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Anotace 

Bakalářská práce s názvem Personální kulturní autonomie v meziválečném Estonsku – 

případ baltských Němců se zabývá konceptem personální kulturní autonomie, který byl 

přijat v meziválečné Estonské republice v roce 1925 na základě ústavního práva menšin 

na kulturní autonomii. Ve své době představoval progresivní a nevídané řešení 

menšinové otázky v rámci nezávislého státního útvaru. Přijetí zákona předcházela 

dlouhá a složitá cesta, na jejímž počátku stál příchod Němců do pobaltského prostoru. 

Ti se na dlouhou dobu stali kulturním, ekonomickým a mocenským hegemonem oblasti 

obývané estonskými a jinými kmeny. Se vznikem samostatného Estonska v roce 1918 

baltští Němci o tuto hegemonii přišli ve prospěch většinového obyvatelstva, z vládnoucí 

vrstvy se stali rozptýlenou národnostní menšinou. Události spojené s přenášením moci 

z menšinového etnika na většinové by mohly nasvědčovat negativnímu vývoji vztahů 

mezi Estonci a Němci, ke kterému však nedošlo. V rámci střední a východní Evropy byl 

vztah německé menšiny k většině (a obráceně) v době nezávislého estonského státu 

jedním z nejlepších. Baltští Němci se smířili a ztotožnili s nově vzniklým státem a 

ztrátou svojí mocenské pozice v něm. Byli saturováni na základě personální kulturní 

autonomie. Tato práce si klade dva cíle - jednak shrnutí dějinného vývoje Němců 

v pobaltském prostoru, které by mělo sloužit pro detailnější pochopení vztahu Estonců a 

Němců v době přenesení moci, jednak pokus o vystihnutí podstaty změny postavení 

menšiny - bývalé elity. Toto přiblížení by mělo být popsáno a argumentováno skrze 

přiblížení kulturní autonomie Němců v Estonsku a jejich integrace do a identifikace s 

Estonskou republikou. Výsledkem práce by mělo být zodpovězení otázky, proč změna 

postavení většiny a menšiny nepřinesla větší konflikty a ještě menšinám přinesla 

progresivní řešení národnostní otázky. 
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Úvod 
 
Německé obyvatelstvo bylo v prostoru moderního Estonska přítomno již od cca. 13. 

století po Kristu. Ač vždy menšinové, dokázalo si v dané oblasti v podstatě až do roku 

1917 udržet kulturní, ekonomickou a především mocenskou hegemonii. Se vznikem 

samostatného estonského státu v roce 1918 (resp. 1920) tuto hegemonii ztratilo ve 

prospěch většinového estonského obyvatelstva, zvláště po provedené pozemkové 

reformě z roku 1919, která de facto valnou většinu německého obyvatelstva připravila o 

tradiční majetek a ekonomickou sílu - půdu, velkostatky a venkovská šlechtická sídla. 

Všechny tyto události by mohly nasvědčovat budoucímu negativnímu vývoji vztahů 

mezi Estonci a Němci, ke kterému nicméně nedošlo. Naopak v rámci střední a východní 

Evropy byl vztah německé menšiny k většině v době nezávislého estonského státu 

jedním z nejlepších. Baltští Němci se v Estonsku integrovali bez větších problémů, 

stejně jako se smířili a ztotožnili s nově vzniklým státem a ztrátou svojí mocenské 

pozice v něm. Proto vyvstává základní studijní otázka: jak je možné, že změna 

postavení většiny a menšiny nepřinesla větší konflikty a ještě menšinám přinesla 

progresivní řešení národnostní otázky? 

Tato práce si klade dva cíle. Prvním je pokus o shrnutí dějinného vývoje Němců 

v pobaltském prostoru. Tento historický nástin je důležitý pro detailnější pochopení 

vztahu Estonců a Němců v rozhodujících letech 1917 – 1920 při ustanovování nezávislé 

Estonské republiky, vztahu, který se rozhodně nedá označit jako jednoduchý a 

bezkonfliktní. Baltští Němci byli pány sobě samým pouze na omezené období od jejich 

příchodu do pobaltského prostoru do Livonských válek v 16. století. Od té doby bylo 

jimi ovládané území vždy v područí jiného státního celku, ať už Polsko-litevské unie, 

Švédského království, nebo naposledy Ruské říše. Vždy si ovšem dokázali udržet 

určitou formu autonomie, kterou si zaručovali vlastní správu, a nedávali prostor pro 

politickou a mocenskou emancipaci místních většinových etnik, ať už Estonců nebo 

Lotyšů. Tento stav trvající až do roku 1917 nemohl koncem 19. století a na začátku 

století dvacátého v té době již obrozeným a kulturně emancipovaným Estoncům 

vyhovovat – viděli v něm důsledek své pozice utlačovaného národa bez práva na 

sebeurčení. Logicky tak od 70. let 19. století docházelo mezi Estonci k silně 

protiněmeckým náladám, které vykrystalizovaly v momentě, kdy se po tzv. únorové 

revoluci roku 1917 v Rusku objevila šance na národní emancipaci Estonců – utvoření 

autonomního území pod jejich vlastní správou a krátce nato i vlastní nezávislý stát. 



Bakalářská práce                                                                                           Personální kulturní autonomie v Estonsku                
                                                                                                       - případ baltských Němců 

 7 

Němci při tomto procesu přišli o dosavadní výsostní postavení v rámci pobaltského 

prostoru a z lokálního hegemona se stali minoritou v národním státě Estonců. 

  Druhým cílem práce je potom pokus o vystihnutí podstaty změny postavení 

menšiny - bývalé elity.  Toto by mělo být popsáno a argumentováno skrze přiblížení 

kulturní autonomie Němců v Estonsku a jejich integrace do a identifikace s Estonskou 

republikou. Ona identifikace a integrace proběhla vzhledem k dávné i nedávné 

minulosti neobvykle poklidně. Meziválečné demokratické Estonsko je moderní 

evropské historii známo jako jedinečný (a jediný) příklad (alespoň v případě baltských 

Němců) fungující tzv. personální autonomie. I v dnešní době v různých státních 

útvarech po celém světě vyvstává problém, jak do jednoho státu zahrnout více etnik 

takovým způsobem, aby si některá z nich nepřišla méněcennější, či se nebála o ztrátu 

vlastní identity. Zároveň se ovšem majoritní etnikum zajištěním práv minorit nesmí bát 

ztráty vlastní hegemonie, při různých formách řešení národnostní otázky by nemělo 

docházet ke snaze minorit podkopat teritoriální a jinou identitu státu, ve kterém žijí. 

Proto se hledala a dosud hledají různá konsensuální řešení, vyhovující jak minoritám, 

tak většině. Jedním z takových řešení je i určitá forma autonomie v rámci státního 

celku. Koncept personální autonomie, vytvořený na přelomu 19. a 20. století 

rakouskými sociálními demokraty a austromarxisty Karlem Rennerem a Otto Bauerem, 

si dával za úkol zlepšit soužití jednotlivých etnik a národů v mnohonárodnostní a 

problémy sužované Rakouské monarchii, a to takovým způsobem, aby nebyla ohrožena 

idea celého státu a aby nedošlo k ohrožení pozice dominantního národu či etnika. Tento 

poměrně složitý model byl aplikován právě Estonci, a představoval definitivní vyřešení 

otázky národnostních menšin, řešení vyhovující jak v té době vládnoucím Estoncům, 

tak bývalým hegemonům a nově pouhé minoritě – baltským Němcům. 

Jako základní literatura k tématu jsou použita dvě díla. Kniha Luboše Švece 

Dějiny pobaltských zemí představuje základní historiografické dílo přibližující dějinný 

vývoj Estonska, Lotyšska a Litvy od pravěku až po devadesátá léta 20. století. V práci 

je použita především v první části pojednávající o etnogenezi pobaltských Němců a 

vývoji pobaltského prostoru v kontextu evropských dějin. Druhou stěžejní knihou, 

tentokrát použitou při potřebě detailnějších informací o baltských Němcích, je publikace 

Baltische Länder z edice Deutsche Geschichte im Osten Europas, vydaná německým 

historikem Gertem von Pistohlkors. Tuto kompilaci tvoří několik oddílů od různých 

autorů. Každý oddíl pojednává o jedné z epoch v dějinách Němců v Pobaltí od jejich 

příchodu ve 13. století až po dvacáté století. Použity jsou především část od autora celé 
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knihy s názvem Die Ostseeprovinen unter russischer Herrschaft (1710/95 – 1914), a 

část Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland od Michaela Garleffa, historika zabývajícího se novodobými dějinami 

pobaltských Němců. Informace obou knih jsou doplňovány a konfrontovány s 

podobnými knihami zahraničních autorů, například knihou Estonia and the Estonians 

od estonského historika Toivo U. Rauna či knihou Historia Estonii od polského autora 

Jana Lewandowského. 

Zejména druhá část práce, tedy ta, zabývající se kritickými léty 1917 – 1920 a 

poté personální kulturní autonomií, si však žádá přístup k detailnějším informacím, než 

jaké se dají najít ve výše jmenovaných knihách. Takové informace mohou přinést 

odborné články na témata úzce i šířeji související s tématem této práce. Kvůli rozsahu 

použití je potřeba jmenovat na tomto místě článek Personální kulturní autonomie v 

Estonsku a podmínky její aplikace opět od Luboše Švece, dále článek Die 

Kulturautonomie in Estland - ein Modell od německého historika a politologa 

s baltskoněmeckým původem Borise Meissnera, a hodnotící analýzu od finského 

historika Kari Aleniuse s názvem The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, 

Why, and for Whom. 

Ostatní použitá literatura, ať už se jedná o knihy či vědecké články, tvoří 

doplněk k hlavní literatuře a slouží k přiblížení či rozšíření dílčích témat objevujících se 

v práci a ovlivňujících její stěžejní témata.  
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1. Baltští Němci v estonském prostoru 
 

1.1. Etnogeneze baltských Němců 
   

Příchod německého etnika do prostoru dnešního Estonska se datuje do začátku 

13. století. Důležitou osobou, která spustila příliv Němců do Pobaltí, byl biskup Albert 

von Buxhoevden z Brém.1 Měl zde několik zájmů – jednak se jednalo o pokračování 

mnichem Falcem započaté christianizaci místních kmenů, tj. Livů, Latgalů a Estonců, 

jednak měl i politicko-mocenské ambice vládnout nově obsazenému prostoru. 

Pomocníky (ale i oponenty) mu k tomu byli jednak v roce 1204 císařem Innocentem III. 

Potvrzený Řád rytířů Krista (tzv. mečový řád), a dále němečtí obchodníci. Albert se po 

příchodu do středního Pobaltí stal livonským biskupem se sídlem v nově založené Rize, 

a tuto funkci vykonával mezi léty 1199 – 1229. Prakticky po celé 13. století podnikalo 

biskupství a Řád výboje na sever za účelem christianizovat Estonce a další místní 

kmeny, což se také v průběhu desítek let povedlo.2 Území, na němž žili Estonci, bylo 

v té době rozděleno na část ovládanou Dány (po povstání Estonců postoupené v r. 1346 

mečovému řádu), což bylo severní a severozápadní pobřeží, dále potom na 3 biskupství 

pod vlivem německých kněží (Tartu, Riga, Saaremaa – Läänemaa), zbytek ovládal 

mečový řád, taktéž německý.3 Vojenský řád a několik křižáckých výprav zajišťovaly 

přísun německého obyvatelstva. Němci se zabydlovali hlavně ve městech, která byla 

později součástí baltského hanzovního systému, a za procesu feudalizace venkova i zde, 

kde záhy získali postavení místních panských a budoucí šlechty. Estonci, jako porobené 

etnikum, zpravidla neměli většího postavení než bezzemci a poddaní pracující na 

statcích vlastněných Němci. Ve městech hrálo německé obyvatelstvo také zásadní roli, 

vládnoucí vrstvu v nich představoval německý patriarchát zámožných obchodníků. 

Pokud netvořili Němci ve městech rovnou většinu (Tallinn, Riga…), potom ale téměř 

vždy byli zastoupeni v nejvyšší samosprávě města, de facto ho ovládali.4 Výlučně 

německého původu byla taktéž vznikající šlechta. Šlechtický titul zpravidla získávali 

důležitější rytíři, kteří do oblasti přišli s jednou z křížových výprav, a to buď od 

                                                 
1 HEINZ VON ZUR MÜHLEN: Livland von der Christianisierung bis zum Ende Steiner Selbständigkeit (etwa 

1180 – 1561). In: GERT VON PISTOHLKORS: Deutsche Geschichte im Osten Europas – Baltische Länder. 
Berlin: Siedler, 1994, str. 38 – 43. 
2 TOIVO U. RAUN: Estonia and the Estonians. Stanford: Hoover Institution Press, 1991, str. 15 – 17;  
   LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí. Praha: Nakladatelství LN, 1996, str. 23. 
3 L. ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 39 - mapa „Estonsko za povstání 1343-1345“. 
4 Tamtéž, str. 42.  
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dánského krále, biskupů, nebo od představitelů Řádu (který se po dobytí celého území 

dnešního Lotyšska a Estonska bez dánského záboru přeměnil na tzv. Livonský řád).5 

I přes početné války, konflikty mezi Dány, zástupci řádu a biskupy, byl dán základ 

sociálního statutu německého obyvatelstva na estonském území. Základ, který se de 

facto nezměnil až do moderní doby. 

 

1.2. Baltští Němci v pozdním středověku a za nástupu novověku 
 

Další vývoj oblasti byl sice, tak jako jinde ve střední a východní Evropě, 

poměrně živý, nicméně na přítomnost a sociální postavení místních Němců neměly 

významnější vlivy ani tzv. Livonské války v druhé polovině 16. století, ani dočasný 

zábor Estonska a Livonska Švédy mezi léty 1629 – 1721. Baltští Němci jakožto lokální 

hegemoni (vrchnost pro poddané, šlechta, ve městech obchodníci či řemeslníci 

organizovaní v ceších) hráli taktéž důležitou roli v sociálním vývoji oblasti – za 

Livonské konfederace nebyli de facto omezováni žádným neněmeckým vládcem, proto 

byl modernizační proces reformace na počátku 16. století přijat velmi rychle po 

uchycení se v německých zemích samotných.6 Za dob polsko-litevské či švédské 

nadvlády potom představovali prostředníka mezi panovníkem a poddanými, kteří byli 

zpravidla místního původu – ať už Estonci, Livové či baltské obyvatelstvo. Je pravdou, 

že za švédské nadvlády bylo na baltskoněmeckou šlechtu nahlíženo jinak v Estonsku a 

jinak v Livonsku,7 nicméně během švédské nadvlády upevnila své postavení 

v obývaném území udržením extenzivních samosprávných práv i přes redukci 

šlechtického majetku, který připadl švédské koruně. Tento stav se nezměnil ani po 

poslední změně „majitele“ současného estonského území až do první světové války: 

Nystadtským mírem ze září 1721, který ukončoval dvacet let trvající tzv. Severní válku 

rusko-polsko-dánské koalice proti slábnoucímu Švédsku,  připadlo tehdejší Estonsko a 

Livonsko Ruské říši. Baltští Němci se opět dají považovat za lokální vítěze konfliktu – 

válečným pohromám na rozdíl od estonského rolnického obyvatelstva díky svému 

                                                 
5 TOIVO U. RAUN: Estonia and the Estonians, str. 22. 
6 HEINZ VON ZUR MÜHLEN: Livland von der Christianisierung bis zum Ende Steiner Selbständigkeit (etwa 

1180 – 1561), str. 142 – 143. 
7 Tehdejší Estonsko, připadnuvší dohodou mezi králem a místními stavy Švédsku již v roce 1561, 
nezažilo takové mocenské a sociální změny jako Livonsko, které před dobytím Švédskem patřilo Polsko-
litevské unii. Stavové v Estonsku (de facto baltští Němci) proto získali rozsáhlejší autonomii nežli 
stavové v Livonsku, které bylo švédským králem považováno za dobyté území. Více viz TOIVO U. RAUN: 
Estonia and the Estonians, str. 28 – 29; LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 84 – 87. 



Bakalářská práce                                                                                           Personální kulturní autonomie v Estonsku                
                                                                                                       - případ baltských Němců 

 11 

sociálnímu statutu unikli, navíc jim car Petr I. již v roce 1709 potvrdil samosprávná 

práva a k tomu některým navrátil majetek zabraný Švédy ve vlastní prospěch.8  

Pokud jde ovšem o životní podmínky místního neněmeckého obyvatelstva, 

připadnutí tzv. pobaltských gubernií pod nadvládu Ruska znamenaly na dlouhou dobu 

jejich zhoršení a zakonzervování tohoto stavu až do počátku 19. století. Válečné 

konflikty počátku 18. století znamenaly decimování místního obyvatelstva. Pro udržení 

ekonomiky řešila místní německá šlechta problém nedostatku poddaných rolníků 

zvýšením jejich povinností vůči vrchnosti. Roku 1739 carský soudní dvůr v Petrohradu 

uznal za právoplatnou deklaraci rady von Rosena, která byla brána za určující vztah 

mezi poddaným a vrchností. Tento vztah se řešil pomocí tradičního práva z období 

dobytí a christianizace země ve 13. století, což znamenalo neomezená vlastnická práva 

statkářů nad nevolníky.9 Zakonzervování středověkého přístupu k nevolníkům mělo 

dalekosáhlé důsledky – místní obyvatelstvo (Estonci, Livové, lotyšská etnika atd.) 

potom nemohlo v 19. století v souvislosti s průmyslovou revolucí a modernizací 

společnosti reagovat podobně, jako tomu bylo např. v českých zemích, a samo nebylo 

schopno zahájit proces národního obrození a sebeuvědomění.  

Změnu bídného postavení lokálního obyvatelstva nebylo možno realizovat až do 

počátku 19. století ani zvenčí – například příchodem neněmecké šlechty a statkářů, nebo 

přímo z iniciativy ruského cara. Privilegia Petra I. z počátku 18. století totiž daly základ 

rozsáhlé autonomii pobaltských gubernií, ovládaných právě baltskými Němci. Ti si ve 

spolupráci s carskou správou vytvořili podmínky pro to, aby bylo cizí aristokracii 

zamezeno příchodu do Pobaltí. Německá šlechta taktéž záhy získala vliv i přímo na 

carském dvoře, kde byla brána jako loajální opora carského státu. Vláda místní německé 

šlechty v pobaltském prostoru v 18. století se dá označit jako vláda oligarchie, která 

nepřipouštěla jinou změnu statutu quo než z vlastní iniciativy.10 

  

                                                 
8 Ač území připadlo Rusku až v roce 1721, již pár let po započetí konfliktu (r. 1700) Petr I. zvládl dobýt 
hlavní centra Pobaltí – Rigu a Tallinn, a navrácení majetků a potvrzení autonomních práv baltskoněmecké 
šlechtě udělal především z důvodu jejich přiklonění se na Petrovu stranu. Více viz LUBOŠ ŠVEC: Dějiny 

pobaltských zemí, str. 104. 
9 GERT VON PISTOHLKORS: Die Ostseeprovinen unter russischer Herrschaft (1710/95 – 1914). V: GERT 

VON PISTOHLKORS: Deutsche Geschichte im Osten Europas – Baltische Länder. Berlin: Siedler, 1994, str. 
324. 
10 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 105 – 106. 
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1.3. Baltští Němci v 19. a na počátku 20. století ve víru modernizačních 
procesů a jejich funkce při národním obrození Estonců 

 

Modernizační prvky společnosti díky výše jmenovaným faktům na sebe musely 

v případě pobaltských gubernií ve srovnání se západem Evropy poměrně dlouho čekat. 

O určité prvky modernizace se snažila v rámci osvícenské politiky carevna Kateřina II. 

v druhé polovině 18. století,11 ovšem všechny modernizační zákony byly záhy (nejen na 

nátlak baltské šlechty) zrušeny jejím synem Pavlem I. Stejně tak se nic neměnilo na 

bezprávném postavení neněmeckého rolnictva. Ovšem pobaltské gubernie stále byly 

součástí Evropy, a ta prožívala na konci 18. a na počátku 19. století obrovské 

ekonomické a sociální proměny. Baltští Němci byli ovšem v těsném kulturním kontaktu 

se zemí, odkud pocházeli – Německem, kde byly modernizační procesy v té době již 

rozběhnuty. Osvícenské ideály a romantismus se proto nemohly vyhnout ani 

nejvyspělejší části ruské říše. 

Již od druhé poloviny 18. století proto němečtí učenci mající vztah k pobaltským 

guberniím tvoří různé práce kritizující dosavadní feudální systém.12 Spolu se snahou 

cara udělat z Pobaltí experimentální území samoděržaví, kde se budou v předstihu 

zavádět modernizační prvky, a z důvodu špatné, carem kritizované socioekonomické 

situace těchto gubernií se povedlo i přes odpor baltskoněmecké šlechty postupně zrušit 

nevolnictví (Estonská gubernie v roce 1816, Livonská potom v roce 1819), i když na 

bázi tzv. pruského způsobu, to znamená že nevolníci byli zbaveni svých povinností, 

zároveň se však stali bezzemky. Celkově byla tato pro Estonce zásadní reforma 

dokončena až na konci 20. let 19. století.13 

Další z fází modernizace společnosti v Pobaltí vyústila v národní obrození 

estonského a lotyšského národa. Popud k národnímu sebeuvědomění a realizaci 

vlastních zájmů ovšem Estonci obdrželi opět od svých „vládců“ – vzdělanců z řad 

baltských Němců. Estonské národní obrození mělo významný vliv na pozdější utvoření 

vztahů mezi Estonci a Němci na národní bázi v pozdní době estonského národního 

obrození, a zahrnuje několik aspektů důležitých pro téma této práce.  

                                                 
11 Jednalo se především o snahu rozšířit volební práva těch statkářů, kteří je doposud neměli, přijímání 
neněmeckého obyvatelstva mezi měšťany apod., což se ovšem u německého vládnoucího obyvatelstva 
nesetkávalo s žádným pochopením. 
12 Jedná se např. o církevní hodnostáře německého původu – Garlieba Merkela, Georga Eisena či Johanna 
Christopha Petriho, kterým se podařilo problém krutého nevolnictví v pobaltských guberniích dostat za 
hranice země. Více viz LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 116 – 117. 
13 JAN LEWANDOWSKI: Historia Estonii. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, str. 120 – 
122. 
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Jednak to byl zprvu pouze vědecký zájem vzdělanců z řad německého etnika o 

místní rolnické obyvatelstvo objevující se poprvé zhruba na konci 18. století, vrcholem 

tohoto úsilí se dá potom označit doba zhruba mezi léty 1810 – 1850. Neslo se v duchu 

tehdy módního romantismu a německého konceptu národního uvědomění. Toto období 

je charakteristické na straně jedné zájmem německých učenců o estonskou kulturu a 

lidové zvyky a na straně druhé estonským etnikem, zatím na takový zájem reagujícím 

spíše pasivně.14 Neslo se ve znamení vydávání německy psaných odborných periodik o 

estonském jazyku, kultuře a lidech.  

Druhým důležitým fenoménem, který tvořil jeden z výchozích předpokladů pro 

pozdější národní emancipaci Estonců, nutnou pro změnu postavení místních Němců, 

byla na carské Rusko nevídaná vzdělanost venkovského rolnického obyvatelstva. 

Souvisela s působením tzv. hnutí ochranovských, kteří v pobaltském prostoru, zejména 

v Livonsku, začali působit již ve 30. letech 18. století, a, ačkoliv byli na popud 

baltskoněmecké šlechty na dvacet let zakázáni, roku 1763 byli opět legalizováni. Jejich 

působnost se zaměřovala na bohatší vrstvy estonského a lotyšského venkova, jejich 

cílem potom snaha žití podle bible ve smyslu rovnosti mezi lidmi, což narušovalo 

dosavadní monopol luteránské církve. Nepřímo se zaměřovali na šíření vzdělanosti 

mezi venkovským obyvatelstvem. Ve spolupráci s osvícenou částí německé šlechty 

dosáhli toho, že na konci 18. století poklesla míra negramotnosti rolnictva v Livonsku 

na pouhých 37%.15 Následný další růst vzdělanosti na počátku 19. století toto číslo 

nadále zmenšoval; pro přenesení procesu národní emancipace přímo do rukou Estonců 

byla vysoká vzdělanost příslušníků tohoto národa zásadní. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 127. 
15 Tamtéž, str. 119. 
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2. Kulturní a politická emancipace Estonců v 2. polovině 19. 
století – vymezování se vůči Němcům 
 

Třetím fenoménem v procesu národního obrození bylo přenesení snah o 

obrození a národní emancipaci přímo do rukou Estonců. Stalo se tak v době počínající 

50. léty 19. století v souvislosti s prvními vydáními ryze estonských periodik a 

publikací, což znamenalo počátek estonské žurnalistiky. Jednalo se především o 

periodika Perno Postimees (Pärnský listonoš) vycházející od roku 1857 do roku 1863 a 

Eesti Postimees (Estonský listonoš, poprvé 1864) z dílny estonského publicisty Johanna 

Woldemara Jannsena (který byl kulturní osvětou činný i na poli divadelním – založil 

v roce 1865 v Tartu estonský divadelní spolek Vanemuine),16 důležitým mezníkem 

v rozšiřování kulturního uvědomění bylo i vydání díla Kalevipoeg (Kalevův syn, 1862 

poprvé v estonštině), z lidových říkanek a písní stvořený národní epos Estonců, jehož 

autorem byl další estonský obrozenec – lékař Friedrich Reinhold Kreutzwald.17 V této 

fázi národního obrození již lze spatřit první interakce na bázi národní – veřejně činní 

Estonci si již uvědomovali vlastní národ moderním způsobem a jeho kulturně-

společenskou pozici stavěli do srovnání s „národem“ baltských Němců. Estonští 

obrozenci činní v počátcích tohoto období většinou nevystupovali vyloženě proti 

baltským Němcům a jejich dosavadní hegemonii v pobaltských guberniích, 

uvědomujíce si nepravděpodobnost jakékoliv významné změny tohoto faktu, a 

zaměřovali se především na emancipaci kulturního rázu.18  

Netrvalo ovšem dlouho, a vedle konzervativního, nekonfliktního proudu 

estonských vlastenců se objevil i proud radikální, poukazující na bezpráví, kterého se 

baltští Němci dopouštěli a stále dopouštějí na estonském národu. 19 Hlavní skupina 

radikálního estonského myšlení se soustřeďovala okolo osob rusofila Johanna Kölera a 

především středoškolského učitele a organizátora rolnických spolků Karla Roberta 

Jakobsona. Ti odmítali německou hegemonii a přístup estonských konzervativců. 

V roce 1787 založil Jakobson radikální protiněmecký politický týdeník Sakala, který si 

                                                 
16 JAN LEWANDOWSKI, Historia Estonii, str. 140. 
17 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 127. 
18 Tamtéž, str. 129. 
19 V druhé polovině 19. století měli radikálové na mysli především naprosté nepodílení se Estonců na 
správě země, poněmčování estonského obyvatelstva a rozdělení estonského etnika do dvou gubernií. 
Mezi baltskými Němci byly takové názory a veřejná prohlášení samozřejmě reflektována, ovšem v této 
době stále ještě negativně. Více viz GERT VON PISTOHLKORS: Die Ostseeprovinen unter russischer 

Herrschaft, str. 384. 
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záhy získal poměrně velký ohlas u estonské veřejnosti. Projevy Jakobsona, Kölera a 

dalších v tomto deníku vyjadřovaly nutnost nejen kulturní emancipace, ale i sloučení 

území obývaného Estonci do jedné gubernie či sociální emancipaci estonských rolníků. 

Zde se i poprvé, konkrétně u Jakobsona, objevuje myšlenka svobodného Estonska 

spravovaného Estonci. Výsledkem politické agitace a činnosti této skupiny bylo 

memorandum sedmnácti estonských sdružení a spolků caru Alexandru III. v roce 1881. 

V něm se dožadovali zrovnoprávnění zastoupení Estonců a Němců ve správních 

orgánech gubernií, založení zemstev, říšských policejních a soudních institucí, 

odstranění dohledu statkářů a místních církevních hodnostářů nad základním školstvím 

a posílením role ruštiny ve školství a státní správě.20 Zde lze pozorovat pro Estonce 

tolik příznačný zákon akce a reakce, se kterým se lze setkat do budoucna ještě 

několikrát21 - dosavadní utlačování národa, který si poměrně rychle získal národní 

uvědomění, vyústil v zaslepené rusofilství. Nutno podotknout, že car návrhy 

memoranda přijal a také částečně splnil, ovšem především takové, které otevíraly cestu 

pozdějšímu poruštění a unifikaci pobaltských gubernií se zbytkem samoděržaví.22 

 

 

 

2.1. Rusifikace Estonců a její dopad na Estonce a baltské Němce 
 

Rusifikace a unifikace pobaltských gubernií byla prováděna carem Alexandrem 

III. v období počínajícím rokem 1882. Byla důsledkem snah cara o větší provázanost a 

uniformitu pobaltských gubernií se zbytkem říše a reakcí na vzrůstající politizaci 

masových národních hnutí Estonců a Lotyšů.23 Přímým důvodem k ní potom stížnosti 

baltských Němců na rostoucí nacionální cítění místních etnik, obzvláště Lotyšů,24 což 

by mohlo vést k potenciálním nepokojům; car vyhodnotil situaci tak, že se vládnoucí 

německé šlechtě vymyká situace z rukou, a hodlal kontrolu nad guberniemi dostat více 

pod centrální vládu v Petrohradě. Do důsledku tedy neutrpěli rusifikací pouze Estonci či 

                                                 
20 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 130. 
21 Příkladem mohou být protiruský odpor přítomný u Estonců po radikální rusifikaci pobaltských gubernií 
v 80. a 90. letech 19. století, rychlé schválení zákonu o kulturní autonomii po nepovedeném 
komunistickém puči v prosinci 1924 (viz níže), či radikální antiruský nacionalismus po znovuobnovení 
nezávislosti Estonska v 90. letech 20. století. 
22 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, tamtéž. 
23 JAN LEWANDOWSKI, Historia Estonii, str. 138. 
24 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 130. 
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Lotyši, ale i baltští Němci – například byla omezena suverenita univerzity v Tartu, část 

středního a vysoké školství přešlo z výuky v němčině na ruštinu, státní a dokonce i 

stavovské úřady musely zavést ruštinu jako svou vnitřní úřední řeč, někteří němečtí 

úředníci byli vyměněni za ruské.25 Baltští Němci tedy podruhé výrazně ztratili na svých 

autonomních pravomocech, Estonci a Lotyši potom měli být podle rusifikačního 

konceptu asimilováni, jejich jazyky byly degradovány na pouhá nářečí.26  

 Důsledkem rusifikačních snah byl jednak odklon baltských Němců, tradiční 

loajální podpory samoděržaví, od věrnosti Ruské říši a příklon k vlastnímu Německu, 

jednak zvednutí odporu pobaltských etnik vůči rusifikaci – která si nezadala 

s předcházející germanizací a záhy vyvolala podobný odpor, ale především 

s dokončením politické emancipace Estonců. Ta se poté naplno projevila v revoluci 

roku 1905. 

 Pobaltské gubernie se staly vedle Petrohradu jedním z hlavních dějišť revoluce. 

Právě ta představovala konečnou fázi národní modernizace Estonců – totiž dotvoření 

politických stran reflektující nálady v mladé společnosti. Na scéně se poprvé objevují 

budoucí státotvůrci, ať už představitel umírněnějšího spíše proněmeckého směru Jaan 

Tõnisson či radikálnější Konstantin Päts. Všeestonský sjezd politických představitelů 

Estonců konající se v Tartu v listopadu 1905 znamenal první vážný pokus o vymanění 

se z ruské nadvlády – představitelé radikalistů požadovali zastavení rusifikace a 

sjednocení a autonomii Estonska, a to cestou revoluce. Odezva u místního obyvatelstva 

na sebe nenechala dlouho čekat. Revoluční čety projížděly zemí (ať už se jednalo o 

Estonskou či Livonskou gubernii), jejich zlost se obracela proti (podle nich) tradičním 

viníkům jejich špatných životních podmínek – statkářům a šlechtě německého původu. 

Při revoluci 1905 došlo ke stavu, který doposud baltští Němci nepoznali – zlost 

místního obyvatelstva se reálně obracela vůči nim ve formě fyzických útoků, 

vypalování sídel a vyhánění. Situaci musel řešit až zásah ruských carských jednotek, 

sami baltští Němci nebyli schopni si s nastalou situací v „jejich“ guberniích poradit.27  

Revoluce, ačkoliv byla krutě potlačena a někteří činitelé museli uprchnout do 

zahraničí, znamenala přeci jen uvolnění poměrů a zastavení rusifikace. Navíc 

zaručovala Estoncům a Lotyšům několik zastupitelských míst v carské dumě, ačkoliv 

jejich počet se mezi léty 1906 a 1914 zmenšil z pěti na dvě. Při a po revoluci se ovšem 

                                                 
25 JAN LEWANDOWSKI, Historia Estonii, str. 139. 
26 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 130. 
27 Více k tématu revoluce v ruské říši roku 1905/6 viz GERT VON PISTOHLKORS: Die Ostseeprovinen unter 

russischer Herrschaft (1710/95 – 1914), str. 416 – 435, zejména pak str. 420 – 421, 426.  
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naplno projevila propast mezi zvětšujícím se estonským etnikem a pobaltskými Němci, 

kteří, stále udržujíce svoje staré aristokratické zvyky a postavení, nemohli v této nové 

společnosti obstát. Pořád tvořili vládnoucí vrstvu společnosti, nicméně teď už se značně 

„osekanými“ pravomocemi – byli například vyřazováni ze stále většího počtu 

městských úřadů.28 Řada z nich začala odcházet ze země, což znamenalo další 

zvětšování početního rozdílu mezi nimi a Estonci – stávali se opravdovou minoritou,29 

s jediným specifikem – stále rozsáhlou mocí nad obývaným územím.  

Estonci v té době již dosáhli plné společenské emancipace a vyjma mocenských 

záležitostí měli srovnatelné postavení s Němci. Baltskoněmecký živel zachytil bohužel 

pozdě, mnohem později než Estonci či Lotyši, potřebu utváření vlastních hnutí a 

politických stran; to přišlo až po revoluci 1905 v reakci na emancipaci místních etnik a 

v reakci na potřebu udržet odcházející příslušníky vlastního národa zpět do „rodné 

země“ – Německa. Nejsilnější nově vzniklou baltskoněmeckou stranou se stala 

nacionalistická Baltská konstituční strana ustanovená roku 1905, snažící se o udržení 

dosavadního stavu. Podle L. Švece se v podmínkách omezené volební demokracie stala 

vůbec nejsilnějším politickým uskupením v pobaltských guberniích.30   

 Do první světové války tedy vstupují pobaltské gubernie v nežádoucím 

zakonzervovaném stavu národnostních problémů. Estonci, nyní plně emancipovaný 

národ, začali nárokovat nezávislost či alespoň autonomii Estonska (spojení území 

obývaných Estonci se v té době jevilo jako již jasný a proveditelný politický cíl) a 

především odstranění hegemonie baltských Němců. K tomu se přidal po prožité 

rusifikaci i odklon od carského státního zřízení a Rusů obecně, protože ti je v jejich 

vlastních očích brzdili v jejich vývoji kupředu k demokracii.  

Baltští Němci ztratili v carské říši spojence (a vice versa), když reflektovali 

poslední půlstoletí pomalé a postupné ztráty jejich výsadních autonomních práv 

v pobaltských guberniích. Hůře se však dívali na emancipované Estonce, kteří pro ně 

představovali reálnou hrozbu (jak se projevilo při revoluci roku 1905). Samoděržaví na 

druhou stranu nechtělo ztratit pobaltské gubernie a zároveň nad nimi chtělo držet větší 

kontrolu, nejrozvinutější a nejpokrokovější gubernie si carská říše nechtěla nechat 

ztratit. Všechny tyto elementy hrály důležitou roli při pozdějším boji Estonců za 

nezávislost a při ustanovování Estonské republiky v letech 1917 – 1920. 

                                                 
28 JAN LEWANDOWSKI, Historia Estonii, str. 151. 
29 Podle Lewandowského bylo již v roce 1897 v Estonsku 90% Estonců, 4,5% Rusů a pouze 3,5% 
Němců. Viz JAN LEWANDOWSKI, Historia Estonii, str. 154. 
30 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 147. 
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3. Ustavování Estonské republiky a role baltských Němců 
v tomto procesu 
 
 Ustanovování nezávislosti tří pobaltských republik mezi léty 1917 až 1920 se 

odehrávalo především ve formě ozbrojené – tedy válkou proti těm, kteří se snažili 

Estoncům, Lotyšům a Litevcům překazit jejich plány a cíle vedoucí k nezávislým 

národním státům. V případě Estonců tato válka za nezávislost neměla význam pouze 

státotvorný, je ji potřeba chápat v širším kontextu ruské občanské války a cílů účastníků 

světové války v Pobaltí.31 Estonci tedy hájili svůj koncept vlastního státu podle práva 

určení proti těmto elementům: rudí Rusové a Estonci, bolševici, kteří bojovali za 

uchycení a rozšíření své komunistické revoluce minimálně do všech koutů ruské říše;32 

bílí Rusové, kteří lpěli na ideji starého silného centralistického Ruska;33 Německá říše 

se svým konceptem anexe a kolonizace pobaltských území; a konečně i baltští Němci, 

z nichž část podporovala německé úsilí, část úsilí bílých Rusů, ale pro téměř všechny 

z nich představovalo toto období boj za vlastní ohroženou existenci a mocenské 

postavení v oblasti.34  

 Při popisu a vysvětlování událostí průběhu boje za nezávislost je potřeba 

všechny tyto elementy a cíle jednotlivých zainteresovaných stran brát v úvahu. Jen tak 

je možné pochopit složitou cestu Estonců k nezávislosti. V následujících dvou 

podkapitolách bude stručně přiblížen proces boje za nezávislost a role baltských Němců 

v tomto procesu. 

 

3.1. Představení procesu boje za nezávislost Estonska 
 

První světová válka nechávala území obývané Estonci dlouhou dobu mimo svá 

hlavní bojiště, de facto až do počátku roku 1918.35 Kolaps carského státu v únoru 1917 

                                                 
31 To však neznamená, že by boje Lotyšů a Litevců neměly podobný význam; situace v každém budoucím 
státě ale byla natolik odlišná (obzvláště v případě Litvy), že nelze v tomto případě generalizovat.  
32 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland. V: GERT VON PISTOHLKORS: Deutsche Geschichte im Osten Europas – Baltische Länder, 
str. 464. 
33 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 172. 
34 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland, str. 471. 
35 Toto se ovšem netýkalo ostrovů na západním pobřeží Estonska (Saaremaa, Hiumaa, Muhu), kam 
směřoval německý útok již na počátku října 1917 a ostrovy Německo získalo 20.10.1917. Viz ANDREW 
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dal Estoncům (a Lotyšům) možnost konečně splnit své požadavky, utvářené od 70. let 

19. století. Za situace celkového vyčerpání Ruska a nejasných bojů o moc po odstavení 

cara od moci využili Estonci dočasného uvolnění poměrů a demokratizace v říši a 

politickým nátlakem si vymohli na prozatímní demokratické vládě v Petrohradě spojení 

území obývaných Estonci do jedné gubernie, navíc s určitými autonomními právy a 

uznáním Estonců jako vládnoucího národa. Bolševické povstání a revoluce v říjnu 1917 

se přenesly záhy i do Tallinnu a Estonska obecně, setkajíc se u Estonců převážně 

s odporem a nevolí, přestože především pracující třída – „modré límečky“ – s bolševiky 

sympatizovala. Nicméně dlouhého trvání jejich vláda neměla, protože podle Brest-

Litevského míru mezi Ruskem, oslabeným první světovou válkou a současně 

probíhající válkou občanskou, a Německem z 3. března 1918 připadly pobaltské 

provincie Německé říši.    

Estonci využili asi měsíce bezvládí a v 26. února 1918 vyhlásila tzv. Estonská rada 

starších zemského sněmu (Maapäev, zemská rada autonomní gubernie) nezávislou 

Estonskou republiku, ačkoliv pouze symbolicky, neboť den nato do Tallinnu vtrhly 

německé jednotky. Němci měli zájem spojit gubernie Estonska a Lotyšska do jednoho 

Baltského vévodství, které by bylo v rámci personální unie přes osobu pruského krále 

připojeno k Německu. To se jim také po ustavujících sněmech povedlo na počátku 

listopadu 1918, jenže to již byla situace Německa dalece jiná než v březnu. Německo 

v téměř stejný čas vyhlásilo příměří a později kapitulovalo. Této situace okamžitě 

využili ruští bolševici, anulovali veškeré smlouvy s Německem a opět se jalo obsazovat 

Pobaltí. 22. listopadu 1918 začala ruským útokem na severovýchodní hraniční město 

Narvu estonská Válka za nezávislost, trvající do 23. června 1919 (vyhrána bitva u Césis, 

slaveno od té doby v Estonsku jako Den vítězství), resp. do února 1920, kdy byla 

uzavřena Tartuská mírová smlouva mezi Estonskem a sovětským Ruskem.  

Válka za nezávislost se dá dělit na 3 části: válku proti bolševikům a Rudé 

armádě na území budoucího Estonska, válku s německým Landeswehrem na území 

Lotyšska, a válku mimo estonské území opět proti bolševikům. Komplikovaná situace 

v Estonsku, Lotyšsku a Rusku, ambivalentní vztahy mezi jednotlivými složkami 

společnosti včetně baltských Němců a odlišné cíle jednotlivých skupin měly za následek 

                                                                                                                                               
PARROT: The Baltic States from 1914 to 1923: The First World War and the Wars of Independence. V: 
Baltic Defence Review No. 8, Vol.2, 2002, str. 139. 
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fakt, že Estonci v kritických letech tu s Němci spolupracovali, tu bojovali proti nim.36 

V této kapitole nyní představím krátce průběh války za nezávislost, roli baltských 

Němců v ní potom představím v kapitole následující. 

Válka proti bolševikům trvala od výše zmíněného ruského útoku na Narvu. 

Estonci dokázali ze všech pobaltských národů ustavit bojeschopnou armádu nejdříve – 

již krátce po zahájení ruského útoku, a brzy slavilo úspěchy. Estonské území bylo 

dobyto zpět na počátku února 1919, přičemž důležitou roli pomocníka sehráli i na 

estonském území žijící Němci.  

Válka Estonců proti baltskoněmeckému Landeswehru se odehrála mimo 

estonské území – na lotyšské frontě – v červnu 1919. Baltští Němci zde projevili 

poslední pokus o zvrácení vzniku nezávislého Lotyšska, když svrhli v západolotyšské 

Liepáji prozatímní vládu nezávislého Lotyšska v čele s Kárlisem Ulmanisem. Záhy se 

ovšem dostali na severu Lotyšska do konfrontace s estonskými jednotkami, které byly 

Lotyši podporujícími nezávislost požádány o pomoc. Baltskoněmecký Landeswehr měl 

proti sobě ovšem již etablované silné protivníky a estonské jednotky poměrně rychle 

tyto boje ukončily. Výše zmiňovaná bitva u Césis 23. června stejného roku ukončila 

válku Estonců proti skupině baltských Němců vítězstvím Estonců a tedy potvrzením 

jejich hegemonie nad svým vlastním územím.  

Estonci se rozhodli na základě aktivit bolševiků pokračovat válku na ruském 

území východně od Estonska. Ofenzivu zahájili v květnu 1919. Záhy se k nim přidali 

ruští bílí (odpůrci bolševiků) a dokonce i britská vojska,37 která operovala na pobřeží 

Finského zálivu. Boje byly poté zastaveny v lednu 1920. 

Definitivně byl boj Estonců za nezávislost ukončen podepsáním Tartuské mírové 

smlouvy s Ruskem 2. února 1920, kde se jasně stanovily hranice země, bolševici uznali 

                                                 
36 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland, str. 471 – 473. 
37 Pro západní mocnosti, zejména Velkou Británii, bylo nemyslitelné, aby se Německo rozrostlo o další 
území na úkor Ruska, zároveň se však báli současné situace v Rusku, kde probíhala občanská válka. Pro 
Británii bylo partnerem a spojencem Rusko carské nebo demokratické, nikoliv bolševici. Ti by totiž (jak 
se později i stalo) zahájili proces znárodňování a Britové by tak přišli o své investice v Rusku. Navíc 
destabilizace tohoto území mohla znamenat další konflikty, při kterých by buď bolševici či baltští Němci 
mohli vyhrát a rozšířit tak svůj vliv, což rozhodně nebylo v souladu s britskou politikou. Nebýt těchto 
důvodů, Spojené království by v oblasti pravděpodobně vůbec neintervenovalo. Osud národů Pobaltí 
bojujících za vlastní nezávislost nebyl u západních mocností v té době na pořadu dne. Více viz ANDREW 

PARROT: The Baltic States from 1914 to 1923: The First World War and the Wars of Independence, str. 
154 – 156; JAN ARVEDS TRAPANS: The West and the Recognition of the Baltic States: 1919 and 1991. V: 
Journal of Baltic Studies, No. 2, Vol. 25, 1994, str. 153 – 163.  
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nezávislost Estonska a veškeré dosavadní mezinárodní smlouvy týkající se Ruska a 

Estonska byly anulovány.38 

 

3.2. Role baltských Němců v estonské válce za nezávislost 
 

Baltští Němci se v předvečer první světové války nestavěli pozitivně k sílící 

politické emancipaci Estonců, natož pak k jejich požadavkům na sjednocení estonského 

národa do jedné autonomní gubernie. Bylo jim jasné, že přijdou o reálnou moc, a staré 

uspořádání, jim naopak relativně vyhovující, by vzalo rychle za své. Proto vypuknutí 

války v roce 1914 vítali, navíc po vyjasnění, jaké plány má Německo s Ruskem, a 

s pozdějším postupem Němců do Ruska a do Pobaltí začali pociťovat šanci, která by 

zvrátila veškerý dosavadní, pro ně nepříznivý vývoj – připojení pobaltských oblastí 

obývaných místními Němci přímo k Německu. Tento koncept ovšem nebylo možné 

uskutečnit před dobytím Livonské a Estonské gubernie Němci, proto zatím, stranou 

válečných konfliktů, čekali.  

 Slibný vývoj ovšem přerušila relativně nečekaná událost – únorová revoluce 

v Petrohradě v roce 1917, následné estonské demonstrace a politické agitace Estonců 

vedoucí k vytvoření autonomní Estonské gubernie. Dosavadní stavovské (rozuměj 

baltskoněmecké) sněmy byly nahrazeny jedním společným sněmem – výše zmiňovanou 

zemskou radou autonomní gubernie (Maapäev), ve kterém již byli zastoupeni drtivou 

většinou Estonci.39  

 Celé období bolestného vznikání nezávislého Estonska je, co se národnostních 

otázek a konfliktů týče, poměrně nešťastné a plné paradoxů. Odráží se tak důsledek 

modernizačních procesů, započatých samotnými baltskými Němci již na konci 18. 

století. Obecně nepřátelsky naladění museli baltští Němci a Estonci tu spolupracovat, tu 

bojovali proti sobě, a to v závislosti na vývoji situace. 

 Estonci měli od bolševické revoluce v říjnu 1917 hlavní zájem – vytvoření 

nezávislého státu, s čímž část místních Němců nemohla souhlasit. V době, kdy se 

bojovalo o estonskou nezávislost, proto byli baltští Němci Estoncům oponenty a 

                                                 
38 Detailnější popis války za nezávislost viz LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 156 – 173; 
ANDREW PARROT: The Baltic States from 1914 to 1923: The First World War and the Wars of 

Independence, str. 138 – 147. 
39 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 157. 
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nepřáteli a bojovali proti sobě – týká se především doby obsazení Estonska německými 

jednotkami v průběhu od konce února do listopadu roku 1918.40  

   Jestliže doba před začátkem první světové války vztahům mezi baltskými 

Němci a Estonci příliš nepřála, období boje za nezávislost tyto vztahy ještě zhoršilo. 

Jediným pozitivním momentem byla zmíněná spolupráce Estonců a baltských Němců 

proti bolševikům. Ostatní kroky představitelů baltských Němců byly namířeny proti 

snahám Estonců. Jmenovitě okupace Německem, za které docházelo k zatýkání čelních 

představitelů estonské politiky, a snaha o vytvoření jednotného Baltského vévodství pod 

nadvládou (formou personální unie) Německa, kdy byla jediným relevantním partnerem 

pro Němce považována baltskoněmecká aristokracie, a při ustanovujícím shromáždění 

onoho státního útvaru nebylo naprosto reflektováno jak etnické rozložení, tak politická 

vůle jednotlivých místních národů.41 Poslední událostí negativně ovlivňující vztahy 

mezi Estonci a Němci byla snaha baltskoněmeckého Landeswehru, nyní již ve svém 

boji opuštěného, v červnu roku 1919 uskutečnit alespoň ideu Lotyšského státu s vládou 

pod německým vlivem.42  

V počátcích a ke konci estonské války za nezávislost ovšem část baltských 

Němců žijících na území estonské gubernie bojovala společně s Estonci – a to proti 

bolševikům. Jejich teror, především ten za druhého převzetí moci bolševiky krátce po 

skončení první světové války, postihl obě etnika. Estonci trpěli deportacemi a zabíjením 

těch, kteří byli proti rudým. Němci potom, jakožto tradičně vyšší vrstva společnosti 

vlastnící výrobní statky, představovali pro bolševiky třídního nepřítele a jejich terorem 

byli postiženi ještě více než Estonci.43 Proto rádi asistovali a pomáhali Estoncům 

s vyháněním bolševiků ze země – ti představovali pro baltské Němce daleko větší 

nebezpečí nežli Estonci toužící po samostatnosti. Reálná podpora Estoncům se 

uskutečnila přes tzv. Baltenregiment. 

Část baltskoněmeckých představitelů v Estonsku si totiž v reflexi porážky 

Německa v listopadu 1918 uvědomila, že idea spojeného baltského knížectví pod jejich 

správou a nadvládou Německa již definitivně vzala za své, a při nastávající hrozbě 

obsazení Estonska bolševiky se spojila s estonskými představiteli. Dohodou z 27. 

                                                 
40 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland, str. 455, 459. 
41 Tamtéž, str. 160. 
42 BORIS MEISSNER: Die Kulturautonomie in Estland - ein Modell? V: BLUMENWITZ, D., GORNIG, G.H., 
MURSWIEK, D.: Ein Jahrhundert Minderheiten- und Volksgruppenschutz. Köln: Verlag Wissenschaft und 
Politik, 2001, str. 140. 
43 Tamtéž, str. 463 – 464. 
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listopadu 1918 mezi Konstantinem Pätsem a baltskoněmeckými politiky (Max Bock, 

Harry Koch, Georg Baron Stackelberg) se ustanovil Baltenregiment, německé 

dobrovolnické jednotky pod velením estonského generála Johana Laidonera.44 Měly 

Estoncům pomáhat v boji proti bolševikům (což také dělaly), a zároveň došlo k prvnímu 

oficiálnímu ujištění ze strany baltských Němců, že nebudou (alespoň v rámci tohoto 

regimentu) vykazovat protiestonské nálady a akce.45 

Samotný vznik Estonské republiky tedy zastihl baltské Němce, kteří ještě měli 

sílu a vůli na estonském území zůstat, v pro ně krajně nevýhodné pozici – definitivně 

přišli o své postavení správce či hegemona nad daným územím, které osidlovali a 

spravovali již 700 let. Čím dál tím více v Estonsku žijících Němců si tento fakt 

uvědomovalo, začali tedy transformovat svoje úsilí od udržení hegemonie k zajištění co 

nejlepších podmínek pro své minoritní etnikum v rámci formujícího se nezávislého 

Estonska pod vládou Estonců. I to byl jeden z důvodů, proč byla následně přijatá 

estonská ústava vůči všem minoritám (včetně baltských Němců) velmi tolerantní a 

zajišťovala jim základní práva a svobody, i když Estonci z výše jmenovaných důvodů 

nemuseli Němcům věřit, že se nebudou pokoušet vyvolávat konflikty či nebudou 

působit protistátně, tedy tak, jak se to dělo v průběhu roků 1918 a 1919 v sousedním 

Lotyšsku. Velkou roli zde sehrála právě pomoc Němců v boji proti bolševikům a jejich 

ujištění o podpoře nezávislého Estonska. Tato významná iniciativa části baltských 

Němců dle mého názoru markantně přispěla k postupnému zlepšení vztahů mezi 

estonskou většinou a německou minoritou. 

4. Baltští Němci v nezávislém Estonsku 
 

4.1. Ústavodárné shromáždění a agrární reforma 1919 
 

Ačkoliv v dubnu 1919 se estonská vojska ještě zúčastňovala bojů proti 

bolševikům a ještě měla odehrát svoji roli při pacifikaci baltského Landeswehru, na 

domácí půdě již byl klid a Estonci po tři měsíce trvajících přípravách vyhlásili volby do 

stodvacetičlenného ústavodárného shromáždění (Eesti asutava kogu), které mělo 

připravit budoucí ústavní rámec země. Ve volbách se utkaly všechny hlavní politické 

síly v Estonsku vyjma komunistů vyhlásivších bojkot. Zvítězili v nich s počtem 41 

                                                 
44 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland, str. 475. 
45 Tamtéž. 
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mandátu sociální demokraté, druhá skončila se 30 mandáty Strana práce, 25 mandátů 

získali lidovci, dohromady se do shromáždění dostalo 8 stran. Voleb se zúčastnili i 

baltští Němci, jejich Německá strana získala však pouhé 3  mandáty.46  

Volby do ústavodárného shromáždění ukázaly 3 zajímavé věci: povolenou účast 

Němců, relativní prohru stran dosavadně nejvíce činných politiků v boji za 

samostatnost, a převážné vítězství středových až levicových stran. Všechny tyto tři 

záležitosti ovlivnily do bezprostřední i vzdálenější budoucnosti řešení německé otázky, 

proto se na ně pojďme podívat blíže. 

Povolená účast Němců dle mého názoru, a s přihlédnutím k tehdejší situaci, 

nebyla až tak automatická a potřebuje bližší osvětlení. Z výše zmíněných historických i 

aktuálních důvodů mohli Estonci od Němců očekávat problémy a snahu nějakým 

způsobem právě probíhající státotvorný proces zkomplikovat. Proti tomuto stojí dva 

fakty: jednak velmi malé početní zastoupení Němců v Estonsku,47 které i přes nyní již 

vyvinutou politickou reprezentaci nepředstavovalo pro Estonce vážný problém. 

Především tu ale sehrál roli zcela jiný faktor, a to potřeba Estonců projevit se na 

mezinárodním poli jako politicky vyspělý národ respektující demokracii a práva 

menšin. Tento faktor je pro stanovování rozsahu práv minorit dle mého názoru velmi 

důležitý a bude hrát svoji roli ještě při tvorbě a schvalování první ústavy, kde budou i 

hlouběji rozebrány důvody jeho významné role.  

Relativní neúspěch stran politiků zaslouživších se o vyhlášení nezávislosti 

(Konstantin Päts za pravicovou Agrární unii zaměřující se na bohaté rolnictvo severního 

Estonska a městskou buržoazii, a Jaan Tõnisson za středovou Lidovou stranu, která 

očekávala zisk více než 25 mandátů)48 reflektoval tehdejší levicové tendence ve 

společnosti. Díky doposud neprovedené pozemkové reformě se v Estonsku nacházelo 

okolo 60% rolníků bez vlastnictví půdy, ti ovšem měli taktéž volební právo a levicová 

Sociální demokracie či středolevá Strana práce slibovaly radikálnější reformu nežli 

strany dosavadních vládnoucích politiků (předsedou prozatimní vlády do přijmutí 

ústavy a vyhlášení nových voleb byl ustaven Konstantin Päts).49 Po provedné agrární 

                                                 
46 JAN LEWANDOWSKI, Historia Estonii, str. 183. 
47 Přesná data procentuálního zastoupení v dubnu 1919 bohužel nejsou k dispozici, vycházeje ovšem 
z čísel Lewandowského, kdy v roce 1898 tvořili Němci 3.5% populace a v prvním sčítání lidu Estonska 
v roce 1922 toto číslo dělalo pouze 1.7 %, tento počet se zvláště v reflexi cca. 90% zastoupení Estonců 
nejevil nijak nebezpečně. Více viz tamtéž, str. 154 a 191. 
48 Tamtéž, str. 183. 
49 Tamtéž, str. 184. 
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reformě, kterou ještě připravilo a vyhlásilo právě ústavodárné shromáždění, se voliči od 

levicových stran počali odklánět. 

Ústavodárné shromáždění se poprvé sešlo 23. dubna 1919, jejím předsedou byl 

zvolen August Rei z vítězné sociální demokracie, a vedle příprav ústavy vyřešilo 

palčivý problém té doby – právě pozemkovou reformu. Zvítězil koncept příznivců 

radikálnější pozemkové úpravy, a zákon byl schválen 10. října 1919. Zestátněno bylo 

96% velkostatkářské půdy.50 Ta, která byla obdělávatelnou, byla přerozdělena mezi 

rolnictvo a účastníky bojů za nezávislost. Lesy a neobdělávatelná půda většinou zůstala 

v držení státu. Reforma, jedna z nejradikálnějších v Evropě, měla dva důsledky. Jednak 

odstranila značnou disproporci mezi držbou půdy velkostatkáři a malými rolníky – ještě 

na počátku století drželo 1149 baltskoněmeckých velkostatkářů 52% veškeré půdy. 

Pokles bezzemků byl radikální – ze 60% celkového počtu rolnictva před reformou na 

17% po reformě.51 Dala tedy vzniknout početné, státotvorné a komunistické 

indoktrinaci odolné vrstvě malých a středních rolníků estonské národnosti.52 Druhý 

důsledek se přímo a negativně dotýkal baltských Němců. Výše již byla naznačena 

disproporce mezi vlastníky půdy. Posledním pozůstatkem hegemonie baltských Němců 

byly velkostatky, povětšinou honosná venkovská sídla aristokracie, a tímto radikálním 

krokem jim i toto bohatství a v jistém smyslu politický potenciál byl odebrat. Agrární 

reformou z října 1919 končí období postupného odstavování baltských Němců od 

několikasetleté vlády nad estonským územím a národem, pro jejich postavení však 

představuje pověstné „dno“, od kterého se záhy, i díky Estoncům samotným, začali 

odrážet a mohli se definitivně přetransformovat od aristokratické starosvětské 

společnosti v moderní minoritní společnost  počátku 20. století. 

 

 

4.2. Ústava 1920 a její dopad na Němce 
 

Agrární reforma znamenala pro Estonce definitivní vyrovnání se s baltskými 

Němci. Ústavodárné shromáždění se po jejím přijetí jalo připravovat definitivní verzi 

ústavy Estonské republiky. Ta vstoupila v platnost 15. června 1920 a projevila se v ní 

převaha levicových a středových stran. Ústava, někdy označována jako 

                                                 
50 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 180. 
51 JAN LEWANDOWSKI, Historia Estonii, str. 184. 
52 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 180.  
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„nejdemokratičtější ústava své doby“,53 definovala Estonskou republiku jako svobodný 

demokratický parlamentní stát. Hlavním zákonodárným orgánem byl stočlenný 

parlament – Riigikogu (státní či zemský sněm) s širokými pravomocemi omezujícími 

výkonnou moc vlády; ta se kvůli své závislosti na rozložení parlamentu někdy označuje 

dokonce jako pouhá parlamentní komise.54 Její předseda plnil funkci prezidenta země 

(riigivanem – „státní starší“) a byl plně odpovědný parlamentu. Zastoupena byla 

rozsáhlá moc lidu skrze různá referenda, standardní občanské svobody a práva a 

dokonce ochrana menšin a práva na jejich kulturní autonomii.55  

Jedním z důvodů takto liberální a vyspělé ústavy byla potřeba Estonců ukázat se 

v dobrém světle u západních mocností. Po skončení války mohlo mladé Estonsko hledat 

uznání a pomoc pouze u nich, jenže státy Dohody, tedy vítězové války, nejevili o 

podporu a uznání Estonska velký zájem; přednější pro ně bylo řešení národnostních 

otázek ve střední Evropě. Na Pařížské mírové konferenci, která se konala v průběhu 

roku 1919, zástupci nově vznikajících pobaltských států vyslali své zástupce, aby 

hledali podporu pro vlastní nezávislost. Setkali se s chladným přijetím – západní 

mocnosti byly ochotny řešit baltskou otázku pouze jako jeden z článků otázky ruské. Na 

konferenci se ovšem k otázce samostatných pobaltských států vyjadřovali negativně 

zástupci ruských bílých – věrohodných ruských partnerů pro západní mocnosti, kteří se 

s osamostatněním pobaltských národů neztotožňovali.56 Rovněž zde měli zastoupení 

baltští Němci, kteří v otázkách bývalých pobaltských gubernií zastávali podobný názor 

jako ruští bílí. Při jednání Estonců, Lotyšů a Litevců o de iure uznání nezávislých států 

vyslovovali navíc obavy o práva národnostních menšin. Zástupci pobaltských národů 

odjeli z konference s nepořízenou, jejich požadavky na uznání nebyly západními 

mocnostmi akceptovány.57 Komise Estonců (a nejen jich) však reflektovala požadavky 

baltských Němců s tím, že po ústavním zakotvení ochrany národních menšin bude pro 

západ přijatelnější nově vzniklé Estonsko akceptovat a uznat de iure, aby se mohlo 

naplno začlenit do budovaných mezinárodních struktur. Bohužel ani to nebyl hlavní 

                                                 
53 ALAN SIAROFF: Democratic Breakdown and Democratic Stability: A Comparison of Interwar Estonia 

and Finland. V: Canadian Journal of Political Science, Vol. 32, No. 1, 1999, str. 108. 
54 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, str. 178. 
55 Více viz ALAN SIAROFF: Democratic Breakdown and Democratic Stability: A Comparison of Interwar 

Estonia and Finland, str. 108; Jan Lewandowski, Historia Estonii, str. 185. 
56 LUBOŠ ŠVEC: Dějiny pobaltských zemí, 172. 
57 Více k tématu viz JAN ARVEDS TRAPANS: The West and the Recognition of the Baltic States: 1919 and 

1991, str. 153 – 163. 
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důvod pozdějšího uznání Estonska, které přišlo postupně až po uzavření mírové 

smlouvy s bolševickým Ruskem v Mírové smlouvě z Tartu 2. února 1920.58   

Není důležité, že zakomponování ochrany národnostních menšin a jejich 

kulturní autonomie do vznikající ústavy nepřineslo Estoncům kýžený výsledek. Pro 

baltské Němce to ovšem byl důkaz, že protiněmecké nálady Estonců jsou po proběhlé 

pozemkové reformě již za zenitem, a že mají šanci na prosazení svých zbývajících práv 

jakožto národnostní minorita a nebudou již vystavováni dalšímu oklešťování jejich 

beztak už špatné pozice (ve srovnání s minulostí) v Estonsku. Přijetí ústavy znamenalo 

obrat v estonské politice vůči baltským Němcům a připravilo cestu pro budoucí zákon o 

personální kulturní autonomii. Zákon, který dodnes vzbuzuje obdiv a je hlavně Estonci 

a Němci považován za příklad řešení národnostní otázky.59  

 

4.3. Koncept personální kulturní autonomie 
 

Princip personální kulturní autonomie ovšem nevznikl na území Estonska – 

jednalo se pouze o jeho aplikaci do praxe, ovšem se svými specifiky byl (minimálně) 

v dané době považován za výjimečné řešení národnostní a menšinové otázky.60 Nejprve 

považuji za vhodné ve stručnosti představit původ a definici tohoto typu autonomie. 

 Princip personální autonomie pochází od rakouského sociálního demokrata 

Karla Rennera. Ten se na konci 19. století a na počátku století 20. snažil se svým 

politickým kolegou Otto Bauerem pokoušel najít teoretické i praktické řešení 

národnostní otázky v mnohonárodnostní rakouské monarchii. Inspirujíce se řešením 

otázky náboženského vyznání, kde je příslušnost k té církvi rozhodnutím jedince, 

aplikovali tento princip analogicky na národní příslušnost. Jednalo se tedy o jakési 

právo na sebeurčení jedince k určitému národu. Karl Renner s Otto Bauerem 

reflektovali mnohdy nejasné a komplikované hranice národnostních oblastí v rakouské 

monarchii, při kterých by použití teritoriálního principu docházelo k problémům při 

                                                 
58 Více k tématu uzavření smlouvy a k bolševickým důvodům viz Švec, str. 172 – 173. 
59 Některé obecné historiografické knihy o historii Estonska, především z pera estonských autorů, 
přeceňovaly a dodnes přeceňují celkový koncept řešení národnostní otázky v meziválečném Estonsku. 
Takové závěry lze najít v odpovídajících kapitolách např. u knih Estonia and the Estonians od T. Rauna, 
History of Estonia od M. Laua či v práci B. Meissnera s názvem Die Kulturautonomie in Estland – ein 

Modell? (přesné bibliografické údaje viz Seznam literatury v závěru této práce). Více viz kapitola této 
práce pojednávající o estonské kulturní autonomii; uvedení do problematiky tématu viz KARI ALENIUS: 
The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, Why, and for Whom? V: Journal of Baltic Studies, vol. 
38, No. 4, Dec. 2007, str. 445 – 462. 
60 KARI ALENIUS: The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, Why, and for Whom?, str. 445. 
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stanovování hranic autonomních území a k potenciálním národnostním třenicím (ke 

kterým také v Rakousku docházelo). Model Rennera se skládal ze 4 základních 

principů: principu kulturního nacionalismu, personální deklarace národnostní 

příslušnosti, neteritoriální jurisdikce a principu symetrických vztahů mezi 

národnostmi.61 Uveden do praxe by tento model znamenal rozdvojení organizace 

obyvatelstva na organizaci národnostní a státní, přičemž ta první by se starala o 

kulturně-vzdělávací potřeby, a státní potom o socioekonomické záležitosti. Následkem 

by potom byla eliminace státoformativní složky národnostního principu, který by 

působil pouze v kulturní rovině.62 

 Aplikace personálního principu národní autonomie nebylo poprvé použito 

v Estonsku v roce 1925. Objevil se například v mnohonárodnostním Rusku po únorové 

revoluci roku 1917, kdy docházelo k rozpadu říše; v praxi se ho snažila uvést například 

ukrajinská Centrální rada v lednu 1918 v zákoně garantujícím personální autonomii pro 

ruské, židovské a polské minority.63 Ještě dříve bylo využito prvků personální 

autonomie při národnostním vyrovnávání v rakouské Bukovině v letech 1908 – 1910 

(na základě přihlášky jedince k určitému národnostnímu katastru vznik čtyř 

národnostních kurií vedle dalších kurií nenárodnostního charakteru).64 

 

 

4.4. Přijetí zákona o personální kulturní autonomii z roku 1925 
 

Od uznání kulturní autonomie v estonské ústavě po její uvedení v praxi trvalo 

ovšem ještě pět let politických jednání a rozepří. Přijetí zákona znamenalo součinnost 

několika faktorů: politické angažovanosti baltských Němců a obecně snaha minority o 

přesné definování kulturní autonomie v praxi; politická vůle Estonců takovou formu 

autonomie uzákonit, a s ní úzce související:  

- snaha Estonců pokračovat v ústavě proklamované politice pozitivní k 

národnostním minoritám, 

                                                 
61 Viz LUBOŠ ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace. V: Pražské 
sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-032. Praha: FSV UK, 2006, str. 5.  
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž, str. 6. 
64 Viz LUKÁŠ FASORA, JIŘÍ HANUŠ, JIŘÍ MALÍŘ (edd.): Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity 

národnostního smíru ve střední Evropě. Brno: Matice Moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny 
střední Evropy: prameny, země, kultura. 2006, str. 283. 
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- pokus o státní převrat formou puče v prosinci 1924. 

 

Politická angažovanost Němců představovala sílu formující budoucí podobu 

zákona o personální autonomii, dávala jí koncepci; jednotlivé dílčí úpravy potom 

vznikaly politickou diskuzí s představiteli estonských politických stran v parlamentu.  

Diskuze o podobě kulturní autonomie byla započata krátce po přijetí ústavy. 

Prvotní německý návrh přišel z pera šéfredaktora vlivných německých novin Rigasche 

Rundschau Paula Schiemanna. Ten v roce 1922 vytyčil základní kameny budoucí 

personální autonomie, které se Němci poté snažili v Estonsku prosadit. Tři hlavní si 

nyní představíme: 

- registrace příslušníků menšiny v národnostním katastru 

- požadavek podílu  minority na státních prostředcích na krytí jejích kulturních 

potřeb 

- vytvoření správního orgánu menšiny, který měl rozhodovat o daních a spravovat 

školské a kulturní záležitosti. 65 

 

S legislativní iniciativou vystoupila v Estonsku skupina baltskoněmeckých a 

jednoho ruského poslance na jaře 1921.66 Nejvýznamnějším z této skupiny byl patrně 

Werner Hasselblatt vystupující v parlamentu jako mluvčí komise zabývající se 

přípravou zákona o kulturní autonomii. Právě ten se stal hlavním nositelem a 

předkladatelem myšlenek Schiemanna v estonském parlamentu. Německý návrh se 

v otázce registrace příslušníků menšiny v národnostním katastru přikláněl k registraci 

povinné, což ovšem bylo v rozporu s § 20 ústavního zákona z roku 1920, který 

stanovoval, že každý občan má právo na svobodné určení své národnosti.67 

Otázka zákona o kulturní samosprávě způsobila v parlamentu na jaře 1923 

protikladnou diskuzi,68 kterou ukončil až představitel Agrární unie Konstantin Päts.69 

Ten přišel s kompromisním návrhem předběžného rámcového zákona, ze kterého bylo 

                                                 
65 LUBOŠ ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace, str. 8.  
66 Tamtéž. 
67 BORIS MEISSNER: Die Kulturautonomie in Estland - ein Modell?, str. 141. 
68 LUBOŠ ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace, str. 9. 
69 Agrární unie získala po provedené agrární reformě na voličské základně, neboť začala být atraktivní i 
pro dříve málo či nemajetné rolníky. Projevilo se to již v prvních parlamentních volbách roku 1920, kde 
se stala se ziskem 21 mandátů ve stočlenném estonském parlamentu druhou nejsilnější stranou (vítězná 
Strana práce měla mandátů 22). Pätsovo angažmá v otázce zákona o kulturní autonomii jemu a jeho 
straně přineslo politický kredit, který přispěl k výtězsví Agrární unie ve volbách v létě roku 1923. Päts se 
potom na 8 měsíců stal předsedou vlády. Viz ALAN SIAROFF: Democratic Breakdown and Democratic 

Stability: A Comparison of Interwar Estonia and Finland, str. 110. 
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při přípravě finální verze zákona vycházeno. Při určení organizace kulturní správy vzal 

za příklad již existující samosprávy okresů. Forma institucí národních samospráv byla 

na to konto veřejnoprávního charakteru, odpovídající svým uspořádáním státnímu 

zadání. Jádro kulturní samosprávy spočívalo v dobrovolném národnostním katastru na 

základě personálního principu, návrh též předpokládal vyslovené zakotvení 

exteritoriální personální autonomie a zahrnoval i autonomii církevní.70  

Návrh byl tak jakýmsi kompromisním řešením mezi požadavky německé strany 

a limitovanou ochotou Estonců zajít při stanovování práv minorit příliš daleko. 

V následujících měsících (tedy konec roku 1923 a téměř celý rok 1924) docházelo 

ovšem k stále častějšímu zneužívání otázky kulturní autonomie estonskými politiky 

v boji proti jejich rivalům (např. Jaan Tõnisson chtěl spojit autonomii pouze s lokální 

samosprávou) a představitelé minorit se oprávněně obávali o osud projektu. Je pravdou, 

že v průběhu jednání docházelo k neustálému zmenšování počtu odpůrců zákona, když 

se k zákonu skeptickým estonským poslancům podařilo dosáhnout takového návrhu, 

který de facto minimalizoval politickou dimenzi kulturní autonomie, ale i tak parlament 

v říjnu roku 1924 zákon neschválil a vrátil ho zpět do projednávání, ač s výhramami 

většinou kosmetického rázu.71 Do hry tedy musel vstoupit vnější faktor, a to nepodařený 

pokus o komunistický puč v prosinci 1924.  

Tento pokus o převrat byl sice v zárodku zneškodněn, ale přinesl do parlamentu 

politickou nestabilitu. Estonští demokratičtí poslanci si uvědomili nebezpečí zneužití 

velmi liberálního estonského parlamentarismu ze strany extrémní levice a cítili potřebu 

získat podporu všech nekomunistických uskupení na svoji stranu, tedy i představitele 

minorit. Za této situace došlo k závěrečnému konsenzu napříč politickým spektrem. 

Konečnou podobu zákonu vytvořili hlavní referent pro menšiny Oskar Angelus a 

generální tajemník ministerstva vnitra Eugen Maadison. Byl schválen 2. února 1925.72 

 

Nejpodstatnějšími složkami zákona byly následující paragrafy: 

- § 2: úkolem autonomních orgánů obsahuje a) organizování a řízení škol s 

vyučovacím jazykem minorit, b) starost o další kulturní záležitosti a instituce 

organizované za tímto účelem; 

                                                 
70 BORIS MEISSNER: Die Kulturautonomie in Estland - ein Modell?, str. 141. 
71 KARI ALENIUS: The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, Why, and for Whom?, str. 452. 
72 LUBOŠ ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace, str. 9; BORIS 

MEISSNER: Die Kulturautonomie in Estland - ein Modell?, str. 141. 
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- § 5: autonomní orgán je řízen kulturní radou a výborem volenými danou 

minoritou; 

- § 6: finanční základna autonomních orgánů je tvořena a) školními výdaji 

placenými státem, b) školními výdaji placenými lokální samosprávou (obce a 

města), c) podporou státu a samospráv při implementaci dalších kulturních úkolů 

a povinností, d) poplatky placenými členy minority, kteréžto jsou specifikovány 

kulturní radou, ale schvalovány vládou republiky podle návrhu ministerstev 

financí a školství, e) sponzorskými dary, sbírkami a podobně; 

- § 8: k minoritním národům podle zákona patří Němci, Rusové, Švédi, Židé a 

další minority s alespoň 3000 příslušníky žijícími na území Estonska; 

- § 9: menšinová skupina zahrnuje dospělé občany Estonské republiky, kteří se 

dobrovolně a svobodně zapsali do národnostního katastru dané minority; 

- § 12: přináležitost ke kulturní autonomii menšiny nezbavuje členy minority od 

jejich dalších občanských povinností.73  

 

4.5. Fungování zákona o personální autonomii 
 

Jako první se o převedení zákona v realitu chopili Němci. Celkem logicky, 

neboť tento zákon představoval pět let jejich úsilí na politické i kulturně-společenské 

půdě. Uskutečnili volby do zákonem ustanovené kulturní rady jakožto nejvyššího 

autonomního orgánu  minority. Volby se konaly v říjnu 1925 a měly prvky společné pro 

všeobecné volby – ať už do parlamentu nebo do místních samospráv. To se týkalo 

například volebních obvodů teritoriálně respektující volební obvody při volbách do 

parlamentu či z voleb vzešlé kulturní rady, která byla podle zákona parlamentním 

shromážděním lokálních zástupců. Usnesením estonské vlády z 4. listopadu 1925 bylo 

zahájeno fungování personální kulturní autonomie pro Němce se všemi právy, 

povinnostmi a zastupitelskými orgány, jaké určoval zákon.74 Dalšími orgány, z voleb 

vzešlými již nepřímo, byly kulturní správa sestávající ze členů parlamentní kulturní 

rady,75 a tzv. kulturní kuratorium se sídlem v okresních městech. Kulturní samospráva 

měla právo vydávat závazná právní nařízení týkající se vlastní minority v otázkách 

                                                 
73 KARI ALENIUS: The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, Why, and for Whom?, str. 445. 
74 BORIS MEISSNER: Die Kulturautonomie in Estland - ein Modell?, str. 142. 
75 Tato parlamentní kulturní rada měla statut poradního a kontrolního orgánu spolupracujícího s vládou, 
zajišťovala tedy minoritě představování a hájení svých zájmů na vládní a parlamentní úrovni. Viz LUBOŠ 

ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace, str. 10. 
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lokálního školství a kultury, právo jmenovat a určovat svoje úředníky a učitele, a právo 

samostatně určovat a inkasovat „minoritní“ daně na fungování kulturní samosprávy. 

Podle M. Garleffa tímto stát přenesl na národní minority, v tomto případě Němce, 

celkem zásadní výsostná pověření, která si státní instituce a vlády jinde v Evropě 

ponechávaly ve svých rukou.76  

 Druhou minoritou, která krátce po Němcích využila státem garantované kulturní 

autonomie, byli Židé, a to usnesením vlády z července 1926 považujícím kulturní 

autonomii Židů po proběhlých volbách za zahájenou. Kulturní samospráva Židů měla 

poněkud jinou podobu než ta německá, její správní struktura a nižší orgány vyjma 

nejvyššího – kulturní rady – byly odlišné, stejně jako vyučovací jazyky. Tyto náležitosti 

tak odpovídaly jiným potřebám židovské minority a zároveň reflektovaly 

demokratickou literu zákona. 

 Další národnostní minority zastoupené v Estonsku již tohoto zákona nevyužily. 

Jednalo se především o největší ruskou minoritu tvořící přes 8% obyvatel Estonska.77 

Jasně se zde projevilo, pro koho byla personální autonomie vhodná a pro koho nikoliv. 

Rusové, stejně jako na západních ostrovech žijící nepatrná minorita Švédů, byli 

saturováni již články ústavy z roku 1920 o kulturní autonomii, a to díky faktu, že žili na 

kompaktním území. Své kulturní potřeby mohli totiž provádět v rámci místní 

samosprávy, jelikož v oblastech, kde minority tvořily více jak 50% obyvatel, ústava 

umožňovala určit vzdělání a jednací řeč na místních úřadech v jazyku té minority. Židé 

oproti tomu, stejně jako Němci, žili rozptýleně po celé zemi a k naplnění svých 

kulturních požadavků v rámci samosprávy neměli zpravidla dostatek svých příslušníků 

žijících v jednom okrsku.78   

 Personální kulturní autonomie fungovala ve své podobě až do června roku 1940, 

tedy do obsazení Estonska sovětskými vojsky, a to i přes novou podobu autoritativní 

ústavy z roku 1937, kterou sestavil Konstantin Päts, tehdy již první prezident 

Estonska.79   

                                                 
76 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland, str. 498. 
77 JAN LEWANDOWSKI: Historia Estonii, str. 191. 
78 LUBOŠ ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace, str. 10; BORIS 

MEISSNER: Die Kulturautonomie in Estland - ein Modell?, str. 143; MICHAEL GARLEFF: Die 

Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland und Lettland, str. 499. 
79 Tato ústava postihla především politické rozložení v zemi včetně omezení politické síly stran 
zastupujících minority, nikoliv odpolitizovanou kulturní autonomii. Více k situaci baltských Němců po 
roce 1934 viz MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen 

Staaten Estland und Lettland, str. 525 – 527; BORIS MEISSNER: Die Kulturautonomie in Estland - ein 
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Ve 30. letech dochází i v Estonsku k růstu nacionalismu a ohrožování nestabilní 

demokracie, proto Päts přistoupil v roce 1934 k neústavnímu řešení a zavedl 

autoritativní režim, jehož byl spolu s generálem Laidonerem představitelem. Situace 

menšin se díky nacionalistickým tendencím v estonské společnosti a u mocenského dua 

Päts – Laidoner zhoršila a změnila, nicméně toto téma je natolik složité a komplexní, že 

se stavu německé minority v Estonsku po převratu roku 1934 nebudu více v této práci 

věnovat. 

  

4.6. Hodnocení kulturní autonomie a ohlasy v zahraničí  
 

Zákon o personální kulturní autonomii přesně stanovoval minority, kterých se 

týkal, nebyl jen záležitostí baltských Němců; na druhou stranu žádnou minoritu nenutil, 

aby v rámci zákona svých práv využila. Realita po přijetí zákona potvrdila, z jaké dílny 

a za jakým účelem byl zákon navrhován a nakonec i schválen – jednalo se především o 

kulturní saturaci baltských Němců, kteří nemohli uspokojit své potřeby pouze v rámci 

kulturní autonomie stanovené ústavou. Z tohoto úhlu pohledu se jedná o výhru Němců, 

obzvláště v kontextu vztahů mezi nimi a Estonci v době před ustavením nezávislé 

Estonské republiky. „Prohru“ německých snah potom představoval fakt, že národnostní 

katastr byl stanoven jako nepovinný. Nikdo nemohl žádného občana nutit ke 

spolupodílení se na kulturní autonomii, která vedle výhod představovala i povinnosti – 

například poplatky na fungování správních orgánů dané minority. Vedle otázky 

financování znamenal nepovinný národnostní katastr dle mého názoru zajištění plurality 

názorů a národnostního cítění jednotlivých obyvatel Estonska, v čemž spatřuji jasný 

přínos zákona k demokracii a národnostní toleranci v meziválečném Estonsku. 

Pro samotné Estonce zákon představoval díky vymezením pravomocí 

odpolitizování problému menšin. Jejich požadavky a potřeby se řešily čistě v kulturní 

rovině, která byla paralelní k rovině politické, fungující v zastupitelské demokracii na 

základě voleb do místních samospráv a parlamentu. Při fungující kulturní autonomii 

těžko mohly politické subjekty národnostních minorit protlačovat nějaké návrhy na 

ochranu menšin omezující estonskou demokracii a ústavu. Obavy Estonců z počátku 

dvacátých let, že by s určitou formou autonomie přišlo i „budování státu ve státě“ či 

                                                                                                                                               
Modell?, str. 144; LUBOŠ ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace, str. 
11. 



Bakalářská práce                                                                                           Personální kulturní autonomie v Estonsku                
                                                                                                       - případ baltských Němců 

 34 

snaha zahraničních subjektů (Německa, Sovětského svazu) skrze orgány autonomie 

ovlivňovat vnitropolitický vývoj, se díky omezení pouze na kulturní rovinu 

nepotvrdily.80 

Personální kulturní autonomie uskutečněná v Estonsku zanechala ohlasy i 

v zahraničí. A to veskrze pozitivní. Byla považována za jakýsi model řešení národnostní 

otázky v mnohonárodnostních státních útvarech, jakými bylo Československo, 

Jugoslávie, nebo v zemích s národnostní minoritou. Často byla přikládána politické 

vyspělosti Estonců. Především Němci v dalších zemích, kde tvořili menšinu, 

vyzdvihovali tento model.81 Nepovšimnut nezůstal ani v meziválečném 

Československu, kde se mu věnovali jak zástupci německé menšiny, tak i Češi,82 a 

v neposlední řadě byl nosným tématem na prvním Evropském národnostním kongresu, 

který se konal z iniciativy baltských Němců v říjnu 1925 ve švýcarské Ženevě a řešil 

otázky národnostních minorit v Evropě.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 KARI ALENIUS: The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, Why, and for Whom?, str. 453. 
81 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland, str. 499 – 500. 
82 LUBOŠ ŠVEC: Personální kulturní autonomie v Estonsku a podmínky její aplikace, str. 11. 
83 MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den Unabhängigen Staaten Estland 

und Lettland, str. 500 – 501. 
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Závěr 
 

Většina autorů zabývajících se kulturní autonomií v meziválečném Estonsku se 

shoduje na jedné věci, a tou je na svoji dobu progresivní a nevídané řešení menšinové 

otázky v národním státě,  které velkou měrou přispělo k dobrému vyřešení vztahu mezi 

většinou a menšinou. V tomto hodnocení jim musím dát za pravdu. Dějinný vývoj 

estonského prostoru nebyl v žádném případě jednoduchý, území tvořilo a doposud tvoří 

v Evropě jakýsi předěl a most mezi západním a východním křesťanským světem. Na 

jedné straně bylo toto území v zájmu luteránských Švédů a Němců, na straně druhé 

ortodoxního Ruska. Za celou dobu ovšem nedošlo k závažnějšímu narušení lokální 

hegemonie baltských Němců. Ta přišla až s emancipací místního etnika Estonců, 

doposud opomíjeného a odstaveného do role rolníků a bezzemků. Paradoxem budiž 

fakt, že tuto národní emancipaci spustili právě příslušníci baltskoněmecké menšiny. I 

přes estonské snahy se až do počátku 20. století na tomto stavu nic nezměnilo, baltští 

Němci si stále udržovali vládnoucí pozice v rámci autonomního území. Až první 

světová válka, konflikt měnící celou Evropu, přinesl změnu i zde. V důsledku válečného 

vyčerpání a celkové zaostalosti ruské říše se uvnitř ní spustily společenské změny 

nedozírných následků. Na počátku těchto změn stála únorová demokratizující revoluce 

roku 1917. V jejím rámci se Estonci chytili nabízené možnosti a spustili proces končící 

za tři roky ustavením nezávislého, svobodného a demokratického Estonska. 

Baltskoněmecká menšina tehdy ztratila práva a výdobytky, které shromažďovala a 

udržovala po sedm set let. Nebyla schopná reflektovat vývoj doby a nabídnout 

obrozeným majoritním národům formu politické emancipace, která by znamenala 

uspokojení jejich potřeb a požadavků, na druhé straně by nepřinesla tak markantní 

přesun politické, správní a ekonomické moci od nich samých k Estoncům a Lotyšům. 

Takový proces postupného vyrovnávání by musel být baltskými Němci započat 

mnohem dříve než v kritických revolučních letech, potřeboval by stabilnější prostředí, 

než jaké nabízela rozvrácená ruská říše, a navíc by pravděpodobně trval mnohem déle. 

Iniciativa vyrovnání nerovného postavení Estonců a baltských Němců proto přešla 

přímo do rukou Estonců. Baltští Němci byli nuceni přejít od boje za udržení vlastních 

výhod a hegemonie v obranu samotné existence. 

 I přes pramalou podporu zvenčí se Estoncům podařilo ve válce za nezávislost 

ideu vlastního státu udržet a splnit. Přispělo k tomu několik faktorů – porážka těch, kteří 

byli proti estonským snahám (válečná prohra Německa podporujícího snahu 
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pobaltských Němců vytvořit spojeného vévodství pod područí Německa, vyhnání 

bolševiků z vlastní země), schopnost Estonců rychle ustavit bojeschopnou armádu hájící 

jejich zájmy, a v neposlední řadě fakt, že část baltských Němců si uvědomila nemožnost 

udržení starých pořádků a raději se přiklonila k menšímu zlu – podpoře Estonců v jejich 

snahách. Rozepře a boje o moc mezi Estonci a Němci by v rozhodující době konce roku 

1918 patrně přispěly třetí straně, a to bolševikům. Ti představovali pro obě etnika 

zdaleka největší nebezpečí, jak se ostatně mohla přesvědčit v době, kdy estonští a ruští 

rudí zaváděli bolševickou revoluci v Estonské gubernii. Tento moment byl důležitý ve 

chvíli, kdy se jednalo o postavení německé menšiny v rámci Estonské republiky. 

Protibolševická podpora přispěla ke zmírnění obav Estonců z možného revanšismu 

baltských Němců. 

 Samotná formulace postavení a integrace rozmělněné německé menšiny potom 

již probíhala klidně a pouze v rámci politického boje. Meziválečné Estonsko se 

etablovalo jako relativně homogenní stát, v němž majorita tvořila téměř 90% 

společnosti. To ovšem ještě neznamenalo, že otázka minorit bude řešena liberálně 

formou kulturní autonomie, která se navíc v roce 1925 přetransformovala v netradiční 

progresivní řešení vyhovující většině i menšinám. Panuje obecná shoda autorů řešících 

toto téma ohledně faktorů přispívajících k přijetí konceptu kulturní autonomie. K těmto 

faktorům patří:  

- potřeba Estonců ukázat se na mezinárodním poli jako demokraticky smýšlející a 

politicky vyspělý národ schopný akceptovat práva a požadavky menšin, tento 

estonský přístup měl sloužit prvotně k větší podpoře nezávislosti ze strany 

západních demokracií;  

- s tím související touha Estonců nastolit ve své zemi jiný režim, než s jakým se 

doposud mohli setkat, parlamentní demokracie s prvky přímé demokracie a se 

slabou výkonnou mocí představovala moderní řešení a znamenala pravý opak 

dosavadní formy moci a správy, ať už carského samoděržaví či bolševické 

diktatury proletariátu; 

- odstavení bývalé elity od moci nuceným zrušením všech privilegií, kterými 

disponovala, včetně majetku (týká se pozemkové reformy); 

- na to navazující saturace Estonců vůči baltským Němcům; 

- nepočetné menšiny nevykazující protistátní tendence; 

- vytrvalé prosazování kulturní autonomie baltskoněmeckými elitami a 

představiteli; 
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- v rámci konceptu personální kulturní autonomie odstavení menšin od zásadního 

vlivu na vnitropolitický vývoj, 

- a konečně samotná politická vyspělost Estonců umožňující akceptovat tak 

rozsáhlou kulturní autonomii. 

S tímto posledním tvrzením, které bývá obecně přijímáno,84 ovšem nemohu zcela 

souhlasit. Dá se totiž argumentovat zneužitím návrhu zákona o personální autonomii 

estonskými politiky v bojích s dalšími estonskými stranami, navíc parlamentní systém 

po celou dobu fungování mezi léty 1920 – 1934 vykazoval silné tendence k velkému 

počtu menších stran zastoupených v parlamentu a k s tím souvisejícímu krátkému trvání 

vesměs koaličních vlád více stran a uskupení.85 Tyto projevy podle mého názoru naopak 

ukazují na politickou nevyspělost Estonců, či alespoň na jejich neschopnost vypořádat 

se s tak progresivně nastaveným parlamentním systémem. Ten byl potom v parlamentní 

a následně státní krizi roku 1934 nahrazen autoritativním režimem se silně omezenými 

pravomocemi parlamentu. Zda by toto dopustila politicky vyspělá elita, by stálo za 

polemiku. Podobný argument jsem bohužel ve spojitosti s kulturní autonomií 

v Estonsku nikde nenašel. 

 Na každý pád se ovšem přijetí konceptu personální kulturní autonomie a jeho 

převedení do praxe dají považovat za úspěšný model řešení národnostní otázky zatížené 

složitou minulostí. Představoval progresivní řešení vyhovující všem stranám, avšak byl 

uskutečnitelný jen za specifických podmínek, které situace v Estonsku splňovala. Na 

straně jedné stál většinový národ, který se dočkal plné emancipace ve smyslu utvoření 

vlastního národního státu, na straně druhé početně bezvýznamná rozptýlená menšina, 

která ovšem sestávala z bývalé elity a měla dostatek prostředků a schopností prosadit v 

problematické situaci maximum. U obou národů byla patrná snaha přenést se přes 

nedávné křivdy napáchané jedněmi i druhými, a dát tak prostor k modernímu řešení 

národnostní otázky. Úspěch Estonců a baltských Němců na poli kulturní autonomie 

menšin posloužil a zřejmě ještě poslouží jako inspirace pro řešení problému minorit, a 

nelze mu tedy upřít důležitý historický i politický význam. Nic více ovšem být nemůže, 

protože je stále přítomna otázka, zdali ony specifické podmínky nebyly příliš závislé na 

času a místu, a tudíž dělající takové řešení nepoužitelným pro další použití. 

                                                 
84 KARI ALENIUS: The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, Why, and for Whom?, str. 449 – 450. 
85 Prvek častého přeskupování sil v parlamentu a koaličních vlád často trvajících méně než jeden rok 
přispěl nemalou měrou také k parlamentní a národní krizi v roce 1934, která vedla k nastolení 
autoritativní vlády Konstantinem Pätsem. Detailněji o tomto viz ALAN SIAROFF: Democratic Breakdown 

and Democratic Stability: A Comparison of Interwar Estonia and Finland, str. 110 – 111, 114 – 116. 
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Summary 
 

This bachelor thesis’ name is Personal cultural autonomy in interwar Estonia – 

the case of Baltic Germans. It deals with a concept of personal cultural autonomy that 

was adopted in 1925 in the interwar Estonian republic on the basis of constitutionally 

approved cultural autonomy of minorities.  It represented a progressive and 

unprecedented solution of a minority question within an independent state. Long and 

complicated way had forerun before the law was adopted. On the beginning of this way 

was an arrival of Baltic Germans into the Baltic region in the early 13th century. They 

had happened to become cultural, political and economical dominator of the area 

populated by Estonian and other tribes. Even though loosing its sovereignty in the 17th 

century, they managed to keep the same position in their land having vast autonomous 

rights. This situation lasted till the World war one, although local Estonian population, 

kept in a position of low class without political representation, showed significant 

dissatisfaction in late 1800’s and early 1900’s. In 1918, on the basis of changes made by 

the world war and Russian civic war, there occurred an independent Estonia. Baltic 

Germans quickly lost their former hegemony; there was a switch of power between 

them and the Estonians. From rulers they became a scattered small-numbered minority. 

This switch of power and events that occurred during this process could have predicted 

negative development of relations between the two nations, but this didn’t happen. 

Relations of the German minority towards Estonians (and vice versa) were of the best, 

at least in frame of Central and Eastern Europe. Baltic Germans reconciled to the new 

independent state and to the position of minority without significant influence. They 

were saturated on the base of personal cultural autonomy.  

 This thesis has two aims. First, it tries to sum up historical development of Baltic 

Germans in the area of modern Estonia. This should help with understanding the 

situation and ethnic relations just before and during crucial years of making independent 

Estonia. Second, it tries to describe the fundamental of the change of status of Baltic 

Germans, why the change was relatively peaceful and why they even managed to 

acquire extended form of cultural autonomy.  

 The concept of personal cultural autonomy was exceptional, but it needed 

significant preconditions to become a solution for minority question problem, like 

solving disproportionality between nations included, their attempt to get the best 

solution, role of (possible) external pressure, desires of the majority for democracy and 
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civil rights or minority’s acceptation of being a minority. All of those were present 

when there was a decision making process about minority question. There must be 

highlighted a fact that both nations involved showed significant desire to pass such a 

law. Law, that was an exceptional example of solving minority problems, and that made 

interwar Estonia famous all around the world. However, it can be questioned whether 

the preconditions weren’t too special for Estonia of that time, making such a solution 

useless for another usage.  
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