prosincovou ústavou
velmi nespokojeny. Národní listy reagují již 18. prosince, když velmi ironickou
formou popisují dualistický systém a zesměšňují ho. 3. ledna se pak věnují nové
vládě. U té si jednak pozorně všímají, že řada ministrů byla během revoluce 1848
aristokratickými kruhy považována za radikální demagogy. A nyní jako ministři
jsou „nejvěrnějšími rádci koruny“. Z tohoto úhlu pohledu také upozorňují
na potenciální rozpory. Zároveň tuto vládu považují za důkaz německého útlaku
proti Slovanům a očekávají slovanský nesouhlas.269 Tyrolská reakce nebyla
výrazná. 3. ledna kritizují Tiroler Stimmen rozhodnutí nového ministra vnitra Karla
Giskry jmenovat nového liberálního místodržícího v Tyrolsku a 8. ledna citují
kritiku staročeských německy vydávaných novin Politik.270 Jejich zájem o české
dění potvrzuje i krátká zpráva informující o návštěvě ministra spravedlnosti
Eduarda Herbsta v Praze. Bývalý profesor práv na pražské universitě byl sice
přivítán německými studenty v Karolinu, ti čeští ovšem akci verbálně narušovali.
Tomu se však věnoval také český tisk.271
5.2.2

České táborové hnutí

Přestože prosincová ústava nebyla pozitivně přijímána, nabízela nové
možnosti pro zapojení širších vrstev do politiky. Především liberální spolčovací
zákon, který dával velmi volné podmínky. Toho si všiml také německý nacionálně
orientovaný tisk, který vyjádřil obavy ze zneužití zákona politickými odpůrci vlády.
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Tento text vyvolal ovšem reakci Národních listů, které hájily spolčovací zákon.
Ptali se, zda nová „cislajtánská svoboda“ přísluší jenom „Němcům“ nebo se týká i
jich a upozornily, že i v některých alpských zemích existuje protivládní opozice.272
A opozice skutečně dokázala těchto nových zákonných možností využít, i když
první rozsáhlejší lidová shromáždění vyvolal již návrat korunovačních předmětů
do Prahy z Vídně, kde byly uloženy během prusko-rakouské války. Tato
shromáždění se konala po trase jejich cesty a měla na svou dobu mimořádný úspěch.
A díky činnosti Národních listů se z této události stala manifestace za české státní
právo, jak deklarovaly i články Návrat koruny české nebo Význam koruny a jejího
oslavení. Slavnosti v Pardubicích si dokonce všimly i Tiroler Stimmen.273 jež si
ovšem mnohem více všímaly již výše zmíněné slavnosti položení základního
kamene pamětní kaple Andrease Hofera 18. října 1867. Například už před
zahájením stavby, 8. a 9. srpna, uveřejnily článek Die Denkmalkapelle des Andreas
Hofer, ve kterém se pochvalně vyjádřily k architektonickému návrhu a zdůraznily
význam Hoferovy osobnosti v dějinách.274
Mnohem větší událostí se stalo až položení základního kamene jedné
z nejvysněnějších budov českého národního hnutí – Národního divadla. Myšlenkou
na podobnou stavbu se české národní hnutí zaobíralo již v předbřeznovém období,
ale finanční náročnost a absence politické podpory tento proces protáhly. Navíc se
změny udály i v samotném přípravném výboru. V roce 1865 se po sporu
s mladočechy vzdal František Ladislav Rieger předsednictví ve Sboru pro postavení
českého Národního divadla, které převzali mladočeši v čele s Karlem
Sladkovským.275 V dubnu a květnu 1868 již ovšem vrcholily přípravy na zahájení
stavby, což podporovaly také Národní listy. Ty navázaly na praxi Karla Havlíčka
a zveřejňovaly seznam donátorů, výzvy k účasti i informace o průběhu akce.276
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Bylo rozhodnuto, že nepůjde o jeden základní kámen, ale bude jich několik,
a to z míst spojených s důležitými i mýtickými okamžiky národních dějin. Mezi
všemi vynikal Říp.277 Ale dříve než byl do Prahy převezen kámen z národní hory
Říp, konala se slavnost vyzvednutí. Ta dostala úplně novou podobu tzv. tábora lidu.
Tento úplně první tábor svolal mělnický okresní starosta Václav Kratochvíl, bohatý
sedlák z úrodného Polabí, kde se rozvíjelo moderní zemědělství a potravinářský
průmysl. Kratochvíl patřil mezi podporovatele mladočechů, stejně jako hlavní
organizátor, tajemník roudnického okresního zastupitelstva, Ervín Špindler. Tehdy
teprve pětadvacetiletý mladý muž se znal z pražských studií s Grégrem,
Sladkovským, Hálkem nebo Nerudou a jako propagátor mladočeské politiky
připravil rezoluci, skládal básně a hesla pro potřeby táboru.278 Samotná akce byla
rozdělena na dvě části přestávkou, nejprve se uskutečnil samotný tábor lidu a byla
přijata státoprávní deklarace. Poté probíhala kulturní slavnost při příležitosti
vyzvednutí kamene.279 Špindler také využil svých kontaktů, takže se akce zúčastnil
redaktor Národních listů, a proto v následujících dnech vyšlo o akci několik zpráv,
včetně přepisů projevů jednotlivých řečníků. Mezi ně patřili především lokální
politické elity – Kratochvíl, Špindler, okresní tajemník v Mělníku František
Vinkler, ale také bývalý radikální demokrat Karel Sabina (jenž byl již v té době
policejním konfidentem).280
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Po několika dnech dorazil průvod s kamenem do Prahy, kde se pak
16. května konalo samotné položení. Hlavním řečníkem byl předseda výboru Karel
Sladkovský, který zdůraznil těžké začátky a přípravy sbírky, poděkoval všem
přispěvovatelům a vyzdvihl místa původu jednotlivých základních kamenů. Velký
prostor věnoval významu divadla pro český národ, ten podle něj spočívá především
v kultivaci národa, pěstování mravnosti a bylo to právě divadlo, jež podle něj
přispělo k záchraně českého jazyka.281 Kvůli sporům mezi mladočechy a staročechy
odmítal dlouho výbor vystoupení Františka Palackého, ale díky podpoře studentů
nakonec vystoupil282 jménem české vědy, zatímco zeť Rieger zde hovořil jménem
českých poslanců zemského sněmu, mezi další řečníky patřili například Jindřich
Jaroslav Clam-Martinic za českou šlechtu a farář Arnold za českou církev.283 Tato
událost vystřídala na stránkách Národních listů první tábor lidu. Redakce nadále
publikovala přispěvatele na stavbu, ale také popisovala její průběh a neopomněla
se pochlubit pochvalnými telegramy z dalších českých zemí i zahraničí (především
od slovanských nacionálních aktivistů).284 O akci informovaly také Neue Tiroler
Stimmen, které si bystře povšimly, že se koná v den svátku sv. Jana Nepomuckého.
A ačkoliv to Sladkovský ani Národní listy nezmínily, nezabránilo to tyrolským
klerikálům označit tento symbol negativní rekatolizace za „…světce, který se stal
lidovým hrdinou, jež se nenechal odstranit vládnoucí...“285
Tábor lidu na Řípu měl mimořádný ohlas, vedl k dalším podobným táborům.
Původně se jim však říkalo meetingy (popř. mýtinky) podle irského vzoru. Až
mladý historik Jaroslav Goll navrhl „tábory lidu“ podle poutí na hory na počátku
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husitských válek v 15. století, kdy obyvatelstvo očekávalo apokalypsu.286 Tábory
byly velice masová záležitost: 21. června se konal tábor na Bezdězu, 28. června
na Chlumu u Hradce Králové a na Blaníku, 5. července na Zvičíně, Košumberku a
Kaňce, 12. července na Žižkově poli u Přibyslavi, na Valečově, na Potštejně u Ústí
nad Orlicí a na Pravdě u Loun, 19. července na Cibulce v Praze a na vrchu Lipské
u Lipan.287 Většina těchto táborů byla organizována lidmi napojenými
na mladočeské křídlo, často se jednalo o mladší úředníky samospráv, jako byli
okresní tajemníci, kteří aktivně podporovali zakládání nových spolků. Ačkoliv byl
nový spolčovací zákon velmi liberální, řada táborů byla zakázána a velké množství
lidí mělo kvůli účasti problémy se zákonem.288 Národní listy podávaly o táborech
pravidelné

zpravodajství,

zveřejňovaly

pozvánky

a

zpětně

informovaly

o průběhu.289 Když byl v červnu 1868 tábor na Bezdězu zakázán, přinesly
právnický rozklad úředního rozhodnutí.290 Grégrův deník také pravidelně
informoval o kriminalizaci účastníků a snažil se je podpořit. Sám měl ovšem často
problémy se zákonem, proto opět mezi 17. červencem a 19. říjnem 1868 vycházel
pod názvem Národní noviny a po vyhlášení výjimečného stavu od 1. listopadu 1868
do 1. 5. 1869 jako ještě krotší Naše listy. Tyto zákazy měly pochopitelně důsledky
pro samotné redaktory, neboť další noviny znamenaly značné výdaje na novou
kauci, Eduard Grégr zmiňuje ve svém deníku existenční nejistotu redakce. Jeden
z nich, Jakub Arbes, ve svém spisu Pláč koruny české o perzekucích v době
státoprávních bojů zmiňuje, že v Praze bylo 40 zatčených z politických důvodů, z
toho 13 redaktorů. Pobytem ve vazbě asi nejvíce „proslul“ redaktor Svobody Josef
Barák, jenž se dokonce stal objektem vtipů na toto téma (villa, Barák – viz příloha).
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Nutno dodat, že samotné noviny byly velice citlivé na jakýkoliv cenzurní zásah a
pravidelně o této nespravedlnosti (byť legální) informovaly čtenáře.291
Již bylo napsáno, že tábory lidu byly spojeny především s mladočeským
křídlem české liberální politiky a už první tábor symbolicky vynechal církev i
šlechtu. Na řadě táborů nechyběli hlavní představitelé mladočechů, Karel
Sladkovský a Eduard Grégr. Ale i Rieger na několika táborech vystoupil (například
v Husinci 6. září 1869292) a i když pro velkou část staročechů a státoprávní šlechty
(tedy pro rozhodující síly v české politice) byly samotné tábory obtížně přijatelné,
neváhali jich politicky využít.293 A tak se na jaře 1868 císař rozhodl pro cestu
do Prahy, kde chtěl osobně uklidnit situaci. Protože položení základního kamene
Národního muzea se zdálo příliš nacionálním, císař přicestoval do Prahy 21. června,
což nebylo zrovna vhodné rozhodnutí, neboť na tento den připadalo výročí popravy
27 českých pánů po stavovském povstání v roce 1621. I proto nebyl císař vítán,
většina spolků naplánovala na ten den výlet mimo město, studenti vyrazili dokonce
na Bílou Horu. A dokonce Národní listy zveřejnily fejeton s názvem 21. června
1621, ve kterém se vracejí k události a zveřejněním jmen popravených připomínají,
jak mimořádně negativním dnem 21. červen je pro národní mytologii.294 V napjaté
atmosféře snaha císaře přesvědčit české politiky k zmírnění svých požadavků a
uklidnit situaci neuspěla. Navíc nečekaně dorazil kancléř Beust. Oficiálně z důvodu
nutně informovat o situaci ve svém rezortu, ale po jeho setkání s Palackým a
Riegrem se cítil předseda vlády Auersperg odsunut na vedlejší kolej. Z tohoto
důvodu ještě ten den odjel z Prahy a podal demisi. Jeho místo převzal hrabě Eduard
Taafe.295
Již v březnu 1868 proběhla polemika mezi mladočeskými Národními listy a
Národním pokrokem staročeského novináře Jana Stanislava Skrejšovského o účasti
na novém zemském sněmu, ve které Národní listy hájily aktivní politiku. Tvrdily,
že mimo sněm se stejně ničeho nedosáhne, a také se obávaly, že by totéž v případě
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své volební porážky mohli udělat i čeští Němci.296 Přesto byla staročeská
dominance v parlamentní politice potvrzena na zahájení nového zemského sněmu
22. srpna, protože všech 81 nových českých poslanců odmítlo vykonávat své
mandáty a namísto toho předali sněmovnímu prezídiu deklaraci.297 Deklarace
z 22. srpna, podobně jako předchozí, obsahuje požadavek státního práva, přičemž
se opět vrací k Obnovenému zřízení zemskému z roku 1627.298 Národní noviny ji
otiskly v plném znění již 23. srpna a v den zahájení sněmu ji povzneseně chválily
v tisku jako „nejrozhodnější obrat v boji opozice české“ a jako moment obratu
od chybného předchozího vstupu na sněm.299 A podpořily je i Tiroler Stimmen, které
prohlásily sněm bez zástupců většiny obyvatelstva za nelegitimní.300 Dalším
důkazem o stále existující autoritě staročeských předáků je vyjadřování úcty
Františku Palackému. Ten totiž v roce 1867 slavil 70. narozeniny, a jakožto
patriarchovi českého národního hnutí mu chodily gratulace ze všech koutů českých
zemí.301 Zapojily se i Národní listy, které kromě gratulací vydávaly na pokračování
oslavné shrnutí života Palackého z pera Ferdinanda Schulze a s názvem Slavný den
Františka Palackého.302
Ostatně také většina táborů podporuje státoprávní program, sepisují se
deklarace, popřípadě se vyjadřuje podpora jen verbálně. Vzhledem k masovosti
akcí (viz Tabulka č. 1) by se mohlo zdát, že existuje celospolečenská shoda (v rámci
českého jazykového prostředí) na státoprávním programu. To však bylo umožněno
jen propojením se sociálními tématy. Již na prvním táboře na Řípu vystoupil
Kratochvíl s kritikou nové daňové politiky vlády. Ačkoliv byl jeho příspěvek místy
nepřesný, dosáhl značného aplausu, většího než státoprávní program.303 Nové daně
byly vyhlášeny kvůli špatné finanční situaci státu po další prohrané válce,
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ale setkaly se s velkým odporem. Na základě úvahy, že o daních by měl rozhodovat
pouze zemský sněm, podal slánský okresní výbor pod vedením svého starosty
Jindřicha Jaroslava Clam-Martinice protest proti nim.304 To spustilo lavinu
podobných deklarací po celých Čechách a Národní noviny je průběžně zveřejňovaly
v téměř 30 číslech mezi dubnem a červnem 1868.305 Tiroler Stimmen se k tomuto
tématu vyjádřily už v listopadu předchozího roku publikováním proslovu
tyrolského poslance Josefa Greutera v říšské radě, který se k nim z podobných
důvodů jako Clam-Martinic vyjádřil negativně. Jeho proslov si ale vysloužil ostrou
reakci vídeňských liberálních deníků, před kterou se ho innsbrucký deník snažil
bránit. Tiroler Stimmen navíc podpořily proti nim i petici.306
Větší důraz na sociální otázku kladly tzv. „dělnické“ tábory. První dělnické
tábory jsou pevně spjaty s osobou Františka Ladislava Chleboráda. Tento právník
založil v březnu 1868 svépomocný dělnický spolek Oul, jenž měl pomáhat zlepšit
hmotnou situaci dělnictva a zároveň mezi nimi provádět národní agitaci.307
Vzrůstající podíl dělnictva na českém obyvatelstvu zaregistrovaly také Národní
listy, v časopise Svoboda se sociální otázce věnoval především Josef Barák, avšak
Chleborád spolupracoval s mladočechy, proto již 2. března informoval Grégrův
deník o první valné hromadě Oulu. Autor textu chválí tento záměr, neboť v něm
vidí další povznesení prostého českého lidu308, přesto prvnímu dělnickému táboru
spjatému s propagací Oulu věnovaly Národní listy jen menší poznámku. Tento
dělnický tábor se konal 17. května na Střeleckém ostrově v Praze.309 Byly to právě
dělnické tábory, které brzy vynikly svou radikálností, 28. září 1868 se konal
nenahlášený dělnický tábor lidu na Žižkově. Po zjištění, že je na ně vyslán prapor
pěchoty, vyrazili mu dělníci naproti, což nakonec vyústilo v zatčení několika
účastníků a rozehnání zbytku vojskem.310 Situace v Praze dále gradovala dalším
304
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nenahlášeným táborem 4. října na Pankráci, na který se dostavilo 5 000 dělníků.
Po provolání obvyklých hesel, o jednotě s Němci, o touze po české korunovaci,
zakročilo vojskem střelbou do vzduchu, takže se většina účastníků rozešla.
Radikální část ovšem zaútočila kameny postupně na Německé Kasino Na
Příkopech, na německé divadlo a na jezuitský kostel sv. Ignáce. Po následné
mediální smršti zareagovala státní správa a 11. října byl pro Prahu a pro okresy
Smíchovský a Karlínský vyhlášen výjimečný stav. Byl omezen spolkový a politický
život i fungování tisku. Na místo odvolaného místodržícího Ernsta Kellerberga
nastoupil generál Alexander Koller, jenž si v oblibě u Pražanů nijak nezadal
s Alfrédem Windischgrätzem z roku 1848.311
Ačkoliv v Tyrolsku bylo mnohem méně průmyslu a dělnictva, také Tiroler
Stimmen se čas od času věnovaly dělnické otázce. Klerikální konzervativci měli
překvapivě dost pochopení pro obtíže dělníků, jejichž situaci používali ke kritice
vídeňské vlády a kritice liberalismu jako takového.312 Podobně jako Národní
noviny, které na extrémní vývoj na podzim 1868 reagovaly poměrně pohotově. 6.
října v nich vychází článek Pankrácký tábor. V něm autor kritizuje nasazení vojáků,
které považuje za důkaz pochybné demokratičnosti současného systému. Za viníka
nepokojů pak považuje úřady, které zbavily tábor legálnosti. Na legálním táboře
lidu na Řípu proběhlo vše v klidu. V podobném duchu reagují také 10. října na
spekulace o možném vyhlášení výjimečného stavu, stavu obležení, či stanném
právu a kritizují vojenské patroly během dne, neboť se již nic neděje. 12. října pak
však jen přetiskují vyhlášení výjimečného stavu a o den později praktické
vysvětlení všech důsledků a nových povinností.313
I když výjimečný stav v Praze vedl k utlumení politických aktivit, táborové
hnutí dosáhlo v roce 1869 svého vrcholu, na jednotlivé tábory přišlo v Čechách
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414 000 lidí.314 Velkou aktivitu vyvíjel venkov, ale po zrušení výjimečného stavu
se zapojila i Praha a její okolí. V organizování táborů hráli nadále hlavní roli
mladočeští sympatizanti, nebo přímo členové. Ti jich dokázali dokonce využít
ke kritice staročeského vedení Národní strany, jak ukazuje tábor v Roudnici.315
K snazší organizaci táborů přispěl spolek Lípa slovanská, který se v Praze snažil
činnost koordinovat. Do jeho čela byli zvoleni Karel Sladkovský, Eduard Grégr,
Miroslav Tyrš nebo mladý český novinář Servác Heller. Toto alternativní centrum
moci dále snižovalo autoritu staročeského vedení, i když organizovalo také
nelegální předvolební tábory, na kterých byli podpořeni také staročeští kandidáti.316
K dalšímu

politickému

štěpení

dochází

právě na dělnických táborech.

Chleborádovo vedení spočívající v napojení na vznikající mladočeské struktury je
vystaveno kritice. To se stává zřejmým na dělnickém táboře u Belvederu 23. května
1869, kde již vystupuje vnitřní opozice v Oulu zaměřená vůči Chleborádovi.
Neschopnost mladočechů uspokojit dělnické požadavky potvrzuje další dělnický
tábor na Rohanském ostrově, kde již mluví jen dělníci. Mezi jejich požadavky patří
nové dělnické vzdělávací spolky, ale i politická organizace dělníků.317
K nejradikálnějšímu činu dochází však v noci z 10. na 11. června 1869,
na policejním ředitelství vybuchuje dělostřelecký granát. Následné vyšetřování
vede k zatčení studenta Čeňka Körbera a jeho bratra Viléma, kteří spolu s několika
dalšími studenty založil tajný spolek Jednatelství z Blaníka, na což měl
pravděpodobně vliv kontakt s Josefem Václavem Fričem, jenž stále pobýval
v emigraci.318 Tohle bylo příliš i na Národní listy, které o této události informují
věcně a nesouhlasně, o den později pak zveřejňují policejní odměnu 1 000 zl. i
informace o zatčení podezřelých.319
Navzdory významu sociální otázky pro mobilizaci mas je táborové hnutí
jednoznačně spojeno s českou nacionální politikou. Takto je chápou také redaktoři
Národních listů, které také vidí svého nepřítele v té německé. Zároveň velké
314
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sympatie projevují ostatním slovanským národním hnutím, i když na německé
volání o panslavismu reagují většinou dost ironicky. Tato pozice ovšem tlačí jejich
tyrolské spojence do obtížné pozice, neboť ti vystupují velice nacionálně neutrálně
(pokud nejde o autonomii Trentina). Proto již 27. února 1867 píší v článku Was ist
zu thun? „Poláci jdou s Čechy ne proto, protože Poláci a Češi jsou Slovaném nýbrž
protože země Čechy, Morava a Halič mají stejné politické zájmy...“320 Německý
nacionalismus Tyrolané kritizují především v souvislosti s jeho nárůstem během
prusko-francouzské války. 1. března 1871 odsuzují sjezd liberální strany, na kterém
opakovaně zazníval požadavek co nejužší spolupráce s nově vzniklým německým
císařstvím, což podle nich znamená především byrokratické a militantní povědomí
(Bureau- und Kasernebewusstsein). 15. března pak hodnotí záporně pochodňový
pochod na počest německého vítězství a vyhlášení německého císařství. Považují
ho za protirakouský, a proto jim připadalo zajímavé, že se účastní především
innsbručtí zastánci vlády, která se však jako jedna z mála nezačala cítit znepokojena
vznikem ještě silnějšího hráče na mezinárodní scéně.321
Ačkoliv Národní listy přiznávají nacionální motivaci, samotný průběh
táborů je mnohdy značně odlišný. Na jedné straně jsou v Praze slovně i fyzicky
napadána německá centra jako Německé Kasino a německé divadlo, ale na druhé
straně řada táborových petic obsahuje položku o usmíření s Němci (i když se jedná
vlastně o požadavek českého státního práva) a některých táborů se dokonce
německy mluvící obyvatelé zúčastní (21. června 1868 na Bezdězu, nebo
12. července na Potštejně)322, což podle mě znamená existenci jazykově německé,
ale politicky nerozhodnuté vrstvy obyvatel, pro kterou důležitější bylo odmítnutí
nových daní. Ostatně již úplně první tábor lidu na Řípu ukázal,323 že nesouhlas
s daněmi má mnohem větší mobilizační potenciál, než značně abstraktní a
nekonkrétní české státní právo.
Navzdory tomu symbolika byla ryze nacionálně česká. Již z výčtu míst
konání je zřejmé, jak silnou roli hrála symbolika místa. Kromě toho, že se jedná
takřka výhradně o kopce nebo návrší, zaujme také na první pohled silná husitská
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symbolika. Ostatně na akcích byli Jan Hus nebo Jan Žižka běžně připomínáni,
na táboře na Konecchlumí 13. září 1868 byl vztyčen velký prapor s kalichem. 324 A
29. května 1870 se na táboře u Lipan vybírala sbírka na pomník Prokopa Holého.325
Vzrůst zájmu o husitství dokládá také česká výprava několika stovek Čechů
do Kostnice 5. července. Národní listy k tomu 20. června napsaly: „Od 6. července
roku 1415 Čechové letos poprvé putují do Kostnice, aby tam vykonali památku
mistra Jana Husi; a od 8. listopadu r. 1620 Čechové letos opět poprvé veřejně doma
konají památku velikého mučedníka kostnického. Kdo jest znatelem dějin národa
českého, přisvědčí nám řkoucím, že letošní 6. červenec v těchto dějinách bude
vyznamenán co den velikého pokroku v duševním životě českém. Bohu díky, většina
národa českého již dávno srozuměla, proč Hus byl upálen a zač potom několik
pokolení českých bojovalo. Bohu díky, většina národa českého již dávno opět
vzpamatovala se z omráčení jesuitského, a ví, že nejsou všichni v nebi, jichžto sochy
jesuité nám postavili na most pražský. Letošní pouť Čechův do Kostnice jest
dovršením vítězství našeho nad třistaletým duševním morem.“326 Tímto morem je
myšlena germanizace a pochopitelně také katolická církev.
5.2.3

Kulturkampf v Tyrolsku

Politická síla německých liberálů dostává pod tlak konkordát i pozice
katolické církve obecně. I když se díky účasti na říšské radě mohou tyrolští
konzervativci podílet na legislativním procesu, kvůli své slabosti mohou jen
kritizovat postoj vlády, chybí jim silní spojenci. Češi odmítli obeslat říšskou radu,
Poláci hlasují často odlišně.327 Tomu se snaží alespoň nějak čelit Tiroler Stimmen,
které v článku Die Geistlichen und Politik oponují, proč by se měli kněží zajímat o
politiku. Podle nich se kněz má starat o duše svých oveček, navíc sami liberálové
jsou podle nich ve své kritice nedůslední.328 Během léta pak vycházejí série článků
Aussat und Ernte (tj. sklizeň a sadba). Nejprve série o církevní sféře, pak o
vědeckém okruhu působení, a nakonec o sociální sféře. Všechny jsou podle autora
nakaženy a ohroženy liberalismem.329
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Tlak na konkordát se stupňuje 17. června 1867, kdy liberální poslanec
Dr. Karl Eugen Alexander Megerle Edlen von Mühlfeld požaduje radikální úpravy
konkordátu mezi Rakouskem a katolickou církví. K tomu však nedojde, ministr
spravedlnosti Eduard Herbst prosadil omezení dosahu konkordátu prostřednictvím
několika konkrétních zákonů, k nimž vznikla mohutná debata v říšské radě.
Liberální většina sněmovny je zřejmá, přesto se tyrolští konzervativci pouští
do řady debat, mezi velmi časté řečníky patří profesor rakouských dějin na vídeňské
univerzitě benediktin Albert Jäger. Zatímco liberálové jsou v ofenzivě, každý den
předkládají petici za zrušení konkordátu a označují jeho příznivce na překážku
pokroku, Tyrolané se neustále snaží vyvracet některé nepřesnosti uváděné liberály
a jsou vystaveni přímým slovním útokům liberálů,330 Josef Greuter se stal známým
kvůli reakci na vystoupení jednoho svého řečnického protivníka, na které
nezareagoval obvyklým „oho“, ale přímo „pfuj“.331 Do této kampaně se zapojují
velice aktivně i Tiroler Stimmen, které zveřejňují již úvodní proslovy poslanců
Greutera a Giovanneliho, ve kterých pochopitelně odmítají jakoukoliv revizi
konkordátu.332 V srpnu pak vychází další série článků Radikale Konkordatstudien,
ve kterých vysvětlují, že státní ateismus a státní absolutismus jsou dvě propojené
věci, které mohou existovat jen společně.333 Až 3. listopadu se vyjadřují Národní
listy, které popisují konkordát jako prostředek ovládnutí církve biskupy a odmítají
petici na podporu konkordátu. 27. listopadu se pak stavějí proti pomluvě z lipských
Deutsche Allgemeine Zeitung, že jsou koupeny vládou a doslova zmiňují, že:
„nedáme se mýliti v projeveném již přesvědčení svém, že národ náš v záležitosti
konkordátní nejlépe poslouží si mlčením...“334
Tuto zásadu Grégrův list celkem úspěšně drží, asi díky zkušenosti
z protijezuitské kampaně z přelomu let 1866-1867, jež neměla očekávaný úspěch.
Tovaryšstvo Ježíšovo se totiž právě v této době usadilo v Praze na Karlově náměstí
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v Praze. Na tuto událost zareagovali mladí redaktoři Národních listů, Jan Neruda a
Josef Barák, protijezuitskou kampaní, která spočívala v očerňování řádu v tisku
(včetně uvádění nepravd), v žádosti o jejich zákaz k arcibiskupovi Bedřichu
Schwarzenbergovi, a dokonce proběhly i fyzické útoky na sídlo řádu. Součástí
bojovného úsilí žurnalistů se stala také mediální chvála měst, která jezuity odmítla,
a kritika těch, která je přijala, jako byla například slezská Vidnava.335 Oproti tomu
Tiroler Stimmen uveřejňují 23. a 24. ledna článek Jesuitenprädige, ve kterém jsou
jezuité označeni za „potřebu našeho města“.336 I když na útoky Národních listů, v
nichž vynikl hrubostí Jan Neruda, odpovědělo několik vlasteneckým kněží,
například Riegrův přítel ze studií Václav Štulc nebo Karel Alois Vinařický, ukázalo
se, že je české katolické křídlo vytlačováno stále více na okraj národního hnutí.337
Za skutečný začátek rakouského Kulturkampfu ale můžeme považovat až
schválení tzv. Májových zákonů z 25. května 1868. V zákoně O manželském právu,
č. 47/1868 ř. z. se omezovala moc církve a vracela platnost občanského zákoníku z
roku 1813. Zákon O vztahu školy a církve č. 48/1868 ř. z. omezoval moc církve ve
školství a zákon O interkonfesijních vztazích občanů č. 49/1868 ř. z. rušil
privilegované postavení katolické církve vůči jiným církvím a náboženským
obcím.338 Tyto zákony jsou nakonec do konce dubna schváleny i v panské
sněmovně, i když v ní měla konzervativní šlechta i biskupové velmi silnou
pozici.339 I přes svůj neúspěch jsou Josef Greuter a Albert Jäger v květnu 1868
jmenováni tajnými komořími papeže.340 Český postoj k těmto zákonům byl
ambivalentní, kvůli pozici v opozici nemohli čeští politici tyto zákony chválit, i
když s nimi v zásadě souhlasili. Díky neúčasti na sněmu se k nim tedy ani nemuseli
vyjadřovat. Změnu přinesla až nová Hasnerova nařízení z května 1869, jež převedla
školství ze zemských pravomocí pod stát a dala jednotlivým okresům povinnost
volit školské rady. Ztráta pravomocí samosprávy ale byla v jednoznačném rozporu
s politikou českého liberálního i konzervativního tábora, a tak se jednotlivé okresy
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pokusily o bojkot voleb. To ovšem nepřineslo žádný úspěch, naopak státní správa
vyhlásila rozpuštění jednotlivých okresních zastupitelstev.341
Tyto zákony vyvolaly v Tyrolsku velkou odezvu. Již 25. dubna byl redaktor
Südtiroler Volksblattes, kněz Anton Oberkofler, odsouzen k měsíci vězení a ztrátě
kauce. Po sérii pokut se také v květnu Tiroler Stimmen přejmenovaly na Neue
Tiroler Stimmen.342 Také papežský komoří Josef Greuter vyhlásil liberalismu válku
a poté, co získal podporu papeže Pia IX., uskutečňoval agitační cesty Tyrolskem.
Konzervativci se mohli spolehnout na širokou síť Katholischer Verein für Tirol und
Vorarlberg, ale nejaktivnějším byl Josef Greuter, jenž jezdil od vesnice k vesnici ve
fialovém

obleku

papežského

komorníka.

I

přes

založení

liberálního

Konstitutionellen Verein 4. února měli konzervativci u obyvatelstva mimořádný
úspěch.343 11. dubna 1868 uveřejnily Neue Tiroler Stimmen na úvodní straně text
zabývající se zrušením některých omezení pro irské katolíky ve Velké Británii.
Součástí textu je i historický exkurz: „Katolická církev, na jejíž ruinách byla
postavena aglikánská církev, existovala již 1000 let, když se Jindřich VIII. se svojí
vznešenou sestrou Alžbětou pokusili s krutostí podobnou Neronovi, vytrhnout
katolickou víru ze srdcí Irů.“344 Přes jasný odpor k liberalismu byly využity britské
liberální reformy. Boj katolických Irů proti protestanským Angličanům měl jistě
dávat tyrolským věřícím pocit, že v tom nejsou sami a vítězství je možné. Andreas
Hofer je pak dáván za vzor, k slavnosti položení základního kamene Hoferovy
pamětní kaple zveřejňují Neue Tiroler Stimmen stejnojmenný článek. V něm
prezentují Hoferovo povstání jako moment, jíž Tyrolsko přispělo k světovým
dějinám, a celý svět žasl nad tyrolskou láskou ke svobodě a své zemi.345 Oproti
tomu

Josef

II.

je

považován

za

zápornou

postavu,

jež

přinesla

do „Rakouska“ liberalismus a může za rakouský úpadek. Velkou roli v utváření
historického povědomí měl již zmíněný historik a poslanec Albert Jäger, jehož dílo
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Joseph II. Und Leopold II Reform und Gegenreform bylo propagováno také Tiroler
Stimmen.346
9. května se ve Schlandersu koná demonstrace 2 000-2 500 lidí proti
májovým zákonům, musí být rozpuštěna,347 ale teprve se školním rokem 1869/1870
přichází nová fáze odporu vůči májovým zákonům a „nové škole“. Od února 1870
totiž mají probíhat státní inspekce, avšak některá zastupitelstva, především v
okresech Landeck, Immst a Oberintall, se odmítají zapojit. Velké nepopularitě se
také těší nové učebnice považované za bezbožné a luteránské,348 dokonce i čítanka
biblických dějin Lesebuch für katholische Landschulen.349 Když jednu z těchto
bezbožných učebnic spálí nožíř Fidel Schmid a je odsouzen k nahrazení škody 5
zlatými, tak to odepře a jeho přátelé ho odmítají vydat úřadům. Dokonce ho chce
400-500 občanů bránit, až díky přímluvě kněze a obecního zastupitelstva je
nakonec osvobozen.350 Většinou se jednalo o protesty, kravály, vítání s vidlemi v
ruce, odvádění dětí ze škol při příchodu inspektora. Jako příklad asi poslouží slova
jedné ženy z Haidu (okres Landeck), když spolu s dalšími vtrhla do místnosti
během inspekce Johanna Nigga: „jsi luteránský školní inspektor, rozšiřuješ
luteránské myšlenky, my nenecháme udělat z našich dětí luterány. Ten nahoře pro
nás zemřel, my zůstaneme při pravé církvi, jež je věčná“351
Situace je vyhrocená také na zemském sněmu, kde je 7. října 1869 na návrh
poslance Josefa Dietla zvolena 5členná komise, jejímž úkolem je přezkoumat vztah
nových zákonů k právům země. 18. října pak prezentuje svůj výsledek:
1) Ústavní zákony z 21. prosince 1867 se neslučují se státoprávním postavením
Tyrolska a další vývoj v tomto směru povede ke zničení existence země.
2) Zemský sněm je přesvědčen, že říšská rada není oprávněná bez jeho souhlasu
rozhodovat o zemských právech, jeho postavení vůči monarchii a nezávislosti.
3) Zemský sněm je podřízen svému vládci (Landesfürst) a bere na sebe výkon moci
ve všech případech, které nejsou nezbytné pro společné fungování říše.
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4) Tyrolsko podporuje školský a manželský zákon, který nebude v rozporu
s katolickou církví.
5) Tyrolsko je připraveno jednat o úpravě státoprávních vztahů v monarchii na
základě říjnového diplomu.
V nastalé debatě došlo k dalším útokům proti vládě, takže liberální zemský hejtman
Eduard von Grebner na přání místodržitele Lassera zasedání ukončil.352
S vyhrocením situace začínají také tyrolští poslanci uvažovat nad odchodem
z říšské rady. Zatímco Albert Jäger a Ignaz Giovanelli jsou pro, podle Greutera je
jejich povinností bránit v parlamentu práva země a církve. Rozkol dojde tak daleko,
že se uvažuje o jejich odchodu bez Greutera. 26. ledna 1870 ovšem vídeňský
poslanec a tajný komorník papeže Pia IX. Tinti pronese: „Pan poslanec Greuter
řekl, že je Němec; já chci, pánové, já chci panu poslanci Greuterovi odpovědět? Vy
nejste žádný Němec, Vy a vám podobní nejsou. Nejsi také Rakušany, neboť Vaší
vlastí je Řím. Váší vlastí je církev, Vaším císařem je papež. Chcete být císařští jako
Jeho Výsost císař a odepíráte uznání zákonům, ke kterým Vaše Výsost nepřipojila
svůj.“ Na to tyrolští poslanci opouštějí sál, nyní nemůže zůstat Greuter stranou.
Když je odmítnuto dát Tintimu napomenutí, opouští následující den šest tyrolských
poslanců říšskou radu353 a zůstávají jen tři poslanci Trentina. I když jsou také kněží,
doufají v odměnu za svoji loajalitu354. Toto ovšem nebyl první konflikt, ke kterému
došlo s tamními poslanci. Na jednání říšské rady 21. dubna 1869 odmítl poslanec
Leonardi z Trentina, že by při svém návrhu mluvil jménem všech Tyrolanů. Situace
se ale i tak začala po prusko-rakouské válce uklidňovat, k čemuž se snažila přispět
i Vídeň zřízením místodržitelské rady 1. třídy pro Trentino 31. 6. 1868. 355 Také
během roku 1869 podnikl Josef Greuter velkou cestu do italských oblastí, kde se
snažil získat podporu. Zašel tak daleko, že dokonce naznačoval ústupek z dosud
prosazované jednoty země. Také doporučoval za určitých okolností volbu
radikálních podporovatelů Mazziniho, jež se neúčastnili sněmu a nemohli tak ani
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po zvolení být konkurencí konzervativní většiny. Tuto italskou cestu ovšem Greuter
podnikl jen jako soukromá osoba, nikoliv jako zástupce klerikální strany, u níž
naopak vyvolala značné rozpaky.356 Mezi jednotlivými regiony panují velké
rozdíly, do oblasti Zams-Landek-Pians muselo nastoupit 20 nových četníků,357
zatímco v italské části panuje klid, inspektoři jsou vítáni slavnostně.358
Rok 1870 byl v Tyrolsku zlomový. V Římě se uskutečnil církevní koncil,
který měl rozhodovat o věroučných otázkách v katolické církvi. Tvz. Prvního
vatikánského koncilu se účastnili také Tyrolané. Vincenz Gasser byl členem
dogmatické sekce, Josef Feßler byl dokonce jeho sekretářem. Jedním ze základních
témat koncilu se ukázalo téma papežské neomylnosti. Zatímco Tyrolané tento bod
podporují, pro mnohé jiné biskupy je značně problematický. Mezi takové patří i
pražský arcibiskup kardinál Bedřich ze Schwarzenbergu nebo českobudějovický
Jan Valerián Jirsík. Ani jednomu z nich nevadí neomylnost jako taková, spíše se
obávají politických následků. Nicméně nakonec bylo toto dodnes platné dogma
schváleno a po určitém zdráhání ho zveřejnili všichni rakouští biskupové. Následný
vývoj dal Schwarzenbergovi za pravdu. Císař dogma využil a kvůli změně podstaty
jedné ze smluvních stran vypověděl konkordát.359
5.2.4

Pokus o vyrovnání

Všechny tyto obtíže Všechny tyto obtíže dostávají vládu pod tlak, a tak je
nucena k aktivitě. Na konci roku 1870 požaduje císař návrh vlády na řešení situace.
Zatímco menšinová trojice Taafe, Potocki a Brestl navrhují kompromis, většina –
Plenner, Hasner, Giskra, Herbst a Brestl nechtějí ustupovat. Císař se přiklání k
většině, ale když nový státní ministr Hasner nedosáhne zlepšení, nastupuje 12.
dubna na jeho místo hrabě Alfred Potocki.360 Jeho činy již od počátku vzbuzují u
federalistů naději. Zahajuje jednání s českou konzervativní šlechtou a odvolává z
pozice v Praze neoblíbeného Kollera. 18. května se vydává do Prahy jednat s českou
opozicí, ale kvůli jejich neústupnosti ničeho nedosahuje, navíc zjišťuje i silně
zamítavý postoj pražských Němců, takže se rozhoduje neustupovat.361 O několik
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dní dřív se v Innsbrucku shromažďují tyrolští klerikálové, aby se poradili na dalším
postupu. Rozhodnou se vypracovat program a vyrazit za nejsilnější státoprávní
opozicí – do Prahy, kde 18. května zveřejňují svůj program a získávají podporu
staročechů a konzervativní šlechty, mladočeši raději stojí opodál. Program obsahuje
uznání uherského vyrovnání jen za předpokladu, že budou uznána také práva
ostatních zemí a bude zneplatněna prosincová ústava. Poté budou zemské sněmy
ochotny obeslat říšskou radu za účelem reformy říše a řešení společné říšské
agendy: císařského domu, zahraničních záležitostí, armády, financí a především
nepřímé daně, obchodu, telegrafu a železnice.362
Protože Potocki není schopen dosáhnout pokroku, je 4. února 1871
jmenován novým státním ministrem hrabě Karl Hohenwart, který ještě zvyšuje
očekávání povoláním dvou Čechů do vlády – Josefa Jirečka jako ministra školství
a Karla Habietinka jako ministra spravedlnosti. V obou případech se ovšem jednalo
o dlouholeté vídeňské úředníky jen s malými kontakty na české národní hnutí.
Hlavní slovo ve vyjednávání, ale převzal Albert Schäffle, švábský intelektuál a
právník.363 Jemu se podařilo dosáhnout pravidelného jednání s opozicí, a především
díky vzájemným sympatiím mezi federalisty Schäfflem, Clam-Martinicem a
Riegrem pokračovalo jednání úspěšně kupředu. Po nových volbách v roce 1870 měl
také český zemský sněm opět federalistickou většinu, takže mohl 12. září 1871 začít
připravovat vyrovnání, které dostalo podobu tzv. fundamentálních článků. Podle
nich se rozšiřovaly kompetence českého zemského sněmu, za společné byly
považovány především záležitosti vojenství, zahraničí a financí. I když by se to
mohlo asociovat vyrovnání s Uhry, jednalo se jen o vyrovnání v rámci Předlitavska,
a také vládě bylo ponecháno více pravomocí.364
Očekávání byla již od nástupu Potockého vlády velká, státoprávní část
národního táborového hnutí byla omezena jako důkaz dobré vůle. Tábory v tomto
roce navštívilo jen 213 000 lidí, ale především se proměnila jejich struktura. Nadále
přibývalo táborů v okolí Prahy, které byly orientovány jednoznačně dělnicky. Již 2.
ledna se koná schůze v pražské Sokolovně, kde dělničtí vůdci konstatují, že ještě
nebylo nic z jejich požadavků splněno.365 Náznakem oddělení dělnictva od české
362
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liberální politiky se pak stal tábor na Ještědu 7. srpna 1870. Průmyslový Liberec
na začátku roku prodělal řadu stávek místních dělníků, kteří si v této době již
vytvářeli kontakty na socialistické hnutí rozvíjející se v Německu, proto se
ještědského tábora zúčastnil i drážďanský publicista Otto Walster, jenž patřil mezi
přední německé sociální demokraty.366A německá deklarace z Ještědu byla zásadně
jiná než česká, v níž byly ještě zdůrazněny státoprávní požadavky, avšak v německé
chyběly.
Velká očekávání měli též Tyrolané. Svoji pozici se ještě snažili vylepšit ve
volbách v roce 1870, a tak se politizuje i kult Nejsvětějšího Srdce Kristova. Na
slavnosti Katholisch-Konservativen Volksverein von Bozen und Umgebung 24. až
26. června za přítomnosti 15 000-17 000 lidí je s ním obnoven svazek za účelem
obrany země před liberály.367 A konzervativci jsou úspěšní, dosahují velkého
vítězství, počet liberálů na sněmu klesne z 21 na 16.368 Navíc 17. listopadu přijíždí
císař do Innsbrucku, kde jedná s představiteli tyrolských konzervativců. Ti mu také
předají několik dní před tím sepsanou petici za obnovení světské moci papeže (Řím
byl totiž tehdy obsazen vojsky italského království). I když je to již po srpnovém
zrušení konkordátu, o který konzervativci stáli, jsou nakonec s frází, že „Hasnerovy
zákony nejsou žádné zákony“ spokojeni, ačkoli je tím chtěl císař asi jen vyzvat k
podílu na vládě.369
Do probíhajících jednání o vyrovnání ovšem zasáhl kancléř Beust.
Argumentoval zahraničním nebezpečím, přestane-li být Rakousko německé. Na
jeho stranu se postavil uherský ministerský předseda Gyula Andrássy a několik
členů Hohenwartovy vlády. Proti této nečekané opozici Hohenwart již nic nezmohl,
panovník se postavil za Beustův návrh, který počítal s tím, že musí být schválen
říšskou radou, což nebylo pravděpodobné. Navíc se jednalo o porušení všech
možných dohod, takže 4. listopadu 1871 byla na českém zemském sněmu přečtena
odmítající obeslání říšské rady.370 21. listopadu se konalo federalistické setkání v
Praze, Češi nadále podporují politiku nepřítomnosti, Tyrolané nejsou jednotní, což
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nakonec způsobí, že Greuter, zemský hejtman Rapp a poslanci z Trentina odjedou
do Vídně, zatímco Ignaz Giovanelli a Anton di Pauli zůstanou v Tyrolsku.371
Nová vláda Adolfa Auersperga, bratra bývalého státního ministra
„občanského ministerstva“ Karla Auersperga, se již nezabývá českým vyrovnáním,
ale naopak se rozhodne uspokojit haličské Poláky, což se jí také podaří. Halič
dostane vlastní vyrovnání a následně podpoří liberální vládu.
Neúspěch fundamentálních článků a zrušení slibu korunovace, kterou
podporovaly Národní listy již v roce 1867, byl velký neúspěchem federalistů a vedl
k politické apatii. Čeští poslanci zůstávali v pasivní resistenci vůči zemskému
sněmu i říšské radě až do roku 1878. Také v Tyrolsku došlo ke zklamání, a k tomu
ještě v roce 1872 prohráli konzervativci spor o rektora na innsbrucké univerzitě.
Ten byl virilním poslancem zemského sněmu a v této funkci se pravidelně střídali
zástupci jednotlivých fakult. V roce 1872 mělo dojít na teologickou. Ta ovšem byla
stále pod kontrolou jezuitského řadu, což mu znemožňovalo zasedání ve sněmu. I
když se konzervativci snažili věc vyřešit ve svůj prospěch, byla nakonec teologická
fakulta přeměna v modernizovanou fakultu v moderním slova smyslu.
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6 Závěr
Rok 1873 může být jedním ze symbolických závěrů mé práce. V lednu 1873
schválila říšská rada přímé volby. Ačkoliv to v daný moment nemělo přímé
politické důsledky (němečtí liberálové opět ovládali zemský sněm), jednalo se o
symbolický moment, neboť zemské sněmy ztratily další pravomoc. Ovšem i nad
liberalismem se začala stahovat mračna, když 9. května 1873 došlo ke krachu
na vídeňské burze. Blížila se léta hospodářské stagnace a pokles důvěry
v liberalismus.372 Navzdory tomu zůstal Adolf von Aeursperg ministerským
předsedou až do roku 1878, kdy došlo k vytvoření vlády železné pravice Eduarda
Taafeho. Ten spolupracoval s českými poslanci, kteří se vrátili, i s tyrolskými
konzervativci.
Srovnání ukázalo rozdílnost obou táborů. Tyrolsko v 19. století zůstávalo
jednou z nejkatoličtějších zemí Evropy a v Čechách byl položen základ dnešního
ateismu. Tyrolské elity zůstávaly nacionálně vlažné, takže byly schopny uznat
nespravedlivě nízké zastoupení Slovinců na štýrském zemském sněmu i shodit
ze stolu stížnost liberálního tisku na přílišné zastoupení italských kněží
v Tyrolsku.373 Pro ty české hrál český národ a jazyková otázka ústřední roli a v
jejich případě rozhodně platila Gellnerova teze, že „nacionalismus je princip, podle
kterého se národní a administrativní jednotka musí shodovat“.374 A právě tento
český důraz na federalismus umožnil vzájemné spojenectví.
Druhou příčinou spojenectví se stala vídeňská vláda, kterou často drželi
v rukou němečtí liberálové prosazující centralismus. Na tomto případě můžeme
velmi dobře pozorovat, jak byla předlitavská politika rozpolcená. Zatímco
pro tyrolské klerikály byl určující vztah mezi konzervatismem a liberalismem,
pro českou liberální stranu to byl vztah česko-německý. Zatímco Tiroler Stimmen
napadaly vídeňskou vládu z konzervativních pozic, Národní listy ji často kritizovaly
„zleva“, neboť nepovažovaly zákonnou praxi za natolik liberální a demokratickou,
jak ji prezentoval liberální tisk.
Spolupráce ale umožnila pomalé změny v české politice. Táborové hnutí
ukázalo štěpení české politiky, Otto Urban identifikoval pět proudů. První byla
372
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konzervativní šlechta, která odmítala liberalismus a stála na podobné pozici jako
konzervativci tyrolští. Do druhé patří konzervativní liberálové neboli staročeši
v čele s Palackým a Riegrem. Ti si sice uvědomovali význam lidového hnutí, sami
ho ale příliš neorganizovali. Třetí jsou mladočeští liberálové okolo Sladkovského a
bratří Grégrů, kteří naopak organizovali velmi ochotně, avšak ohledy na staročechy
a snahy udržet národní jednotu brzdily jejich aktivity na tomto poli, než v roce 1874
založili samostatnou českou národní stranu svobodomyslnou. Za čtvrtý proud
považoval Urban demokratický radikalismus Jana Nerudy a Josefa Baráka, dědictví
radikálních demokratů z revolučních let, které se projevovalo silným
antiklerikalismem a zájmem o sociální otázku. Barák vydával od roku 1871 deník
Dělnické listy. Přesto nakonec můžeme jmenovat i pátý proud, rodící se dělnické
hnutí, jež si teprve začínalo uvědomovat sebe jako specifickou sociální vrstvu a
začínalo artikulovat své požadavky.375 Zatímco na táborech lidu participovaly
především poslední tři skupiny, parlamentní politice dominovaly první dvě. A právě
to umožnilo spolupráci, konzervativní šlechta a staročeši byli schopni s Tyrolany
najít společnou řeč.
Spolupráce zanechala vliv na obou stranách. Tyrolané si vysloužili
nelichotivou přezdívku „černí Češi“, jež mělo symbolizovat jejich revolučnost
(černá byla barva katolické církve). Češi museli ustupovat ze zásad liberalismu, což
dále pomalu snižovalo staročeskou autoritu. Jejich požadavky na větší autonomii
totiž mohla schválit pouze konzervativní vláda, o čemž se v 1890 přesvědčili také
mladočeši, když po vítězství ve volbách zůstali izolováni, dokud nebyli ochotni
ke kompromisu s konzervativci. Dá se tedy říct, že ačkoliv toto spojenectví bylo
dost netradiční, v politickém systému Předlitavska dávalo smysl a oběma stranám
přineslo nějaké výhody.
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Příloha 1.

Tabulka 1: Učast na táborech lidu
1868

1869

1870

1871

1868-1871

Čechy

318 000

414 000

213 000

16 000

961 000

Morava

20 000

162 000

12 000

263 000

457 000

Slezsko

---

17 000

---

8 000

25 000

Dohromady

338 000

593 000

225 000

287 000

1 443 000
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