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RESUMÉ ve francouzštině: 
RESUMÉ en frangais: 

La these analyse des fonds d'archives Registres des Naturalisations et 

admissions en domicile deposés aux Archives de Paris et comprenant 66 

livres-registres. Ce fonds comprend des matériaux permettant une analyse 

socio-historique de la formation de ľ identitě nationale et du rapport á 

l'État-nation pour la période 1848 - 1900. L'analyse est faite pour les 

immigrés de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Boheme et de l'Hongrie. 

La plupart des immigrés s'identifie avec leur Etat-Nation, une seule 

exception est représentée par les Tchěques. L'identification avec l'État 

historique de la Bohéme reste refoulé dans ľombre de ľ identification 

avec l'Autriche. On constate aussi un certain retard dans les statistiques 

concernant les immigrés venant de I 'Allemagne. Ce retard ne correspond 

pas aux grandes théories du nationalisme. II est alors apparent, que les 

masses ne réagissent pas immédiatement aux changements mais avec un 

certain délai. La mémoire collective changeait trěs lentement, le rythme 

des modifications des frontiěres ne correspondait pas aux changements 

que la mémoire collective était capable immédiatement d 'absorber. 



RESUMÉ v češtině: 
RESUMÉ en tchěque: 

Disertační práce se zabývá problémem formování národní identity jedince 

v multikulturním prostředí pařížských imigrantů v letech 1848-1900. 

Základem práce je analýza dochovaného fondu Archives de Paris, 

Registres des Naturalisations et admissions en domicile z tohoto období. 

Na základě kvantitativní analýzy údajů uvedených v jednotlivých žádostech 

jsou konfrontovány teorie nacionalismu s faktickým průběhem identifikace 

jedince se státem. Analyzovány jsou postoje emigrantů z Německa, 

Lucemburska, Čech a Uherska. Většinový trend směřuje k identifikaci 

jedince s „národním státem", výjimkou jsou Češi, kteří se hlásí 

k Rakousku. Faktický průběh identifikace poukazuje na mnohem větší 

opoždění aktivizace mas, než jaké předpokládají teoretické studie. To je 

dáno mnohem slabší sociální mobilizací, za níž stojí omezené schopnosti a 

možnosti vůdčích elit. Specifické postavení českého vývoje je vysvětleno 

za pomoci sémiotické analýzy proměny kolektivní paměti na příkladu 

pojmů hranice a cizina. 
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Austria. However, the general trend pointed out that the delay of mass 

anticipation was bigger than supposed by the theoretical issues. This 

phenomenon is due to the weak social mobilization caused by the limited 

capabilities and possibilities of leading local elites. The author tries to 

explain the Czech exception through the semiotic analysis of collective 

memory transformation made on the examples of notions frontier and 

out/and. 
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I. Úvod 

1. Vymezení tématu 

a) Struktura práce 

Tato práce se zabývá problémem vztahu nacionalismu a státu na 

příkladu proměny identifikace země původu pařížských emigrantů 

v pařížském fondu Registres des Naturalisations et admissions en 

domicile v průběhu 2. poloviny 19. století. Jejím cílem je zodpovědět 

otázku po postavení vlastního státu, resp. „země původu"1, v myšlení 

běžného člověka 19. století, stejně jako se zamyslet nad hlavními 

politickými i celospolečenskými změnami, které mohly v tomto kontextu 

myšlení těchto lidí ovlivňovat. 

Hlavním těžištěm této práce je kvantitativní analýza dat 

zpracovaných v průběhu dlouhodobého archivního výzkumu v Archives 

de Paris (Archivu města Paříže), interpretace se však opírá o 

v historiografii mnohem běžnější kvalitativní analýzu běžného typu, tj. 

analýzu dochovaných pramenů, edic pramenů, deníků, korespondence, 

atd. ale také sekundární literatury. 

Z metodologického pohledu odpovídá použitým metodám i 

specifické rozčlenění této práce. V první části věnované problémům 

migrace a nacionalismu se jedná především o rozbor tématu migrace 

v evropské historiografii. Vzhledem k tomu, že nárůst migrace 

evropského obyvatelstva byl v průběhu 2. poloviny 19. století díky 

postupující industrializaci obrovský, musíme si položit otázku, jakým 

způsobem ovlivnila tato skutečnost národní společnosti. Na tuto otázku 

odpovídáme v kapitolách věnovaných rozborům vývoje právního statutu 

občanství v Evropě a v kapitole analyzující vztah nacionalismu a státu 

1 K problému „pays d 'origine" (česky země původu) viz kapitola IV. 
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v 19. století. V těchto kapitolách se jedná především o shrnutí 

dosavadních poznatků a jejich vřazení do kontextu našeho výzkumu. 

Ve druhém větším tématickém celku se jedná o analýzu 

kvantitativních dat fondu Registres des Naturalisations et admissions en 

domicile} Členění všech podkapitol je zcela identické: v první části je 

stručně nastíněn historický vývoj myšlenky vlastního státu toho kterého 

národa od konce 18. století až do druhé poloviny 19. století, stejně jako 

možná schopnost elit tohoto národa danou myšlenku prosadit ve 

společnosti tak, aby ji mohl sdílet i lid. (Teoretická východiska 

ospravedlňující výběr těchto faktorů je nastíněn v předchozí kapitole 

pojednávající o vztahu nacionalismu a státu.) Tento celek je potom 

v případě každého národa doplněn o grafy znázorňující tendenci 

pařížských emigrantů těchto národů identifikovat se s různými státními 

celky tak, jak je uváděli v Registres des Naturalisations et admissions en 

domicile. Grafy byly zpracovány na základě roztříděného přepisu údajů 

o 7322 emigrantech3 za pomoci běžného počítačového programu 

Microsoft Excel. Tématicky jsou zde zastoupeny především dva typy 

grafů: grafy vytvořené na základě data příchodu příslušníků toho 

kterého státu do Francie a grafy vytvořené na základě jejich data 

narození. Kde je to možné, jsou za pomoci grafů analyzovány i 

jednotlivá specifika: sociální složení emigrantů, komparativní pohled na 

vývojové tendence různých států (např. v případě hlášení se k 

Německu), atd. 

Poslední větší tématický celek má k tradiční historické práci 

nejblíže. Je postaven na analýze českého konceptu státu a postoj e 

českých emigrantů ke „státu" (ať už českého nebo rakouského). Tento 

případ totiž, jak vyplývá z našeho výzkumu, představuje v kontextu 

dalších zkoumaných skupin specifickou výjimku. Tento problém je 

2 K fondu blíže viz kapitola 1.3. 
3 Struktura zápisů registrace žádostí je dodržuje po celou dobu následující schéma: 
v prvním sloupci je uvedeno číslo zápisu v dané knize, následuje rok podání žádosti, 
„země původu", město, příjmení, jméno, datum narození, datum příchodu do Francie 
(tento typ údajů však u absolutní většiny zápisů schází), povolání žadatele, 
konstatování, zda cizinec žádá o naturalizaci či o povolení k pobytu, zápis, zda je 
registrována žádost cizince nebo se jedná o rozhodnutí ministerstva spravedlnosti. 
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analyzován za pomoci tradičních pramenů: dobových projevů, 

korespondence, denního tisku, atd. Tyto prameny jsou používány 

v kontextu problematiky vývoje a proměny kolektivní paměti, nikoli tedy 

prvotně v kontextu jejich významu pro politické dějiny... Umění často 

nevědomě zachycuje proměnu mentálního postoje společnosti k různým 

jevům, které jako empiričtí historikové nejsme schopni kvantitativně 

zachytit či datovat. Tohoto jevu využíváme například při analýze 

významu hranice pro českou společnost 19. století, kdy se bouřlivý rok 

1848 projevil v prvé řadě v jazykové oblasti a to díky posunu vnímání 

tohoto pojmu, respektive jeho znovu uvedením na scénu po více než 

dvou stoletích. Paralelně lze postupovat i v případě analýzy významu a 

role emigranta v českém myšlení 19. století: kromě literatury se 

objevuje tento fenomén i ve výtvarném umění, kde je vnímán 

především prizmatem dobového historismu, překvapivě je však možno u 

jednotlivých umělců zachytit i sociální a politickou aktualizaci obrazu 

„emigranta" v české společnosti 19. století a jeho zakotvení v „novém" 

společenském myšlení. 

Jak vyplývá z předchozích řádků, museli jsme bohužel opustit od 

naší původní koncepce výzkumu pařížských emigrantů, která měla 

spočívat na přehledném rozlišení tří úrovní analýzy: makro, meso a 

mikro. Úroveň makro analýzy se měla věnovat výše zmiňovanému 

kvantitativnímu výzkumu chování emigrantů v Pařiži, střední úroveň 

měla analyzovat chování emigrantů sdružených v různých typech spolků 

podle národnosti, úroveň mikro se měla zaměřit na chování jednotlivců 

jako takových. Od tohoto konceptu však bylo záhy upuštěno, neboť zde 

byl velkým problémem nedostatek a nesourodost pramenů k tomuto 

tématu. Fond České besedy založené v Paříži J. V. Fričem 1882 je 

uložen neznámo kde, fond Maďarů žijících v Pařiži se všemi jejich 

profesními spolky je badatelům nepřístupný,4 v případě Poláků pak 

existuje k polské emigraci v Paříži přímo celá instituce, resp. instituce 

dvě: Muzeum Czartoryskich v Krakově a archiv Bibliothěque polonaise 

4 Orzságos Széchényi Kônyvtár, Kézirattár. 
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v Paříži. Přehledně je však zpracováno téma chování německých 

emigrantů v Paříži ve sledovaném období a to zásluhou činnosti 

Deutsches Historisches Institut v Paříži. Velká pozornost se v současné 

době věnuje italské přítomnosti tamtéž,5 stejně jako v poslední době 

budí velký zájem i belgická a nizozemská emigrace a její pařížské 

působení.6 Problém dosud vedených výzkumů na toto téma tkví však 

v tom, že se soustředí především na konec 19. století a zejména na 

emigraci meziválečnou. Takto časově vymezené téma se pro náš 

výzkum však nehodí. Základní prvky interpretace mikro úrovně i střední 

úrovně však zůstaly zachovány, nejsou však v textu 

uváděny pohromadě, ale jsou různě zastoupeny v textu tak, jak to nová 

koncepce práce dovoluje. Na úrovni chování jednotlivců se zaměřujeme 

především na dva aspekty jejich chování: a) sociální, b) ekonomický, 

z původně zamýšleného celku k chování emigrantů v různých spolcích a 

sdruženích pak přejímáme především motiv sociální komunikace, který 

se snažíme interpretovat v kontextu rozhodování emigrantů o své „zemi 

původu". Jistým problémem však zůstává aplikace výsledků bádání 

k socializaci ekonomických migrantů na skupinu politických emigrantů, 

v našem případě pak především emigrantů roku 1848. V tomto 

kontextu tedy není možno automaticky přejímat výsledky dosavadních 

výzkumů a automaticky je aplikovat na danou látku. Lze souhlasit 

v tom, že migrace představuje konec vývoje vztahu emigranta ke své 

vlasti a její obraz zůstává zakonzervován tak, jak si jej emigrant vytvořil 

v době svého odchodu. U politických emigrantů však nedochází k hlubší 

socializaci v nové společnosti, poněvadž motiv boje za svou starou vlast 

u nich vítězí nad nutností vlastní integrace. I zde však dochází k na 

první pohled nepostřehnutelným odchylkám od chování běžného 

v domovské vlasti: více než kde jinde je zde patrný posun ve vnímání 

pojmu „etnikum". Například žena, která se provdá za Němce, je 

5 Srv. MILZA, Pierre. L Emigration itaiienne á Paris jusqu 'en 1945. In: KASPI, André, 
MARĚS, Antoine. Paris des étrangers. Paris: Imprimerie Nationale, 1989, s. 53-72. 
G Srv. např. statě k daným tématům in : KASPI, André, MARĚS, Antoine. Paris des 
étrangers. Paris: Imprimerie Nationale, 1989 ; dále např. NORA, Pierre (ed.). Les 
Lieux de Mémoire. 3 tomes. Paris : Gallimard, 1984-1992. 
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automaticky považována za Němku, v Chicagu jsou čeští emigranti, 

kteří díky rakouskému státnímu systému ovládali německý jazyk, 

všeobecně považováni za součást „německé etnické skupiny".7 Tyto 

motivy posunu vnímání národa v zahraničí nejsou v naší práci rozvíjeny 

soustavně, přestože si toto téma zaslouží zajisté velkou pozornost, 

objevují se však příležitostně a to znovu v kapitole věnované proměně 

vztahu jedince ke státu a k národu. 

Poslední kapitola se pokouší přehledně formulovat závěry 

vyplývajícího z našeho výzkumu. Pokoušíme se je formulovat na základě 

aplikace teoretických východisek na výsledky získané kvantitativními 

výzkumy. Ne vždy se praxe shoduje s teorií, ne vždy je možno vyslovit 

všeobecně aplikovatelnou poučku o vztahu státu, národa a 

nacionalismu. Specifika jednotlivých případů, kde k obdobným 

„odchylkám" dochází, se pokoušíme vysvětlit za pomoci teorie 

komunikace a pojetí mentality člověka 19. století. 

b) Metodologické problémy 

Vývoj tématu migrace kopíruje všeobecné tendence 

společenských věd. Zatímco v minulosti bylo toto téma interpretováno 

zejména v kontextu politických a ekonomických dějin,8 po tzv. 

7 HOERDER, Dirk. Migration als Ausgleichsprozess. IN: GEISEN, Thomas. Mobilität und 
Mentalitäten. Beiträge zu migration, Indentität und regionaler Entwicklung. Frankfurt 
am Main, London: IKO, 2002, s. 32. 
8 Srv. Např, SUNDERMANN, Sabine. Deutscher nationalismus im englischen exil.(Zum 
sozialen und politischen Innenleben der deutschen Kolonie in London 1848-1871). 
Paderborn: F.Schöning, 1997. ASHTON, Rosemary. Little Germany. Exil and asymlen 
in Victorian England. New York: Oxford University Press, 1986. HOERDER, Dirk -
RÖSSLER, Horst -- BLANK, Inge. Roots of the Transpiated. 2.díly. New York: Columbia 
University Press, 1994. PUSKAS, Julianna (edd.). Overseas Migration from East-central 
and southern Europe 1880-1940. Budapest: Akademiai Kiadó, 1990. KASPI, André, 
MARĚS, Antoine. Paris des étrangers. Paris: Imprimerie Nationale, 1989. MURDZEK, 
Benjamin P. Emigration in Polish Social-political Thought, 1870-1914. New York : East 
Eastern Quaterly, 1977. BADE, Klaus J. L Europe en mouvement - La migration de la 
fin du XVIlŕ siěcle á nos jours. Paris: Seuil, 2002. MOLLER, Herbert (ed.). Population 

5 



„strukturálním" obratu v historiografii se pozornost badatelů soustředí 

na antropologické problémy emigrace, jejich psychiku, atd.9 Téma 

migrace je však svým způsobem tématem výjimečným: v mnohem větší 

míře nežli u dalších historických témat podléhalo a v současné době 

zejména v západní Evropě podléhá politickým tlakům národních států. 

Klasickým případem může být výzkum migrace ve Francii, kde se 

tomuto oboru věnuje větší pozornost teprve od konce 80. let 

20. století,10 tedy od okamžiku, kdy dospěla první generace dětí 

emigrantů, kteří se usídlili ve Francii po 2.světové válce a v 50. letech 

20. století. Relativní opoždění Francie je patrné zejména ve srovnání 

s USA, kde má tento obor již dlouholetou tradici a tvoří jeden ze 

základních badatelských oborů historie. Není se čemu divit: emigranti 

USA v 19. století zalidnili a i dnes zůstávají i přes mnohá omezení 

významnou složkou populace. Toto téma se tak stalo integrální součástí 

americké kolektivní paměti. Naprosto stejné zpoždění lze v těchto 

státech vystopovat i v uvedení daného tématu do školních učebnic 

dějepisu: v USA došlo v 80. letech k přehodnocení teorie tzv. „melting 

pot" (tavící kotel), podle níž se USA staly místem, kde se z emigrantů 

z různých států stávají „Američané", a místo ní se nyní prosazuje 

v učebnicích teorie tzv. „salad bowl" (salátové mísy), podle níž si každá 

Movements in Modern European History. New York : The macmillan Company, 1964. 
Další publikace jsou uvedeny v přehledu sekundární literatury, srv. Bibliografie. 

GEISEN, Thomas (edd.). Mobilität und Mentalitäten. Beiträge zu Migration, Indentität 
und regionaler Entwicklung. Frankfurt am Main: IKO, 2002. BRETTELL, Caroline B. 
Migration Theory. Talking across Disciplines. New York, London: Routledge, 2000. 
GRINBERG, Leon - GRINBERG, Rebeca. Psychoanalytic Perspectives on Migration and 
Exile. New Heaven & London: Yale University Press, 1989. Další publikace jsou 
uvedeny v přehledu sekundární literatury, srv. Bibliografie. 

Ve francouzském kontextu jsou zlomovými publikacemi především texty Gérarda 
Noiriela, které stojí na počátku širšího zájmu o problematiku emigrace, významným 
impulsem k dalšímu bádání je již zmiňované dílo Rogerse Brubakera. Srv. Blíže 
NOIRIEL, Gérard. Le Creuset frangais: Histoire de ľimmigration XDf-X>ŕ siěcles. 
Paris: Seuil, 1988. Týž. La tyrannie du national: le droit d asi/e en Europe (1793-
1993). Paris: Calmann - Lévy, 1991. Týž. Frangais et étrangers. In: NORA, Pierre 
(ed.). Les Lieux de mémoire. Tome 2. Paris: Gallimard, 1997, s. 2433-2465. 
BRUBAKER, Rogers. Citizenship and nationhood in France and Germany. Cambridge 
(Massachussets): Harvard university press, 1992. 
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komunita uchovává svůj vlastní osobitý ráz a USA jim zaručují coby 

svým občanům stejná práva.11 

Země bývalého socialistického bloku mají co do výzkumu migrace 

svou vlastní dynamiku. Ta byla určována především dvěma faktory: 

postojem marxistické historiografie,12 která velmi často zdárně 

navazovala na základní schémata romantického historismu 19. století, a 

tradicí a silou zahraničních komunit té které země. Tyto dva faktory se 

velmi často zdárně vyvažovaly, jak tomu bylo např. při výzkumu polské 

emigrace do Francie. Existuje tak mnoho publikací věnovaných 

například polské emigraci v 19. století, dosti zásadním způsobem se 

však liší co do její interpretace. Před pádem železné opony se jednalo 

především o demokratické křídlo polské emigrace sídlící pod vedením 

Joachima Lelewela v Bruselu, po roce 1989 se objevuje boom publikací 

na téma emigrace „bílých", tj. emigrace pod vedením Adama 

Czartoryského. Téma emigrace v Polsku však nezažilo tak velký útlum 

jako např. téma emigrace v Čechách: v období let 1948 - 1989 se mu 

věnovalo jen velmi málo pozornosti. Zdeněk R. Nešpor hovoří dokonce 

o tomto fenoménu jako o „bílém místě" v české historiografii 

20. století.13 Ve své stati podává tento autor přehledný vývoj tématu 

emigrace nejen z pohledu přístupů k němu, ale také z pohledu 

institucionální báze výzkumu emigrace v období 1948 1989.14 Je 

zajímavým paradoxem, že podle mého soudu nejpřínosnější studie 

k mentalitě českých emigrantů vznikla ve své době mimo tento 

institucionální rámec. Jedná se o stať dvojice autorů Jiřího Kořalky a 

Květy Kořalkové, která byla roku 1980 publikována na stránkách 

11 FERRO, Marc. Comment on raconte ľhistoire aux enfants. 5.vyd. Paris: Payot & 
Rivages, 2004, s.374-378. 
u K tomu detailně GÓRNY, Maciej. Marksistowskie nauki historyczne krajów Európy 
Šrodkowo-Wschodniej wobec tradycji narodowych historiografii XIX wieku 
(niemieckiej, polskiej, czeskiej i sfowackiej). Warszawa-Berlin: nepublikovaná 
disertační práce, 2006. 
13 Činí tak v jasné narážce na fundamentální práci Jana Křena Bílá místa v českých 
dějinách z joku 1990. (Srv. KŘEN, Jan. Bílá místa v českých dějinách? Praha: NLN, 
1990). NEŠPOR, Zdeněk R. Česká migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium. 
In: Soudobé dějiny. 2005, XII/2, s.246. Zde také přehledná bibliografie k danému 
tématu. 
14 Tamtéž, s. 245-284. 

7 



Husitského Tábora.15 Autoři v ní bez bližšího seznámení se 

západoevropskými trendy výzkumu fenoménu mentality či lidského 

chování v dlouhodobém horizotnu dokázali velmi jasně postihnout 

základní mechanismy „konzervace" hodnotových postojů českých 

emigrantů století devatenáctého v izolované komunitě i sto let po 

odchodu ze země. Tato stať jasně dokazuje, že kvalitní studie mohly 

vznikat na druhé straně železné Evropy i bez vlivu propracované 

metodologie a terminologie16. 

Ve všech středoevropských státech hrálo téma emigrace 

v historiografii let 1945 - 1989 politickou roli. Stejnou roli, jakou hraje 

v českém kontextu Křenová nedokončená trilogie na téma emigrace {Do 

emigrace a V emigraci),17 hrají v polském prostředí práce na téma Velké 

Emigrace. V období do konce 40. let 20. století je postava Adama 

Czartoryského označována jak jako revoluční osobnost (Stefan 

Kieniewicz), tak i jako „představitel aristokratického a reakčního tábora" 

(Žanna Kormanowa).18 V jubilejním roce 1948 polská historiografie u 

příležitosti 100. let od Jara národů 1848 upouští od kladného hodnocení 

Velké emigrace a přiklání se k „marxističtějším" interpretacím.19 Nejinak 

je tomu i v maďarské historiografii, kde se stal spor o Františka II. 

Rákocziho dokonce hlavním katalyzátorem vývoje meziválečné 

maďarské historiografie. Kniha autora G. Szekfü, která vyšla roku 1913, 

ukázala tohoto slavného pretendenta na uherský trůn v obyčejném 

světle jako zahořklého politického emigranta a jednoho z politických 

dobrodruhů přelomu 17. a 18. století. Tzv. „spor o Rákocziho" byl nejen 

15 KOŘALKA, Jiří - KOŘALKOVÁ, Květa. Táborská idea sociální rovnosti v české 
krajanské osadě Zelově v Polsku. In: Husitský Tábor, Sborník Muzea husitského 
revolučního hnutí, 1980, 3, s. 93-114. 
16 K tomu srv. OLŠÁKOVÁ, Doubravka. K diskusi o paměti v českém kontextu „druhého 
života". In: Dějiny- Teorie - Kritika. Roč. 1, 2004, č. 2, s. 269-280. 
17 Srv. např. normalizační ohlasy na knihy Jana Křena: KŘEN, Jan. Do emigrace: 
Buržoázni zahraniční odboj 1938-1939. Praha: Naše vojsko, 1963. Týž. V emigraci: 
západní zahraniční odboj 1939-1940. Praha: Naše vojsko, 1969. Z plánované trilogie 
vyšly jen první dva svazky. 
18 GORNY, Maciej. Marksistowskie nauki historyczne krajów Europy Šrodkowo-
Wschodniej wobec tradycji narodowych historiografii XIX wieku (niemieckiej, pojskiej, 
czeskiej i sfowackiej). Warszawa-Berlin: nepublikovaná disertační práce, 2006, s.305-
306. 
19 Tamtéž, s. 306 a 310. 
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jedním z výrazných milníku vývoje maďarské historiografie, z pohledu 

vývoje kolektivního vědomí maďarského národa může poukazovat na 

konec kultu slavných politických emigrantů 19. století.20 

Jak je tedy patrné, proměny tématu emigrace podléhaly 

v západních zemích především tlaku integrace druhé generace 

emigrantů, zatímco v zemích bývalého socialistického bloku tlaku 

marxistické historiografie a tlaku politického režimu, který emigranta 

„exkomunikoval" z lůna vlastního národa. První blok se tedy snažil 

uchopit téma migrace na pozadí modelu integrace, druhý pak na 

základě exkomunikace a vytěsnění emigranta na okraj společnosti. Pád 

železné opony v zemích socialistického bloku a otevření celospolečenské 

debaty na toto téma v západní Evropě, k níž došlo zhruba ve stejné 

době, se promítly i do přístupu historiků k tomuto tématu. Celkový 

trend udávali samozřejmě historikové USA, kteří mohli díky dlouholeté 

tradici tohoto oboru a poučení z minulosti jako jediní nabídnout 

osvědčené metody a přístupy. Fundamentální prací tohoto směru se 

stala práce Fredericka Jacksona Turnéra The Frontier in American 

Historyu zn íž vycházejí i četní evropští badatelé22. Ta popisuje 

fenomén rozšiřování a posun amerických hranic na západ nejen 

v kontextu formování amerických států, především pak ale transformaci 

amerických hranic v kolektivní paměti prvních pionýrů dobývání Západu. 

Modelem k sociologickému přístupu k emigrantům se stala práce 

sociologů tzv. Michiganské školy Williama I. Thomase a Floriana 

Znanieckiego The Polish peasant in Europe and America/3 v nichž na 

20 VARDY, Steven Bela. Modern Hungarian Historiography. Surrey: Columbia University 
Press, 1976, s. 45-47. 
21 TURNER, Frederick Jackson. The Frontier in Američan History. Tucson: University of 
Arizona Press, 1986. 1.vydání 1920. 
22 K této knize se jako ke svému vzoru hlásí ve středoevropském prostoru především 
tyto publikace: HASLINGER, Peter (Hrsg.). Grenze im Kopf: Beiträge zur Geschichte 
der Grenze in Ostmitteleuropa. Frankfurt am Main: P.Lang, 1999; LEMBERG, Hans 
(Hrsg.). Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20.Jahrhundert: aktuelle 
Forschungsprobleme. Marburg: verlag Herder Institut, 2000 (zde i přehledná 
bibliografie k danému tématu); DEMANDT, Alexander. Deutschlands Grenzen in der 
Geschichte. 2.vydání. München: C.H.Beck, 1991. 
23 THOMAS, William I., ZNANIECKI, Florian. The Polish peasant in Europe and 
America. 2.vydání. New York, Dover publ., 1958. 2 díly. 
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základě sesbírané korespondence polských emigrantů analyzují jejich 

osudy, pocity v novém prostředí, jeho vliv, atd. 

Zlom, k němuž došlo ve světě v pojímání tématu emigrace na 

konci 20. století, tedy otevřel široké pole působnosti všem okruhům 

badatelů, ať už byly jejich metody jakékoli. Boom zájmu o toto téma 

má i díky roztříštěnosti historických věd po tzv. „strukturálním obratu" 

na svědomí druhý extrém: roztříštěnost přístupu, která nahrazuje 

monotématické pojetí emigrace v západoevropské i východoevropské 

historiografii v období 1948 - 1989. Zřejmě nejpřehledněji podala 

možnosti přístupů k tomuto problému dvojice autorů Caroline B.Brettell 

a James F. Hollifield (viz tabulka č. l: Teorie migrace napříč 

disciplínami).24 

Tabulka č. l : Teorie migrace napříč disciplínami 

Disciplína Výzkumný Úroveň/předmět Hlavní teorie Příklady 

problém studia hypotéz 

Antropolo- Jak migrace Spíše mikro/ Vztahová nebo Sociální síť 

gie ovlivňuje jedinci, rodiny, strukturální a pomáhá 

kulturní skupiny transnacionální udržovat 

změny a jak kulturní 

působí na odlišnosti 

etnickou 

identitu? 

Demografie Jak působí Spíše Racionalismus Imigrace 

migrace na makro/populace /vypůjčená zvyšuje 

proměny především porodnost. 

populace? z ekonomie/ 

Ekonomika Jak si Spíše mikro/jedinci Racionalistické: Integrace je 

vysvětlit zisk + teorie závislá na 

migrační oblastí příchodu lidském 

tendentce a a odchodu kapitálu 

její imigrantů. 

24 BRETTELL, Caroline B. - HOLLIFIELD, James F. (edd.) Migration Theory. Talking 
across disciplines. London, New York: Routledge, 2000, s. 3. 
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důsledky? 

Historie Jak Spíše mikro/jedinci Vyhýbá se Neaplikovatelne 

rozumíme a skupiny teoriím a 

zkušenosti testování 

imigrantů? hypotéz25 

Právo Jaký vliv Makro a mikro Institucionální a Právo vytváří 

má právo a úroveň/politický a racionalistické migraci 

zákony na právní systém (vypůjčeno ze stimulující 

migraci? všech sociálních 

věd) 

rámec. 

Politické Proč mají Spíše Institucionální a Státy jsou 

vědy státy makro/politický a racionalistické často 

problémy mezin.systém omezovány 

s kontrolou proimigracnimi 

migrace? zájmy. 

Sociologie Jak Spíše Strukturální Integrace 

vysvětlit makro/etnické a/nebo imigrantů je 

začleňování skupiny a sociální funkcionalistické závislá na 

migrantů? třídy sociálním 

kapitálu 

Příkladem úspěšného interdisciplinárního přístupu k tématu 

migrace se tak mohou jevit např. následující kombinace: demografie-

ekonomika, právo-politické vědy, sociologie-demografie, historie-

antropologie, v poslední době se pak rozvíjí i kombinace právo-historie. 

Právě tento směr a kombinace stojí u zrodu samostatného směru 

bádání na téma historického vývoje státního občanství či státní 

příslušnosti. Jeho kořeny lze nalézt v pracích významných sociálních 

historiků jako např. Charles Tilly26 a další. Velkým překvapením byly 

25 Tento fakt je podle nás jedním z největších nedostatků historického přístupu 
k teoriím migrace. V tomto konkrétním případě s autorem nesouhlasíme: fondy, které 
je možno kvantitativně zpracovat, existují, stejně tak existují i možné teorie, které je 
možno výzkumem potvrdit či naopak vyvrátit. 
26 Srv. Např. TILLY, Charles. As sociology meets history. Orlando; San Diego; San 
Francisco : Academic press, 1981. V návaznosti na něj uveďme především historiky 
T. H. Marshalla a Torna Bottomora. Srv. MARSHALL, Thomas Humphrey, 
BOTTOMORE, Tom. Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992. 
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výsledky studie Rogera Brubakera srovnávající přístup ke státnímu 

občanství ve Francii a v Německu.27 Na základě této studie se začalo 

rozlišovat mezi dvěma typy státního občanství: první vznikl na základě 

exkluze (vyloučení) příslušníků cizích národů ze svazku státního 

občanství (Německo a Poláci ve východním Prusku), zatímco základem 

druhého typu je model inkluze (včlenění) příslušníků cizích národů do 

svazku státního občanství (Francie, USA). V tomto ohledu je nutno 

podotknout, že Brubakerova studie stála na počátku obrovského boomu 

komparačních studií obdobného zaměření: různí historikové či právníci 

tak srovnávají model státního občanství multinárodních států28 nebo se 

jen zaměřují na jednotlivé aspekty zavádění občanství29 či se alespoň 

snaží podat stručný přehled historického vývoje tohoto fenoménu.30 

Přímý vztah míry emigrace a proměn právního řádu je jasně vyjádřen 

pouze ve studii Rogera Brubakera nebo Dietricha Gösewinkela, 

v případě dalších studií se však autoři zaměřují spíše na popis daného 

fenoménu, bližší vztah mezi pojetím národní společnosti a jejího vztahu 

ke státu zůstává spíše na okraji jejich zájmu. Soustředí se tedy 

především na motiv zavádění státního občanství jako výrazu socializace 

společnosti ze strany státu, to, jak společnost chápe a pojímá vlastní 

členy, zůstává velmi často opomíjeno. A přitom právě zákonné úpravy 

velmi často s jistým zpožděním reflektují proměnu vztahu společnosti ke 

svým členům. Zákony uvedené do praxe ve druhé polovině 19. století 

jasně poukazují na snahu rozšířit či naopak zúžit možnost stát se 

„jedním z nás", a proto by měly být zohledňovány i při interpretacích 

2/ BRUBAKER, Rogers. Citizenship and nationhood in France and Germany. Cambridge 
(Massachussets): Harvard university press, 1992. 
28 Jednou z nejstarších prací, kterou se mi podařilo objevit, je habilitační práce z roku 
1973. Srv. GRAWERT, Rolf. Staat und Staatsangehörigkeit: Verfassungsgeschichtliche 
Untersuchung zur Entstehung der Staatsangehörigkeit. Berlin: Duncker und Humblot, 
1973. 
29 K Německu srv. např. GOSEWINKEL, Dieter. Einbürgern und Aussch/iessen: die 
Nationalisierung der Staatsangehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepbuiik 
Deutschland. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. Dále srv. např. SAHLINS, 
Peter. Unnaturally French: Foreign citizens in the Old Regime and after. Ithaca (N.Y.), 
London: Cornell University Press, 2004. 
30 Srv. např. HEINDL, Waltraud, SAURER, Edith (Hrsg). Grenze und Staat: Passwesen, 
Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen 
Monarchie 1750-1867. Wien: Böhlau 2000. 
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nacionalismu 19. století. Odlišná situace tzv. „národních států" a 

multinacionálních říší není takovémuto pohledu nepřekročitelnou 

překážkou: v případě Rakouska lze vnímat proměnu statutu „státního 

občanství" jako prostředek socializace shora, na druhé straně si 

jednotlivé národy vypracovávaly své vlastní koncepce státu a k nim 

přináležící koncepce „občanů" tohoto státu... Právě na tento aspekt 

bychom se chtěli zaměřit při interpretaci statistik. 

Problematice nacionalismu je věnována třetí kapitola naší práce. 

Podle našeho názoru bylo nezbytné podat přehled všech stávajících 

teorií a jejich členění, poněvadž jsme se chtěli vyhnout problému 

četných prací, které se soustředí na citaci jedné, zpravidla té 

nejmodernější a té nejcitovanější knihy, aniž by byla tato práce vnímána 

v širším kontextu směru, který představuje. To je například případ 

proslavené práce Benedicta Andersona Imagined Communities z roku 

1983.31 Většina autorů, kteří se o tuto práci opírají, příhodně opakují 

Andersonův soud, že národ představuje „vymyšlenou", „vytvořenou" 

komunitu, zapomínají však často dodat, že tato myšlenka se ve 

společnosti šíří díky komunikaci, kterou Anderson ztotožňuje 

s knihtiskem. Další významné práce stejného směru zdůrazňujícího 

hlavní roli sociální komunikace při formování moderního národa, jejichž 

autory jsou např. Stein Rokkan či Karl Deutsch, zůstávají na okraji 

badatelského zájmu. Stejně tak se ocitají na okraji zájmu i další teorie 

nacionalismu, které nejsou v českém prostředí tak citované a tak 

známé, přestože např. nejvýznamnější autoři chápající nacionalismus 

jako politicko-ideologickou záležitost uvádějí výseky českých dějin 

(situaci po roce 1620 či 1. polovinu 19. století) jako modelové příklady 

konfliktního chování elit.32 Tento přístup se však v českém prostředí 

nedočkal širší odezvy, přestože se stalo téma elit a jejich chování 

31 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism. 4.vyd. London, New York: Verso 1993. 
32 Srv. např. BRASS, Paul R. Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison. 
London: Sage Publication, 1991. 
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zejména v 19. století po roce 1989, resp. ve druhé polovině 90. let 

20. století, jedním z významných badatelských témat.33 

Do přehledu teorií nacionalismu byl zahrnut marxismus a 

marxismus-leninismus, poněvadž se stal východiskem pro několik 

generací historiků nejen ve východní Evropě (Otto Bauer, Miroslav 

Hroch, Josef Chlebówczyk, atd.), ale také v Evropě západní 

(E. Hobsbawm, atd.). Pokud ponecháme stranou předválečný vývoj 

marxistické historiografie k nacionalismu (O. Bauer), zjistíme, že k 

největšímu rozmachu bádání k nacionalismu došlo v zemích 

socialistického bloku na konci 60. let 20. století. Tato situace zcela 

odpovídá vývoji jednotlivých národních historiografií, kdy např. 

v českém případě rozlišuje F. Seibt tři základní periody formování 

marxistické historiografie: 1) období let 1948 - 1953; 2) 1953 - 1956; 3) 

po roce 1956.34 V prvním úseku dochází k organizaci vědeckých institucí 

a k vytváření výzkumných projektů, po jejich konsolidaci se stávají vědci 

ve druhém období velmi úzce závislí na sovětské vědě. Teprve po roce 

1956 je možno sledovat postupný odklon od sovětského modelu a 

vlastní rozvoj badatelských témat české historiografie. Vyvrcholením 

debaty marxistické historiografie k nacionalismu představuje konec 

60. let 20. století, kdy se na stránkách řady Živé minulosti, 

Československého časopisu historického i na stránkách vlastních 

odborných publikací rozpoutává debata k pojmu národa a nacionalismu, 

do níž zasahují autoři jako například Miroslav Hroch či Jiří Kořalka. 

Nejvýznamnějším příspěvkem do debaty byla konference uspořádaná 

Socialistickou akademií, ústřední vědecko-metodickou radou historie 

spolu s ČSAV, zn íž vyšel útlý sborník textů Lid, národ, stát v našich 

33 Srv. Např. LENDEROVÁ, Milena; BEZECNÝ, Zdeněk; KUBEŠ, Jiří. Proměny elit 
v moderní době. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské university, 2003. Dále 
např. ŠTAIF, Jiří. Obezřetná elita : česká společnost mezi tradicí a revolucí1830-1851. 
Praha: Dokořán, 2005. Problémem elit se zabýval i tříletý grant (2003-2006) na FF UK 
pod vedením doc. Hlavačky a PhDr. Luboše Velká Šlechta v českých zemích 1750-
1950. 
34 SEIBT, Ferdinand. Bohemica. Probleme und Literatur seit 1945. In: Historische 
Zeitschrift. Sonderheft 4. München: R.OIdenbourg, 1970, s. 4-9. 
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dějinách35. Charakteristickým je fakt, že v tomto sborníku byl v případě 

statě k 19. století bez vědomí autora Jiřího Kořalky pozměněn název: 

z původního názvu Česká společnost a rakouský stát v druhé polovině 

19. stoletr6 se stala Historie českého politického vývoje 19. století.37 

Klasickou komparativní prací je studie Miroslava Hrocha, 

východiskem naší práce se však stala práce českého Poláka z Orlové 

Josefa Chlebówczyka.38 Hrochova práce zdůrazňující kulturní složku 

národního hnutí (na příkladu analýzy předplatného vlasteneckých 

časopisů) neodpovídala východisku zkoumaných statistik, které staví do 

centra našeho badatelského zájmu koncept státu a vztah lidu k němu. 

Mnohem přínosnější se jevila periodizace národních hnutí z pera Josefa 

Chlebówczyka, poněvadž v ní zdůrazňuje právě roli myšlenky vlastního 

státu a její realizaci. Chlebówczyk Hrochovu periodizaci neopomíjí, ve 

fázi, kterou označuje M. Hroch jako fázi B, se však Chlebówczyk 

soustředí na myšlenku vlastní státnosti a reflektuje tak podle našeho 

názoru mnohem lépe nežli Hroch přechod od kulturní fáze národního 

obrození ke své „politické" fázi, tedy přechod od etnika k národu. 

Přechodu od kulturní fáze k fázi politické nebylo dosaženo v okamžiku, 

který Hroch označuje za dosažení podílu národních elit na moci, ale 

program, na jehož základě se mohly elity na tomto místě ocitnout, 

musel být zformulován a prosazen elitami ve společnosti ještě mnohem 

dříve. Z tohoto důvodu se nám jeví Chlebówczykova koncepce věcnější. 

Chlebówczyk také na rozdíl od Hrocha rozpracovává koncept 

přechodových regionů, tj. regionů nacházejících se mezi dvěma 

oblastmi s homogením složením obyvatelstva, národností, což bývají 

zpravidla příhraniční regiony dvou států, na něž se soustředí i naše 

pozornost. 

35 PELÁN, Jan. (ed.) Lid, národ, stát v našich dějinách. Praha: Socialistická akademie a 
ČSAV, 1969. 

^ Český časopis historický, roč. XVII, č. 3, s. 436. (autor zprávy: Jiří Kořalka). 
38 KOŘALKA, Jiří. Historie českého politického vývoje 19. století. IN: Tamtéž, s. 40-48. 

CHLEBÓWCZYK, Józe. Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie šrodkowej w 
dobie kapitalizmu.Paňstwowe wydawnictwo naukowe: Katovice-Kraków-Warszawa, 
1975. 
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Právě tyto Chlebówczykovy postřehy na téma příhraničních 

regionů se potvrdily i při rozboru pařížských statistik, kde největší 

problémy s určením státu původu měli často právě emigranti z těchto 

regionů. Vztah centra - periferie předurčoval oslabenou vazbu na dění 

v centru státu, hlavní myšlenky elit se nedokázaly tak daleko od 

metropole prosadit. Tato koncepce představuje podle mého názoru 

jeden z nejpůvodnějších přínosů marxistické historiografie v otázce 

formování malých národů. 

Otázka formování jednotlivých národů představuje samozřejmě 

jednu z hlavních koncepcí národních historiografií. Každá z nich prošla 

od 19. století a zrodu romantické historiografie svým vlastním uceleným 

vývojem. Německou moderní historiografii můžeme rozdělit na tři 

základními směry, v poslední době se stále častěji začíná objevovat i 

čtvrtý přístup inspirovaný především francouzskou historiografií a 

zejména vlivem školy Annales.39 Prvním směrem je interpretace 

zdůrazňující etablování jednotného německého národa v důsledku 

modernizačních trendů, které nastoupily v 19. století. Jedná se např. o 

práce Hanse Kohna40, jejichž východiska jsou inspirována především 

Gellnerovou teorií modernizace, o níž se celý tento směr opírá. Druhý 

směr představují historici tzv. Sonderweg,41 jejímiž představiteli jsou 

Hans-Ulrich Wehler42 nebo Ralf Dahrendorf.43 Poslední jasně 

etablovaná skupina vznikla jako reakce na historiky Sonderweg. Tato 

skupina nenabízí vlastní ucelenou interpretaci, přináší však nový pohled 

na danou problematiku, jako je např. zařazení problematiky žen, 

39 CONFINO, Alon. The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial Germany 
and National Memory, 1871-1918. [b.m.]: The University of North Carolina Press, 
1998, s.5-8. 
1,0 Srv. Např. KOHN, Hans. The Idea of Nationalism: a study in its origins and 
backgrounds. New York: Macmillan, 1961. Týž. (ed.). Some new German views. 
Boston, Mass: Beacon Press, 1954. 
41 CONFINO, Alon. The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial Germany 
and National Memory, 1871-1918. [b.m.]: The University of North Carolina Press, 
1998, s. 5-6. 
42 Srv. např. WEHLER, Hans-Ulrich. Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht, 1983. 
43 Srv. např. DAHRENDORF, Ralf. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. 
München: Piper, 1965. 
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specifických sociálních skupin, atd. Společnost jako takovou, resp. 

otázku německého národa ponechávají zcela stranou. V rámci této 

skupiny nalezneme i historiky, kteří se snaží uchopit daný problém 

z relativně nových úhlů pohledu. Značně se v tomto kontextu rozšířil 

pohled skrze fenomén kolektivní paměti, tj. odklon od tradičních 

politických dějin a jejich převážení na stranu dějin spíše sociálních.44 

Vedle klasických prací o formování německého národa z pohledu 

Německa jsme se zaměřili i na těch několik málo prací věnovaných 

formování německého národa zdola, tj. z pohledu dějin jednotlivých 

spolkových států jako např. Bavorsko, Falc, atd. Kvalitní komparace, tj. 

srovnávání pohledu a postoje jednotlivých spolkových států 

k německému státu, bychom však v ucelené podobě hledali marně. 

Existují sice jednotlivé studie, ty se však nevěnují vztahu spolkového 

státu k německé říši, ale zůstávají omezeny horizontem hranic vlastní 

země. K rozvoji bádání na tomto poli dochází teprve v poslední době - a 

stejně jako například v případě Francie a fundamentální práce Eugena 

Webera Peasants into Frenchmen nejsou autory těchto studií němečtí, 

ale američtí historikové.45 Tyto práce jsou však zpravidla výjimkou, 

pozornost je v nich sice věnována problému formování německé 

identity, jedná se však především o analýzu různých slavností či 

spolkových činností, které jsou v pojetí tradičních koncepcí nacionalismu 

zpravidla definovány jako ona epicentra nacionalismu. Argumentace 

v tomto smyslu zpravidla zní: díky těmto slavnostem či díky spolkové 

činnosti se stává myšlenka nacionalismu pro běžného člověka snáze 

pochopitelnou, ne tak abstraktní. Právě na příkladu Německa je však 

možno poukázat na to, jak je tento koncept ošemetný. Nikterak jej 

nezpochybňuji, v textu komentářů grafů bych jen chtěla poukázat na 

limity, na něž tento koncept naráží. 

44 Jedná se např. o práce zaměřené na tzv. gender studies, postavení menšin, atd. 
45 Srv. např. CONFINO, Alon. The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial 
Germany and National Memory, 1871-1918. [b.m.]: The University of North Carolina 
Press, 1998; APPLEGATE, Čelia. A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat. 
Oxford: University of Kalifornia Press, 1990; GREEN, Abigail. Fatherlands. State-
Building and Nationhood in Nineteenth Century Germany. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. 
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Kromě zahraničních autoru se tomuto tématu začala věnovat na 

přelomu tisíciletí i nová generace německých historiků. Tato vlna úzce 

souvisí s vlnou zpochybňování lineárního a teleologického pojetí dějin, 

především pak národních dějin jako jednolitého celku. Německý historik 

Jürgen Mirow nazval nedávno svou knihu o německých dějinách velmi 

provokativně Deutsche Geschichte - Keine Nationalgeschichte.46 

Objevují se tak nové pokusy o vysvětlení vzniku německého národa, 

většina z nich se však soustředí přeci jen na fungování německého 
• •/v / ' 

státu jako takového. To je kromě knihy Jürgena Mirowa, jejiz název zni 

sice slibně, ale fakticky zase mnoho nových poznatků nepřináší, případ i 

jedné z dosud nejpřehlednějších publikací tohoto typu, kterou je kniha 

Michaela B. Kleina Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im 

Deutschen Kaiserreich (1871 -1918)47 Ten se pokouší o analýzu 

jednotlivých zemských identit a jejich postavení v německém císařství, 

nedaří se mu však nalézt jednotící pojítko mezi dějinami státu ve vztahu 

k jednotlivým zemím a mezi národními slavnostmi a kulturní politikou na 

jednotlivých úrovních. 

Lucemburská historiografie je specifickým případem národní 

historiografie, která byla ještě na konci 20. století rozštěpena mezi dva 

silné proudy. Představitelé nejradikálnějšího z nich dokonce popírají 

vlastní existenci lucemburského národa. Takovýto přístup národní 

historiografie je v kontextu evropských historiografií bezesporu 

ojedinělým. Lucemburští historikové zastávající názor „neexistence" 

lucemburského národa tvoří proud tzv. „internacionálů" 

(„internationalistes"), který klade důraz na mezinárodní vliv na 

lucemburské dějiny, jenž dosahuje dokonce takové mír/, že o jakési 

vlastní lucemburské kultuře či o vlastních lucemburských dějinách 

nemůže být ani řeči. Sem patří např. autor Pierre Hamer, který u 

příležitosti 150 let existence samostatného lucemburského 
46 MIROW, Jürgen. Deutsche Geschichte - keine Nationaigeschichte (Staatliche einheit 
und Mehrstaatlichkeit, Volkszugehörigkeit und Nation ind der deutschen Geschichte). 
Bernsbach: Casimir Katz Verlag, 2002. 
4; KLEIN, Michael B. Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im Deutschen 
Kaiserreich (1871-1918). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. 
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velkovévodství publikoval text Es gibt keine iuxemburger Geschichte. 

V něm konstatuje, že Lucemburčané nejsou národem a dějinami tohoto 

„ministátu" s „mininárodem" mohou být pouze evropské dějiny.48 

K tomuto proudu zastávajícímu tento extrémní postoj patří ještě 

lucemburský politolog Mario Hirsch, který poukazuje na faktickou 

ekonomickou slabost velkovévodství, jeho silné ekonomické vazby na 

okolní státy, atd.49 Druhý, umírněný proud tohoto směru představuje 

Christian Clames, jehož koncept vychází z rozlišení mezi „pravými" 

národními státy, kterými jsou například Francie či Německo, zatímco 

malé a střední národy jako např. Lucembursko, Belgie či Nizozemí 

pravými národy nejsou a tvoří jen jakási národní etnika, pro něž je 

charakteristický především jejich „národní cítěni* („le sentiment 

national"). 

Vedle tohoto proudu zdůrazňujícího převládající vliv zahraničí 

existuje samozřejmě i lucemburská historiografie vycházející ze 

samostatné existence lucemburského národa, který má i své vlastní 

dějiny. Jeho představiteli jsou například Gilbert Trausch, Paul Margue, 

Paul Dostert, Fernand Hoffmann, Pierre Grégoire50 a další. Většina 

z nich se shoduje vtom, že lucemburský národ byl „dotvořen" 

v průběhu 2. světové války, kdy došlo poprvé k symbióze mezi 

lucemburským národem a lucemburským státem.51 Základem 

lucemburského nacionalismu je podle nich snaha o samostatný 

lucemburský stát bez cizí nadvlády, lucemburský jazyk a vědomí silného 

vlivu okolních zemí na vlastní stát. Oficiální historikové představující 

extrémní variantu tohoto směru neexistují, ve skutečnosti se jedná 

pouze o představitele xenofobní extrémní pravice, jejíž kořeny sahají do 

20. - 30. let 20. stolet.í52 

. a rpnA,e et structure d 'une identitě. 48 SPIZZO, Daniel. La nation luxembourgeoise. Genese ec 
Paris: Harmattan, 1995, s. 15. 
49 Tamtéž, s. 17. 
50 Tamtéž. 
51 Tamtéž, s. 18. 
52 Tamtéž, s.19. 
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Největším problémem je v případě maďarské historiografie jazyk. 

Většina historiku je odkázána především na překlady nejen do češtiny, 

ale také do dalších světových jazyků. Do češtiny bylo přeloženo zcela 

zásadní dílo Aladara Móda 400 let bojů za nezávislost Maďarska/3 které 

představuje první zásadnější sepsání maďarských dějin v marxistickém 

duchu. Tento autor, jenž zemřel v roce 1973, sice tvořil pod vlivem 

marxistické filosofie, jeho tvorba je však vystavena především 

meziválečnému vlivu, který objevil Geistesgeschichte a dlouho poté 

určoval vývoj maďarských dějin Uherska v 19. století na základě 

rozvrstvení na tři generace: ve 20. letech 19. století se v Uhrách 

objevuje konzervativně reformní generace, v jejímž čele stojí Szechényi, 

který je hodnocen kladně. Naproti tomu Lájos Kossuth je hodnocen 

v meziválečném období značně negativně, poněvadž jeho radikalismus 

odporuje odvěké povaze duše maďarského národa. Druhou generaci 

tvoří muži rakousko-uherského vyrovnání, kteří jsou oceňováni zejména 

ve srovnání s vývojem v roce 1848. Principy rakousko-uherského 

vyrovnání tak představují záruku nezávislosti mnohem lépe nežli ústava 

z roku 1848. Poslední, třetí generace, nastupuje v 90. letech 19. století 

a představuje pouze úpadek moci a slávy Uherska, který vrcholí v roce 

1918.54 Proti tomuto proudu stál proud tzv. „populistů", jejichž cílem 

bylo především povolat k obnově uherského státu „rolníka". Z českého 

pohledu je důležitý spor o roli a funkci uherské koruny: Ferenc Eckhart 

a G. Szefkü byli totiž kritizováni za svou tezi o tom, že 

v raněnovověkých Uhrách nepramenila moc z panovníka, ale z uherské 

koruny. Tím se však dopustili oba dvou významných prohřešků: oba 

svou tezí zaútočili na víru Maďarů na jedinečné postavení uherského 

státoprávního vývoje, nejhoršího prohřešku se však dopustili tím, že 

tento v očích mnoha historiků specifický vývoj srovnávali s postavením 

české koruny, tedy onoho státního útvaru, který hrál v očích maďarské 

54 MOD, Aladar. 400 let bojů za nezávislost Maďarska. Praha: SNPL, 1955. 
VARDY, Steven Bela. Modern hungarian historiography. New York: Columbia 

University Press, 1976, s. 70-71. 
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společnosti hlavní roli při rozpadu Rakouska-Uherska.55 Toto jsou 

především základní schémata, v nichž se pohybovala maďarská 

historiografie v období těsně po 2. světové válce.56 Práce, o něž se 

opíráme, jsou především práce přeložené do češtiny či do němčiny, 

veskrze se však jedná o souhrnné a přehledné dějiny Maďarska, které 

svou kvalitou a specifickým pojetím přesahuje především významný 

pokus o syntézu vývoje Uherska v rámci habsburské monarchie z pera 

Petera Hanáka.57 

Zcela stranou ponecháváme otázku belgické, nizozemské, italské 

a polské emigrace. U každé z nich pro to máme specifický důvod. 

V případě belgických a nizozemských emigrantů vypovídají statistiky o 

100% jasném vědomí státní přináležitosti, většina emigrantů navíc 

pocházela z naprosto identických oblastí. Získaná data proto monohem 

více vypovídají o oblastech odchodu než o identifikaci člověka 19. století 

se státem. Stejně tak je tomu i v případě italských migrantů, jejichž 

data nebyla pro náš výzkum relevantní. Jinak je tomu bohužel v případě 

polských migrantů. Ti pocházeli naopak z velmi odlehlých oblastí, které 

se nám bohužel nepodařilo dohledat. Důvodem je bohužel fakt, že 

historické Polsko bylo rozděleno mezi Rakousko, Prusko a Rusko, takže 

heuristická práce s dohledáváním historických map vesnic a odlehlých 

oblastí, odkud se polská emigrace rekrutovala především, byla bohužel 

natolik časově náročná, že její realizace nebyla vdaném časovém 

horizontu možná. 
v 

Posledním případem, kterému se věnujeme zvlášť, jsou Cechy a 

český národ. Výsledky, k nimž dospíváme v této kapitole, rozvíjíme 

především v závěrečných dvou podkapitolách věnovaných českému 

sociálnímu myšlení a jeho vztahu k hranicím a k fenoménu emigrace. 

V kapitole věnované analýze údajů získaných v pařížských Registres des 

55 Tamtéž, s. 187. 
56 ' K vývoji maďarské historiografii především po roce 1948 srv. především FISCHER, 
Holger. Politik und Geschichtswissenschaft in Ungarn. München: R.OIdenbourg Verlag, 
1982. 

HANÁK, Péter. Ungarn in der Donaumonarchie: Probleme der bürgerlichen 
Umgestaltung eines Veilvölkerstaates. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1984. 
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Naturalisations et admissions en domicile jsme vycházeli především 

z děl Otto Urbana,58 Jiřího Kořalky59 a Františka Kutnara.60 Tyto práce 

hrají podle našeho názoru v české poválečné historiografii k 19. století 

nejvýznamnější roli: Česká společnost 1848-1918 přehledně shrnuje 

fakta z politické a částečně také sociální sféry, jejichž dynamiku se 

autor snaží objevit ve svém dalším velkém díle Kapitalismus a česká 

společnost. To, co Otto Urban ponechává ve svých textech cíleně 

stranou, tj. myšlení a sociální chování lidu, rozvíjel především po druhé 

světové válce František Kutnar. Podařilo se mu podat takový obraz 

dobového myšlení, který se může v zahraničí směle rovnat např. i s 

Febvrovou analýzou dobového myšlení v Rabelaisově období.61 Hlavní 

přínos Františka Kutnara tak tkví především v tom, že objevil problém 

mentalit i pro století, jenž bývá především díky industrializaci a nástupu 

dělnického hnutí v tomto ohledu značně opomíjeno. Neprávem. Jiří 

Kořalka se ve svých pracích zaměřoval tradičně na středoevropský 

kontext českého národního hnutí a to nejen ve vztahu k centru 

habsburské monarchii, ale také k Německu. 

Fakt, že kromě Kutnarových prací byly všechny uvedené 

publikace publikovány po roce 1948, se nikterak neodráží na jejich 

kvalitě. Ani na Urbanově, ani na Kořalkově pojetí českých dějin 

v 19. století není patrná ona romantizačně-úderná snaha oficiální 

marxistické historiografie, resp. toho jejího směru, který byl po roce 

1948 oficiálně propagován především Zdeňkem Nejedlým.62 Neubránily 

58 URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. Tyz. 
Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století. 
Praha: NLN, 2003. 
59 KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistoricke 
souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. 
Praha: Argo, 1996. 
60 KUTNAR, František. Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Praha: Karolinum, 
2003. Týž. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na česky 
obrozenský Hd jako příspěvek k jeho duchovním dějinám. Praha: Historický klub, 1948. 
61 FEBVRE, Lucien. Le probléme de ľincroyance au XVIěme siěde: la religion de 
Rabelais. Paris: Albin Michel, 1947. 
62 K tomuto problému srv. např. GÓRNY, Maciej. Mi$dzy Marksem a 
Palackým: historiografia w komunistycznej Czechostowacji. Warszawa: Trio, 2001. 
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se mu však další publikace, které podávají zhruba stejný pohled na 

české dějiny jako např. v Maďarsku dílo Aladara Móda. 

Výsledky, k nimž na závěr naší práce dospíváme, jsou výsledky 

opírající se především o kvantitativní výzkum. Není to první pokus o 

aplikaci kvantitativního výsledku na problém nacionalismu a stejně jako 

pokusy předchozí i on naráží na četná úskalí. V prvé řadě se jedná o 

problém zevšeobecnění daných výsledků. Karl Deutsch a jeho 

následovníci se věnovali kvantitativnímu výzkumu nacionalismu zejména 

v 50. a v 60. letech 20. století, jejich výsledky však byly značně 

problematické, a proto bylo od kvantitativních metod upuštěno. Jejich 

pokusy o přesné vymezení faktorů ovlivňujících vznik nacionalismu totiž 

nebylo možno zevšeobecnit.63 Se stejným problém, tj. s problémem 

generalizace výsledků, se však nesetkáváme jen v případě 

kvantitativních analýz, ale také v případě běžného kvalitativního 

výzkumu většího rámce.64 Možná míra generalizace je v našich 

případech uváděna procentuálně v grafech jako R2 (determinační 

koeficient). Čím je R2 blíže 1, tím více odpovídají námi propočtené křivky 

zadaným údajům. Vykazuje-li např. R2 hodnotu 0,98, pak hovoříme o 

98% korelaci mezi výslednou křivkou a zadanými daty. 

Daný soubor registrů je ostatně podle mého názoru možno 

považovat za jeden z největších dochovaných „historicko-

sociologických" výzkumů daného obdob.í65 Grafy a křivky sice ztrácejí 

pro historika mnoho z onoho „kouzla archivu" a většinu historiků 

nechávají chladnými, na druhé straně však mohou jako jediné 

kvantifikovat daný fenomén a vymezit jej v čase s jistou dávkou 

přesnosti, kterou běžný, kvalitativní, výzkum neumožňuje. Nejsou 

63 Srv. napr. WEISER, Thomas. K.W.Deutschs Modell der Nationaswerdung und sein 
Beitrag für die historische Nationalismusforschung. In: SCHMIDT-HARTMANN, Eva. 
Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer 
Nationalismustheorien. München, R.OIdenbourg Verlag, 1994. 
M Srv. např. problém generalizace a výjimek v případě nacionalismu u jednotlivých 
národů, jak jej podává Benedict Anderson. Srv. ANDERSON, Benedict. Imagined 
Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 4.vyd. London, 
New York: Verso 1993. 
65 K tomu blíže viz další kapitola 1.3. Rozbor zkoumaného fondu a jeho výpovědní 
hodnota. 
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stoprocentní a bylo by bláhové si tento fakt nalhávat i v případě této 

práce. Jak jsme však již uvedli: jejich výpovědní hodnota je podle 

našeho názoru pro mentalitu běžného člověka 19. století mnohem větší, 

nežli díla elit či projevy předních představitelů politických elit. Do jisté 

míry také mohou nahradit scházející prameny k dějinám lidu,66 jejichž 

nezbytným doplňkem musí být zohlednění výsledku výzkumů na téma 

mentalit.67 

Poslední kapitola je věnována „české výjimce". V ní se pokoušíme 

zaměřit na vztah české společnosti k českému státu. Na první pohled se 

jedná o banální téma, vždyť české státní právo bylo jedním z hlavních 

předmětů politických bojů českého národa ve 2. polovině 19. století. 

Naše pozornost se však zaměří na mnohem širší pojetí tohoto 

problému. Jde nám především o to, jaké měla česká společnost 

povědomí o státu, respektive zda dobové myšlenkové kategorie 

odpovídaly faktickému stavu české politiky 2. poloviny 19. století. 

Nechceme se zde zabývat rozbory politologických úvah na téma 

fungování státu a podobně, neboť těžiště naší práce leží v sociálním, 

nikoli politickém myšlení české společnosti 19. století. Vybrali jsme si 

proto téma hranic mqqském sociálním myšlení 19. století a dále i téma 

emigrace. Nejedná se o první pokus tohoto typu: již v minulosti vyšel 

například sborník Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první 

polovině 20. století, v němž bylo poukázáno na fakt, že česká 

společnost si v roce 1848 fakticky nedokázala představit, jak by měly 

v případě existence svéprávného státu vypadat jeho ozbrojené složky.68 

65 K tomuto problému srv. především díla Františka Kutnara: KUTNAR, František. 
Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na český obrozenský lid 
jako příspěvek k jeho duchovním dějinám. Praha: Historický klub, 1948. Týž. 
Obrozenskě vlastenectví a nacionalismus: příspěvek k národnímu a společenskému 
obsahu češstvídoby obrozenské. Praha: Karolinum, 2003. 
67 K problému mentalit a jejich recepce v českém prostředí srv. KOSTLAN, Antonín -
DEVÁTÁ, Markéta (edd.). Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 
2002-2003. Praha: VDCV, 2003, s. 215-341. (Příspěvky ze semináře Dějiny mentalit a 
jejich recepce f českém prostředí). 

ŠEDIVÝ, Ivan. Občanská společnost a armáda vletech 1848-1849. Český případ. In: 
Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, (b.ed.) Ustí 
nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2004, s. 54-59. 

24 



V prvém případě analýzy vývoje pojmu hranic byl velkou inspirací 

sémiotický rozbor slova a pojmu ia frontiěre od Luciena Febvra, jemuž 

se dostalo četných ohlasů nejen v anglofonní, ale také v germanofonní 

oblasti.69 Na rozdíl od Febvra se nezaměřujeme na vývoj pojmu (nikoli 

slova) hranice od středověku a omezujeme se jen na období konce 

18. a počátku 19. století, s jistými přesahy do století sedmnáctého. Tato 

kapitola by nemohla vzniknout bez lexikálního archivu Ústavu pro český 

jazyk Akademie věd ČR. V něm jsme se zaměřili především na nejstarší 

dokumentovanou a zachycenou vrstvu, která pokrývala dané období, 

místy zasahovala díky výpiskům ze Zemských desek i do 17. a 

18. století. Na základě komparace dvou dobových slov využívaných pro 

dnešní pojem hranice, kterými jsou slova pomezí a hranice, se zde 

snažíme dokázat, že k pojmu moderního státu se neodbytně pojí 

koncept hranic, nikoli pomezí. To lze jasně prokázat na proměně 

dobového používání obou slov. V lexikálním archivu nás však čekalo 

ještě jedno překvapení: výskyt slova hranice v našem slova smyslu je 

jasně prokazatelný v 17. století, postupně však jeho výskyt upadá a 

k jeho „obrození" pak dochází teprve od 40. let 19. století. Tento 

výzkum je např. doplněn i komparací německého a českého vydání 

Palackého díla Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě či 

Tomkových Dějů země české,; kde se zaměřujeme právě na oba 

zmíněné pojmy. V memoárové literatuře sledujeme stejný fenomén na 

příkladu pamětí a vzpomínek E. Arnolda. Závěry zde uvedené odpovídají 

našim výchozím hypotézám. Přestože by se dalo namítnout, že tento 

typ analýzy je vlastně sémiotickou analýzou, není tomu zcela tak. 

Ostatně ani Febvrův text neodpovídá zcela požadavkům komplexní 

sémiotické analýzy. Inspirací k tomuto postupu byla kromě uvedené 

Febvrovy studie i díla Vladimíra Macury.70 

69 FEBVRE, Lucien. Frontiěre: ie mot et ia notion. In: Týž. Pour Une Histoire ä part 
entiěre. Edition de ľÉco le des Hautes Etudes en Sciences sociales: Paris, 1982, 
2.vydání, s. 12-24. 

MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: NLN, 1998. Týž. Znamená zrodu. České 
národní obrození jako kulturní typ. Praha: H&H, 2.vydání, 1995. Týž. Šťastný věk: 
Symboly, emblémy a mýty 1948-1989. Praha: Pražská imaginace, 1992. 
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To je zvláště patrné v případě druhého analyzovaného pojmu -

emigrace. Zde je náš pohled mnohem komplexnější a není již tak 

pedanticky vázán na výskyt daného pojmu v lexikálním slovníku. Jde 

především o to dokázat, nakolik silné bylo v české společnosti 19. století 

pojetí emigrace v negativním smyslu tak, jak jej vymezila především 

2. polovina 17. století a pozdější 18. století. To je dokazováno mj. i na 

příkladu české politické emigrace roku 1848, která nejenže „neexistuje" 

v dobovém pojetí, ale její tématizaci nenalezneme ani v pozdější české 

historiografii.71 Téměř cílové opomíjení tohoto tématu poukazuje na 

existenci jistého „tabu", na níž poté mohla kontinuálně navázat i 

marxistická historiografie.72 Tento kontext také problematizuje např. 

Macurovo pojetí revoluce při jeho interpretaci Sabinových Oživených 

hrobů.73 

V této podkapitole se opíráme i o práci s archivními prameny 

osobních pozůstalostí nejznámějších českých emigrantů, i emigrantů 

dočasných, 19. století. Velká většina z těchto pozůstalostí se nachází 

v Literárním archiv Památníku národního písemnictví či v Archivu 

Národní Galerie, okrajově jsme čerpali také z fondů Archivu AV ČR či 

z fondů Náprstkova muzea, Österreichisches Staatsarchiv in Wien, 

Archivu Hlavního města Prahy či Národního archivu (v té době ještě 

Státního ústředního archivu). V případě nejvýznamějšího představitele 

českého emigranta 19. století Josefa Václava Friče nám však práci 

komplikoval fakt, že jeho osobní pozůstalost uložená v LA PNP a čítající 

120 kartonů není doposud komplexně zpracována. Fričovy texty a 

korespondence byly sice publikovány v záslužné, byť dobově 

poznamenané edici Živé odkazy/4 není však jisté, jaký klíč autoři 

k publikování textů použili. Možnost osobní konzultace archiválií byla 

^ K tomuto fenoménu více viz v uvedené kapitole. 
V marxistické historiografii došlo především k zveličování významu tzv. „pokrokové" 

emigrace (J. V. Frič, jeho styky s Gercenem, E.Arnold v Lipsku, atd.) a to na úkor 
bádání např. o politickém pozadí „studijního pobytu" Františka Riegra. 

MACURA, Vladimír. Sen o revoluci. In: Týž. Český sen. Praha: NLN, 1998, s. 148-
156. Srv. též dále, kapitola V.2.b) Neslučitelnost svobody a politické emigrace 
v českém myšlení. 
74 FRIČ, Josef Václav. Spisy L (Politické články z let 1847-1864). Praha: SNPL, 1956. 
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určována tímto stavem pozůstalosti, takže je možno ji považovat jen za 

velmi nesystematickou a namátkovou. 

Při práci na této kapitole však vyšlo na povrch, jak málo toho 

víme o faktické práci české politické emigrace 19. století za hranicemi. 

První pokusy o interpretaci tohoto fenoménu byly podniknuty již 

v 50. letech 20. století, odvíjely se však v závislosti na interpretační linii 

pokrokových tradic.75 Důsledky jsou na zřeteli: odepření politické 

dimenze Riegrově pobytu v Paříži, zdůraznění role Gercena a jeho vlivu 

na českou emigraci, zvláště Frice, atd. Zvláště patrný je tento trend na 

příkladu Soběslava Pinkase, který je díky své tvůrčí umělecké činnosti 

považován za „pokrokovou" osobu české emigrace, avšak díky své 

politické a sociální činnosti po návratu do Čech roku 1869 (především 

jeho předsednictví Alliance Frangaise) zase za osobnost konzervativní. 

Potkal jej tak stejný osud jako např. Františka Palackého, který se stal 

díky marxistickému výkladu českých dějin coby historik osobností 

pokrokovou, coby politik však osobností reakční. 

Metodologicky se v těchto kapitolách opíráme především o 

fenomén kolektivní paměti a jejího sociálního rámce. Teoreticky zde 

čerpáme především z díla Maurice Halbwachse,76 jehož dílo proslavila a 

pro evropskou historiografii znovu objevila především francouzská škola 

Anna/es. Domnívám se však, že i přes relativní izolovanost české 

historiografie po roce 1948 disponuje i české prostředí modely, jež je 

možno při podobném typu výzkumného problému prakticky využít. Zde 

mám na mysli především teoretické úvahy Františka Kutnara na téma 

mentality člověka 18. a 19. století, které sice nepoužívají vědeckou 

terminologii „longue durée", „mentality", atd., přesto dospívají např. na 

základě rozboru ohlasů Francouzské revoluce v Čechách a dalších 

Srv. např. velmi zajímavý sborník J. V. Frič a demokratické proudy v české politice a 
kultuře. Praha: ČSAV, 1956. (Z autorů statí tohoto sborníku uveďme například vůdčí 
osobnost Karla Kosíka, Václava Žáčka, Josefa Zumra, atd.) 

HALBWACHS, Maurice. Les cadres sociaux de ia mémoire. Paris: Albin Michel, 1994. 
(1.vydání 1924). Týž. La mémoire collective. Paris: Albin Michel, 1997. 
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fenoménů77 ke stejným poznatkům jako francouzští historikové o 

několik desetiletí později.78 Velmi přínosná je i studie významného 

českého historika Františka Grause na téma dějiny a struktury.79 

Zatímco Kutnar sleduje ve svých úvahách především fenomén existence 

jistého sociálního jevu a jeho proměn, Halbwachs vymezuje jeho 

dynamiku, kterou přičítá na vrub sociálním jevům, nikoli jevům 

historickým. V tom tkví jeho hlavní odlišnost od prvků strukturalismu, 

kde je dynamika pohybu určována strukturou samou a jejím vztahem 

k dalším strukturám. Takto ji alespoň definuje ve své teoretické úvaze 

František Graus. Díky sturkturalismu pronikaly v 60. letech 20. století do 

českého prostředí i vlivy školy Annales, jak je s nimi čtenáře dobového 

Dějiny a současnost seznamoval především Jaroslav Marek.80 Nejvíce 

z nich však čerpal právě František Graus.81 

Prakticky zde čerpáme z konceptu „druhého života" nebo „života 

po životě", jak byl v 70. letech rozpracován na stránkách Husitského 

Tábora a jak jej představují i práce dalších historiků z tohoto okruhu.82 

Fakt, že na stránkách tohoto časopisu nenajdeme rozpracovanější 

metodologický koncept, je nutno přičítat na vrub dobové situaci: 

obranou před metodologií vnucovanou české historiografii daného 

období ideologií vulgarizovaného marxismu či marxismu-leninismu se 

77 Srv. KUTNAR, František. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí 
pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám. Praha: 
Historický klub, 1948. Týž. Obrozenské vlastenectví a nacionalismus: příspěvek 
k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. Praha: Karolinum, 
2003. 
78 Ke vztahu českého fenoménu tzv. „druhého života" a problému mentalit srv. 
OLŠÁKOVÁ, Doubravka. K diskusi o paměti v českém kontextu „druhého života". In: 
Dějiny- Teorie - Kritika. Roč. 1, 2004, č. 2, s. 269-280. 
9 GRAUS, František. Struktur und Geschichte: drei Volksaufstände im mittelalterlichen 
Prag. Sigmaringen: J.Thorebecke, 1971. 
80 Srv. např. MAREK, Jaroslav. Bloch, Luden Febvre, Annales. In: Dějiny a současnost, 
roč. 6, 1964, č. 7, s. 28-30. Další krátké statě týž tamtéž, č. 3, 6 a 8. 
^ Srv. OLŠAKOVÁ, Doubravka. Dobová recepce školy Annales v českých historických 

časopisech. In: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích..Cahier 
de CEFRES, n° 29, červen 2003, Cefres, Praha 2003, s. 179-196. 

Srv. např. RAK, Jiří. Zrod novodobé husitské tradice. In: Husitský Tábor, 2, 1978, s. 
97-106. Týž. Osudy české Walhally. In: Husitský Tábor, 6-7, 1983-1984, s. 215-238. 
VLNAS, Vít. Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha: Mladá fronta, 1993. 
GALANDAUER, Jan. Bitva u Zborová. Česká legenda. Praha: Havran, 2002. s. 79-149. 
Atd. 
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stalo zavržení metodologie en bloc, což je postoj, který přetrvává u této 

generace i po roce 1989. 

V závěru se pak snažím skloubit jednotlivé závěry těchto dvou 

metodologicky značně odlišných částí a podat vysvětlení specifických 

fenoménů, které se odklánějí od většinového modelu vývoje. 

2. Terminologie 

Povaha předkládaného výzkumu, který se soustředí na analýzu 

dat emigrantů žádajících o domicil či o naturalizaci v Paříži ve 

2. polovině 19. století, nutně vyžaduje komparativní přístup. K jeho 

úspěšnému zvládnutí je zapotřebí jasně definovat a objasnit několik 

bodů, na něž se tento výzkum soustředí, eventuálně i upozornit na 

možná úskalí, s nimiž se může badatel v průběhu výzkumu setkat. 

Předmětem komparace je formování národní identity ve vztahu 

k národnímu či nadnárodnímu státu v multinacionálním prostředí Paříže 

druhé poloviny 19. století. Metodologickým východiskem jsou teorie 

zabývající se vývojem národních hnutí v Evropě v 19. století, především 

však ty teorie nacionalismu, v nichž je do centra dění postaven stát.83 

Vzhledem k tomu, že předmětem komparace jsou jak národy, jež 

jsou v odborné literatuře považovány za tzv. státní národy (Nizozemí, 

Německo, Itálie), tak i národy považovány za „nevládnoucí etnické 

skupiny", zaměříme se při komparaci především na shodné prvky 

zastoupené u všech skupin stejně.84 Tímto prvkem je schopnost 

formulovat myšlenku vlastního státu (ať už státu samostatného či státu 

v kontextu multistátních říší) a schopnost vůdčích elit prosadit ji mezi 

obyvatelstvem nejen dovnitř své vlastní skupiny, ale také navenek (tj. 

do zahraničí). Jedná se tedy o výzkum, který se vzhledem ke specifické 

aJ S r v - Následující kapitolu III. 2. Nacionalismus a stát 
HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, Praha: Svoboda, 1986, s.59-

62. 
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skupině svého výzkumu (emigranti v Paříži ve 2. polovině 19. století) 

musí nutně zaměřit nejen na vlastní „komunikaci" uvnitř národního 

hnutí, ale i na jeho „hráče venku", tj. na představitele emigrace a na 

jejich schopnost ovlivňovat dění jak uvnitř národa, tak i v zahraničí. 

Vlastním cílem komparace je prokázat či vyvrátit přímý vztah mezi 

schopností formulovat „ucelený" program národního hnutí a 

formováním „státní", potažmo „národní" identity jednotlivých emigrantů. 

Kritériem komparace je vztah k vlastnímu, „národnímu" státu, 

jehož proměny jsou sledovány na straně jedné u emigrantů a na straně 

druhé uvnitř národního hnutí. K formulaci ideje vlastního státu došlo 

v průběhu 19. století ve všech národních hnutích. Vazba mezi 

nacionalismem a schopností formulovat myšlenku vlastního státu je 

rozvedena v kapitole III. 3. Nacionalismus a stát Tam, kde to bude 

nutné, se pokusíme přihlédnout i k dalším kritériím (případ Německa), 

tento postup však představuje spíše výjimku, nežli pravidlo. 

Podle teorií nacionalismu, které staví do centra své pozornosti 

stát a formulaci „národního programu" podmiňují uvědoměním si 

vlastního postavení národa ke státu, by měla tato fáze formulace 

vlastního „státního" programu (čti nacionalistického) probíhat 

v kontextu každého národního hnutí v různém období. Z tohoto důvodu 

pro náš případ nepřipadá v úvahu diachrónni postup, nýbrž metoda 

synchronická zaměřující se na průběh tohoto fenoménu v jednotlivých 

případech. 

Velkým problémem tohoto výzkumu je na prvý pohled 

komparace nesrovnatelného: vedle sebe zde stojí v jedné řadě jak tzv. 

„malé národy", tak i národy „velké" a státní. Pojem „malých národů" se 

stal v historiografické produkci teorií nacionalismu zavedeným 

termínem,85 stejně jako pojem „státní národ".86 Tyto pohledy však 

vycházejí z konečného stavu historického vývoje, kdy byl proces 

85 V Čechách je zvláště známá terminologie a pojmové rozlišení Miroslava Hrocha. Srv. 
HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, Praha: Svoboda, 1986. Dále 
srv. četná díla k nacionalismu, jejichž souhrnný přehled je uveden v kapitole VII. 
Bibliografie. 
6 K vývoji pojmu státních národů viz. dále. 
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formování národního státu či „malého národa" již zcela ukončen. 

V okamžiku, kdy v našem výzkumu disponujeme na jedné straně 

širokou srovnávací bází (7329 emigrantů) a na straně druhé jsme 

schopni podat stručný přehled konceptů státu vytvořených „elitami" a 

jejich rozšíření ve společnosti, se nemusíme omezovat jen na „elitní" 

koncepty národních hnutí, ale můžeme se soustředit na dynamický 

proces šíření těchto koncepcí i v těch nejnižších vrstvách. Francouzské 

cizinecké registry tak představují zřejmě největší soubor sociologických 

„dotazníků" v 19. století.87 

Problematika tzv. „státních" národů je navíc v poslední době 

velmi často „zpochybňována" rozvojem tzv. regionálních studií (area 

studies).88 V případě Francie dochází k tomuto vývoji jak „shora", tj. 

z pohledu existence samotného francouzského státu,89 tak i „zdola", tj. 

z pohledu integrace jednotlivých historických regionů.90 Oblast Belgie, 

Nizozemí a Lucemburska bývají již tradičně nahlíženy v kontextu 

regionálních studií a jejich pojetí státu má v tomto kontextu 

k regionálnímu východisku nejblíže. V případě Německa je velkým 

problémem nerovnoměrný vývoj tzv. Landesgeschichte a 

Regionalgeschichte v období 1949 - 1989 v SRN a NDR.91 Stejný trend 

lze vystopovat i v případě habsburské monarchie. Ta se sice roku 1918 

rozpadla v samostatné nástupnické státy, od 90. let 20 . století však 

nelze přehlédnout problém rozvoje studií na téma historických regionů 

zejména příhraničních oblastí: Slezsko, Morava, Sedmihradsko, atd. 

Další vývoj se bude odvíjet v závislosti na příklonu k pohledu „zdola", tj. 

s největší pravděpodobností povede k rozdrobení pohledu na národní 

87 K registrům viz 1.3. Rozbor zkoumaného fondu a jeho výpovědní hodnota. 
88 ŘEZNÍK, Miloš. Národní kategorie a současná historiografie. In: Dějiny - Teorie -
Kritika. Roč. 3, 2006, č. 1, s. 7-34. 
89 WEBER, Eugen. Peasants into Frenchmen. The modernization of rural France, 1870-
1914. Stanford: Stanford University Press, 1992. (l.vydání 1976) 
90 LE ROY LADURIE, Emmanuel. Histoire de France des régions. La périphérie 
frangaise, des origines ä nos jours. Paris: Seuil, 2001. 
91 BUCHHOLZ, Werner. Vergleichende Landesgeschichte und Konzepte der 
Regionalgeschichte von Karl Lamprecht bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1990. In: 
BUCHHOLZ, Werner (ed.). Landesgeschichte in Deutschland. Bestandsaufnahme -
Analyse - Perspektiven. Paderborn: Ferdinand Schöning, 1998, s. 11-60. 
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celek jako takový. Dva důvody budou hrát prim: prvním je politický tlak 

regionálních hnutí, jemuž bude podléhat i společenská poptávka po 

„příběhu" nikoli již národa, ale regionu a jeho obyvatel.92 Druhým jsou 

důsledky tzv. „textuálního obratu" v historiografii, které v dlouhodobém 

výhledu povedou k odklonu od politických dějin... 

V kontextu tohoto vývoje je samozřejmě nutno znovu 

přehlédnout i dosud používanou terminologii, jejíž základy byly položeny 

v 70. - 80. letech 20. století. Základní rozdíly mezi termíny tak, jak se 

používají v západní a ve východní Evropě, zůstávají stejné. V tomto 

kontextu zde musíme zopakovat upozornění na problematické používání 

pojmů jako „nationality", „nation" a „citoyenneté". Vzhledem 

k historickému vývoji v západoevropském prostoru v sobě termín 

„nation" (česky „národ") zahrnuje odkaz nejen na kulturní společenství 

lidí hovořících stejným jazykem, ale také komunitu obyvatel jednoho 

státu.93 Rozdíly v tomto pojetí jsou minimální: francouzština klade 

například větší důraz na jazykovou jednotu nežli angličtina, která 

zdůrazňuje „státní" aspekt.94 Odlišnou terminologii nežli tu, která čerpá 

z historického vývoje tzv. „státních národů",95 však nalezneme ve 

střední a ve východní Evropě. Anglickému či francouzskému pojmu 

„nation" zde vlastně odpovídá pojem „nationality" (národnost), který se 

zakládá především na odkazu k etnické příslušnosti k tomu kterému 

národu, zatímco příslušnost ke státu je zde vyjádřena pojmy 

„citoyenneté", „citizenship" - česky „státní příslušnost", „státní 

občanství". 

Toto terminologické rozlišení pochází z 2. poloviny 20. století a 

opírá se především o chápání daného problému ve 20. století, tedy 

v době, kdy se existence národních států stala po 1.světové válce „fait 

accompli". Jak však dokazují poslední výzkumy na téma zákonů o 

92 Nezanedbatelnou roli zde hraje i regionální politika Evropské unie a její vliv na 
společnost. 
" HROCH, Miroslav. V národním zájmu. Praha: NLN, 1999, s. 8. 

Tamtéž. 
95 v / 

V19. století máme tímto pojmem na mysli Francii, Španělsko, Nizozemí, 
Portugalsko, Velkou Británii, Dánsko a Švédsko. 
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občanství, pasech, apod., člověk 19. století si byl vědom své etnické 

příslušnosti, kterou je možno definovat na základě „primordiálních" 

znaků (řeč, zvyky, smýšlení), stejně jako si uvědomoval svou 

„domovskou příslušnost", která však nebyla vnímána ve smyslu dnešní 

„citoyenneté", tedy „státní příslušnosti", ale naopak jen jako příslušnosti 

k místu, které k němu mělo v případě jeho nemohoucnosti, stáří či 

pozbytí majetku „zaopatřovací povinnost". Tento koncept se rozvinul 

především v prostoru dnešního Německa a habsburské monarchie.96 

Nejedná se tedy o důsledky vývoje, jehož hybným momentem byl 

nacionalismus, ale právě naopak o vývoj, který je nutno nahlížet 

v širším celospolečenském, resp. však státním kontextu. Pokud se 

soustředíme na tento úhel pohledu, zjistíme, že změna, která proběhla 

v 19. století, byla změnou velmi pomalou, určovanou od 18. století97 

především státní politikou, na níž byl problém „národní", resp. „etnické" 

příslušnosti naroubováván teprve v době poslední třetiny 19. století. 

Zatímco „domovské právo" existovalo po celou zmiňovanou dobu, jeho 

vymezování etnickou příslušností probíhalo v Německu především od 

druhé poloviny 80. let 19. století. Kořeny tohoto etnického vymezování 

státní příslušnosti nalezneme v konceptu asimilační politiky hlásané 

Heinrichem von Treitschkem, který od roku 1863 hlásal nutnost splynutí 

národa a státu.98 Od roku 1886, kdy byl vydán tzv. Ansiedlungsgesetz, 

dochází ve východním Prusku k vyhranění etnického principu, kterému 

se dostává i státní podpory. Ta dosahuje výše 100 miliónů říšských 

marek (8% pruského rozpočtu), které jsou určeny „zur Stärkung und 

Vermehrung des deutschen Elements gegen polonisierende 

Bestrebungen".99 

Chceme-li tedy hovořit o terminologické stránce daného 

problému, je nutno uvědomit si, že termíny, jež si vytvořili historikové 

9(J Srv. dále, kapitola II. 2. Právní zakotvení modelu „státní příslušnosti". 
Konskripční zásady byly popp/é kodifikovány roku 1804. Srv. STOKLASKOVA, 

Zdenka. „Cizí je cizinec jen v cizině" (Pojetí cizince v polovině 19. století na Moravě). 
In: Český časopis historický, roč. 97, 1999, č. 4, s. 759, pozn. 8. 

MURDZEK, Benjamin P. Emigration in Polish social-political thought. New York: East 
European Quaterly, 1977, s. 6. 
99 Tamtéž. 
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ve století dvacátém, ve století devatenáctém neexistovaly, resp. nebyly 

„společensky kodifikovány". O tom se můžeme přesvědčit na příkladu 

zkoumaných pojmů a jejich rozboru v Ottově slovníku naučném. 

Vysvětlení některých pojmů bezesporu překvapí.... Národ je zde 

charakterizován jako „hromadný název příslušníkův jednoho plemene, 

majících společný původ, společný jazyk, společné mravy, zvyky, 

tradice, společnou literaturu i osvětu." 100 Dále je zde rozlišováno mezi 

širším vymezením národa, což jsou například Slované, zatímco v užším 

slova smyslu je možno hovořit o národu českém, slovenském, atd.101 

Národnost je pak definována jako „soubor znaků charakterizujících 

národ, z nichž na předním místě se klade jazyk jakožto známka 

nejzjevnější",102 při definici tzv. „politického národa" splývá definice 

národa se státem. Pojem „politický národ" je ilustrován na příkladu 

„uherského národa", „ve kterémžto smyslu zahrnují se názvem tím 

všechny národy státu Uher. Název tento jest vlastně nesprávný a užívají 

ho rádi ti, kdož ve státě mnohonárodovém upírají jednotlivým 

národnostem právo na samobytnou právní existenci, osobujíce právo 

takové jen národu panujícímu."103 Postoj české politiky konce 19. století 

vlastně nebylo možno vyjádřit lépe, nežli touto definicí. 

Slovo „etnikum" Ottův slovník naučný nezná, existuje pouze 

„ethnicism", který je definován následně: „Ve Starém Zákoně u 

přirovnání kl idu vyvolenému či Israelitům nazývání slovem éuvoi, 

gerites, národové všickni, kdož nebyli monotheisté, tudíž pohané, 

modloslužebníci a slovem e. značilo se pohanství nebo mnohobožství 

vůbec. Názvy ty potom přešly též do písem Nového zákona: ethnici 

(ÉUVÍKOI), t.c. pohané."104 Etnografie či etnologie se podle Ottová 

100 Ottův slovník naučný, XVII.díl. Praha: Jan Otto, 1908, s. 1046. (elektronická verze) 
101 K problematice koncepce širšího a užšího pojetí národa v 19. století, srv. MACURA, 
Vladimír. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Praha: H&H, 1995, 
s. 157. 
102 Ottův slovník naučný XVII.díl. Praha- Jan Otto, 1908, s. 1046. (elektronická verze) 
103 Tamtéž. 
104 Ottův slovník naučný VlII.díl. Praha: Jan Otto, 1894, s. 779. (elektronická verze) 
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slovníku naučného vztahuje výhradně k národu.105 Státní občanství je 

definováno za pomoci hesla „státní občan", jímž je „fyzická osoba, která 

vzhledem ke státu jistá práva a povinnosti, jejichž souhrn se nazývá 

občanstvím státním?™ Státní příslušnost zde nenalezneme, termín 

„příslušnost" znamená „právo a povinnost úřadů vyřizovati záležitosti, 

které jim zákonnými předpisy k vyřizování jsou přikázány."107 

Překvapivé je tedy především velmi široké pojetí národa, slovo 

národnost svým způsobem koresponduje dnešní definici etnika, což je 

jedno z nejmladších českých slov češtiny 19. století.108 Nejedná se však 

o české specifikum: vývojová posloupnost lexikálního pole „etnikum" se 

vyvíjela přibližně stejným tempem např. i ve francouzštině: 1882 -

ethnique (ve smyslu pohanský již 1752), ethnie, n.f. - 1896, ethnicité, 

n.f. -1990.109 

Rozpor v české dobové terminologii je následující: v Ottově 

slovníku naučném je národ definován především za pomoci kulturního 

konceptu národa, v polemice s pojetím „politického národa" se však 

hovoří o „samobytné právní existenci" národnosti... 

Tento fakt není důsledkem vývoje poslední třetiny 19. století, jak 

bychom se mohli domnívat na základě vývoje českých státoprávních 

dějin tohoto období, nýbrž v 19.století reflektuje - podle mého názoru -

negaci konceptu národního státu v Evropě samu o sobě, kterou s sebou 

přinesla dobová reakce na Francouzskou revoluci ve střední Evropě. 

Tento fenomén vystupuje nejzřetelněji na povrch v polovině 19. století 

v kontextu dobových polemik o postavení národnostních menšin 

v habsburské monarchii. Příkladem zde může být nejen „fascinace" 

105 Ottův slovník naučný. XVII.díl. Praha: Jan Otto, 1901, s. 1051. (heslo „národopis") 
(elektronická verze) 
106 Ottův slovník naučný, XVIll.díl. Praha: Jan Otto, 1902, s. 526. (elektronická verze) 
107 Ottův slovník naučný. XX.díl. Praha: Jan Otto, 1903, s. 710. (elektronická verze) ^ 
108 Lexikální slovník ÚJC A V ČR uvádí nejstarší dochovaný zápis k roku 1866 a to jeste 
v podobě slova ethnografie. (Jan Neruda. Feuilleton. In: Národní listy, 1866). 
109 Version éiectronique du Nouveau Petit Robert, dictionnaire anaiogique et 
aiphabétique de iangue frangaise. Paris: Dictionnaires Le Robert - Disque optique CD-
ROM Version 1.1., 1996, viz příslušná hesla. 
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českého národního hnutí „vlámským" hnutím v Belgii/10 ale především 

polemika Lva Thuna s Ferenczem Pulszkým o postavení Slováků 

v Horních Uhrách. Ferenc Pulszký v dopisu z 13. září 1842 Lvu Thunovi 

objasňuje, že po slovanských obyvatelích Horních Uher nechtějí Maďaři 

nic více, nežli chtěli Angličané po keltském obyvatelstvu Walesu a 

Skotska nebo Francouzi po Bretoncích či Alsasanech.111 Lev Thun však 

Pulszkého odkazuje na právní zakotvení ochrany keltštiny ve Velké 

Británii nebo na postavení Alsasanů ve Francii,112 čímž fakticky popírá 

existenci „státního národa" v 19. století nejen ve Francii, ale také ve 

Velké Británii. 

Základní otázkou tedy je, nakolik odpovídá dnešní definice 

národního státu a státního národa dobovému společenskému myšlení.... 

V češtině totiž obsahuje odkaz na státoprávní kontext slovo národnost, 

nikoli národ. Vede nás k tomu nejen terminologické rozlišení, ale také 

faktické užívání tohoto pojmu. Slovu národ navíc v dobovém myšlení 

schází jeho „státní" aspekt, tj. explicitní odkaz na existenci státu, jeho 

teritoria, hranic, státních složek, apod.113 V historickém kontextu prostě 

jen odpovídá státoprávnímu vývoji. Co když se prostě jen jedná o 

fenomén, který lexikální zásoba a její proměna zachycuje se zpožděním 

několika generací? Co když se snažíme definovat terminologii struktury 

myšlení dříve, nežli se tato struktura objeví v pro historika jasně 

definované podobě? (Kterou je v tomto kontextu koincidence historické 

reality a užívaného pojmu.) Jsme si vědomi toho, že existující 

terminologie je nezbytnou podmínkou odborné debaty, rádi bychom 

však upozornili na to, že pojmy, jež používáme s naprostou 

samozřejmostí, nemusí odpovídat (v českém kontextu) dobovému 

myšlení. 

110 Srv. OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Francie jako padlý Babylón i pozemský ráj? Obraz 
Francie a Francouze v českém tisku 19. století. In: FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiri -
MALÍŘ, Jiří. Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice moravská, 2005, s. 
184. 
111 THUN, Leo. Die Stellungen der Slowaken in Ungarn. Prag: (b.n.), 1843, s. 28. 
112 Tamtéž, s. 42-45. 
113 Srv. dále. Kapitola V. 1. „Přirozené hranice" českého národa? 
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Čeština 19. století zná ještě jedno slovo pro pojem národ: iid. 

Ottův slovník naučný jej definuje následujícím způsobem: „Lid jest 

vůbec hromada lidí. Pojem lid není ani přesně vymezen, ani ustálen: 

v nejširším smysle znamená lid tolik jako národ, v užším smysle však 

pouze tu část národa, kterou označujeme blíže jako lid obecný (...)."114 

Jak poznamenal již Jiří Kořalka ve svém spisu z roku 1969, specifikum 

českého pojmu iid vychází především z vývoje tohoto pojmu 

v 19. století: v latině se výrazu „nation" používá pro společenství 

vymezené svým narozením, výraz „populus", který se dnes do češtiny 

překládá jako „lid", ve svém původním významu však znamená 

„plnoprávné, politický aktivní obyvatelstvo"115. V češtině však tomuto 

pojmu schází jeho politický rozměr a je vnímán jen ve svém - dnešním 

jazykem řečeno - etnografickém významu. Na specifické postavení 

slova „lid" v českém prostředí nás upozorňuje například i překladatelská 

praxe konce 19. století. Jindřich Vančura ve svém překladu díla Ernesta 

Denise terminologicky rozlišuje mezi jednotlivými překlady slova „le 

peuple": v kontextu státoprávních snah či v kontextu historického 

vývoje překládá toto slovo konzistentně jako „národ", vyskytuje-li se 

toto slovo spíše v etnologickém a etnografickém kontextu, překládá jej 

jako slovo „lid".116 Samotné slovo „le peuple" vyjadřuje obé a je možno 

jej používat v obou kontextech.117 Nás však zaráží Vančurův koherentní 

překlad a jeho rozlišování. Pokud Ottův slovník naučný definuje slovo 

„lid" na stejné významové úrovni, na jaké se nachází např. i 

francouzské slovo „le peuple", proč najdeme u Vančury tak striktní 

rozlišení? 

114 Ottův slovník naučný. XV.díl. Praha: Jan Otto, 1900, s. 1045 (elektronická verze). 
115 KOŘALKA, Jiří. Co je národ? Praha: Svoboda, 1969, s. 14. „ , 
116 Srv. OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Politická funkce Vančurova překladu druhého dílu treti 
části Denisovy trilogie Čechy po Bílé hoře. Bakalářská práce. Praha: IMS FSV UK, 
1999. 

117 Version éiectronique du Nouveau Petit Robert, dictionnaire analogique et 
alphabétique de iangue frangaise. Paris: Dictionnaires Le Robert - Disque optique CD-
ROM Version 1.1., 1996, heslo peuple - vybrané příklady: « Le droit des peuples ä 
disposer d'eux-mémes. » ; « Le peuple élu» ; «Le peuple d'un bourg, d'un village. » 
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Pojďme ještě dále do minulosti: V prvním dílu Palackého 

rukopisu Geschichte von Böhmen požádala vídeňská cenzura v příběhu 

o mýtickém počátku Čech, který zpodobňovala kněžna Libuše, jíž 

dosadil na knížecí stolec lid, aby Palacký nahradil slovo „lid" (Volk) 

slovem „Čechové".118 Palacký v německém vydání ponechal „Volk", ve 

svých českých Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě z roku 

1848 na stejném místě použil slova „národ". Ještě na počátku roku 

1848 s největší pravděpodobností neexistovalo jasné rozlišení mezi 

„národem" a „lidem" tak, jak jej známe my, a oba pojmy splývaly. 

Existovalo však již o necelé půlstoletí později u Vančury, který tuto 

proměnu vnímání ve svém překladu reflektuje. 

V mnoha pracích se tento terminologický problém opomíjí. Na 

toto středoevropské specifikum by se však nemělo zapomínat: 

jednoznačně totiž poukazuje na rozdílný vývoj nacionalismu v tomto 

prostoru. Odlišný vývoj těchto pojmů je dán odlišným historickým 

vývojem. „Terminologie živého jazyka se vyvíjí v souladu se 

společenskou skutečností a ve vší stručnosti obráží složité historické 

osudy."119 

3. Rozbor zkoumaného fondu a jeho výpovědní 

hodnota 

Velkou roli sehrály ve vývoji evropských národních společností 

statistiky, k jejichž velkému rozvoji došlo především ve 2. polovině 

19. století. Číslo se stalo mocným hybatelem, na němž zakládaly 

nevládnoucí etnické skupiny své nároky a vládní kruhy svou moc.120 

Zatímco 18. století se opíralo především o teoretické propočty, 

118 KOŘALKA, Jiří. František Palacký (1798-1876). Životopis. Praha: Argo, 1998, s. 
164. 

^ KOŘALKA, Jiří. Co je národ? Praha: Svoboda, 1969, s. 15-16. 
Srv. např. STAIF, Jiří. Obezřetná elita. Česká společnosti mezi tradicí a revolucí 

1830-1851. Praha: Dokořán, 2005, s. 114-117. 
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osvícenectví přichází s požadavkem přesných informací, jejichž získání 

bylo motivováno především možností zajistit dostatečnou obranu 

státu.121 Stát se však začíná postupně zajímat i o další kvantifikovatelné 

údaje, jejichž cílem není jen získat přesnou představu o počtu, ale na 

základě té či oné proměnné určit či spíše odhadnout chování 

společnosti. 

Mezi jeden z nejstarších pokusů o kvantifikující analýzu chování 

společnosti patří založení nejstaršího statistického úřadu v Evropě, který 

vznikl roku 1756 ve Švédsku s cílem sledovat pohyb obyvatelstva 

v zemi.122 Ke stejnému kroku přistoupila v době prvního císařství i 

Francie. Roku 1808 vznikají na podnět francouzského ministra vnitra 

dotazníky mapující míru migrace v nově nabytých francouzských 

územích. Koncem roku 1811 zasílá hrabě Montalivet dotazníky týkající 

se problému migrace na sever Francie, tj. na bývalá území německých 

států. Stejné dotazníky již předtím vyslalo ministerstvo vnitra i do 

departementů nacházejících se na území dnešního jižního Nizozemí a 

Belgie. V těchto dotaznících se má jasně stanovit počet cizinců v daném 

kraji, místo jejich původu, data příchodu a odchodu, kraj, kam 

odcházejí, profese a částku, kterou si s sebou odnášejí. Tyto dotazníky 

však byly rozesílány starostům, kteří byli pověřeni jejich vyplněním 

z titulu zástupce státní moci v kraji. Různí starostové však postupovali 

různě: někteří opsali údaje ze starších dat, která měli k dispozici, někteří 

užili starších statistik vydaných pasů, ale i jiných, zatímco někteří další si 

najali experty seznámené s celkovou situací v kraji.123 Ke kvantifikaci 

údajů v dnešním slova smyslu však ve své době nedošlo, částečně na 

121 Tzv. „statistická ústřední komise" existovala v rakouském císařství od roku 1863, 
její založení však bylo projednáváno ve státní radě již roku 1810! S nařízeními, jejichž 
cílem bylo shromáždit materiál statistické povahy, se setkáváme již za vlády Marie 
Terezie a v těchto snahách pokračovali i další panovníci. Zemský statistický úřad vznikl 
v Cechách v roce 1898, na Moravě a ve Slezsku 1899. Srv. Ottův slovník naučný, 
XXIV.díl. Praha: Jan Otto, 1906, s. 17. (heslo statistika) 

Tamtéž. Vzhledem k naší pracovní hypotéze, která vychází z toho, že migrace 
obyvatelstva měla přímý vliv na utváření zákonů o občanství, a tedy i na pojetí národa 
jako takového, by bylo bezesporu zajímavé zaměřit se na analýzu švédských zákonů 
k udělování občanství. 
123 LUCASSEN, Jan. Migrant Labour in Europe 1600-1900. The Drift to the North Sea 
London: Croom Helm, 1987, s.15. 
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tom nese vinu i změna režimu ve Francii,124 a dotazníky byly posléze 

byly zapomenuty. K jejich využití došlo teprve v 80. letech 20. století, 

kdy na jejich analýze založil Jan Lucassen svou teorii migrace v Evropě 

v 17. -19. století.125 

Statistiky týkající se přímo registrace počtu cizinců v zemi byly 

zavedeny v roce 1851, kdy bylo rozhodnuto o pětiletých intervalech 

jejich sčítání.126 Polovina 19. století je také obdobím, kdy roste počet 

statistik, které má badatel k dispozici. Ani tyto statistiky však nejsou 

kompletní a pětiletý interval sčítání není respektován, jak o tom svědčí 

scházející zápisy v Annuaire statistique de la Ville de Paris.127 

Kvantifikace údajů však s sebou přinášela i požadavek jasné a 

striktní definice předmětu sčítání: cizince. Jak odpověděl již v roce 1811 

jeden ze starostů obce na severu Francie: „...abychom mohli říci, jak 

mnoho jich je, musíme být přesně instruováni o tom, kdo je tímto 

pojmem myšlen, jak dlouho musí žít ve městě a nakolik musí být 

zapojen do místního života, aby již nebyl považován za cizince."128 Aby 

mohlo dojít ke „kvantifikovatelnosti" jedince, muselo samozřejmě dojít 

k jeho přesné definici. Zvláště signifikantní je v tomto ohledu příklad 

vnímání Poláků ve Francii, kteří jsou i po třetím dělení Polska uváděni 

v oficiálních francouzských statistikách jako Poláci, přestože se vlastně 

jedná o poddané pruského, rakouského a ruského panovníka.129 

124 K problematice kontinuity vedení statistik ze strany různých ústavních režimů 
francouzského státu viz dále. 
125 Srv. Tamtéž. 

NOIRIEL, Gérard. The French Melting Pot. Immigration, Citizenship and National 
Identity. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1996, s. 53. 
127 Annuaire statistique de ia Ville de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1882, s. 144-
147. (Statistiky za rok 1881). Většina publikací zabývajících se cizinci v Paříži odkazuje 
pouze na údaje z roku 1881, k pozdějším údajům, které se nám ani nepodařilo 
dohledat, se neodvolává ani jedna z nich. Srv. např. Annuaire statistique de la Ville de 
Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1887. nebo Annuaire statistique de la Ville de Paris. 
Paris, Imprimerie nationale, 1892. Z publikací zabývajících se emigrací v Paříži ve 2. 
polovině 19. století, kde tato data schází: KASPI, André, MARĚS, Antoine. Paris des 
étrangers. Paris: Imprimerie Nationale, 1989. Atd. (viz kap. VIII. Bibliografie) 

LUCASSEN, Jan. Migrant Labour in Europe 1600-1900. The Drift to the North Sea 
London: Croom Helm, 1987, s.15. 
129 / 

NOIRIEL, Gérard. La tyrannie du national: le droit d 'asiie en Europe (1793-1993). 
Paris: Calmann - Lévy, 1991, s. 77. Konstatování Gérarda Noiriela, který tvrdí, že 
Poláci byli vedeni v oficiálních statistikách „...alors méme qu' i l n'existe plus ni nation 
ni Etat polonais" považuji za kardinální nedopatření a tvrdím, že polský národ existoval 
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Problém „kvantifikace" cizince v té podobě, v jaké jej nastolil 

roku 1811 jeden ze severofrancouzských starostů, byl vyřešen teprve 

v roce 1872, kdy byl na Mezinárodním kongresu statistiků řešen 

problém, jak přistupovat k problému národnosti ve statistikách jako 

takových. Varianty byly dvě: upřednostnit právní aspekt, tj. zaměřit se 

na zemi původu cizince, nebo zvolit tzv. etnický přístup a vést 

národnost cizince v závislosti na jeho vlastním cítění. Nakonec byl přijat 

princip, na jehož základě je „the language of origin or most commonly 

spoken is the sole ethnographic criterion that the census may retain"130 

Tento princip však vedl v multinacionálních říších ke značným 

problémům, poněvadž obcovací řeč {die Umgangssprache) se např. 

v tradičně dvojjazyčných společnostech, kde byl jazyk menšinového 

etnika ustaven jako tzv. úřední jazyk, nejevila jako zcela objektivní 

kritérium.131 

Problém znalosti přesného počtu cizinců na území státu však 

zůstával problémem po celé 19. století. Přestože měli např. ve Francii 

hoteliéři od roku 1791, kdy byl publikován zákon o povinném vedení 

zápisu cizinců, formálně povinnost vést tzv. „návštěvní knihy", kam měli 

zaznamenávat příchozí cizince, nedělo se tak.132 Stejně tak byly nedbale 

vedeny i oficiální státní registry cizinců. V případě velkého počtu cizinců, 

kteří přicházejí ze zemí různého civilizačního stupně a u nichž tedy 

nejsou k dispozici doklady o občanském statutu, dochází dokonce 

k zápisu pouze na základě jejich ústního prohlášení, které není nikterak 

korigováno.133 

i po dělení Polska... Právě na tomto poznatku lze jednoznačně vidět, jak rozdílné je 
vnímání národu ve vztahu ke státu v západní Evropě. Existence národu bez státu je 
podle této Noirielovy interpretace zcela vyloučena. 
130 Citováno podle NOIRIEL, Gérard. The French Melting Pot. Immigration, Citizenship 
and National Identity. Minneapolis, London: University of Minnesota Press 1996 s 
53. ' 
131 v v v Srv. napr. KOŘALKA, Jiří. Ceši v habsburské říši a v Evropě, 1815-1914 Praha-
Argo, 1996, s. 139. 

Stejná opatření platila od roku 1746 i v rakouské monarchii - srv. STOKLÁSKOVÁ, 
Zdenka. „Cizí je cizinec jen v cizině" (Pojetí cizince v polovině 19. století na Moravě) 
In. Český časopis historický, roč. 97, 1999, č. 4, s. 761. 

NOIRIEL, Gérard. The French Melting Pot. Immigration, Citizenship and National 
Identity. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1996, s. 49. 
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Ke změně dochází podle všeho teprve v roce 1893, kdy je v září 

publikován zákon podmiňující možnost získání práce na území daného 

města zápisem do registru na radnici či na policejní stanici.134 O 

zmatku, který panoval v úředních záznamech i po vydání tohoto 

zákona, svědčí oficiální vyjádření pařížské policejní prefektúry z roku 

1917, které praví: „La Direction de la Police Générale (...) précise que la 

gestion des étrangers par la Préfécture de Police ne date que de 1917. 

Auparavant cette gestion était assurée par les mairies, les étrangers, á 

leur arrivée, se faisant enregistrer dans la commune de la résidence 

choisie."135 Evidentně tak došlo k situaci, kdy faktická dvojkolejnost 

tohoto nařízení (zápis na radnici nebo na policejní stanici) vedla 

k obcházení zákona z roku 1893, neboť fakticky neexistoval žádný 

prostředek, jak cizince k registraci donutit. Na přihlášení příchodu do 

města však záležel i další osud cizince, neboť toto přihlášení se stalo 

základem pro jeho žádost o naturalizaci, kterou mohl podat deset let po 

svém příchodu do země. Jak uvidíme dál, z pohledu francouzské 

byrokracie byla situace ještě komplikovanější. 

K zápisu do registru měl cizinec stejně jako celé půlstoletí dříve 

zapotřebí jen rodný list. Stejná opatření platila i v případě žádosti o 

naturalizaci. Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 uznávající 

rovnost práv všech obyvatel v politické oblasti touto definicí neguje 

jakékoli výsady pocházející ze sféry nepolitického života (náboženství, 

barva pleti, národnost, atd.). Tento fakt do značné míry ovlivnil i 

pozdější vztah francouzského státu k cizincům žádajícím o naturalizaci. 

Ti jsou považováni po splnění předběžných podmínek (10 let 

nepřetržitého pobytu na území Francie od nahlášení domicilu, ev. bylo 

možno tuto dobu snížit vzhledem ke zvláštním zásluhám o Francii) za 

kandidáty na vstup do svazku státního společenství, a tudíž po nich toto 

společenství nemůže žádat žádné další údaje k jejich osobě, které by 

přesahovala data nezbytná k tomuto byrokratickému aktu. Z tohoto 

134 Tamtéž, s. 60. 
135 Archives de la Préfecture de Police, série D/B 302, s. 17. 
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důvodu byly v rámci francouzských úřadů a úředních statistik zakázány 

v 19. století dotazy týkající se rasových a etnických kritérií (na rozdíl od 

USA). Cizinec-kandidát na vstup do tohoto svazku tak předkládal 

společenství, které reprezentoval francouzský stát, jen nezbytně nutné 

údaje zaznamenané v křestním (rodném) listu: jméno, příjmení, datum 

narození, adresa bydliště, místo narození. Zřejmě v důsledku snahy o 

zjednodušení úředního řízení však došlo v případě poslední položky 

k úpravě, která v důsledku vedla k tomu, že na oficiálních žádostech 

měl cizinec uvést zemi původu. Do hry se tak dostává vlastní cizincův 

vztah k jednotce reprezentující jeho „pays" - zemi, ale i kraj. O tom, 

zda se jedná o stát, zemi či kraj, fakticky nikdo nerozhodoval, zpětná 

kontrola záznamů neexistovala, jednalo se totiž o vyplněné žádosti 

jednotného vzoru, které procházely dalším byrokratickým rozhodovacím 

procesem. 

Principy popsané výše, na jejichž základě byly registry cizinců po 

celou druhou polovinu 19. století vedeny, jdou vlastně proti etnickému 

principu uznaném statistiky.136 Stejně tak jdou však i proti „právnímu" 

principu, poněvadž připouštějí existenci takových státních útvarů, které 

již de iure neexistují (např. Polsko) či ještě neexistují (např. Německo). 

Nejednalo se však o statistiky, a proto se na ně tato nařízení ani 

nevztahovala. Podmínky naturalizace se v průběhu let měnily, změny 

však nebyly až tak významné a v našem výzkumu nehrají až tak velkou 

roli. 

Veškeré žádosti se v současnosti nacházejí v Archivu ministerstva 

spravedlnosti (Garde des Sceaux) a čítají více než 3000 kartónů. 

O tom, že nařízení přihlásit se k pobytu většina cizinců vůbec 

nerespektovala, svědčí většina zápisů v registrech pařížských radnic, 

které se týkají žádostí o naturalizaci, a nikoli přihlášení se k pobytu. 

Tento typ žádostí, tedy žádosti o naturalizaci, však měl být fakticky 

zasílán přímo na Garde des Sceaux. Úředník magistrátu tedy 

zaznamenal danou žádost jednotlivce, fakticky jí však postoupil dál a 

136 Viz výše. 
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neměl ve vztahu k ní žádné rozhodovací pravomoci. Na pařížských 

radnicích jednotlivých obvodů tak vznikl jakýsi pandán oficiálních fondů 

zachovaných na ministerstvu spravedlnosti (Garde des Sceaux). Tento 

pandán představuje část spisů dochovaných v VI.sekci městské správy 

(,administration communaié) Prefecture de la Seine, která v sekci 

Registres des vingt arrondissements de Paris 1791-1925 zahrnuje spisy 

okrskových radnic (Maries d'arrondissements), jež každá za svůj okrsek 

vedly tzv. Registres des Naturalisations et admissions en domicile. 

Tento fond s jednotnou signaturou Vbis + číslo dotyčného okrsku + 

pořadové číslo registru se skládá ze 66 přístupných registrů137 

následující struktury (pořadí je určeno podle nových arrondissements 

platných od 1.1.1860): 

Tabulka č. 1: Struktura fondu Registres des Naturalisations et 

admissions en domicile zachovaného v Archives de Paris 

Signatury Počet zápisů Časový rozsah 

Ier 
VbislI2 2 148 1858-1874 

arrondissement138 VbislI2 4 108 1874-1887 

VbislI2 5 1 1887-1910 

VbislI2 7 252 1887-1895 

2eme X X X 

arrondissement139 

ême Vbis3I2 2 124 1871-1884 

arrondissement140 Vbis3I2 3 231 1884-1891 
ême Vbis4I2 3 101 1871-1885 

arrondissement141 Vbis4I2 5 257 1889-1894 

137 Jak je patrné z pořadových čísel registrů, některé se opravdu nedochovaly, část 
registrů je také nepřístupná z důvodu špatného fyzického stavu, srv. dále pozn. 18-38. 

Další signatury nenalezeny. 
m Signatury Vbis2I2 1 (1863-76) a Vbis2I2 4 (1876-89) jsou nepřístupné z důvodu 
spatného fyzického stavu, další signatury nenalezeny. 
H 0 Signatura Vbis3I2 1 (1852-72) nepřístupna z důvodu špatného fyzického stavu, 
dalsi signatury nenalezeny. 
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geme Vbis5I2 1 97 1848-1872 

arrondissement142 Vbis5I2 2 64 1872-1881 

Vbis5I2 3 120 1881-1887 

Vbis5I2 4 204 1887-1891 

geme VD6 625 n°2 167 1850-1872 

arrondissement143 Vbis6I2 3 1 1872 

Vbis6I2 4 1 1872 

Vbis6I2 5 89 1872-1883 

Vbis6I2 7144 X 1889-1916 

yeme Vbis7I2 6 150 1848-1871 

arrondissement145 Vbis7I2 7 69 1871-1884 

Vbis7I2 8 138 1884-1890 
geme 

Vbis8I2 1 140 1848-1866 

arrondissement146 Vbis8I2 2 94 1866-1876 

Vbis8I2 3 178 1877-1887 

Vbis8I2 4 280 1887-1894 

Vbis8I2 5 314 1894-1911 
geme 

Vbis9I2 7 76 1848 

arrondissement147 Vbis9I2 8 131 1848-1868 

Vbis9I2 9 249 1849-1863 

Vbis9I2 14 120 1883-1886 

]_Qeme 
X X X 

arrondissement148 

141 Signatura Vbis4I2 4 (1885-89) nepřístupna z dôvodu špatného fyzického stavu, 
další signatury nenalezeny. 

Kompletně zachovaný fond, další signatury nenalezeny. 
143 Signatura Vbis6I2 6 (1884-92) nepřístupna z důvodu špatného fyzického stavu, 
signatura Vbis 612 7 (1889-1916) obsahuje pouze soupis cizinců bez udání jejich země 
původu. Z tohoto důvodu nebyl do našeho výzkumu zařazen, neboť jeho data pro nás 
nejsou nikterak relevantní. 
144 K této signatuře viz další informace v textu. 
145 Kompletně zachovaný fond, signatura Vbis7I2 11 (1886-95) obsahuje pouze zprávy 
o úředním zaslání oznámení. 

m? K o m P l e t n ě zachovaný fond, další signatury nenalezeny. 
Signatury Vbis9I2 10 (1863-72), Vbis 912 11 (1872), Vbis 912 12 (1872-76), Vbis 

912 13 (1876-83) a Vbis 912 15 (1886-88) nepřístupny z důvodu špatného fyzického 
stavu, další signatury nenalezeny. 
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^ jeme Vb is l l I2 2 80 1848-1850 

arrondissement149 Vbis l l I2 4 12 1868-1877 

Vb is l l I2 6 55 1877-1884 

Vb is l l I2 8 156 1888-1890 

X X X 

arrondissement150 

13eme X X X 

arrondissement151 

•ĵ eme Vbisl4I2 2 19 1872-1879 

arrondissement152 Vbisl4I2 3 64 1879-1888 

15eme Vbisl5I2 1 36 1867-1884 

arrondissement153 Vbisl5I2 2 36 1884-1888 

Vbisl5I2 3 75 1888-1890 

Vbisl5I2 4 106 1890-1894 

Vbisl5I2 5 106 1896-1902 

Vbisl5I2 6 169 1902-1911 

16eme X X X 

arrondissement154 

ĵ yeme X X X 

arrondissement155 

18eme Vbisl8I2 1 70 1848 

arrondissement156 Vbisl8I2 2 23 1869-1872 

Vbisl8I2 3 55 1872-1879 

Vbisl8I2 4 56 1879-1884 

Vbisl8I2 7 227 1887-1889 

" 8 Signatury VbislOI2 3 (1865-72) a VbislOI2 5 (1883-1919) nepřístupny z důvodu 
špatného fyzického stavu, další signatury nenalezeny. 
149 Signatury Vb i s l l I2 3 (1850-68) a Vb is l l I2 7 (1884-87) nepřístupny z důvodu 
špatného fyzického stavu, další signatury nenalezeny. 
150 Signatury nenalezeny. 
151 Signatury nenalezeny. 
152 Signatura Vbisl4I2 1 (1862-65) nepřístupna z důvodu špatného fyzického stavu, 
další signatury nenalezeny. 

Kompletně zachovaný fond, další signatury nenalezeny. 
Signatury nenalezeny. 

155 Signatury nenalezeny. 
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Vbisl8I2 8 360 1890-1893 

j geme Vbisl9I2 1 4 1871-1872 

arrondissement157 Vbisl9I2 2 58 1872-1877 

Vbisl9I2 4 20 1879-1881 

Vbisl9I2 5 35 1881-1884 

Vbisl9I2 6 48 1884-1886 

Vbisl9I2 7 84 1886-1888 

Vbisl9I2 8 94 1888-1889 

Vbisl9I2 9 118 1889-1890 

Vbisl9I2 10 120 1891-1892 

Vbisl9I2 11 146 1892-1894 

Vbisl9I2 12 157 1894-1896 

Vbisl9I2 13 163 1896-1899 

Vbisl9I2 14 134 1899-1906 

Vbisl9I2 15 156 1906-1912 

20eme Vbis20I 1 62 1848-1884 

arrondissement158 Vbis20I 2 56 1884-1888 

Vbis20I 3 74 1888-1891 

Vbis20I 4 84 1890-1892 

Vbis20I 5 101 1890-1894 

Celkem 66 

registrů159 

7322 zápisů X 

Jak z této tabulky vyplývá, převládají zápisy III. republiky 

v časovém rozsahu od roku 1871 dále a zápisy pořízené za II. republiky. 

Jedinými zápisy, které spadají do období II. císařství (1852-1871), jsou 

ty, které plynule navazují na registry vytvořené v době II. republiky. 

156 Signatura Vbisl8I2 6 (1884-87) nepřístupna z důvodu špatného fyzického stavu, 
další signatury nenalezeny. 

iss K o m P l e t n ě zachovaný fond, další signatury nenalezeny. 
159 K o m P , l e t n ě zachovaný fond, další signatury nenalezeny. 

J Jedná se o registr/, které byly přístupny badatelských účelům. Celkově obnáší 
tento fond 84 dochovaných registrů. 
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Počet zápisu z tohoto období je však ve srovnání s celkovým počtem 

zápisu zanedbatelný. Fakticky lze tedy považovat tyto statistiky za 

kompletně republikánské, neboť z celkového počtu 7322 zápisů jich do 

období II. císařství spadá jen 1263. Na III. republiku tedy připadá 6059 

zápisů, tj. cca 83%. 

Faktický nezájem Il.císařství o statistiky cizinců či o jejich počet 

konstatoval již Gérard Noiriel ve své analýze vztahu Francouzů a 

cizinců.160 Překvapující je však fakt, že fond Registres des 

Naturalisations et admissions en domicile byl veden po celou dobu své 

existence kontinuálně, o čemž svědčí zejména zápisy z přelomových 50. 

a 70. let 19. století. Na registry z II. republiky navazuje kontinuálně i 

přes 19-letý odstup III. republika. 

Principy, na nichž se měly tyto registry zakládat, tedy principy 

nepožadující žádné další doplňující informace mimo informace z 

rodného listu (tedy ani údaj o „pays d'origine") splňuje jediný registr: 

signatura Vbis6I2 7 z let 1889 - 1916, která zaznamenává výlučně 

údaje uvedené v rodném listu,161 čímž se pro náš výzkum stává 

paradoxně nepoužitelným. 

Fakticky však složení statistik v celém průběhu jejich existence 

podává důkazy o tom, že úředník poté, co se se žádostí seznámil, do 

její formulace nikterak nezasahoval. Svědčí o tom místy zcela 

zkomolené transkripce města či chyby v lokalizaci tohoto místa: velmi 

často jsou uvedena jen města, odkud cizinec pochází, bez udání dalšího 

důvodu, proč tomu tak je. Z takovýchto případů můžeme citovat 

Benátky, Berlín, Bonn, Brusel, Darmstadt, Frankfurt nad Rýnem, 

Hamburg, Karlsruhe, Koblenz, Kolín, Lübeck, Milán, Oldenburg, 

Sarrelouis (srv. Tabulka č. 2: Statistika země původu podle záznamů 

žádostí o udělení domicilu či natura Iizacě). V dalších případech figurují 

coby země původu pouze regiony, které byly součástí vyšších správních 

celků - států. (Srv. Tabulka č. 2: Statistika země původu podle 

160 NOIRIEL, Gérard. La tyrannle du national: le droit d'asHe en Europe (1793-1993) 
Paris: Calmann - Lévy, 1991. 
151 Srv. také pozn. 23. 
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záznamu žádostí o udělení domicilu či naturaiizace; a Tabulka č. 3: 

Statistika země původu podle záznamů žádostí o udělení domicilu či 

naturaiizace v závislosti na fakticky existujících státních útvarech (po 

roce 1871) 

Tabulka č. 2: Statistika země původu podle záznamů žádostí o 

udělení domicilu či naturaiizace 

počet procenta počet procenta 
Albánie 1 0,01 Naples 7 0,1 
Alžírsko 4 0,05 Nassau 18 0,25 
Amerika 3 0,04 Německo 549 7,5 
Andora 1 0,01 Neznámé 40 0,55 
Anglie 93 1,27 Norsko 4 0,05 
Anhaltsko 3 0,04 Oldenburg 6 0,08 
Argentina 1 0,01 Osmanská říše 2 0,03 
Bádensko 210 2,87 Piemont 18 0,25 
Baleáry 1 0,01 Polsko 147 2,01 
Bavorsko 264 3,62 Polsko 

Německé 
3 0,04 

Belgie 1448 19,77 Polsko Pruské 4 0,05 
Benátky 2 0,03 Polsko 

Rakouské 
15 0,2 

Berlín 4 0,05 Polsko Ruské 164 2,24 
Bonn 1 0,01 Portugalsko 7 0,1 
Brazílie 3 0,04 Porýnské 

Bavorsko 
31 0,42 

Brunšvicko 8 0,11 Poznaňsko 1 0,01 
Brusel 1 0,01 Prusko 564 7,70 
Bulharsko 4 0,05 Prusko 

Holandské 
1 0,01 

Cechy 32 0,44 Prusko 
Porýnské 

114 1,56 

Dalmácie 2 0,03 Rakouské 
soustátí 

1 0,01 

Dánsko 37 0,51 Rakousko 273 3,73 
Darmstadt 1 0,01 Rakousko-

Uhersko 
32 0,44 

Dolní 
Rakousko 

1 0,01 Rumunsko 98 1,34 

Dolní Rýn 1 0,01 Rusko 285 3,89 
E g y p t _ 17 0,23 Řecko 13 0,18 
Etats sades162 1 0,01 Řím 5 0,05 
Finsko 1 0,01 Římské státy 2 0,03 

162 Neznámá položka. 
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Frankfurt nad 
Rýnem 

17 0,23 Sardinie 5 0,07 

Gibraltar 2 0,03 Sarrelouis 1 0,01 
Halič 8 0,11 Sarthe 1 0,01 
Hamburg 8 0,11 Sasko 45 0,61 
Hanover 40 0,55 Sasko-

Kobursko 
3 0,04 

Hesensko 248 3,39 Šaško-
výma rsko 

2 0,03 

Hesensko 
Darmstadt 

18 0,25 Savojsko 97 1,32 

kurfiřtství 
Hesensko 

17 0,23 Sicílie 1 0,01 

Dolní 
Hesensko 

1 0,01 Skotsko 3 0,04 

Hesensko 
Rýnské 

3 0,04 Slezsko 7 0,10 

Holandsko 111 1,52 Slezsko 
Pruské 

2 0,03 

Holštýnsko 3 0,04 Srbsko 4 0,05 
Horní Mama 2 0,03 Svatý Dominik 1 0,01 
Horní Slezsko 1 0,01 Sýrie 5 0,05 
Irsko 27 0,37 Slesvicko 2 0,03 
Jamajka 1 0,01 Španělsko 68 ^ 9 3 
Kanada 1 0,01 Švédsko 9 0,12 
Itálie 830 11,34 Švýcarsko 360 4,92 
Itálie -
Piemont 

2 0,03 Švýcarsko 
Italské 

1 0,01 

Karlsruhe 2 0,03 Toskánsko 3 0,04 
Koblenz 1 0,01 Turecko 28 0,38 
Kolín 2 0,03 Turecko 

Asijské 
4 0,05 

Konstantinopo 1 0,01 Tyrolsko 3 0,04 
Kyklady 2 0,03 Tyrolsko 

Rakouské 
3 0,04 

Limburq 1 0,01 Uhry 59 0,81 
Litva 6 0,08 USA 8 0,11 
Lombardsko 3 0,04 Valašsko 1 0,01 
Lombardsko-
Benátsko 

3 0,04 Varšava 1 0,01 

Lübeck 1 0,01 Venezuela 1 0,01 
Lucembursko 507 6,92 Vestfálsko 14 0,19 
Meklenbursko 9 0,12 Wurtembersko 133 1,82 
Mexiko 1 0,01 Východní 

Flandry 
5 0,05 

Milán 1 0,01 Východní 
Indie 

1 0,01 

Míšeňsko 3 0,04 Zelený mys 1 0,01 
Morava 8 0,11 Celkem 7322 99,86 
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Takto tedy vypadá celkový přehled zemí a území, které označili 

pařížští imigranti za svou „pays ďorigine". Po převedení těchto údajů 

na faktický stav politické mapy Evropy ve druhé polovině 19. století, 

získáme následující tabulku. 

Tabulka č. 3: Statistika země původu podle záznamů žádostí o 

udělení domicilu či naturaiizace v závislosti na fakticky 

existujících státních útvarech (po roce 1871) 

Počet procenta Počet procenta 
Albánie 1 0,01 Mexiko 1 0,01 
Alžírsko 4 0,05 Německo1" 2439 33,79 
Amerika 3 0,04 Neznámé 40 0,55 
Andorra 1 0,01 Norsko 4 0,05 
Velká 
Británie 

96 1,31 Portugalsko 7 0,1 

J ^ e n t i n a ^ 1 0,01 Rakousko 347 4,74 
Baleáry 1 0,01 Rakousko-

Uhersko164 
32 0,44 

Belgie 1454 19,86 Rumunsko 99 1,35 
Brazílie 3 0,04 Rusko165 529 7,31 
Bulharsko 4 0,05 Řecko 13 0,18 
Dánsko 37 0,51 Srbsko 4 0,05 
Egypt 17 0,23 Svatý 

Dominik 
1 0,01 

Etats 
sades166 

1 0,01 Sýrie 5 0,05 

Finsko 1 0,01 Španělsko 68 0,93 
Francie157^ 101 1,38 Švédsko 9 0,12 
Gibraltar 2 0,03 Švýcarsko 361 4,92 
Holandsko 111 1,52 Turecko 35 0,48 
Irsko 27 0,37 Uhry 59 0,81 
Itálie 882 12,05 USA 8 0,11 
Jamajka 1 0,01 Venezuela 1 0,01 
Kanada 1 0,01 Východní 

Indie 
1 0,01 

Kyklady_ 2 0,03 Zelený mys 1 0,01 

163 Včetně Slezska. 

Is! S ? u č e t R a k o u s k a (347) + Rakousko-Uherska (32) + Uher (59) = 438, tj. 5,98% 
Včetně Polska. 

10(3 Neznámá položka. 
167 Nově po roce 1871: zahrnuje Francouze z oblastí Sarthe, Savojska a horní Marný. 
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Lucembursko 507 6,92 Celkem 7322 99,93 

Nezodpovězenou a nezodpověditelnou otázkou pro nás zůstává, 

proč se ti kteří cizinci rozhodli zapsat právě do Registres des 

Naturalisations et admissions en domicile na jednotlivých radnicích a 

nikoli přímo na ministerstvu. Následující tabulka nám poskytuje přibližný 

přehled o tom, které skupiny jsou v registrech zastoupeny vzhledem 

k celkovému proporčnímu zastoupení cizinců v Paříži nejvíce a které 

nejméně. 

Tabulka č. 4 : Komparace proporčního zastoupení cizinců v 

oficiální statistice za r.1881 a v Registres des Naturalisations 

et admissions en domicile 
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Oficiální 
statistika 
z r.1881 

Registres des 
Naturalisations 
et admissions 
en domicile -

průměr 

Rozdíl Převodní 
koeficient 

počet procenta počet procenta procenta 

Převodní 
koeficient 

Angličané 66 6,6 96 1,31 +5,29 5 
Američané 
(sever i jih) 

36 3,6 15 0,21 +3,39 17 

Němci168 190 19 2357 32,19 -13,19 0,6 
Rakušané 30 3 438 5,98 -2,98 0,5 
Belgičané 276 27,6 1454 19,86 +7,74 1,4 
Nizozemci 56 5,6 111 1,52 +4,08 3,7 
Italové 132 13,2 882 12,05 + 1,15 1,1 
Spanělé 22 2,2 68 0,93 + 1,27 2,4 
Portugalci 2 2 7 0,1 + 1,9 20 
Švýcaři 127 12,7 361 4,92 +7,78 2,6 
Rusové169 35 3,5 455 6,21 -2,71 0,6 
Švédové, 
Norové, 
Dánové 

6 0,6 50 0,68 -0,08 0,9 

Rekové 2 0,2 13 0,18 +0,02 1,1 
Turci, 
Egypťané, 
atd. 

5 0,5 57 0,78 -0,28 0,6 

Rumunové, 
Srbové, 
Bulhaři 

4 0,4 107 1,46 -1,06 0,3 

Číňané, 
Japonci, 
další Asiaté 

1 0,1 0 0 +0,01 

Další cizinci 5 0,5 811 11,08 -10,58 .170 

Neznámá 
národnost171 

5 0,5 40 0,55 -0,05 0,9 

Celkem 1000 101,8 7322 100,01 x X 

168 Bez Slezska. 
169 Bez Polska. 
170 V tomto případě se skupiny « dalších cizinců » v obou sledovaných statistikách liší. 
Zatímco v oficiální statistice z roku 1881 jsou s největší pravděpodobností zahrnuti 
cizinci z jiných než z uvedených států, v případě Registres des Naturalisations et 
admissions en domicile se jedná i o cizince, kteří např. uvedli jako zemi svého původu 
region (Slezsko) či neexistující zemi (Polsko). To by se v oficiálních statistikách objevit 
nemělo. 

171 Taková národnost, kterou se nepodařilo zjistit (ani v případě oficiálních statistik, ani 
v případě Registru) z důvodu nedostatku údajů. 
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Skupinou, která značně přesahuje procentuální zastoupení 

cizinců v oficiálních statistikách, jsou Němci (32% v registrech X 19% 

ve statistikách) a Rakušané (cca 6% v registrech X 3% ve statistikách), 

na třetím místě se nacházejí Rusové (6% v registrech X 3,5% ve 

statistikách), za nimi se pak umístili Rumunové, Srbové a Bulhaři (1,5% 

v registrech X 0,4% ve statistikách). 

Přibližně stejné procentuální zastoupení v registrech i ve 

statistikách nalezneme jak v případě severských národů (Švédové, 

Norové, Dánové), tak i v případě Řeků či Italů. Ve všech těchto 

případech kolísá rozdíl mezi zastoupením v oficiálních statistikách a 

v registrech mezi 0,9 a l, lnásobkem oficiálního zastoupení ve 

statistikách (viz tabulka). 

V registrech jsou nejpodhocenějšími skupinami Američané a 

Portugalci (převodní koeficient 17 a 20), kteří jsou následováni 

Angličany (cca 7% ve statistikách X 1% v registrech), Nizozemci (cca 

6% ve statistikách X 1,5% v registrech) a Švýcary (cca 13% ve 

statistikách X 5% v registrech). Na konci se značně blíží skupině 

s přibližně stejně odpovídajícím umístěním v registrech i ve statistikách 

Španělé (2% ve statistikách X cca 1% v registrech) a Belgičané (cca 

28% ve statistikách X cca 20% v registrech). 

Na prvním místě se co do proporčního zastoupení v registrech 

umístily germanofonní skupiny cizinců, hned za nimi pak Slované 

(konkrétně tedy rakouští státní příslušníci čítají jak německé, tak i 

slovanské obyvatelstvo). Jedná se také o cizince, kteří pocházeli 

z geograficky nejvzdálenějších evropských oblastí. Skupinami, které 

jsou stejně procentuálně zastoupeny v obou typech statistik, jsou 

početně nejmenší emigrantské skupiny (Švédové, Norové Dánové, 
v 

Rekové), ale také skupina, která v průběhu 2. poloviny 19. století sílila 

nejvíce: Italové. 

Skupinami, jejichž procentuální zastoupení ve statistikách a 

v registrech se liší nejvíce, jsou pak Belgičané a Švýcaři (cca 8% rozdíl), 
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následováni jsou Angličany a Nizozemci (5% a 4%). Jedná se tedy o 

skupiny s tradičně nejsilnějším emigrantským zázemím v cílové oblasti 

Paříže. 

Znamená to tedy, že registrů využívali nejvíce ty skupiny 

emigrantů, které neměly ve Francii pevné historické kořeny, zatímco 

tradiční emigranti z okolních zemí, kteří již byli v Paříži etablováni 

dlouhodobě, využívali možnosti deklarovat domicil či žádat o naturalizaci 

přímo. Neznalost prostředí a zejména u germanofonních skupin a 

Slovanů i neznalost jazyka vedla paradoxně k respektování nařízení 

registrovat domicil a žádosti o naturalizaci na místních okrscích, zatímco 

nejpočetnější skupiny emigrantů byly se situací v Paříži seznámeny a 

věděly již kam a proč se obracet. 

Všechny tyto nedostatky pařížských registrů cizinců z nich činí ve 

srovnání s kompletním fondem žádostí o domicil a naturalizaci 

zachovaný na ministerstvu spravedlnosti zcela nepoužitelný fond, nad 

nímž by měl každý historik zlomit hůl. Co když však jeho nedostatky 

proměníme v klady? Dokázali jsme určit, které skupiny jsou v registrech 

nadhodnoceny a které podhodnoceny, známe tedy poměr těchto 

registrů k oficiálním a kompletním úředním fondům, které nám svým 

rozsahem neumožňují komplexní zpracování. Pařížské registry však 

nejsou natolik rozsáhlé a jejich zpracování nepřesahují možnosti 

jednotlivce. Poměr těchto registrů k oficiálním fondům na ministerstvu 

ostatně není hlavním předmětem této práce. Tím je určit vztah 

emigrantů k jejich „vlasti", „pays ďorigine" a nakolik se shodovaly 

jejich představy o zemi, z níž pocházejí, s oficiální politickou geografií 

daného období. K tomuto typu výzkumu představují podle mého názoru 

pařížské registry cizinců ideální typ fondu. 
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II. Migrace v Evropě v 19. století a jejich vliv 

na formování národních společností 

1. Migrace na evropském kontinentu v 19. století 

a) Migrace a urbanizace v Evropě 

Evropské 19. století nebylo jen stoletím dlouhým, ale především 

stoletím velmi dynamickým a to zejména z pohledu migrace 

obyvatelstva. V rovině společenského vývoje určovaly tep migračních 

vln především revoluce, potažmo války (napoleonské, prusko-

francouzská válka a následné postoupení Alsaska-Lotrinska Německu 

1871, atd.), v rovině ekonomické to pak byl rozvoj kapitálu a 

ekonomiky. 

K většímu pohybu na kontinentu vedly v 19. století především 

následující faktory: 1) nárůst populace, 2) proměna charakteru 

společnosti, 3) „zkracování" vzdáleností, k němuž dochází díky 

technickému pokroku dopravních prostředků. V 17. -18. století byla 

běžnou formou migrace především migrace lokální a dlouhodobá, jíž 

dominovaly ženy coby služky, kojné, apod. Na druhou stranu se již i 

v té době vyskytovala i krátkodobá (sezónní) migrace na delší 

vzdálenosti, které dominovali především muži. Tyto vlny krátkodobých, 

sezónních migrantů čítaly v 19. století cca 20-100 000 osob za rok a 

soustředily se do následujících sedmi hlavních cílových oblastí: východní 

Anglie a Londýn, Paříž a okolí, pobřeží Severního moře, Kastilsko, 

pádská nížina, střední Itálie a na svém středomořském pobřeží i jižní 

Itálie.172 

172 MOCH, Leslie Page. Moving Europeans: Historical Migration Practices in Western 
Europe. In: COHEN, Robin. The Cambridge Survey of World Migration. Cambridge: 
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Větší dynamiku migračních pohybů v 19. století určoval v západní 

Evropě především nárůst obyvatel: jejich počet vzrostl ve 2. polovině 

18. století o 34%, v období 1800 - 1850 o 42% a v období 1850 - 1914 

dokonce o 72%. V období 1800 - 1910 vzrost počet obyvatel Velké 

Británie o 400%, počet obyvatel Nizozemí, Dánska a Finska o 300%, 

počet obyvatel Německa, habsburské monarchie, Belgie a Švýcarska o 

200%, počet obyvatel Francie o 150%.173 Jedinou zemí, která 

zaznamenala negativní přírůstek, bylo Irsko, kde se počet obyvatel snížil 

z 5 na 4,4 milionů.174 

Také přechod jednotlivých společností od agrární k industriálni 

sehrál významnou roli v rámci vývoje evropské migrace, neboť vyspělý 

průmysl se stal zárukou dostatečné zaměstnanosti. V první polovině 

19. století hrál tuto roli především textilní průmysl, ve druhé polovině ji 

přebrala těžba uhlí. Nejintenzivněji však rost počet míst v průmyslu 

v Anglii a v Německu, ve Francii byla tato fáze ve srovnání 

s předchozími dvěma státy mnohem slabší. 

Hlavními cíli migrantů se pak zákonitě stávala průmyslová centra, 

což stimulovalo fenomén urbanizace. Čím menší město, tím menší byl 

okruh, z něhož emigranti přicházeli, čím větší metropole, z o to větší 

dálky migranti přicházeli. Zatímco roku 1800 se v západní Evropě 

vyskytovalo 23 měst s více než 100 000 obyvateli, roku 1900 jich 

můžeme nalézt již téměř 6x tolik, tj. 125. Proporčně tomuto fenoménu 

se také zvyšuje počet obyvatel žijících ve městech. Tento fenomén 

statisticky zachycuje procentuální vyjádření růstu evropských metropolí 

Cambridge University Press, 1995, s. 126. Srv. též BADE, Klaus. Migration in European 
History. United Kingdom: Blackwell Publishing, 2003, s. 10. 
173 Srv. Tamtéž. I v tomto případě se jednotlivé statistické údaje značně liší. Podle 
dalších pramenů se tak např. v průběhu 19. století znásobil počet obyvatel Dánska, 
Finska a Velké Británie trojnásobně, počet obyvatel Belgie, Nizozemí, Německa, 
habsburské monarchie a Itálie dvojnásobně, počet obyvatel Francie pak stoupl o 55%. 
Srv. MOCH, Leslie Page. Moving Europeans: Historical Migration Practices in Western 
Europe. In: COHEN, Robin. The Cambridge Survey of World Migration. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995, s. 126. 
1/4 BADE, Klaus. Migration in European History. United Kingdom: Blackwell Publishing, 
2003, s. 37. 
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v průběhu 19. století: Londýn vzrostl o 340%, Paříž o 345%, Vídeň o 

490%, Berlín dokonce o 872%.175 

Ke konci 19. století však statistiky nárůstu populace v daných 

metropolích neodpovídají vývoji popsanému výše. Podle statistik 

stejného autora se na konci 19. století jeví pro migranty jako 

nejpřitažlivější město Paříž, což je druhé „nejpomaleji" se rozvíjející 

město. Plných 68% populace Paříže představují na konci 19. století 

imigranti. Nejrychleji rostoucí město Berlín přitáhl však „pouze" 59% 

populace.176 Schéma, které by tedy vyjadřovalo přímý vztah korelace 

mezi urbanizací a migrací, jak se domnívají četní autoři,177 zde tedy 

selhává. 

b) Hlavní osy ekonomické migrace v 19. století 

První velkou vlnu migrace zažil evropský kontinent na konci 

napoleonských válek. Hlavní osy migrace směřovaly v té době ze 

Středozemí do jižní Ameriky, z Balkánu do Ameriky, zatímco zaalpská 

Evropa se vydávala na Západ (mimo Francii), postupně se 

přeorientovala na Sever a nakonec se začala usazovat i na Východě.178 

Zatímco tyto údaje zůstávají poněkud povrchně definovány, první 

detailní a precizní analýzu provedl roku 1987 Jan Lucassen. V ní objasnil 

na základě napoleonských dotazníků z roku 1811, které byly sesbírány 

na příkaz francouzské vlády v 31 francouzských departmentech 

(tj. území dnešní severní Francie, severozápadního Německa, celého 

Nizozemí, Belgie a Lucemburska), tzv. „tah k Severnímu moři" (dr i f t to 

175 Tamtéž, s. 44. 
176 Tamtéž, s. 44. 
177 Srv. MOCH, Leslie Page. Moving Europeans: Historical Migration Practices in 
Western Europe. In: COHEN, Robin. The Cambridge Survey of World Migration. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995, s. 126-130. 
178 HOERDER, Dirk. Migration als Ausgleichsprozess. Über die Zusammenhänge von 
Mobilität Individuum und Gesellschaft. In: GEISEN, Thomas. Mobilität und 
Mentalitäten. Beiträge zu Migration, Identität und regionaler Entwicklung. Frankfurt 
am Main - London: IKO, 2002, s. 34. 
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the North Seä).m Podle analýzy odpovědí jednotlivých dotazníků určil 

hlavní oblasti odchodu (push area) a hlavní oblasti příchodu (pull area). 

Hlavními oblastmi odchodu byly v případě sledovaného území oblasti ve 

vnitrozemí, jejichž obyvatelé se sezónně stěhovali za prací k Severnímu 

moři, na jehož pobřeží se vytvořil téměř souvislý pás „oblastí příchodu" 

(výjimkou jsou pouze dva departementy: Escaut,180 Deux Nethes181). 

Jedinou výjimkou oblasti příchodu umístěné do vnitrozemí byl porýnský 

departement Mont Tonnere (něm. Donnersberg), dnešní Falcko a 

porýnské Hesensko, kam odcházeli migranti za prací při budování tzv. 

Velkého severního kanálu. Detailní výsledky můžeme ponechat stranou, 

důležitější je, že zevšeobecněním Lucassenovy analýzy 

„severomořského systému" migrace se mu podařilo určit základní 

charakteristiky oblastí příchodů a odchodu. Oblast odchodu (push area) 

tak definuje jako oblast s malou výnosností půdy, s nerozvitou 

infrastrukturou a s velkým počtem malých farmářů.182 Oblasti příchodu 

charakterizuje jako oblasti s ekonomicky příznivými přírodními 

podmínkami (vhodný typ půdy, dostatek minerálů, vody) a s rozvinutou 

infrastrukturou.183 Neutrálními oblastmi, tj. takovými, které migranty ani 

nevysílaly, ani nepřijímaly, nazývá oblasti s intenzivní domácí výrobou a 

s rozvrstvením farem v závislosti na velikosti obdělávaného území. 

Po aplikaci teoretických východisek z předchozího výzkumu 

dokázal Lucassen určit hlavní směry krátkodobé evropské migrace 

v 1. polovině 19. století.184 V severní Evropě byla hlavní oblastí příchodu 
• V •• V . M f t V I / . I V V / , I f V/V I / I , •• 

krome jiz zminovaneho severomorskeho pobreží take parížska kotlina, 

která dokázala přitáhnout díky obchodu, službám, ale především do 

oblasti veřejných prací více než 60 000 dělníků ročně, což ji učinilo zcela 

závislou na práci sezónních dělníků. Další oblastí byla východní Anglie, 

179 LUCASSEN, Jan. Migrant Labour in Europe 1600-1900. The Drift to the North Sea. 
London: Croom Helm, 1987, s. 10. 
180 Dnes východní Flandry a Zeeland. 
181 Dnes provincie Anvers. 
182 LUCASSEN, Jan. Migrant Labour in Europe 1600-1900. The Drift to the North Sea. 
London: Croom Helm, 1987, s. 29. 
183 Tamtéž. 
184 Tamtéž, s. 108. 
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která zaměstnávala v oblasti zásobování Londýna více než 20 000 

dělníků ročně. V jižní Evropě jsou to oblasti Kastílska (30 000 dělníků 

ročně), území středozemního pobřeží Katalánska, Languedocu a 

Provence (vše po 35 000), pádská nížina (50 000) a střední Itálie, která 

představuje v první polovině 19. století zřejmě největší migrační systém 

v Evropě. Včetně Korsiky dokázal tento systém zaměstnávat ročně více 

než 100 000 dělníků, kteří působili na stavbách, zajišťovali oblast 

služeb, veřejných prací a v okolí Říma se pak podíleli na zásobování a 

na zemědělské produkci, především pak v období sklizně.185 Největšími 

centry, které se tak díky sezónní migraci v první polovině 19. století 

profilují, jsou tak Řím, který dominuje, a Paříž.186 

Ve 2. polovině 19. století se díky rozvoji průmyslu a obchodu 

situace částečně mění a dobově nejvýznamnější oblasti odchodu 

bychom mohli najít především v jižní, východní a jihovýchodní Evropě. 

Jedná se především o Itálii, ruskou část Polska a rakouskou Halič, tedy 

tradičně zaostalé regiony. Západní Evropě dominují co do oblastí 

odchodů státy Belgie a Nizozemí, odkud odcházejí migranti za prací 

především do Francie, nově se v oblasti odchodu objevuje i Švédsko. 

Cílem těchto imigrantů se stává Německo, které se stává přitažlivým 

místem zejména pro Poláky, Nizozemce a Rusíny, zatímco Italové 

směřují jak do Německa, tak i do Francie, kam se vydávají i Vlámové a 

část Poláků. Z dalších cílů uveďmě např. Dánsko, kam směřují 

především Poláci, a Švýcarsko, které je tradičním cílem sousedních 

Italů.187 

Přehledně shrnuje postavení různých států ve vztahu k počtu 

migrantů pro 2. polovinu 19. století přehledná a klasická, byť dnes již 

zapomenutá práce Ernesta George Ravensteina, významného 

185 BADE, Klaus. Migration in European History. United Kingdom: Blackwell Publishing, 
2003, s. 40. 
186 LUCASSEN, Jan. Migrant Labour in Europe 1600-1900. The Drift to the North Sea. 
London: Croom Helm, 1987, s. 111. 
187 BADE, Klaus. Migration in European History. United Kingdom: Blackwell Publishing, 
2003, s. 40. 
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demografa a kartografa 19. století.188 Tomu se podařilo na základě 

dostupných sčítání lidu a statistik jednotlivých evropských zemích 

shrnout všechny dostupné evropské statistiky na základě rozdělení 

obyvatelstva do tří kategorií: 1) osoby, které pobývaly v době sčítání na 

území farnosti v místě narození, 2) osoby, které pobývaly v době sčítání 

v kraji místa narození, 3) osoby, které pobývaly v době sčítání ve státu 

narození189, 4) cizinci - tj. osoby, které se narodily ve zcela jiném státě. 

Tabulka č. 1. Podíl cizinců v jednotlivých zemích v poslední 

třetině 19. století podle E. G. Ravensteina190 

Celkem „Původní" 

obyvatelstvo 

% Cizinci % 

Německo 46 855 

704 

46 421 179 99,07 434 525 0,93 

Rakousko191 22 144 

244 

21 794 331 98,42 350 013 1,58 

Rakousko 

(bez Uhrů) 

22 144 

244 

21 794 331 98,42 166 591 0,75 

Francie 37 930 

759 

36 969 258 97,47 961 501 2,53 

Itálie 28 459 

628 

28 358 807 99,64 100 821 0,36 

188 RAVENSTEIN, Ernest George. The Laws of Migration. New York: Anno Press, New 
York Times Company, 1976. Ravenstein určil základní zákony fungování migrace 
(Tamtéž, s. 199): 1) většina migrantů migruje krátkodobě, zpravidla k velkým 
obchodním a průmyslovým centrům, 2) zákon absorpce - lidé z okolí velkého města 
se přesouvají do něj a na jejich místo nastupují „noví" venkované, 3) disperze - jde 
opačným směrem než absorpce, 4) hlavní proud migrace způsobuje proti-proud, 5) 
dlouhodobí migranti směřují přímo do velkých měst), 6) lidé narození ve městě migrují 
méně, než lidé narození na vesnici, 7) ženy migrují více než muži. 
189 Ty označuje Ravenstein jako tzv. national element, tj. původní obyvatelstvo. 
190 Tamtéž, s. 256. 
191 Včetně Maďarů a Němců. Srv. Tamtéž. 
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Cílem kontinentální migrace ve 2. polovině 19. století se tedy 

stává především Francie, která stojí s více než 2,5% cizinců na prvním 

místě „oblastí příchodu". Pozornost si zasluhuje i značně malé procento 

cizinců v Itálii, která byla ještě v první polovině 19. století jedním 

z hlavních evropských migračních center. Postavení Německa odpovídá 

tomu, co jsme o něm konstatovali výše. Velkým překvapením je však 

druhé místo habsburské monarchie, která nebyla doposud v žádné větší 

práci věnované evropské migraci uvedena.192 S největší 

pravděpodobností máme v případě habsburské monarchie co do činění 

s vnitřní migrací mezi jednotlivými státy tohoto soustátí, což by 

vysvětlovalo, proč je jí věnována v případě výzkumu evropské migrace 

tak malá pozornost. Určit do jaké oblasti spadá střední Evropa, resp. 

habsburská monarchie, je totiž velmi problematické. Za prvé neexistují 

přesná data,193 za druhé vyžaduje daný přístup po rozpadu Rakouska-

Uherska v roce 1918 nutně komparativní pohled.194 

Sám Lucassen ve své práci označuje střední Evropu za relativně 

stabilní a statický systém, jemuž v jeho klasifikaci odpovídá zřejmě 

nejvíce pojem „neutrální oblasti". Na počátku 19. století neexistuje 

v této oblasti rozvinutější migrační systém, jisté náznaky jeho 

konstituování lze pozorovat teprve ve 30. - 40. letech 19. století ve 

spojitosti s nárůstem cen obilí. Tento fakt si Lucassen vysvětluje 

především zavedením druhého nevolnictví, které bylo v určitých 

oblastech právně zrušeno sice již na konci 18. a na počátku 19. století 

(např. Prusko 1807), fakticky však mizí teprve v polovině 19. století.195 

S jistou dávkou opatrnosti můžeme hovořit pro první polovinu 19. století 

192 Srv. kapitola VIII. Bibliografie. 
193 Výzkum cizinců na Moravě, což je v českých zemích jeden z mála výzkumů 
ubírajících se tímto směrem, je zaměřen jen na zcela specifickou výseč této 
problematiky. Srv. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. 
19/)PUSKÁS, Juliana. Some Results of my research on the Transatlantic emigration from 
Hungary on the Basis of Macro- and Micro-Analysis. In: PUSKÁS, Juliana. Overseas 
Migration from East-central and southeastern Europe 1880-1940. Budapest: 
Akademiai Kiadó, 1990, s. 44. 
195 LUCASSEN, Jan. Migrant Labour in Europe 1600-1900. The Drift to the North Sea. 
London: Croom Helm, 1987, s. 125-7. 
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o těchto oblastech odchodu: Karpaty, Tatry, v Itálii jsou to Benátky a 

Friulsko (Furlandsko), v oblasti dnešního Německa je to jižní 

Wurttembersko, Bavorsko a Porýní.196 

Vše však nasvědčuje tomu, že pojem „neutrální oblasti", který 

pro tuto oblast používá Lucassen, nikterak neznamená, že by migrace 

jako taková v Rakousku neexistovala, resp. že se v něm neprofilují 

významná centra emigrace. Rakousko však může v případě evropského 

měřítka představovat relativně vyrovnanou oblast, kde vnitřní migrace 

v rámci rakouského soustátí vyvažuje emigraci. Celkový obraz by pak 

mohl dopadnout tak, jak jej nastiňuje Lucassen.197 Uvádí-li Ravenstein 

počet „cizinců" v habsburské monarchii na 1,58% celkové populace, 

jedná se především o cizince, kteří byli v oficiálních statistikách 

zachytitelní. Jak však víme z dalších prací, např. Češi ve Vídni nebyli ve 

velké většině statistik vedeni jako cizinci.198 Nejedná se přitom o 

zanedbatelný počet: např. počet migrantů z Čech a z Moravy do Vídně a 

Dolního Rakouska čítal v 80. letech 19. století cca 70 000 Čechů a na 

přelomu století pak necelých 103 000 obyvatel. Celková populace Čech 

činila v této době 1 650 000 obyvatel, tj. tato emigrace představuje cca 

6% celkového obyvatelstva. Pro léta 1880 - 1890 se dokonce hovoří o 

cca 237 000 českých a moravských emigrantů v této oblasti.199 

Celkové přehledy migrace z poslední třetiny 19. století uvádějí, 

že Rakousko-Uhersko opustilo celkově cca 5 miliónů migrantů, tj. cca 

10% populace. Z nich směřovalo cca 30% do Evropy, 70% pak do 

196 Tamtéž, s. 261-2. 
197 Viz výše. 
198 Na problém statistik vídeňských Čechů upozorňují všechny publikace zabývající se 
tímto tématem. Jejich počty jsou fakticky nezachytitelné, poněvadž se jednalo o 
sezónní dělníky, zatímco sčítání lidu probíhalo zpravidla v prosinci, kdy se tito dělníci 
vraceli z Vídně domů. Zde namátkou: BLANK, Inge. The Acculturation of East Central 
European Labor Migrants: London, Paris, Vienna and the Ruhr Basin. In. HOERDER, 
Dirk - RÖSSLER, Horst - BLANK, Inge (ed.). Roots of the Transpanted. Vol. 2. Plebian 
Culture Class and Politics in the life of Labor Migrants. New York: Columbia University 
Press, 1994, s. 308; SOUKUP, František. Česká menšina v Rakousku: Přehled vývoje 
české menšiny na území dnešní republiky rakouské, zvláště ve Vídni. Praha: Národní 
rada československá, 1928. 
199 Vše BLANK, Inge. The Acculturation of East Central European Labor Migrants: 
London, Paris, Vienna and the Ruhr Basin. In. HOERDER, Dirk - RÖSSLER, Horst -
BLANK, Inge (ed.). Roots of the Transpanted. Vol. 2. Plebian Culture Class and Politics 
in the life of Labor Migrants. New York: Columbia University Press, 1994, s. 307-308. 
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zámoří. Z těchto 70% si pak 83,3% zvolilo za svůj cíl USA.200 Zatímco 

před rokem 1848 nepředstavuje emigrace z Rakouska do USA vážnější 

problém.201 její význam roste především po roce 1848. Tento vývoj poté 

kulminuje na konci 19. století, kdy evropská migrace do USA zažívá 

jeden ze svých vrcholů. 

Kontinentální migrace z Rakouska, posléze Rakouska-Uherska, 

do zahraničí ani zdaleka nedosahovala rozsahu migrace do zámoří, lišila 

se navíc od zámořské migrace i co do charakteru. Hlavním 

kontinentálním cílem rakouských migrantů bylo po celé 19. století 

Německo. Podle údajů z konce 19. a z počátku 20. století bylo 

v Německu roku 1900 370 900 Rakušanů, za Rakouskem následují Uhry 

(235 255), poté Rusko (85 000 v 1897), anektovaná Bosna a 

Hercegovina (59 748), Švýcarsko (37 679), Velká Británie (13 675) a 

Itálie (10 958).202 

Na základě předchozích údajů tedy vyplývá, že Evropa 

disponovala ve druhé polovině 19. století dvěma základními oblastmi 

„příchodu", tj. Německem a Francií. Zatímco do Francie směřovala 

emigrace především ze západní Evropy (Španělsko, sev. Itálie, Belgie, 

Nizozemí, Lucembursko, částečně západní hranice Německa), Německo 

představovalo typickou cílovou oblast emigrantů ze střední Evropy a 

habsburské monarchie. Jistou výjimku tvoří v obou případech Poláci, 

kteří tvořili díky specifickému německému zákonodárství v Německu 

zvláštní menšinu a zároveň hráli díky své tradiční emigraci ve Francii 

specifickou roli i v této zemi. 

200 GERDA, Meyer. Auswanderungen aus Österreich. Ein Streifzug durch die „andere" 
seite der österreichischen Migrationsgeschichte. In: TRAUDE, Horvath - NEYER, Gerda 
(edd.). Auswanderungen aus Österreich. Von der Mitte des 19.Jahrhunderts bis zur 
Gegenwart. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 1996, s. 15. 
201 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd, 1964. 
202 Přesnější, ani dřívější údaje bohužel nejsou k dispozici. GERDA, Meyer. 
Auswanderungen aus Österreich. Ein Streifzug durch die „andere" seite der 
österreichischen Migrationsgeschichte. In: TRAUDE, Horvath - NEYER, Gerda (edd.). 
Auswanderungen aus Österreich. Von der Mitte des 19.Jahrhunderts bis zur 
Gegenwart. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 1996, s. 15. 
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c) Česká migrace v 19. století 

Jak však byl fenomén emigrace nahlížen v Čechách na konci 

19. století? Jan Srb, autor hesla Ottová slovníku naučného na téma 

„Čechy - měny obyvatelstva: stěhování"203, uvádí, že Čechy jako takové 

nejsou zasaženy přistěhovalectvím, a proto se bude ve svém textu 

zabývat pouze fenoménem vystěhovalectví. Ve své stručné stati 

upozorňuje na tři hlavní proudy, kudy se ubírala česká emigrace. 

V padesátých letech se stala hlavním směrem emigrace Kalifornie, 

kterou v následujícím desetiletí nahradilo Rusko, konkrétně oblast 

Volyňska. I později zůstává hlavním směrem emigrace Amerika, Jan Srb 

však upozorňuje na to, že v 70. letech 19. století a později se tomuto 

směru mohla početně vyrovnat i emigrace českých obyvatel do Vídně a 

jejího okolí. Posledním větším směrem české emigrace je chorvatské 

království a Balkán, početní stavy českých migrantů, kteří se rozhodli 

pro tuto destinaci, se však nemohou nikterak srovnávat s předchozími 

proudy. 

První přesnější údaje o vystěhovalectví z Čech pocházejí z roku 

1852. Jedná se o vystěhovalectví legální, směřující do USA. Ostatně, 

podle dosavadních výzkumů se zdá, že tento typ vystěhovalectví je 

nejsnáze a zřejmě také jako jediný podchytitelný v oficiálních 

statistikách. V každém případě mají údaje z první poloviny 19. století 

pouze informativní charakter. Jak upozornil František Kutnar ve své 

studii, rozdíly mezi úřední statistikou a oficiálním hlášením krajských 

vlád čítá jen v roce 1852 více než 3000 lidí: oficiální úřední statistika 

uvádí jen pro první polovinu tohoto roku vystěhovalectví v případě 427 

203 Ottův slovník naučný. Díl VI. Praha: Jan Otto, 1893, s. 118 (elektronická verze, 
heslo: Čechy - Měna obyvatelstva - stěhováni). 
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lidí, zatímco na základě hlášení krajských vlád můžeme hovořit až o 

3650 lidech, resp. 999 rodinách.204 

Souhrnně nastínili ve své studii přehled migračního pohybu 

z Čech do USA Jiří a Květa Kořalkoví: podle statistických censů opustilo 

v rozmezí let 1841 - 1850 české země zhruba 55 000 obyvatel, 

v 60. letech 19. století to již bylo více než 177 000, v letech 

osmdesátých potom více než čtvrt miliónu (251 000).205 Z tohoto počtu 

dorazilo do severní Ameriky do roku 1850 500 Čechů, v 50. letech 

19. století potom počet rapidně stoupl až na 23 000 (Kutnar uvádí podle 

statistik pro desetiletí 1850 - 1859 19 932 osob206), v 60. letech 

19. století to bylo o 10 000 Čechů více, v 70. letech 52 000 a 

v 80. letech znovu o 10 000 více než v předchozím desetiletí.207 

Již při stručném pohledu na graf208 zohledňující vydávání 

povolení k emigraci (tedy oficiální statistiku, která nezohledňuje ilegální 

emigraci) zjistíme, že české země patřily do 70. let 19. století mezi 

nej významnější oblasti odchodu habsburské monarchie!209 

204 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Nakladatelství Československé Akademie věd, Praha 1964, s. 14. Dále 
Tamtéž, s. 72, pozn. 37^ 
205 KOŘALKA, Jiří - KOŘALKOVÁ, Květa. Basic features of mass emigration from the 
Czech lands during the capitalist era. In: Les Migrations internationales de la fin du 
XVIIIs siěcle á nos jours. Paris: CNRS, 1980, s. 504. 
206 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Nakladatelství Československé Akademie věd, Praha 1964, s. 8. 
207 KOŘALKA, Jiří. _Some remarks on the Future Model of Czech Emigration (1848-
1914). In: PUSKÁS, Julianna (ed.). Overseas Migration from East-central and 
southeastern Europe 1880-1940. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, s. 12. Na tomto 
místě musíme podotknout, že jisté pasáže tohoto textu nalezneme v nezměněném 
znění již v publikaci stejného autora z roku 1980. Srv. texty KOŘALKA, Jiří -
KOŘALKOVÁ, Květa. Basic features of mass emigration from the Czech lands during 
the capitalist era. In: Les Migrations internationales de la fin du XVIIIe siede ä nos 
jours. Paris: CNRS, 1980; KOŘALKA, Jiří. Some remarks on the Future Model of Czech 
Emigration (1848-1914). In: PUSKAS, Julianna (ed.). Overseas Migration from East-
central and southeastern Europe 1880-1940. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 
208 Srv. KOŘALKA, Jiří. Some remarks on the Future Model of Czech Emigration (1848-
1914). In: PUSKÁS, Julianna (ed.). Overseas Migration from East-central and 
southeastern Europe 1880-1940. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, s. 13. Graf byl 
vytvořen podle Tabulky 1. Persons to whom emigrants permits were granted, 1853-
1884 a nejsou v něm zahrnuty údaje Uherska a severoitalských zemí Lombardska a 
Benátska. V případě českých zemí nebyla pro dané období k dispozici kompletní data 
z Moravy a ze Slezska, proto je křivka přerušena. Srv. tamtéž, s. 13, pozn. 21. 
209 Tamtéž, s. 13. 
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Graf č. 1: Procentuální zastoupení českých zemí na zámořské 

emigraci z habsburské monarchie v letech 1853 - 1884 
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Vysoký podíl českých zemí, který od počátku 50. let 19. století 

téměř na dvě desetiletí přesahuje 70%, je o to významnější, že 

procentuálně se české země podílely na složení obyvatelstva 

předlitavské části habsburské monarchie pouze 38%. 

Při analýze migrace Čechů na kontinentální úrovni210 se můžeme 

modelově zaměřit na případ Dolního Rakouska, jehož hodnoty budou 

bezesporu reprezentativnější nežli hodnoty pouze Vídně, přičemž bude 

zároveň zaručeno zohlednění Vídně, významného středoevropského 

migračního cíle. Tato země měla při sčítání v roce 1881 2 330 621 

občanů, z nichž bylo 1 551 691 cizinců, tj. obyvatel, kteří se nenarodili 

v této zemi.211 Emigrantů z Čech bylo 309 960, což představuje 5,22% 

210 K zámořské migraci viz výše. 
211 RAVENSTEIN, Ernest George. The Laws of Migration. New York: Anno Press, New 
York Times Company, 1976, s. 258. 
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celkové populace Čech. Za Čechy následovali Moravané se 176 025 

obyvateli, tj. 7,26% celkové populace Moravy, Slezsko je pak 

zastoupeno 32 935 obyvateli, tj. 5,61% celkové populace Slezska. 

Čechy a Morava tak tvoří dvě nejpočetnější skupiny „cizinců" 

nacházejících se v Rakousku, přičemž Češi se svými více než 300 000 

migranty jasně dominují jakýmkoli dalším skupinám. Slezsko se pak 

umístilo co do proporčního zastoupení na čtvrtém místě, kdy jej o cca 

1500 lidí předčilo Horní Rakousko (34 497). 

Velkou otázkou zůstává i v současné době fenomén české 

emigrace na území dnešního Německa. Většina německých historiků, 

kteří se daným problémem zabývali, se domnívá, že Češi, zejména však 

čeští dělníci preferovali emigraci do Německa, poněvadž průmysl 

v habsburské monarchii nebyl ve 2. polovině 19. století ještě plně 

rozvinut.212 S největší pravděpodobností se však jedná jen o teoretický 

konstrukt, poněvadž v prvních desetiletích 20. století se odhaduje počet 

českých emigrantů na území Německé říše na cca 201 000 - 261 000, 

přičemž na Prusko připadalo cca 70 000 - 100 000, na geograficky bližší 

Sasko připadalo cca 90 - 110 000 obyvatel.213 

Dosud nejpřehledněji se pokusil analyzovat fenomén emigrace, 

ekonomické i politické, ve své práci František Kutnar. Přestože se jeho 

početní údaje o vystěhovalectví do zámoří neshodují s výše uvedenými 

údaji Jiřího Kořalky,214 lze jeho studii považovat za jednu 

z nejfundovanějších, které byly u nás na toto téma publikovány. Fakt, 

že se dané údaje neshodují, jen dokreslují velmi složitou situaci při 

početních odhadech míry migrace obyvatelstva českých zemí. 

Pro dokreslení uvádíme i Kutnarovy záznamy: Podle úředních 

záznamů se podle Kutnarových výzkumů na počátku roku 1852 

vystěhovalo do Ameriky 87 rodin s přímým povolením úřadů, 803 rodin 

212 FASSMANN, Heinz. Auswanderung aus der J Österreichisch-ungarischen Monarchie 
1869-1910. In: TRAUDE, Horvath - NEYER, Gerda (ed.). Auswanderungen aus 
Österreich. Von der Mitte des 19.Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Wien, Köln, 
Weimar: Böhlau Verlag, 1996, s. 44. 
213 KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha: 
ČSAV, 1965, s. 211. 
214 Viz výše. 
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na několikaletý cestovní pas a do Srbska pak 109 rodin,215 tj. 3650 

osob. Podle úředních statistik pro rok 1852 se mělo jednat jen o 427 

osob!216 Dominujícím rysem českého zámořského vystěhovalectví byl 

jeho nádenicko-řemeslnický charakter, přičemž jeho nositelé byli 

především příslušníci českého etnika. V tomto kontextu je zajímavým 

charakteristickým rysem fakt, že z krajů s většinovým německým 

obyvatelstvem docházelo k zámořské emigraci v minimálním počtu 

případů. Tito lidé pak většinou spíše směřovali do Německa, jejich 

pohyb je však ve světle dobových dokumentů nepostižitelný. Proces 

migrace obyvatelstva do zámoří je také procesem, který byl na území 

Čech rozvrstven velmi nerovnoměrně. Podle Kutnarových propočtů se 

dva kraje, plzeňský a východočeský kraj podílely na této emigraci hned 

90% (plzeňský kraj 60%, východočeský kraj 30%).217 

Situace se mění v polovině 50. let 19. století, kdy se k emigraci 

do zámoří odhodlávají i zámožnější rodiny. Tento fenomén 

vystěhovalectví proniká díky promyšlené „reklamní kampani", jejímiž 

aktéry se stali dobře placení agenti se svou „dopisovou reklamní 

kampaní", i do okresů, které byly na počátku 50. let 19. století 

vystěhovalectvím nedotčeny (např. Českobudějovicko). 

Jak již bylo řečeno, k zámořské emigraci se rozhodovali 

především lidé, kteří k ní byli dohnáni tíživou ekonomickou situací. 

V protikladu k zámořské emigraci, která byla nahlížena obrozeneckým 

myšlením až do 70. let 19. století jako „odpadlictví" od národa,218 stojí 

vystěhovalectví do Srbska: „Vystěhovalectví do Srbska je možno označit 

jako měšťanskovlastenecké a v určitém smyslu i politicky 

orientované."219 Zvláštní kapitolu také tvoří české vystěhovalectví do 

215 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Nakladatelství Československé Akademie věd, Praha 1964, s. 13. 
216 Tamtéž. 
217 Tamtéž, s. 14. 
218 Srv. Kap. V. 3. Emigrace v českém sociálním myšlení 19. století. 
719 Viz výše, 
219 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Nakladatelství Československé Akademie věd, Praha 1964, s. 15. 
K problematice politického vystěhovalectví viz dále. 
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Uher, které však tvoří reakci vídeňské vlády na rostoucí emigrační 

proudy z Čech.220 

d) Česká emigrace v kontextu evropské migrace 

Při srovnání české migrace s německou vyplývá ze statistiky 

Jiřího Kořalky, která vznikla na základě oficiálních vládních statistik, 

zajímavý poznatek: ve srovnání s německými migračními vlnami 

2. poloviny 19. století, které odpovídají svým časovým určením i větším 

polským a uherským vlnám, jsme v případě české migrace svědky 

výrazné anomálie. Zatímco v případě velkých vln zámořského 

vystěhovalectví je v případě let 1846 - 1857 a období 1880 - 1893 

situace zhruba stejná, v období přelomu 60. a 70. let, kdy v Německu 

vrcholí další z velkých emigračních vln, zažívají Čechy strmý pokles 

vystěhovalectví do zámoří, ba dokonce je toto období možno považovat 

za jedno z klíčových období pro návrat českých emigrantů zpět do 

vlasti.221 Na druhé straně však stojí konstatování Františka Kutnara, 

který na základě hlášení krajských prezidentů odhaduje jen za rok 1867 

počet vystěhovalých Čechů na 15 - 2 0 0 0 0,222 tj. dvoj- až trojnásobek 

počtu vystěhovalců, kteří získali povolení k vystěhování. Znovu se tak 

dostáváme k problematice odhadů počtu migrantů... 

Pro srovnání významu české migrace můžeme výše uvedené 

údaje srovnat s daty týkajícími se emigrace z rakouské části Polska. To 

zahrnovalo oblasti, které byly tradičně považovány za jedny 

z nejchudších a nejzaostalejších oblastí habsburské monarchie a které 

se později staly jedním z hlavních center polské ekonomické 

220 Tamtéž, s. 21. 
221 Kap. V. 3. Emigrace v českém sociálním myšlení 19. století. 
222 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Nakladatelství Československé Akademie věd, Praha 1964, s. 20. 
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emigrace.223 Podle propočtů uvedených na základě dobových statistik 

přirozeného přírůstku a úbytku opustilo v 90. letech 19. století 

rakouskou část Polska 82 087 obyvatel, v případě Čech pak 207 077 

obyvatel.224 Přepočteno na procenta: v případě rakouského Polska činila 

tato emigrace cca 1,3% z celkového počtu obyvatelstva, v případě Čech 

se jedná o 2,5%. Je-li tedy oblast rakouského Polska, především pak 

Halič, považována historiky za tradiční oblast odchodu, pak by nás mělo 

překvapit konečné konstatování na téma české migrace daného období. 

Pro celkový pohled uveďme, že v letech 1870 - 1914 emigrovalo 

podle německého historika Badeho z bývalého území Polska zhruba 2 

milióny obyvatel, jejichž cílem se stalo zámoří i evropský kontinent 

(především pak západní Evropa).225 Z nich je však možno s největší 

pravděpodobností považovat 300 - 600 000 za sezónní dělníky a 

námezdní pracující ve střední a v západní Evropě.225 Celkový počet 

polské emigrace za 2. polovinu 19. století až do období roku 1914 je 

však odhadován na cca 10 miliónů obyvatel, což je necelá jedna třetina 

polského obyvatelstva početního stavu roku 19 1 4.227 Stejné propočty 

uvádí i polská historička Morawska, která odhaduje počet polských 

emigrantů jen v roce 1913 celkem na cca 820 000.228 Jak však ve své 

studii upozornil polský historik Andrzej Brožek, vymezování počtu 

polských emigrantů se stalo v dějinách polské historiografie až příliš 

často předmětem politické hry, a proto musíme přistupovat k těmto 

223 Srv. MURDZEK, Benjamin P. Emigration in Polish social-political Thought, 1870-
1914. New York: Columbia university Press, 1977, s. 306-380 (přehledné tabulky 
k počtu imigrace a emigrace ruského, pruského a rakouského záboru). 
224 Polská data podle: MURDZEK, Benjamin P. Emigration in Polish social-political 
Thought, 1870-1914. New York: Columbia university Press, 1977, s. 380-384. Česká 
data podle: Ottův slovník naučný. Díl VI. Praha: Jan Otto, 1893, s. 118 (heslo: Čechy 
- Měna obyvatelstva - stěhováni) 
225 BADE, Klaus. Migration in European History. United Kingdom: Blackwell Publishing, 
2003, s. 39. 
226 Tamtéž. 
227 Tamtéž. 
228 Tamtéž. 
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číslům jen s velkou opatrností. On sám ostatně odhaduje tento počet na 

polovinu, tj. cca 5 miliónů emigrantů.229 

Tyto údaje můžeme srovná s českou situací, přestože se může na 

první pohled o srovnávání nesrovnatelného. Naopak právě srovnání 

s oblastí historického Polska poukázat na rozsáhlý fenomén českého 

vystěhovalectví a na důsledky, jaké mohl s sebou přinášet. V době 

počátku rozmachu vystěhovalectví z českých zemí do USA, tedy od 

počátku 40. let 19. století, emigrovalo ve 40. letech 55 000 obyvatel, 

v 60. letech cca 177 000 obyvatel, v 70. letech nacházíme záznamy o 

nalodění cca 50 000 obyvatel českých zemí v Hamburku,230 v 80. letech 

emigrovalo cca 251 000 obyvatel, pro 90.léta 19. století se dochovaly 

záznamy o nalodění cca 45 000 Čechů v Hamburku,231 v prvním 

desetiletí 20. století je počet vystěhovalců do USA odhadován na 

282 000 obyvatel. Tím se dostáváme k finálnímu počtu cca 860 000 

vystěhovalců, což je vzhledem k neúplným údajům ze 70. a 90. let 

19. století zřejmě nejnižší možný odhad. Pokud k tomuto číslu 

připočteme i vnitřní migraci českého obyvatelstva v rámci Předlitavska, 

dospějeme k číslu 1 200 000 obyvatel.232 Tento počet představuje cca 

20 - 25% celkového počtu obyvatelstva oficiálního sčítání z roku 1890! 

Emigrace z českých zemích v období let 1880 - 1910 obnáší podle 

Kárníkové dokonce 30% přirozeného přírůstku.233 

Všechny tyto údaje svědčí o tom, že mezi oblastí rakouského 

Polska a Čechami není co do vystěhovalectví zase až tak velký rozdíl, 

jak by se na první pohled zdálo. Z tohoto pohledu se dokonce zdá, že 

Čechy představují jednu z tradičních oblastí odchodu ve střední Evropě. 

229 Srv. BROŽEK, Andrzej. Sources and historiography from Poland before 1939. In: 
PUSKÁS, Julianna (ed.). Overseas Migration from East-central and southeastern 
Europe 1880-1940. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, s. 119-120. 
230 Další data se nám bohužel nepodařilo dohledat. Zde podle KOŘALKA, Jiří. Some 
remarks on the Future Model of Czech Emigration (1848-1914). In: PUSKÁS, Julianna 
(ed.). Overseas Migration from East-central and southeastern Europe 1880-1940. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, s. 15, Table 2. 
231 Další data se nám bohužel nepodařilo dohledat. Srv. Tamtéž. 
232 KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha: 
ČSAV, 1965, s. 212. 
233 Tamtéž. 
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Důsledky tohoto fenoménu se musely zákonitě promítnout i do 

ekonomického života české společnosti. Pokud byla na polské emigraci 

ekonomicky závislá celá 1A obyvatelstva, která zemi neopustila, pak se 

můžeme domnívat, že v Čechách může tento počet dosahovat cca 1/5, 

tj. cca 20% obyvatelstva především českého etnika.234 

Masový rozsah emigrace na přelomu 19. a 20. století a 

především pak interpelace několika haličských poslanců říšského sněmu 

z konce 19. století, kteří upozorňovali na alarmující rozsah masového 

vystěhovalectví, přivedl rakouskou vládu k originální myšlence, jak 

problém vyřešit. Teprve roku 1905 si nechala rakouská vláda 

vypracovat materiály týkající se problematiky emigrace obyvatel. 

Výsledky tohoto šetření jí poté vedly k myšlence znárodnit loďařskou 

dopravu, která přepravovala občany habsburské monarchie do zámoří, 

a vláda poté začala za pomoci svých interních nařízení odkloňovat 

hlavní emigrantské vlny od přístavů v Baltském moři do Terstu.235 Tento 

krok, k jehož realizaci došlo po roce 1907, byl fakticky prvním účinným 

nařízením, které rakouská vláda přijala. Veškerá její „reklamní* kampaň, 

která byla založena na mottu „Bleibe im Lande und nähre dich 

redlich!",236 totiž selhala, stejně jako selhala i její snaha ustavit fungující 

vazby mezi rakouským státem a jejími konzuly v zahraničí. Fakticky se 

však tento způsob neukázal natolik ekonomicky zajímavý, jak si od něj 

rakouská vláda původně slibovala. 

2:H BADE, Klaus. Migration in European History. United Kingdom: Blackwell Publishing, 
2003, s. 10. 
235 Srv. CARO, Leopold. Auswanderung und Auswanderungspolitik in Österreich. 
Leipzig: Verlag von Dunker & Humblot, 1909, s. 181; MURDZEK, Benjamin P. 
Emigration in Polish social-political Thought, 1870-1914. New York: Columbia 
university Press, 1977, s. 121-126. 
235 FASSMANN, Heinz. Auswanderung aus der Österreichisch-ungarischen Monarchie, 
1869-1910. In: TRAUDE, Horvath - NEYER, Gerda (ed.). Auswanderungen aus 
Österreich. Von der Mitte des 19.Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Wien, Köln, 
Weimar: Böhlau Verlag, 1996, s. 49. 

73 



e) Multinacionální říše a problém migrace 

Jak je patrné z předchozích statistik, v rámci západoevropské 

kontinentální migrace dominovaly jako cílové oblasti Francie a na 

druhém místě za ní se překvapivě umístila habsburská monarchie 

(především tedy Vídeň a s ní celé Dolní Rakousko). Tento pohled na 

habsburskou monarchii je bezesporu nový a překvapivý. Zapomenutá 

práce Ernesta George Ravensteina však poukazuje na tento fenomén 

zcela jednoznačně. Problém a rozdílnost od dosavadní interpretace 

spočívá pouze v tom, pod jakým úhlem se na problém migrace 

v habsburské monarchii díváme. Pokud ji chápeme jako jeden stát, pak 

jí toto místo samozřejmě neprináleží, pokud však rakouskou monarchii 

chápeme jako soustátí, pak musíme zohlednit i jednotlivou migraci mezi 

státy navzájem. Pokud lze nahlížet habsburskou monarchii jako tzv. 

„neutrální oblast", pak jen za předpokladu, že se vlastně navzájem 

„neutralizují" vnitřní migrace v rámci tohoto soustátí. V rozboru zákonů 

o občanství je tento jev ostatně jasně patrný.237 

Další tradiční oblastí příchodu je střední Itálie a Řím. Její 

postavení v rámci migračních procesů se však v průběhu 19. století 

měnilo. Pokud je možno její centrum považovat na počátku 19. století 

za jednu z nejdominantnějších cílových oblastí, pak na konci 19. století 

její postavení upadá. 

Významným fenoménem vyplývajícím z našeho stručného 

přehledu migračních pohybů v Evropě v 19. století je však rozsah české 

emigrace v kontextu migrace evropského obyvatelstva. 

23/ Srv. kapitola II. 2. Právní zakotvení modelu státní příslušnosti. 

74 



2. Právní zakotvení modelu státní příslušnosti 

Fenomén migrace lze v 19. století považovat především za výraz 

probíhajícího procesu občanské a ekonomické emancipace různých 

vrstev populace po celé Evropě. Zářným případem ekonomické 

emancipace, v mnoha případech však bohužel spíše jen touhy po ní, je 

evropské vystěhovalectví do USA. Kromě ekonomické migrace se však 

v 19. století rozšiřuje také fenomén politické emigrace, k níž jsou její 

zastánci vedeni především snahou o svou občanskou emancipaci. 

Pro emigraci v 19. století je však směrodatnou především 

proměna právního rámce vystěhovalectví a nabývání občanství, která 

v tomto století doznala významných změn. Mobilita jedince začíná být 

závislá pouze na jeho vůli, mizí právní překážky k jeho vystěhování. 

Stejně tak se proměňuje i náhled na emigraci ve společnosti: migrace 

se stává prostředkem, jak vyřešit své vlastní sociální a ekonomické 

problémy, a prostředkem, jak si zlepšit životní úroveň.238. 

K tomuto fenoménu se také pojí problematika udělování státního 

občanství. Pro historickou sociologii nepředstavoval problém vztahu 

státu a udělování občanství nikdy prioritní směr výzkumu, velmi často 

se dokonce zdálo, že se tato dvě témata coby předmět historického 

výzkumu vylučují. Roger Brubaker uvádí tři hlavní důvody tohoto 

postoje: 1) toto téma je pro sociologii nezajímavé, poněvadž vychází 

z direktivních nařízení přijatých státem. Tento postoj však neguje fakt, 

že i proces kodifikace práva je zpravidla výrazem reakce na sociální 

fenomén; 2) pro sociologii je existence státního území 

nezpochybnitelná, a proto právoplatně daná; 3) stát je velmi často 

238 FASSMANN, Heinz. Auswanderung aus der Österreichisch-ungarischen Monarchie, 
1869-1910. In: TRAUDE, Hon/ath - NEYER, Gerda (ed.). Auswanderungen aus 
Österreich. Von der Mitte des 19.Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Wien, Köln, 
Weimar: Böhlau Verlag, 1996, s. 48. 
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považován za územní jednotku a nikoli za „společenství".239 Právě 

v 19. století jsme však svědky rostoucího významu konceptu „národního 

státu", který v podstatě vychází z principu „společenství" jednoho 

národa, jenž má právo obývat vymezené teritorium vlastního státu. 

Právě v tomto století se zásadně proměňuje přístup státu k udělování 

občanství a to v závislosti na definici onoho společenství. Stává se tak 

z něj prostředek „inkluze" (včlenění) emigranta do svazku státního 

občanství - to je případ Francie, která definuje podmínky přijetí do 

tohoto svazku velmi volně. Stává se z něj však i prostředek „exkluze" 

(vyloučení), jak je tomu například v případě Německa, kde byla 

možnost získat německé státní občanství velmi ztížena.240. 

Velké migrační vlny obyvatelstva, kterých jsme v 19. století 

svědky, musely dříve nebo později přinutit vlády jednotlivých zemí, ať 

už se jedná o země odchodu či příchodu, jednat. Přijatá opatření 

můžeme rozdělit na dvě základní oblasti: zákony upravující podmínky 

možného vystěhování se z vlasti a na ně navazující zákony upravující 

možnost získání občanství v zemi příchodu. Specifickou kategorii tvoří 

v tomto kontextu problematika politického azylu v 19. století, které 

bude pozornost věnována zvlášť. 

Fakt, že emigrace závisela pouze na vůli jedince, se týká 

především konce 19. století a reflektuje dlouhodobý vývoj práva v této 

oblasti. Pokud jsme v předchozí kapitole dospěli k názoru, že 

habsburská monarchie představuje jako soustátí konglomerát oblastí 

odchodů a příchodů, které stály na počátku klasifikace Rakouska coby 

tzv. „neutrální" oblasti, pak právě vývoj rakouských legislativních 

opatření ve srovnání s dalšími evropskými modely nám umožní lépe 

pochopit mechanismus vývoje evropské migrace. Nejenže totiž musel 

tento model zohlednit vystěhování ve smyslu naprostého opuštění 

území habsburské monarchie, ale musel také při zavádění „státní 

příslušnosti" zohlednit vnitřní migraci mezi jednotlivými státy navzájem. 

239 BRUBAKER, Roger. Citizenship and Nationhood in France and Germany. London: 
Harvard University Press, 1992, s. 22. 
2'10 Srv. dále. 
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Z tohoto důvodu představuje model vymezování „cizince" v habsburské 

monarchii ve srovnání s francouzským a německým modelem specifický 

případ: musel totiž vyřešit oba typy migrace. 

a) Právní opatření týkající se vystěhovalectví z Rakouska 

Opatření týkající se emigrace vycházela na konci 18. století 

z faktu, kdy se odchod z vlasti bez svolení vrchnostenských úřadů 

rovnal fakticky dezerci. Četná nařízení Marie Terezie trestala 

poddaného, který se rozhodl emigrovat, násilným naverbováním do 

armády a ztrátou majetku. Osvícenecká politika Josefa II. vede ke 

zmírnění přísných nařízení a podle zásad osvíceneckých teorií vede 

k udělení generálního pardonu všemu vzdělaným emigrantům a 

specialistům, kteří se rozhodnou k návratu do vlasti. Prvním podrobným 

patentem, který jasně určoval podmínky emigrace, se stal Patent o 

emigraci z 10.srpna 1784, kterým získal zemský úřad právo udělovat 

povolení k vystěhování ze země. K jeho udělení bylo zapotřebí svolení 

vojenské správy a dvorních úřadů. Emigrace je zde poprvé jasně 

definována jako „úmysl nevrátit se zpět do vlasti".241 Tento úmysl byl 

pro rakouskou vládou vyjádřen např. i vstupem do cizího vojska, do 

cizích státních služeb, uzavřením sňatku s cizím státním příslušníkem 

(toto nařízení se vztahuje pouze na ženy, které se rozhodnou ke sňatku 

s cizincem, mužů se netýká) či pobytem v zahraničí. Jako emigrant byl 

také označen člověk, který odjel ze země se svolením úřadů, avšak 

nevrátil se v průběhu doby platnosti pasu zpět, či pobýval mimo 

241 KOŘALKA, Jiří - KOŘALKOVÁ, Květa. Basic features of mass emigration from the 
Czech lands during the capitalist era. In: Les Migrations internationales de la fin du 
XVIIIc siěcie á nos jours. Paris: CNRS, 1980, s. 511. Co se týká vyjádření úmyslu 
nevrátit se již do země, který definuje emigranta jako „wer sich in einen auswärtigen 
Staat begibt mit dem Vorsatz, nicht wieder zurückzukehren", Leopold Caro jej uvádí 
teprve u patentu z 24.3.1832. Srv. CARO, Leopold. Auswanderung und 
Auswanderungspolitik in Österreich. Leipzig: Verlag von Dunker & Humblot, 1909, s. 
173. 
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habsburskou monarchii déle než tři roky.242 Z daných nařízení 

automaticky vyplývá, že rakouský občan byl tímto zbaven svého 

občanství. Tento princip je poprvé kodifikován v §32 v Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch z 1. června 1811. 

Ve 30. letech 19. století dochází k první větší a liberálnější úpravě 

nařízení týkajících se emigrace. Je upuštěno od formálního zákazu 

emigrace a začíná být rakouskou legislativou rozlišováno mezi legální a 

ilegální emigrací. Povolení k legální emigraci vydávala např. v případě 

Čech zemská kancelář poté, co ověřila, že daný jedinec splnil svou 

vojenskou povinnost a že nemá v Rakousku finanční ani jiné úřední 

závazky. Jak upozorňuje ve své studii Jiří Kořalka a Květa Kořalková, 

v době fungování vrchnostenské správy v českých zemích bylo toto 

nařízení Emigračního patentu z 24.3.1832 fakticky nesplnitelné, 

poněvadž mu zamezovala podstata vztahu poddaný - vrchnost.243 

Ztrátou majetku mohl být postižen pouze člověk, který opustil zemi 

ilegálně. Situace se však změnila po roce 1848, kdy došlo ke zrušení 

vrchnostenské správy. Tento patent tedy začíná fakticky fungovat 

teprve šestnáct let po svém přijetí a zůstává základem pro české 

vystěhovalectví až do roku 1867, kdy je nahrazen nařízeními prosincové 

ústavy. Zde se ve 4.článku praví: „Die Freiheit der Auswanderung ist 

von Staats wegen nur durch die Wehrpflicht beschränkt."244 Tim je 

vlastně povolena emigrace každému, kdo není vůči státu povinován 

vojenskou službou. Odpadá tím povinnost žádat o zproštění 

z rakouského občanství, což byla podmínka k udělení povolení 

k emigraci v předchozích letech.245 Vzhledem k tomu, že některé státy 

požadovaly k aktu naturaiizace dokument potvrzující zproštění 

242 Tamtéž. 
243 KOŘALKA, Jiří - KOŘALKOVÁ, Květa. Basic features of mass emigration from the 
Czech lands during the capitalist era. In: Les Migrations internationales de la fin du 
XVIIIs siěcle á nos jours. Paris: CNRS, 1980, s. 511. 
244 CARO, Leopold. Auswanderung und Auswanderungspolitik in Österreich. Leipzig: 
Verlag von Dunker & Humblot, 1909, s. 173-174. 
245 KOŘALKA, Jiří - KOŘALKOVÁ, Květa. Basic features of mass emigration from the 
Czech lands during the capitalist era. In: Les Migrations internationales de la fin du 
XVIIIs siěcle á nos jours. Paris: CNRS, 1980, s. 511. 
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rakouského občanství, mělo podle ministerstva vnitra a jeho doplňujícím 

vysvětlení z roku 1868 dostačovat čestné prohlášení o tom, že se 

dotyčný žadatel vzdává své příslušnosti k rakouskému státu. Jedinými 

občany, kteří museli žádat o povolení úřadů i po roce 1867, byli ti, kteří 

byli zapsáni ve vojenských zálohách rakouského státu. Těmto 

uchazečům o emigraci muselo vydat povolení Ministerstvo války. 

V průběhu velkých vln evropské emigrace však vyvstal před 

rakouskou vládou problém v podobě možné platnosti patentu z roku 

1832. Jeho účinnost by se totiž překrývala s prosincovou ústavou. 

Jablkem sváru se v tomto období stal především majetek emigrantů, 

který vzhledem k masovému vystěhovalectví do Ameriky v tomto 

období představoval pro rakouskou vládu vítaný zdroj příjmů. 

Překrývání dvojí legislativy a nevyjasněné poměry co do platnosti 

jednotlivých nařízení byly znovu vyřešeny vysvětlujícím nařízením 

rakouského ministerstva vnitra, které uvádí, že zabavení majetku je 

možné pouze v případě ilegální migrace. Vzhledem k tomu, že hlavními 

nositeli ilegální migrace byly zpravidla nejchudší složky společnosti 

(řemeslníci a nádeníci), byly rakouské zisky v této oblasti ve druhé 

polovině 19. století jen malé, na rozdíl např. od doznívání revolučních 

let 1830 a 1848, kdy hrozilo propadnutí statků vůdců jednotlivých 

povstání. 

b) Koncept státního občanství v 19. století ve Francii, 

v Německu a v habsburské monarchii 

V evropském kontextu existují v 19. století dva základní modely 

vývoje vztahu národního státu ke svým příslušníkům: francouzský a 

německý. Francouzské pojetí národa je asimi/ační, tj. vztah k cizincům 

je zejména od nástupu III. republiky ovlivňován vírou v možnost jeho 

asimilace pomocí vzdělání (školství) nebo armády. Rozdíly mezi 
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cizincem a občanem francouzského národa mají být překonány za 

pomoci asimilace postupným stíráním rozdílů mezi nimi. 

Vztah k cizinci byl poprvé definován již v úvodu Francouzské 

revoluce v roce 1789 ve spisu Abbé de Sieyěse Co je třetí stav?, a nikoli 

teprve v roce 1793, jak se všeobecně traduje s odkazem na Tallienův 

výrok o tom, že jedinými cizinci jsou ve Francii špatní občané.246 Teprve 

pozdější vývoj revoluce a její nacionalistická východiska adoptovaná po 

roce 1793 vedou k jasně, negativní definici cizince. Na druhou stranu je 

to však právě Francouzská revoluce, která vede k definici francouzského 

národa coby společenství občanů žijících na jednom území. Na této 

definici se podílely čtyři složky této revoluce. Buržoázni složka 

Francouzské revoluce ustavila definici všeobecného členství ve 

společenství francouzského národa. K právnímu zakotvení této definice 

došlo za pomoci byrokracie ustavené právě francouzskou revolucí. 

Demokratická složka revoluce oživila koncept aktivního členství, tj. 

občanství, které jako národní revoluce vymezila státními hranicemi.247 

Výsadní právo na členství ve společenství národa, které určoval majetek 

a specifické postavení ve společenské hierarchii, bylo francouzskou 

revolucí nahrazeno společnými právy a povinnostmi jedince vůči 

společnosti.248 

Revoluce však trvala příliš krátce na to, aby dokázala pevně 

zakořenit a rozvíjet všechny výše jmenované složky. Jejich vývoj tedy 

neprobíhal synchronně, ale asynchronně. Společným svorníkem tohoto 

vývoje se tak jeví hlavně postupující růst významu státu jako 

společenství občanů, ale i jasně vymezeného území. Cílem postupné 

centralizace státu bylo co nejvíce sblížit rytmus vývoje obou těchto 

složek. Svědčí o tom například centralizační politika ve vztahu k těm 

členům francouzského společenství, kteří neznali jeho jazyk. Jak 

dokázal ve své studii Eugen Weber, na počátku III. republiky hovořila 

2,6 BRUBAKER, Rogers. Citizenship and nationhood in France and Germany. 
Cambridge (Massachussets): Harvard university press, 1992, s. 47. 
2"7 Tamtéž. 
248 Tamtéž, s. 48-49. 
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francouzsky (tj. jazykem rozšířeným v oblasti lie de France) pouze 

polovina veškerého obyvatelstva země a například Savojané začínají se 

svými dětmi podle sociologických výzkumů hovořit francouzsky teprve 

od počátku 20. století.249 Dokonce i vývoj státních hranic a zejména 

nucené odchody do vnitrozemí ze zabraných území vedou v roce 1871 

k definici tzv. „qualité de Frangais".250 Tento „typ" záznamů nalezneme 

v pařížských Registres des Naturalisations et admissions en domicile u 

Francouzů, kteří se rozhodli opustit po prohrané prusko-francouzské 

válce Alsasko-Lotrinsko a usadit se ve vnitrozemí. Tento typ zápisů je 

bezprecedentním příkladem aplikace základního principu státního území 

určujícího vztah k vlastnímu obyvatelstvu: za Francouze („qualité de 

Frangais") jsou napříště považováni jen ti, kteří se rozhodli vrátit do 

lůna francouzského státu.251 

Jak vyplývá z výše uvedeného: základním principem kodifikace 

vztahu cizince, francouzského státu a národa je ius soli. Podle něj bylo 

francouzské občanství přidělováno druhé generaci emigrantů zcela 

automaticky. I k tomuto principu však byla ve Francii dlouhá cesta: 

s definitivní platností byl zaveden teprve roku 1889, do té doby byly 

příslušné zákony kombinací ius soli a ius sanguinis. Hlavním důvodem 

jednoznačného příklonu k této koncepci francouzského národa, k němuž 

došlo po prohrané prusko-francouzské válce, byl také fakt nástupu 

početně silné druhé generace imigrantů, kteří byli tím, že nebyli 

Francouzi, ušetřeni vojenské služby. 

Německý model je pravým opakem francouzského systému: 

nevychází totiž z principu jednoho území, které je obýváno určitým 

společenstvím, ale právě naopak definuje princip německého občanství 

pouze na základě přináležitosti k německému národu (ius sanguinis). 

2'19 WEBER, Eugen. Peasants into Frenchmen. The modernization of rural France. 
Stanford: Stanford University Press, 1992, s. 70-78. 
250 Srv. záznamy z let 1871 v Registres des Naturalisations et admissions en domicile 
uložené v Archives de Paris. Section VI. Administration Communale, Prefecture de la 
Seine, Registres des vingt arrondissements de Paris 1791-1925. Registres des 
Naturalisations et admissions en domicile. 
251 Srv tamtéž. Na rozdíl např. od německého konceptu, který nekladl až takový důraz 
na stát, nýbrž na společenství. 
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Státní území zde nehraje žádnou roli. K tomuto modelu vedlo německé 

etnokulturní pojetí národa, které po neúspěšné asimilaci Poláků na 

východě po roce 1886 (Ansiedlungsgesetz) vyúsťuje v takovou 

kodifikaci „cizince", která se v prvé řadě zakládá na jeho odlišnosti.252 

Nejmarkantněji je tento princip zastoupen v zákoně o nabývání a 

pozbývání německé státní příslušnosti, který v době, kdy zabraňoval 

Polákům získávat německou státní příslušnost, zavedl klauzuli povolující 

Němcům žijícím v zahraničí podržet si svou státní příslušnost i přesto, že 

pobývají dlouhodobě mimo vlastní území Německa. Odlišný vývoj 

reflektuje i množství výrazů pro vztah jednotlivce ke státu a národu: 

zatímco ve francouzštině a v angličtině jsou si fakticky slova 

„nationality, „citoyenneté" a „nationality", „citizenship"253 velmi blízká a 

odděluje je snad jen širší kulturní význam u prvého z nich a silnější 

politický akcent u druhého z nich, k popisu „státní příslušnosti" je 

možno použít obou.254 Němčina disponuje po této stránce slovy 

„Staatsangehörigkeit", „Staatsbürgerschaft" na jedné straně a 

„Nationalität" a „Volkszugehörigkeit" na straně druhé. 

Toto vyústění je dáno i historickým vývojem, který zahrnoval 

právo veskrze jen v podobě osobních výsad a privilegií, nikoli 

všeobecných principů jako v případě legislativy ustavené Francouzskou 

revolucí. Změna nastává v okamžiku, kdy se jediným zdrojem práva 

stává stát, tj. po unifikaci práva. Základem se stává zákon o nabývání a 

pozbývání pruského občanství z 31.12.1842,255 z něhož poté vychází 

zákon z 1.6.1870, který upravuje tyto případy ve státech 

Severoněmecké konfederace. Ten ve svém 3. článku praví: „There 

exists in all the Confederation a common right of nativity, the effect of 

252 Právě zde je jasně patrný rozdíl mezi francouzským a německým pojetím „cizince", 
neboť ve Francii je zakázáno pátrat po osobních údajích cizince, zatímco v Německu 
jsou tyto údaje přímo vyžadovány. 
253 Srv. Kap. I. 2. Terminologie. 
254 BRUBAKER, Roger. Citizenship and Nationhood in France and Germany. London: 
Harvard University Press, 1992, s. 50. 
255 FLOURNOY, Richard W. JR - HUDSON, Manley 0. (ed.). A Collection of nationality 
law of various countries as contained in constitutions, statutes and treaties. New York: 
Oxford University Press, 1929, s. 304. 
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which is that a national of each Federated State will be treated in all the 

confederation as a national."256 Tento princip je poté později aplikován 

v celé Německé říši. 

Vývoj rakouského práva ve vztahu k udělování občanství a „státní 

příslušnosti" představuje specifický případ stojící mezi dvěma výše 

uvedenými modely. Navíc je v případě mnohonárodnostní habsburské 

monarchie otázka po „státní příslušnosti" otázkou základní. Na základě 

její odpovědi se můžeme pokusit alespoň částečně zodpovědět otázku 

po „identitě", kterou vlastně svým občanům habsburské soustátí 

propůjčovalo. 

Na rozdíl od francouzského nebo německého modelu byla 

koncepce rakouského „občanství" značně problematická. Poněvadž 

Rakousko nebylo národním státem ve smyslu západoevropských 

států,257 neexistovala ani rakouská národnost. Po roce 1867 však již 

neexistovala ani příslušnost k rakouskému státu, poněvadž rakouský 

stát se po roce 1867 politicky korektně nazýval království a země 

zastoupené v říšské radě rakousko-uherské monarchie. „Státní 

příslušnost" tedy znamenala poddanský svazek mezi daným jedincem a 

rakouským panovníkem. 

Základní myšlenka občanství společného pro všechny příslušníky 

habsburské monarchie se rodí na konci 18. století v rámci velkých 

právních kodifikací. V Josefínském zákoníku z roku 1787 se hovoří o 

těch, kteří žijí na území dědičných královských zemích jako o „Inländer" 

a „Unterthanen". Ve Westgalizisches Bürgerliches Gesetzbuch (WGGB) 

z 18.2.1797 je definice „státního příslušníka" vysvětlena následovně: 

„Jeder Staatsburger ohne Unterschied des Ranges, des Standes, oder 

Geschlechtes ist verpflichtet die allegemeine Wohlfahrt des Staates 

durch genaue befolgung der Gesetze möglichst befordern zu helfen".258 

256 Tamtéž. 
257 Srv. však kap. I. 2. Terminologie. 
258 BURGER, Hannelore. Die Staatsbürgerschaft. In: HEINDL, Waltraud - SAUERER, 
Edith. Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und 
Fremdengesetzgebung in der österreichischer Monarchie 1750-1867. Wien: Böhlau, 
2000, s. 96-97. 
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Takováto definice již výrazně předjímá definici „státního příslušníka" 

z roku 1811, jak jí vymezují §29 - 32 Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch z roku 1811. Jeho přesnou definici zde však nenalezneme. 

Právní autorita Joseph linger uvádí ve svém díle System des 

österreichischen allgemeinen Privatrechts tuto definici opisem: "welcher 

Mitglied der österreichischen Staatsgenossenschaft ist, als (er) mit 

seiner staatsrechtlichen Persönlichkeit dem österreichischen 

Staatsverbande angehört, dem österreichischen Staatsoberhaupte 

unterworfen ist".259 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch také 

vymezoval situaci, kdy se rakouskými občany automaticky stávají děti 

narozené rakouským poddaným. Ztráta občanství (§32) byla vymezena 

odkazy na imigrační zákony, tj. nařízeními z 10. srpna 1784, později 

nahrazenými císařským patentem z roku 183 2.260 Tento patent však 

také poprvé zbavoval rakouského občanství kromě vládou vyhoštěných 

občanů také ženy, pokud se provdají za cizince. Toto nařízení upravoval 

dekret z 23. února 1833, který těmto ženám přiznával občanství jejich 

muže. Dekret z 1. března 1853 určoval, že rakouské občanství je možno 

nabýt po desetiletém nepřetržitém pobytu v obci. 

Definice rakouského občanství jako takového se v ucelené 

podobě vyskytuje teprve v ústavě ze 4.března 1849, která věnovala 

„říšskému právu občanskému" celou třetí hlavu. Definici rakouského 

občanství podává §23: „Všickni národové mají jen jedno obecné 

rakouské říšské právo občanské. Zákon říšský ustanoví, pod kterými 

výminkami lze rakouského říšského práva státního nabýti, je vykonávati 

a jeho pozbýti."261 Takto definované občanství v sobě posléze zahrnuje 

veškeré státem garantované osobní svobody (§24 - 32). Novou ústavu, 

259 Tamtéž, s. 102. Anglicky: „An Austrian citizen is he who belongs with his political 
personality to the Austrian State, and who, as such, is subject to the polithical 
authority of that country." Citováno podle FLOURNOY, Richard W. JR - HUDSON, 
Manley 0. (ed.). A Collection of nationality law of various countries as contained in 
constitutions, statutes and treaties. New York: Oxford University Press, 1929, s. 14. 
260 Viz výše. 
261 ČERNÝ, Jan M. (ed.) Boj za Právo. Sborník aktů politických u věcech státu a národa 
českého od roku 1848 s výklady historickými. Praha: Nakladatelství Bursík a Kohout, 
1893, část II., s. 568. 
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která by nahradila zrušenou březnovou, byl pověřen ustavit říšský sněm 

na základě návrhu základních práv z 26.9.1848. K občanství se zde v §3 

praví: „Občanství rakouské dosahuje se, vykonává i pozbývá se podlé 

ustanovení této listiny konštituční a zvláštního zákona", přičemž §2 

uvádí, že „veškerost občanů jest národ, všecky moci státní vycházejí 

z národa, i vykonávají se způsobem v konstituci ustanoveným."262 

Výsledek parlamentní debaty k novému návrhu práv základních, který 

prošel prvním čtením 21.12.1848, praví v §1 výsledného znění: „Před 

zákonem jsou všichni občané rovni. Ústava a zákon ustanovují, pod 

jakými výminkami se nabývá, užívá a pozbývá rakouského občanství. 

Veškerenstvo občanů jest národ."263 Tato definice, která je jen 

kosmetickou úpravou znění ze září 1848 (srv. §1 -3 ) , je také převzata 

za základ rakouské ústavy z 2. března 1849. 

Výše zmiňované návrhy hovoří o národu jako o veškerenstvu 

občanů, což logicky implikuje veškerenstvo rakouských občanů, čímž 

jsme svědky vzniku novodobé koncepce rakouského politického 

národa.264 Toto je však pouze jedna z projednávaných variant pojetí 

občanství. Při jednání kroměřížského parlamentu byla totiž 

projednávána i varianta občanství jednotlivých korunních zemí -

Provinzialstaatsbürgerrechten, kterou v prvé fázi obhajoval především 

František Palacký.265 Stadion však obdobné pojetí jednoznačně zamítl, a 

jeho cílem bylo co nejdříve zavést allegemeine Reichsbürgerschaft, 

které mělo platit i pro uherské země.266 Při debatě na zasedání 

kroměřížského sněmu ve dnech 24. - 28.srpna 1848 se při projednávání 

§3 objevila zajímavá debata o tom, co tvoří souhrn občanů daného 

státu.... „Der Inbegriff aller Angehörigen eines Staates bildet das Volk", 

což zastával poslanec Lasser, zatímco poslanec Scholl nabízel definici 

252 Tamtéž, část i . , s. 411. 
263 Tamtéž, s. 487. 
254 Srv. dále s pojetím uherského politického národa. 
265 BURGER, Hannelore. Die Staatsbürgerschaft. In: HEINDL, Waltraud - SAUERER, 
Edith. Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und 
Fremdengesetzgebung in der österreichischer Monarchie 1750-1867. Wien: Böhlau, 
2G00, s. 163. 
266 Tamtéž. 
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„Der Inbegriff der Staatsbürger ist das Volk" a poslanec Goriup „die 

Gesamtheit der Staatsbürger ist das Volk".257 Tato debata navazovala 

na předchozí jednání, v němž se poslanci snažili definovat rozdíl mezi 

Staatsbürger a Staatsangehöriger. V závěru této debaty na zasedání 

z 24. srpna 1848 dospěli sice poslanci k závěru, že mezi těmito pojmy 

není většího rozdílu a jsou si zcela rovnocenné, avšak v pozdější praxi 

se setkáváme spíše s přístupem, kdy Staatsangehörigen není vlastně 

jasně definován a v právní terminologii je upřednostňován pojem 

Staatsbürger.268 Problém pak sice vyřešen ve finálním důsledku nebyl, 

provizorní obecní zákon z roku 1849 však např. ustavuje, že 

Heimatrecht může získat v rakouské obci pouze Staatsbürger.259 

Zlom a upuštění od jednotné koncepce rakouského občanství 

představuje rok 1867. V rámci jednoho soustátí totiž začaly existovat 

dva typy státní příslušnosti: rakouská a uherská, přičemž první typ se 

opíral o teritoriální princip, především pak o domovské právo, druhý sice 

také, ale v mírně modifikované podobě. Vlastní zákon o získání a ztrátě 

uherského občanství byl vyhlášen dvanáct let po rakousko-uherském 

vyrovnání dne 20.12.1879, rakouská část habsburské monarchie 

obdobně specializovaný zákon nikdy nevyhlásila a řídila se pouze 

ústavními zákony.270 Článek 1. tohoto uherského zákona jasně praví, že 

ve všech zemích uherské koruny platí jedno jediné a pro všechny stejné 

občanství.271 Zákony týkající se nabytí uherského občanství v případě 

soužití dvou partnerů a jejich dětí se od rakouských zákonů v jistých 

bodech liší. Stejně jako rakouské zákonodárství postupovalo v případě 

ženy, která se provdá za cizince, i uherské zákonodárství. Takováto 

257 FISCHEL, Alfred. Die Protokolle des Verfassungsausschusses über die 
Grundrechter. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Reichstags vom Jahre 
1848. Wien und Leipzig: Gerlach & Wiedling, 1912, s. 19-21. 
268 Tamtéž, s. 13-14. 
269 BURGER, Hannelore. Die Staatsbürgerschaft. In: HEINDL, Waltraud - SAUERER, 
Edith. Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und 
Fremdengesetzgebung in der österreichischer Monarchie 1750-1867. Wien: Böhlau, 
2000, s. 164. 
270 Viz dále. 
271 FLOURNOY, Richard W. JR - HUDSON, Manley 0. (ed.). A Collection of nationality 
law of various countries as contained in constitutions, statutes and treaties. New York: 
Oxford University Press, 1929, s. 337. 
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žena byla okamžitě zbavena uherského občanství,272 které však mohla 

nabýt zpět na základě vlastní žádosti poté, co byl její manželský svazek 

ukončen (rozvodem, úmrtím partnera).273 Dále uherská legislativa 

zdůrazňuje, že děti, které se v nemanželském svazku narodí „uherské" 

ženě v zahraničí, se stávají okamžitě uherskými občany, v případě, kdy 

se narodí děti „uherskému" muži, který je počal s cizinkou, může jim být 

přiznáno uherské občanství „legitimizaď.274 Stejně tak se stává 

automaticky „Uherkou" žena, jež se provdá za Uhra,275 přičemž její 

občanství nezaniká ani rozvodem ani po jeho smrti.276 

Posledním způsobem, jak získat uherské občanství, byla 

naturaiizace, kdy je rozlišeno několik různých typů.277 V rámci 

naturaiizace však bylo nutno složit slib věrnosti uherskému panovníku, 

který v anglickém překladu zní: „I, ...., swear (solemnly declare) that I 

will be faithful to His Imperial and Royal Majesty, the Apostolic King of 

Hungary, and to the Constitution of Hungary and solemnly declare that 

I will duly perform the duties of citizenship."278 

Komplikovaný vztah obou „státních příslušností" podal 

nejvýstižněji ve svém Muži bez vlastností Robert Musil; "Rakušan se 

vyskytoval jenom v Uhrách, a tam jakožto averse; doma se nazýval 

státním příslušníkem království a zemí zastoupených v říšské radě 

rakousko-uherské monarchie, což znamená totéž jako Rakušanem plus 

Uhrem a bez toho Uhra, a nedělal to snad z nadšení, nýbrž pro ideu, 

která mu byla protivná, neboť nemohl Uhry vystát právě tak, jako Uhři 

nemohli vystát jeho, čímž se souvislost ještě více zamotávala. Protože 

Uhři byli především i nakonec Uhři, a jenom mimochodem platili u 

jiných lidí, kteří nerozuměli jejich řeči, také za Rakousko-Uhry; naproti 

tomu Rakušané nebyli především a původně ničím a měli se dle názoru 

272 Tamtéž, s. 341, článek 34. 
273 Tamtéž, s. 342, článek 41. 
274 Tamtéž, článek 3 a 4. 
275 Tamtéž, článek 5. 
275 Tamtéž, s. 341, článek 35. 
277 Tamtéž, s. 340, článek 6. 
278 Tamtéž, s. 338, článek 14. 
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své vrchnosti cítit jako Rakousko-Uhři nebo rakouští Uhři - zkrátka pro 

to ani nebyl patřičný výraz."279 

Komplementárním způsobem, jak získat přesnější představu o 

právu na rakouské občanství, které je vlastně v průběhu celé druhé 

poloviny 19. století definováno vágně na základě ústavních klauzulí, je 

zaměřit se na analýzu právního vztahu „cizince" a státu. Do poloviny 

19. století disponujeme k určení vztahu „cizince" a státu prameny 

především v podobě nařízení a patentů, od poloviny 19. století je tento 

vztah kodifikován na úrovni ústavy. Přehled cizinců přebývajících na 

území habsburské monarchie měla průběžně poskytovat „ohlašovací 

povinnost", která byla uzákoněna již 1.7.1746 a později i patentem 

z 18.6.1751. Hlášení o cizincích měli podávat např. hostinští, kteří vedli 

knihu hostí, apod. Podle výzkumu Zdeňky Stokláskové je již v této době 

zákonem definováno rozlišení těchto přibyvších cizinců na „tuzemské 

cizince" a „zahraniční cizince"280. Rozdělení se však nedodržovalo a 

rozhodujícím se stává politický domicil. První vágní definici cizince 

v rakouském zákonodárství najdeme v konskripčním patentu Marie 

Terezie z roku 1789, kde je za domácího určen narozený v obci a její 

obyvatelé zde natrvalo usazení.281 Konskripční a rekrutovací patent 

z 25.10.180 4282 podává zřejmě první jasnou definici „domácího", která 

zní: „Domácí byli všichni ti, kteří se v obci narodili".283 Vymezuje také 

možnosti, kdy se může stát cizinec „domácím" - buďto „nacionalizací" -

tj. desetiletým pobytem v obci, po jehož uplynutí vzniká nárok na 

přiznání „příslušnosti", nebo zakoupením pozemků. Toto nařízení je 

279 Citováno podle: LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Praha: Academia, 
2002, s. 229. 
280 STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zákonné rozlišení „domácích" a „cizích". Vývoj 
domovského práva v Rakousku 1750-1863. In: Český časopis historický, 102/2004, č. 
2, s. 322-324. 
281 Tamtéž, s. 310. 
282 Patent platil jen pro tzv. „staré konskribované země" Dolní a Horní Rakousy, Čechy, 
Moravu, Slezsko, Halič, Bukovinu a Vnitřní Rakousy. Srv. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. „Cizí 
je cizinec jen v cizině" (Pojetí cizince v polovině 19. století na Moravě). In: Český 
časopis historický, 97/1999, č. 4, s. 765. 
283 Tamtéž, s. 763. Naprosto identický text nalezneme i v STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. 
Zákonné rozlišení „domácích" a „cizích". Vývoj domovského práva v Rakousku 1750-
1863. In: Český časopis historický 102/2004, č. 2, s. 324. Ve stati z roku 2004 se 
často opakují i celé odstavce textu z roku 1999 bez jakéhohkoliv odkazu. 
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upřesněno dekretem dvorské kanceláře z 22.4.1822, který ruší místo 

narození jako hlavní princip a v případě náhodného narození dítěte je 

rozhodující politický domicil jeho rodičů. Instituce politického domicilu 

se překrývá s domovským právem, které se však jako právní pojem 

objevuje teprve v provizorním obecním zákoně z roku 1849. Kromě 

těchto dvou termínů se objevovaly i následující pojmy: „domovská 

příslušnost" (Heimatzuständigkeit), „příslušnost (Zuständigkeit) nebo 

„příslušná vrchnost" (Zuständigkeits-obrigkeit).284 

Změnu přináší císařský patent z 24.dubna 1859, který označoval 

za členy obce její příslušníky (Gemeinde-Angehörige) a ty, kteří v obci 

podnikali či užívali nemovitost nacházející se na její území, za 

Gemeindegenossen. Cizinci nebyli poprvé označeni jako Fremde, ale 

jako Auswärtige. Pobyt v obci jim byl povolen, pokud žili bezúhonně a 

nebyli obci přítěží.285 

Specifický vývoj celé problematiky představují znovu Uhry, kde 

postavení cizince ani domácího není nikterak blíže kodifikováno, 

poněvadž se zakládal pouze na zvykovém právu. Vzhledem k tomu, že 

Uhry byly v četných patentech považovány za „cizinu", a s přihlédnutím 

k faktu, že nabytím uherského občanství nezanikalo právo na rakouské 

občanství, bylo možno požívat obou domovských práv z toho 

odvozených. 

Z toho vyplývá, že mezi státním občanstvím v rakouské části 

habsburské monarchie a v její uherské části existovaly jisté odchylky, 

které se staly ve 20. století základem pro zcela odlišný vývoj v této 

oblasti. Přestože rakouské zákony z počátku 19. století vycházejí 

zpočátku z principu ius sanguinis, paralelně s ním se profiluje i princip 

ius soli, který nakonec vítězí především díky modifikacím domovského 

práva, k nimž docházelo především pod vlivem rostoucí migrace. 

Důvodem příklonu právě k ius soli je tedy vliv rostoucí migrace a snaha 

284 STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zákonné rozlišení „ domácích" a „cizích". Vývoj 
domovského práva v Rakousku 1750-1863. In: Český časopis historický, 102/2004, č. 
2, s. 321. 
285 Tamtéž, s. 334. 
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uchovat stávající jednotnou koncepci rakouského občanství, nikoli 

občanství korunních zemí, kde by dříve nebo později neúměrně vzrostlo 

nebezpečí nacionalizace státní příslušnosti. Habsburská monarchie je 

tak s Francií první zemí, jejíž zákonodárství v tomto smyslu vycházelo 

z existence předstátní společnosti a právo na „občanství" vzniká 

z generalizace soukromého práva.286 Příčinou neudělení občanství se 

tak ani v jedné z těchto dvou zemi nemohl stát jazyk, náboženství či 

odlišná kultura,287 na druhou stranu však bylo jeho udělení podmíněno 

rozhodnutím vlády (zejména v případech politických migrantů). 

Udělování občanství je tématem, které je bezesporu 

poznamenáno rostoucím nacionalismem 19. století. Německému 

konceptu udělování občanství tak zcela odpovídá i daný typ německého 

nacionalismu, který bývá v odborné literatuře označován jako kulturní 

nacionalismus, zatímco francouzský nacionalismus je znám především 

jako státní. Považujeme-li nacionalismus za spontánní hnutí vznikající 

v důsledku zvýšených nároků, které vznášejí národnostní menšiny na 

politický systém, pak si musíme nutně položit otázku po vztahu státního 

rámce těchto požadavků a typu nacionalismu. Jak jsme viděli na 

příkladu rozlišení francouzského a německého typu občanství i 

nacionalismu, tato dvě pojetí korespondují. Pokud však půjdeme ještě 

dále, musíme si také položit otázku, zda zákonný rámec vymezování 

„domácích" a „cizinců", jehož základy byly v našem případě položeny již 

v polovině 18. století, vlastně nepředurčoval typ nacionalismu v tom 

kterém případě. Nestojí tedy na počátku vymezení typu nacionalismu 

nakonec přeci jen stát a nikoliv společnost? 

286 GRAWERT, Rolf. Staat und Staatsangehörigkeit. Veríassungsgeschichtiiche 
Untersuchung zur Entstehung der Staatsangehörigkeit. Berlin: Duncker & Humblot, 
1973, s. 146. 
287 BURGER, Hannelore. Die Staatsbürgerschaft. In: HEINDL, Waltraud - SAUERER, 
Edith. Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und 
Fremdengesetzgebung in der österreichischer Monarchie 1750-1867. Wien: Böhlau, 
2000, s. 172. 
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III. Postavení a role státu a elity ve světle 

soudobých teorií nacionalismu 

1. Soudobé teorie nacionalismu 

Při interpretaci emigrantských statistik se nejčastěji vychází ze 

schématu, kdy uvedené místo původu cizince odpovídá jeho 

nacionalistickému - tedy etnickému smýšlení. Toto schéma nalezneme 

nejčastěji v případě analýz zasvěcených americkým přistěhovaleckým 

seznamům288. Češi uvádějící za svou zemi původu Bohemia jsou tedy 

považováni za nacionalisticky smýšlející obyvatele Rakouska-Uherska 

hlásící se k českému etniku.289 Přesto se však podle mého názoru i 

v těchto statistikách najde skupina Čechů, kteří se hlásili k rakouskému 

státu. Problém tkví však v tom, že tato skupina je podle všeho v rámci 

amerických statistik nedohledatelná. Většina historiků, kteří se těmito 

statistikami zabývali, se soustředili na skupinu emigrantů, kteří za zemi 

svého původu uvedli pouze ten který určitý stát (např. Rakousko, Čechy 

či Belgii). Nesoustředili se však na to, zda je např. emigrant z Prahy 

zařazen do skupiny emigrantů z Rakouska či z Čech. Takovýto přístup 

by totiž nutně znamenal prohledávat registry podle místa původu a 

nikoli podle geografického určení samotného emigranta. „Český" občan 

rakouské monarchie tak mohl figurovat v amerických registrech jak v 

kolonce Rakousko, tak i Čechy, ale i Morava či Slezsko, stejně jako 

Chorvat se mohl vyskytovat v kolonce Uhersko, Uhry, Chorvatsko, ale i 

288 Příklad etnického chápání v amerických statistikách, srv. PUSKÁS, Julianna. Some 
results or my research on the Transatlantic emigration from Hungary on the basis of 
Macro- and micro-analysis. In: PUSKÁS, Julianna (ed.). Overseas migration from east-
central and southeastern Europe 1880-1940. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990, s. 48-
49. Naopak pro příklad problému se zemí pôvodu jako základní statistické proměnné, 
srv. BROŽEK, Andrzej. Sources and historiography of emigration from Poland before 
1939. In: Tamtéž, s. 122. 
289 KOŘALKA, Jiří. Some remarks on the future model of Czech Emigration (1848-
1914). In: Tamtéž, s. 12. 
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Rakousko-Uhersko. Existovala-li možnost volby mezi Rakouskem a 

Čechami, jak tvrdí Jiří Kořalka ve svých analýzách, pak musela možnost 

této volby existovat samozřejmě i naopak: a kdo ví, kolik českých 

emigrantů se přihlásilo k Rakousku? Na základě analýzy francouzských 

statistik, kde na rozdíl od amerických seznamů nebyl imigrant nucen 

podávat většinu svých osobních údajů, totiž konstatujeme, že zejména 

v případě velkých, mnohonárodnostních říší jako je například Rakousko, 

nebo naopak v případě států, které byly díky velmocenské politice 

v průběhu 18. století z mapy střední Evropy vymazány jako například 

Polsko, se imigranti přiklánějí spíše k „vyššímu správnímu celku", pod 

nějž spadali. Tento případ je velmi častý zejména na konci 19. století, 

kdy má podle všeho dosahovat „nacionalistická" vlna svého vrcholu, a 

většina emigrantů by se tedy měla hlásit ke svému státu v závislosti na 

svém nacionalistickém smýšlení (Češi k Čechám, Poláci k Polsku, 

Chorvati k Chorvatsku, Litevci k Litvě, atd.). Jsme tedy v tomto případě 

svědky proměny chápání vymezení vlastního národa nebo proměny role 

státu v 19. století? 

Soudobé teorie nacionalismu považují ve většině případů vztah 

národa ke státu za daný a jeho podstatou se již příliš nezabývaly. 

Vlastní role státu byla v kontextu nacionalismu objevena tepn/e 

nedávno, dostává se jí však relativně velkého ohlasu.290 Ještě větší 

problémy pak mají teorie nacionalismu s vlastními „nositeli" národa: s 

lidem. Základními otázkami, které zůstávají ve velké většině 

teoretických děl nezodpovězeny, je fenomén šířeni' nacionalismu ve 

společnosti291. K této situaci tak dochází paradoxně i přes to, že 

v kritickém pojednání o jednotlivých představitelích teorií nacionalismu 

nalezneme nejčastěji výtky týkající se právě výjimek, které do velké 

syntézy nezapadají ať z toho či z onoho důvodu. 

290 Srv. kapitola III. 3. Nacionalismus a stát. 
291 V českém prostředí se např. nejslavnější práce k nacionalismu zabývá v podstatě 
pouze postojem elit. Srv. HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, 
Praha: Svoboda, 1986. Srv. také kap. III.2. Elity a nacionalismus. 
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V současné době dosahuje rozvoj teoretických úvah na téma 

nacionalismu takového stupně, že podat jen jeho stručný přehled je 

nadlidský úkol. Pokud si většina historiků až do počátku 90. let 

20. století mohla dovolit podat ve svých dílech zabývajících se 

nacionalismem stručný úvod týkající se vývoje teorií nacionalismu,292 

historickým exkursům a komentářům k jednotlivým směrům či autorům, 

je tento úkol zhola nemožný v době, kdy jsou jen tématu nacionalismu 

vyhrazeny příruční knihovny a vznikají specializované slovníky pojmů 

nacionalismu. Již při samotném výběru kritérií, které je možno k vylíčení 

stručného členění teorií nacionalismu použít, je autor vystaven hned 

několika možným přístupům s odlišnými východisky. Může využít buď 

všeobecného členění nacionalismu, jak je určil např. Anthony D. Smith: 

1) etické a filosofické přístupy k nacionalismu; 2) antropologický a 

politický přístup; 3) historický a sociologický přístup,293 nebo může 

přistoupit k čistě chronologickému popisu vývoje jednotlivých teorií. 

Zaměřme se tedy na stručný přehled vedený na základě 

chronologického vývoje přístupů k nacionalismu. Zvláštní místo 

vyhraďme marxismu, který ovlivnil teorie nacionalismu zřejmě nejvíce a 

v české historiografii 20. století zaujímá specifické postavení. 

Ze starších koncepcí, které postupně odeznívají a jsou zpravidla 

ztotožňovány s národními historiografiemi konce 19. století a první 

poloviny 20. století, jsou to koncepce, které bývají zpravidla označovány 

jako: 

1) Narativní 

2) Primordiální294 (v marxistické terminologii označován 

jako subjektivistický koncept295) 

292 Srv. např. HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století. Praha: Svoboda, 
1986, s. 7-65. DEUTSCH, Karl W. Nationalism and Social Communication (An Inquiry 
into the Foundation or Nationality). Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts 
Institute of Technology, 1953, s. 1-14. KOŘALKA, Jiří. Co je národ? Praha: Svoboda, 
1969. Atd. 
293 SMITH, Anthony D. Smith. Nationalism and Modernism. London: Routledge, 1998, 
s. 8. 
29'1 Primordiální ve smyslu prvotní, původní - český překlad tohoto směru podle naší 
informace neexistuje. 
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Obě koncepce k sobě mají velmi blízko: východiskem narativního 

konceptu je ničím nezpochybnitelná existence fenoménu nacionalismu, 

jež je prostě dána296, východiskem primoridální teorie je „odvěká" 

existence národa. Narativní přístup představují velké příběhy evropské 

historiografie konce 19. století. Za klasický „velký" příběh německého 

nacionalismu bývají označovány díla Von Treitschkeho a von Sybela, ale 

stejně tak mohou hrát stejnou roli i velké příběhy evropské antiky, 

jejichž cílem bylo vyzdvihnout paralely: tento příklad např. reprezentuje 

Droysenův Alexandr Veliký „which clearly cast the crude Macedonian 

conqueror of the more civilized parts of Greece in the role of a 

Prussia".297 Ve Francii hraje tuto roli dílo Julese Micheleta, v Anglii dílo 

lorda Actona.298 Velkým problémem „velkých příběhů" v rámci vývoje 

nacionalismu je to, že nejsou schopny zodpovědět velmi často ani na 

otázku „jak?", ani na otázku „proč?". 

Primordiální koncept vychází zase z faktu existence „národa", 

jehož rozborem se již nijak více nezaobírá, stejně jako se narativní 

přístup nezaobírá důkazy o existenci nacionalismu. Obě fakta jsou 

prostě daná. Badatelé tohoto směru se opírali o ideu jakési nadčasové 

existence národa, jak ji např. ve své práci zmínil Abbé Sieyés299, nebo 

vycházeli z historických a archeologických poznatků, díky nimž datovali 

vznik národů (na Blízkém Východě) již do třetího tisíciletí př.n.l.300 Tento 

směr ve své původní podobě přetrval pouze do roku 1945, kdy jej začali 

badatelé postupně kritizovat a opouštět. Kritiky byly směrovány dvěma 

295 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století. Praha: Svoboda, 1986, s. 
20. 
296 Srv. BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. Nationalism, Critical Concepts in Political Science. Vol. I. London: 
Routledge, 2000, s. 334. Naprosto identická stať je obsažena i ve sborníku Formen 
des n a ti na len be wusstsei n s im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. Srv. 
SCHMIDT-HARTMANN, Eva (ed.) Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte 
zeitgenössischer Nationalismustheorien. München: R.OIdenbourg Verlag, 1994, s. 24. 
297 BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. Nationalism, Critical Concepts in Political Science. Vol. I. London: 
Routledge, 2000, s. 334-335. 
298 SMITH, Anthony D. Nationalism and Modernism, London: Routledge, 1998, s. 9. 
299 LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of Nationalism. 
New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 242. 
300 Tamtéž. 
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směry: za prvé, existence národa není dána přirozeným řádem, za 

druhé, nacionalismus je relativně moderní doktrínou. Jak je tedy možná 

jeho vazba na národy, které existují již více ne 4000 let? Relativně nový 

impuls přinesl tomuto konceptu čtyřicet let po prvních kriticích jeho 

východisek Anthony D. Smith, který poukazuje na fakt, že 

primordiálnímu konceptu „národa" odpovídá spíše etnická identita, jejíž 

existenci je možno dokázat již ve středověku, pokud ne již v antice.301 

Tento směr tak dnes zažívá nový rozmach zejména díky pracím právě 

Anthony D. Smithe.302 

Zatímco badatelé vycházející pouze z primordiálního konceptu, 

jak původně vznikl, jsou dnes spíše výjimkou, existují-li ještě vůbec, pak 

narativní směr má i dnes své příznivce. Velmi specifický vývoj je pak 

možno sledovat na půdě národních historiografií bývalých zemí 

socialistického bloku, kde se spor o vyprávění „velkých příběhů" a 

využívání metodologických „výdobytků" západní vědy rozhořel se vší 

intenzitou především ve druhé polovině 90. let 20. století. Ernest 

Gellner, jemuž by se tato klasifikace bezesporu nezamlouvala, si velmi 

zajímavým způsobem povšiml změny, která v teoriích nacionalismu 

upozorňovala na nástup nových směrů. Cituje v tomto kontextu výrok 

lorda Actona: : „Potom začal čas, kdy jednoduše platilo, že národy 

nesmějí být ovládány cizinci."303 V komentáři k tomuto výroku pak 

Gellner tvrdí: „Povšimněme si, že Acton uvádí, že tento čas začal, 

zatímco nacionalisté tvrdí, že byl vždy přítomen v skryté, potlačené 

podobě."304 

301 BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. Nationalism, Critical Concepts in Political Science. Vol. I. London: 
Routledge, 2000, s. 327. 
302 SMITH, Anthony D. The Ethnic Origins of Nations, Oxford, 1986; Týž, National 
Identity, Harmondsworth, 1991; Týž, Theories of Nationalism, Holmes 8t Meier, New 
York, 1983; atd. 
303 GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal, 1993, 2.vydání, s. 
145. 
304 Tamtéž. 
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Na půl cesty mezi těmito koncepcemi a koncepcemi modernismu, 

jež ovlivňuje v současné době bádání o nacionalismu nejvíce, se nachází 

směr označující se jako: 

3) Funkcionální 

Podle tohoto konceptu plní nacionalismus různé „funkce". Kolik 

úhlů pohledu, tolik možných funkcí, dalo by se s trochou nadsázky říci. 

Zřejmě nejrozvinutějším směrem je psychologický úhel pohledu: 

nacionalismus vzniká jako odpověď na touhu každého jedince po 

„identitě"305 a jeho funkcí tedy je tuto „identitu" jedinci propůjčit. O 

tom, že funkcionální koncept nacionalismu se nachází opravdu na půl 

cesty mezi „moderními" a „staršími" pojetími nacionalismu, svědčí i fakt, 

že tento přístup je již možno aplikovat i v rámci jednoho ze základních 

badatelských směrů - marxismu. V rámci marxistického přístupu je 

nacionalismus vnímán jako prostředek třídních zájmů.306 Přestože bývá 

tento směr považován za samostatný, není schopen podat jasnou 

odpověď na řadu otázek, poněvadž je jeho zorné pole definováno vždy 

jen daným segmentem jeho zájmu. Tento směr není schopen podat 

charakteristiku nacionalismu jako celku. 

O tento přístup se mnohem šťastněji, zdá se, pokoušejí badatelé 

vycházející z konceptu tzv. 

4) Modernismu 

Rozdíly mezi modernistickými a nemodernistickými teoriemi 

nejlépe vystihuje pojmová tabulka Anthony D. Smithe, kterou zde 

z důvodu stručného shrnutí uvádím v českém překladu: 

305 BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. NationalismCritical Concepts in Political Science. Vol. I. London: 
Routledge, 2000, s. 332. 
306 K problematice marxismu viz dále. 
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Ne-modernistické teorie modernistické teorie 

definují národ jako 

kulturní společenství 

odvěký 

zakořeněný 

politické společenství 

moderní 

vytvořený 

mechanický 

rozdělený 

prostředek 

konstrukci za pomoci elit 

organický 

jednolitý 

přednost 

masový 

založen na předcích založen na komunikaci :307 

Tento směr se rozvíjí především po 2. světové válce. Všichni 

„modernisté" se shodují na třech základních východiscích svého 

přístupu: za prvé, národ a nacionalismus jsou historickými fenomény. 

Nejstarší národy vznikají v době před dvěma až třemi stoletími. Druhým 

východiskem je, že národ je považován za „produkt modernity",308 tj. 

souhrnu fenoménů jako industrializace, kapitalismus, urbanizace, atd.309 

Posledním východiskem je konstatování, že na počátku národa není 

nacionalismus, ale že národ stojí na počátku nacionalismu.310 Tato 

východiska jsou dána výsledky především v oblasti sociologie, kdy se 

díla sociologů jako např. Ferdinanda Tönniese, Emila Durkheima či 

Maxe Webera stala integrální součástí teorií nacionalismu.311 Tento 

směr zastávali do roku 1989 především západoevropští badatelé o 

nacionalismu a v současné době se dělí na tři základní typy přístupů, 

z nichž každý tvoří vlastní teorie:312 

a) teorie sociální komunikace (Deutsch313, Rokkan, Anderson); 

307 SMITH, Anthony D. Nationalism and Modernism, London: Routledge, 1998, s. 23. 
308 LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of Nationalism. 
New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 243. 
309 Tamtéž. 
310 Tamtéž. 
311 Encyclopedia of Nationalism. Vol. I. San Diego: Academic Press, 2001, s.509. 
312 Citováno podle LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of 
Nationalism. New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 184. 
313 Většina děl následně uvedených autorů dosud nebyla do češtiny přeložena. 
Výjimkou jsou díla Karla W. Deutsche a Ernesta Gellnera, jehož Národy a 
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b) ekonomické teorie, které se dále dělí na marxistické (Hechter, 

Nairn, Wallerstein, Hroch) a nemarxistické (Gellner); 

c) politicko-ideologické teorie (Breuilly, Giddens, Brass, Mann). 

Teoretici sociální komunikace staví do centra své pozornosti 

fenomén komunikace, která je v případě národa intenzivnější dovnitř 

celku, nežli navenek.314 Zatímco Karl W. Deutsch a Stein Rokkan sklouzli 

později ke kvantitativním výzkumům, které se ne vždy osvědčily,315 

obrovský ohlas zaznamenal poslední z uvedených autorů - Benedict 

Anderson se svou knihou Imagined Communities316 z roku 1983, v níž 

dospívá k závěrům, že „what made the new communities imaginable 

was a half-conscious, but explosive interaction between a system of 

production and productive relations (capitalism, a technology of 

communications and the type of fatality of human linguistic 

diversity)".317 Anderson tedy pracuje s představou, kdy národ je 

„vymyšlenou" společností, představou, která je založena na premisách 

jisté specifičnosti této komunity, která je suverénní nebo by chtěla být a 

jejíž existence stojí za sebeobětování.318 Z kritik, které se prozatím na 

jeho hlavu snesly, stojí za povšimnutí výtka Johna Breuillyho, který mu 

nacionalismus byly přeloženy. Z prací Karla Deutsche je k dispozici bohužel jen jeho 
práce Nervy vlády: Modely politické komunikace a řízení. (Praha: Svoboda, 1971), 
která je spíše politologického zaměření. Nejsou-li však práce k dispozici v podobě 
ucelených překladů, je možno se seznámit s jejich ukázkami v podobě překladů 
vybraných ukázek, srv. HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka 
textů. P rahaSLON, 2003. Ke stručnému nástinu teorií většiny uvedených osobností 
srv. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních poiitoiogických teorií. Praha: Portál, 2000. 
314 LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of Nationalism. 
New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 185. 
315 Srv. např. WEISER, Thomas. K.W. Deutsch Modell der Nationswerdung und sein 
Beitrag für die histtrische Nationalismusforschung. In: SCHMIDT-HARTMANN, Eva 
(ed.) Formen des natinalen bewusstseins im Lichte zeitgenössischer 
Nationalismustheorien. München: R.OIdenbourg Verlag, 1994, s. 127-143. BRENNER, 
Christiane. Integrations- und Desintegrations prozesse in multinationalen 
Gesellschaften. Einige Überlegungen zu den Theorien Otto Bauers und Karl W. 
Deutschs. In: Tamtéž, s. 113-127. 
315 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. London: Verso, 1991 (1.vydání 1983). 
317 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. London: Verso, 1983, s. 46. 
318 BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. Nationalism, Critical Concepts in Political Science. Vol. I. London: 
Routledge, 2000, s. 27. 
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vytýká, že tento postup je možno aplikovat na jakoukoliv intelektuální 

teorii, poněvadž Anderson se ve svém díle až příliš soustředí na elity. 

Interpretace nacionalismu z pohledu ekonomických teorií se dělí 

na dva základní směry a to v závislosti na jejich vztahu k marxismu: 

Z uvedených jmen je v Čechách velmi dobře známa práce Miroslava 

Hrocha Evropská národní hnutí v 19. století.319 Rozlišení tří fází 

národních hnutí na fázi A (intelektuální zájem o národ), fázi B (období 

vlastenecké agitace) a fázi C (nástup masového hnutí) je výsledkem 

komparativního výzkumu na základě třídní analýzy předplatitelů 

vlasteneckých časopisů. Hrochovi se však dají vytknout stejné 

problematické pasáže jako například Benedictu Andersonovi: díky 

historickému exkursu, který Hroch do své práce zahrnuje, je sice 

jasnější, jak dochází ke zformování nových národních elit v období růstu 

kapitalismu, ani jemu se však nedaří vysvětlit, jak se nacionalismus šíří 

dále.320 Z dalších uvedených autorů pronikl do českého povědomí 

Immanuel Wallerstein, jež se snaží objasnit formování národů 

v závislosti na světovém systému. Vytvoření národa je podle něj 

podmíněno jeho postavením ve světovém systému321. Jména Michaela 

Hechtera a Torna Nairna se pojí k tématům vnitřního kolonialismu a 

nerovnoměrného vývoje. V prvém případě vychází Michael Hechter 

z marxistické inspirace formované teorií imperialismu a teorií závislosti 

aplikované na vnitřní vývoj jednotlivých národů, ve druhém případě se 

Tom Nairn opírá o poznatky funkce nerovnoměrného vývoje, kdy státy 

nacházející se mimo centrum ekonomického a politického světového 

319 Srv. HROCH, Miroslav. Evropská hnutí v 19. století. Praha: Svoboda, 1986; 
německy: Týž. Vorkämpfer der nationalen Bewegungen bei den kleinen Völkern 
Europas, Praha 1968; anglicky: Týž. Social Preconditions of National Revival in 
Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among 
the Smaller European Nations. Cambridge 1985. 
320 BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. Nationalism, Critical Concepts in Political Science. Vol, I. London: 
Routledge, 2000, s. 338. 
321 LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of Nationalism. 
New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 188. 
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dění se musí bránit za pomocí mobilizace všech svých tříd a vytvořením 

vlastní identity odlišné od centra.322 

Zřejmě nejslavnějším dílem z oblasti teorie nacionalismu je práce 

Ernesta Gellnera Národy a nacionalismus,323 Jeho základním 

východiskem je, že industrializace a změny, k nimž díky ní ve 

společnostech došlo, vedly k opuštění tradičních sociálních struktur, 

které byly nahrazeny kulturou. Jen ta je v takto pozměněné společnosti 

schopna poskytnout nový základ nově se rodící identitě.324 Problém je 

však v tom, že vedle sebe existují dva typy této kultury: tzv. vysoká a 

nižší kultura. „Vysoká kultura proniká celou společností, určuje ji a 

potřebuje podporu státu. Toto je tajemství nacionalismu."325 V případě 

Gellnerovy teorie nacionalismu se najde jen málo kritiků, podle většiny 

autorů se jedná o zcela konzistentní model. Pro nás je významné, že 

Gellner klade v mnohem větší míře, nežli předchozí směry důraz na stát, 

zohledňuje roli elit ve společnosti a zároveň se opírá i o teorie 

komunikace Karla Deutsche.326 

Poslední skupina modernistických autorů se vrací zpět k pojmu 

státu a k jeho roli v nacionalismu. Podle Johna Breuillyho se 

nacionalismus může vyvíjet jen jako forma politiky v úzkém sepětí 

s vývojem moderního státu,327 podle Michaela Manna dochází k vývoji 

nacionalismu jen v tom případě, kdy jsou zahrnuty všechny čtyři zdroje 

sociální moci: ekonomická, politická, ideologická a vojenská. Již na první 

pohled je jasné, že tyto funkce může plnit pouze stát. Na státním rámci 

322 Tamtéž, 187. 
323 GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal, 1993. (2.vydání) 
324 Ke Gellnerovi více srv. BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: 
HUTCHINSON, John - SMITH, Anthony D. Nationalism, Critical Concepts in Political 
Science. Vol. I. London: Routledge, 2000, s. 338; LEOUSSI, Athena S. - SMITH, 
Anthony D. (edd.). Encyciopediae or Nationalism. New Jersey: Transaction Publishers, 
2001, s. 189; dále i hesla Ernest Gellner, s. 102-107 a Gellner's Theory of Nationalism: 
A critical Assessment, s. 107-109. 
325 GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal, 1993, s. 29. 
326 Tamtéž, s. 137. 
327 Srv. BREUILLY, John. Nationalism and the State. 2.vydání. Manchester: Manchester 
University Press, 1993. (l.vydání 1982). 

100 



je také závislá teorie Paula Brasse,328 který tvrdí, že „etnická identita a 

moderní nacionalismus vyrůstají ze specifického typu interakcí mezi 

vůdci ústředních států a elitami nedominantních etnických skupin".329 

Hlavní role elity je také jasně patrná také v koncepci Anthony Giddense, 

kde je jim přiřčena role šiřitele symbolů.330 

Poslední možností přístupu je: 

5) marxismus. 

Tento směr, jenž vznikl v 19. století na základě fundamentálních 

prací Karla Marxe a Bedřicha Engelse, hraje při interpretacích fenoménu 

nacionalismu i dnes důležitou roli. Jedná se o ucelený filosofický 

systém, jehož cílem je podat ucelenou vizi vývoje společnosti na 

základě historických zákonů. Východiskem marxismu je historický 

materialismus a jeho základními premisami, jejichž vztahy určují 

dynamiku historického vývoje, jsou vlastnictví výrobních prostředků, 

výrobní síly, výrobní vztahy a nadhodnota. Výsledkem tohoto 

historického vývoje je podle Hegelových zákonů dialektiky „návrat" 

k beztřídnř společnosti - ke společnosti komunistické. Tento stav však 

vede jak ke zrušení státu, tak i ke zrušení národů. Koncept národa jako 

takový totiž teorie marxismu nikde explicitně nevysvětluje. Oba autoři 

vytěsňují pojem národa, národnosti i nacionalismu cíleně na okraj 

společnosti. Podle nich totiž plnil nacionalismus jen jistou funkci331: byl 

v zájmu buržoazie a elit, které se díky němu pokoušely získat nástroj 

k ovládání nižších společenských vrstev. Vzhledem k tomu, že Marx a 

Engels chápali pojem „národ" pouze v jeho západoevropském kontextu, 

tedy ve smyslu „státního národa",332 nepřekvapí nás jejich kritický 

pohled na vývoj malých národů v Evropě. Podle nich měly šanci uspět 

,328 BRASS, Paul. Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison. London: Sage 
Publications, 1991. 
329 LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of Nationalism. 
New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 191. 
330 Tamtéž. 
331 Srv. výše k funkcionálnímu přístupu nacionalismu. 
332 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, Praha: Svoboda, 1986, s. 
32. 
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pouze národy s již vyvinutou buržoazií, kam podle nich malé národy 

střední Evropy nepatřily. 

Problémem národa a národnosti se ve svých pracích zabýval 

mnohem více pražský rodák Karel Kautský. Stejně jako pro Marxe a 

Engelse, i pro něj je problematika národa těsně spjata s historickým 

vývojem společnosti po dialektické spirále. Společenskou výrobu 

podmínil společným jazykem, poněvadž jen ten usnadňuje komunikaci a 

dovoluje ustavit kompaktní sociální třídy. Existenci samostatného 

národa pak podmiňuje existencí vlastní buržoazie a vlastního státu. 

O Kautského východiska se opírá ve svých teoretických pracích 

V. I. Lenin, v polemice k Rose Luxembourgové však zdůrazňuje 

prvořadou roli zákonů dialektického vývoje a národ klade teprve na 

druhé místo. 

První, jasně ucelená rozpracovaná definice nacionalismu se 

objevuje v kontextu marxismu-leninismu teprve u Josefa Visarionoviče 

Stalina. V oblasti marxistické historiografie se stala východiskem 

k pojímání národa a nacionalismu především definice Otto Bauera. 

Jejich definice se liší v mnoha ohledech: Otto Bauer, jehož definice je 

staršího data, definuje národ jako „A community with a shared 

mentality („psychology"), which is based on a shared language and 

culture; it exists in primitive societies, capitalism, and communism."333, 

zatímco pro J. V. Stalina „národ je historicky vzniklé pevné společenství 

lidí, spojených společnou řečí, územím, projevujícím se ve společné 

kultuře."334 Stalin Bauerovi ve své polemice s jeho východisky v roce 

1913 vyčítal fakt, že jeho pojem národa nevychází z historických 

zákonitostí a z ekonomického stupně vývoje společnosti. Tento jeho 

postoj je však neodůvodnitelný, poněvadž Bauer se ve svém díle 

333 Citováno podle Encyclopedia of Nationalism. Vol. I. San Diego: Academic Press, 
2001, s. 465. 
334 Citováno podle HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, Praha: 
Svoboda, 1986, s. 39. 
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podrobně zabývá strukturální analýzou společnosti. Podle některých 

autorů sloužil tento výpad spíše k zavržení Bauerovy teorie v SSSR.335 

České prostředí nabízí v případu marxistického přístupu 

k nacionalismu dvě základní díla: tím prvým je Hrochova analýza 

národních hnutí malých evropských národů v 19. století,336 k níž se 

vrátíme později. Dalším, teoretickým pojednáním o národu je pak útlý 

svazek Co je národ? Jiřího Kořalky.337 

Západoevropská historiografie se stavěla k marxismu vstřícně a 

brala jej jako jeden z mnoha inspiračních zdrojů. Nezastírala však, že 

samotné pojetí národa a národnosti v základních dílech „otců 

zakladatelů" schází. Z významných historiků, kteří ovlivnili vývoj 

marxistické historiografie na Západě, uveďme alespoň Erica 

Hobsbawma a Torna Nairna, jenž svým pojetím navazuje na Otto 

Bauera. Eric Hobsbawm vychází z názoru, že národ je relativně 

moderním fenoménem, k jehož ustavení došlo nejdříve v 18. století. 

Významnou roli při formování národa hraje průmyslová revoluce, díky 

níž dochází k definitivnímu ustavení třídních pozic. „Elity" či „buržoazie" 

či „vládnoucí třída" dosazují ideu národa, aby tím nejen upevnily své 

postavení, ale také aby si získaly loajalitu nižších tříd.338 Funkcionální 

přístup Hobsbawma k nacionalismu dokreslují také jeho studie na téma 

„dosazení tradice", analýzy symbolů, apod.339 

Marxismu využívali jako metodického východiska do roku 1989 

především badatelé socialistického bloku, poněvadž to byl vlastně jediný 

možný směr bádání v dané oblasti. Je nutno dodat, že se jedná o zcela 

rovnocenný směr bádání, který přinesl cenná východiska, přestože je 

dnes v bývalých post-komunistických zemích dobrý marxistický historik i 

špatný marxistický historik poměřován stejným metrem. I v zemích 

335 Srv. např. Encyclopedia of Nationalism. Vol. I. San Diego: Academic Press, 2001, s. 
471 (autor hesla: LOONE, Eoro). 
335 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, Praha: Svoboda, 1986. 
337 KOŘALKA, Jiří. Co je národ? Praha: Soboda, 1969. 
338 LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of Nationalism. 
New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 126. 
339 Srv. např. HOBSBAWM, Eric. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992. (l.vydání 1983). 
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bývalého socialistického bloku se však daly psát kvalitní dějiny, 

marxismu vděčí za vznik cenné analýzy (viz Hroch, Kolotaj, 

Chlebówczyk, atd.).340 Kořeny marxistického pohledu na nacionalismus 

však položil ve střední Evropě již Otto Bauer, jehož koncepce 

nacionalismu v podobě tzv. „Schicksalsgemeinschaft" se vtěsnala mezi 

do té doby již zdomácnělé pojetí rozdílů mezi tzv. Staatsnation a 

Kulturvolk.341 Otto Bauer považuje národ za společenství sjednocené 

sdílením stejného osudu, tedy dějinami, právě tento koncept potom 

rozpracoval a doplnil Josif V. Stalin a učinil z něj na dlouhou dobu 

jedinou závaznou doktrínu nacionalismu v socialistickém bloku. 

Ani toto velmi zběžné roztřídění, které bezesporu není ani 

zdaleka vyčerpávající, je však nepřesné, poněvadž je možno 

kombinovat i jednotlivé položky mezi sebou navzájem: někteří 

stoupenci teorie modernizace vycházejí například z marxismu, atd. 

Pokusme se tedy pohlédnout na problém nacionalismu a jeho studia 

nikoli z pohledu jednotlivých směrů, ale především z pohledu jejich 

přístupu k jednotlivým prvkům, které jsou pro náš výzkum určující: stát 

a lid. Zatímco v prvém případě se státu a jeho roli v nacionalismu 

věnuje hned několik významných badatelů, v případě lidu a jeho role 

v nacionalismu tomu tak není. Pokud se autoři zabývají tímto 

problémem, vycházejí především z analýz týkajících se kolektivní paměti 

a orientují se především na psychologické aspekty nacionalismu. Lze 

však postupovat i obráceně, neexistuje-li pozitivní vymezení lidu a 

nacionalismu, pak je možno odhalit jeho postavení za pomoci analýzy 

vztahu elit a nacionalismu. 

340 Otázkou, která současnou - neexistující - debatu až příliš ovlivňuje, je postavení 
autora-marxisty ve společnosti jedné krátké epochy 1948-1989. 
341 BRENNER, Christiane. Integrations- und desintegrationsprozesse in multinationalen 
Gesellschaften. Einige Überlegungen zu den Theorien Otto Bauers und Karl 
W.Deutsch. In: SCHMIDT-HARTMANN, Eva. Formen des nationalen Bewusstseins im 
Lichte zeitgenossischer Nationalismustheorien. München: R.OIdenbourg Verlag, 1994, 
s. 116. 
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2. Elity a nacionalismus 

Postavení elit je v kontextu soudobého vývoje teorií nacionalismu 

jednou z největších slabin jejího chronologicky nejmladšího a 

nejdravějšího směru: modernismu. Ať už se totiž jedná o marxisticky či 

nemarxisticky inspirované spisy, předjímá modernistický přístup a priori 

existenci elit, které jsou jako jediné schopny definovat národní program 

a vznášet na politický systém své požadavky. 

V dostupných encyklopediích bychom hledali heslo elity marně, 

v kritických rozborech jejich definice schází. Přístup k elitám je zpravidla 

funkcionální: pro většinu autorů plní elitu pouze roli zprostředkovatele 

šíření idejí národního hnutí. Klasickým přístupem marxistického historika 

k elitám je např. Eric Hobsbawm, který zastává názor, že národ je ve 

své podstatě koncept vytvořený politickými elitami, jejichž cílem je 

legitimizace vlastní moci. Ze stejných premis vychází i Paul Brass, který 

upozorňuje na to, že klíčem k porozumění nacionalismu je právě 

studium elit, jejich soupeření a manipulace. Na rozdíl od Erica 

Hobsbawma však klade důraz na to, že „elity jsou spoutány vlivem 

masové kultury a institucí".342 

V závislosti na výše uvedeném rozčlenění směrů nacionalismu se 

můžeme věnovat každému konceptu zvlášť. Narativní směr 

nacionalismu žádnou teorii elit nerozvíjí, poněvadž jeho příběhy jsou 

příběhy velkých vojevůdců a panovníků, v nichž hlavní roli hraje 

jednotlivec, nikoli skupina nárokující si moc. Primordiální koncept 

vycházející z odvěké existence národa se začal zabývat teorií elit teprve 

na konci 80. let 20. století, kdy se rozvířila polemika na toto téma díky 

Anthony D. Smithovi. Ten upozornil na fakt, že není dána existence 

národa, nýbrž etnika, které se postupem doby stává národem. Fáze 

přechodu jsou následující: do té doby pasivní menšina na periferii se 

stává aktivní politizovanou společností s jednotnou politikou, která se 

342 HUTCHINSON, John - SMITH, Anthony D. (edd.). Nationalism. Oxford, New York: 
Oxford University Press, 1994, s. 48. 
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snaží vymezit si ve druhé fázi svých snah jasně definované teritorium, 

k níž se ve třetí fázi pojí snaha navázat na vymezení teritoria i vymezení 

ekonomické jednoty. Po naplnění těchto podmínek dochází u členů 

etnické komunity k politické mobilizaci, jejímž cílem je dosáhnout 

politických, sociálních i občanských práv. V poslední fázi dochází 

k masovému šíření již dříve ustavených národních hodnot a mýtů. Právě 

v této fázi dochází ke střetu starých elit a nových elit, poněvadž po 

dosažení prvních tří fází se staré elity stojící v čele emancipačního hnutí 

musí bránit změně, kterou přináší zmasovění celého hnutí, přestože až 

do té doby stály v jeho čele.343 Definici elity jako takové bychom však 

hledali u Smithe marně, ani on ji explicitně nepodává, upozorňuje jen 

na problém výměny starých a nových elit. Jeho koncept odpovídá spíše 

koncepci úpadku elit Vilfreda Pareta,344 který však Smith nikde neuvádí, 

ani necituje. Podle Pareta existují tři fáze nahrazování starých elit 

novými: v prvé fázi dochází ke zvýšenému zájmu o „náboženské" 

záležitosti. Slovem „náboženské" má Pareto na mysli kromě vyloženě 

religiózních záležitostí i např. nacionalismus, socialismus, atd. Ve druhé 

fázi dochází k úpadku starých elit, kdy dominantní elitou se stává hlavní 

buržoazie a zbytky starých elit. Tato dominantní elita se snaží co nejvíce 

spolupracovat s masovým hnutím, snaží se prosadit zákony zasazující se 

o zlepšení nemajetných, bývalých vězňů, atd. V poslední fázi dochází 

podle Pareta k nástupu nových elit, které jsou mnohem flexibilnější a 

otevřeny novým impulsům. Teprve po jasném ustavení herních pravidel 

se stává tato nová elita rigidnější.345 Anthony D. Smith tento koncept 

nerozvíjí, svou studii dovádí jen do fáze, kdy staré elity mají předat 

svou moc elitám novým. 

Modernistické teorie se pojmem elity zabývají většinou na pozadí 

vztahu centra-periferie, někteří autoři se jim však vůbec nevěnují. Sem 

patří například Stein Rokkan, který ve svých studiích rozvíjí většinou 

343 SMITH, Anthony D. The Origins of Nations. In: Ethnic and Racial Studies, 12/3, 
1989, s. 349-356. 
344 PARETO, Vilfredo. The Rise and fall of elites. An application of theoretical 
sociology. London: Transaction Publishers, 1991. (l.vydání 1901) 
345 Tamtéž, s. 48-87. 
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pouze koncept centra-periferie a problém elit ponechává stranou, 

přestože základem jeho teorie je zmasovění politického života 

v Evropě.346 Ani Karl Deutsch se elitami explicitně nezaobírá, z jeho 

teorií však můžeme získat alespoň rámcovou představu o jeho konceptu 

elity. Za prvé se jedná o jeho teorii tzv. střední úrovně komunikace. 

Střední úroveň komunikace je taková úroveň, při níž zastává klíčovou 

roli taková pozice ve společenské hierarchii, která má dostatečné 

rozhodovací pravomoci směrem dolů a zároveň dokáže zastávat jisté 

rozhodovací pravomoci ve vztahu k vyšším pozicím. Tuto pozici 

nenajdeme v absolutistickém systému, kde rozhodnutí procházejí 

jediným centrem, nalezneme ji však v parlamentních systémech, atd. 

Otázkou je, nakolik je možno vycházet z toho, že tuto pozici zastává 

elita. Na tuto otázku však nalezneme odpověď v Deutschově vymezení 

státu a společnosti: společnost je podle něj „group of individuals united 

by the division of labor".347 Kriticky se vyrovnává s pojmem kasty 

(cast), který se odlišuje od pojmu třída (dass) svým širším kulturním 

vymezením. Třída je pro něj výrazem větší míry sociální mobility a není 

tak uzavřená jako kasta.348 Pojmu elita užívá jen v institucionálním 

kontextu: institucemi, které se podílejí na upevňování moci, jsou takové 

„society's leading institutions and leading technologies, to which have 

corresponded a peculiar ruling class or elite, more closely linked to and 

favored by these institutions, and more or less united for therir 

preservation by relativeely stable culster patterns formed in terms of 

family ties, interest, habit, organization and ideology."349 Pojem elity je 

tedy vázán na instituci, nikoli na třídu či kastu... 

Posledním teoretikem nacionalismu aplikujícím teorii sociální 

komunikace je Benedict Anderson. Ten se opírá o fenomén šíření tisku 

a jeho vlivu na ustavení národních jazyků. Přestože toto východisko 

346 Srv. ROKKAN, Stein. State Formation, Nation-Buiiding and Mass Politics in Europe. 
New York: Oxford University Press, 1999. 
347 DEUTSCH, Karl. Nationalism and social communication (An Inquiry into the 
Foundation of Nationality). Cambridge, The Massachusetts Institute of Technology, 
1953, s. 15. 
348 Tamtéž, s. 16-17. 
349 Tamtéž, s. 21. 
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předjímá automaticky existenci jakési elity, nikde ji nevysvětluje... 

Z faktu její existence vychází Anderson stejně jako primordialisté z faktu 

existence národa: jejich existence je prostě dána. Kritika Johna 

Breuillyho na adresu Andersonova se opírá o fakt, že sice podává 

vysvětlení, jak vzniká koncept společenství mezi kulturními elitami, 

nevysvětluje však, jak se šíří dál... Problém jeho teorie tedy John 

Breuilly spatřuje v tom, že se jedná výhradně o teoretický konstrukt, 

který se dá aplikovat např. na šíření koncepce německého národa mezi 

kulturními elitami v období 1800 - 1830.350 

Z těch autorů, kteří se při explikaci nacionalismu opírají o 

ekonomická východiska, si uveďme Torna Nairna, Ernesta Gellnera a 

Miroslava Hrocha. Tom Nairn se věnuje elitám znovu jen na základě 

vztahu centrum - periferie, kde vůdčí role při národním hnutí přináleží 

elitám. Elitu vnímá však jen třídně a označuje ji jako dass?sx Podle 

Gellnera je možné rozšíření jednotné koncepce národa ve společnosti 

pouze poté, co došlo k situaci, kdy se tzv. „vysoká" kultura stala 

součástí celé populace a nikoliv jen jejich elit.352 V agro-gramotném 

státě353 je elitou vládnoucí vrstva, která je hierarchicky strukturována a 

dále se dělí a vojenskou, správní, duchovenskou a dále obchodní.354 

V industriálni společnosti se u Gellnera elity nikde nevyskytují, 

specifickou elitou jsou zprostředkovatelé výchovy (hierarchická 

pyramida, kde v základně nalezneme učitele a na vrcholu universitní 

vědce a profesory).355 

Miroslav Hroch se pohybuje na poli marxistické terminologie a 

kritika jeho pojetí se v ničem neodchyluje od předchozích kritik: nedaří 

se mu totiž vysvětlit, jak dochází k rozšíření nacionalismu mezi 

350 BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. Nationalism, Critical in Political Sciences. Vol. I. London: Routledge, 2000, 
s. 337-338. 
351 HUTCHINSON, John - SMITH, Anthony D. (edd.). Nationalism. Oxford, New York: 
Oxford University Press, 1994, s. 74. 
352 Tamtéž, s. 74. 
353 Srv. Gellnerovu terminologii: GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. Praha: 
Josef Hříbal, 1993, s. 20. 
354 Tamtéž. 
355 Tamtéž, s. 20-49. 
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obyvatelstvem, jeho terminologií řečeno, jak dochází k přechodu od 

fáze B (fáze vlastenecké agitace) k fázi C (období nástupu masového 

národního hnutí).356 Role elit je jasná: plní ve společnosti funkci šiřitele 

nacionalistických myšlenek, není však explicitně definováno, kdo je 

onou elitou. Zástupným pojmem elity by tak mohl být v případě 

Hrochovy teorie pojem aktivní nositelé národního hnutí. To nás však 

staví před tíživý problém, poněvadž v tom případě musí mít každá fáze 

svou vlastní elitu: v případě fáze A jsou to vzdělanci,357 v případě fáze B 

zastupuje pojem elity onen pojem aktivní nositelé národního hnutí, 

kterou vymezuje Hroch velmi často třídními pojmy byrokracie, obchodní 

buržoazie,358 složka vládnoucí třídy,359 atd. V případě fáze C se zdá, že 

elitou je myšlena nová vládnoucí třída360 (buržoazie nového národa361). 

Aktivní nositelé národního hnutí fáze B nejsou totožní s buržoazií, kterou 

marxistická definice charakterizuje jako třídu vlastnící výrobní 

prostředky a žijící z nadhodnoty. Odtud pramení také nekoherentní 

přístup k terminologii: zatímco v úvodní pasáži věnující se periodizaci 

národních hnutí hovoří Hroch o vrstvách,362 později se přiklání 

k marxistické terminologii, která však v kontextu stávající marxistické 

historiografie není schopna popsat proměnu elit národních hnutí, takže 

jsme svědky, kterak se do jeho práce dostává pojem elit, tak říkajíc 

zadními vrátky - jako např. v případě pojmu stará vládnoucí třída363. 

Hrochův koncept elity je tedy velmi pružným konceptem, jehož limity 

jsou vymezeny marxistickou terminologií, kterou však v případě potřeby 

definice nových elit přesahuje... Tím se však vracíme zpět na počátek 

kritiky Johna Breuillyho: tento koncept jasně poukazuje na fakt, že 

355 BREUILLY, John. Approaches to nationalism. In: HUTCHINSON, John - SMITH, 
Anthony D. Nationalism, Critical Concepts in Political Science. Vol. I. London: 
Routledge, 2000, s. 338. 
357 HROCH, Miroslav. Evropská hnutí v 19. století. Praha: Svoboda: 1986, s. 64. 
358 Tamtéž, s. 81. 
359 Tamtéž, s. 98. 
360 Tento pojem lze užít v kontextu Hrochovy terminologie užívající pojem stará 
vládnoucí třída. Srv. níže. 
361 Tamtéž, s. 303. 
362 Tamtéž, s. 68. 
353 Tamtéž, s. 296. 
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Hrochovi schází model úpadku starých „elit" a nástupu nových „elit". 

Z toho důvodu není možno vysvětlit ani rozvoj a zmasovění národního 

hnutí. 

Koncepci střetu elit rozpracovali především stoupenci posledního 

směru modernismu: zastánci politicko-ideologických teorií. Z nich nabízí 

nejpropracovanější model Paul R. Brass, který rozlišuje tři typy 

konfliktu. Ten je podle něj nezbytně nutný ke vzniku etnického vědomí 

a požadavků z něj vycházejících. Prvním typem konfliktu je konflikt 

lokální aristokracie a cizího dobyvatele, který se snaží získat kontrolu 

nad územím dosazením nové aristokracie nebo spoluprací se starou 

aristokracií nebo tím, že tito dobyvatelé starou elitu obejdou a ustaví 

přímý vztah centrálních složek státu a rolnictva. Jako klasický úspěšný 

případ udává Brass Čechy v 17. století, jako případ neúspěšného 

pokusu o ustavení dostatečné kontroly nad daným územím pak uvádí 

příklad uherské šlechty v 19. století. Druhým typem konfliktu je konflikt 

mezi náboženskými elitami, které se snaží prosadit své náboženství 

coby dominantní náboženství celého území. Předposledním, třetím 

typem konfliktu mezi elitami je pak konflikt mezi náboženskou elitou a 

aristokracií v rámci jedné etnické skupiny. Posledním typem konfliktu 

mezi elitami je konflikt mezi původní náboženskou elitou a cizí 

aristokracií, jako například kněží v neuherských částech Uherska jako 

Slovensko nebo Transylvánie.364 Tyto konflikty však plní pouze roli 

jakéhosi katalyzátoru mobilizace. Podmínkami její úspěšné mobilizace je 

existence komunikačních prostředků a existence takové skupiny 

obyvatelstva, s níž lze sdílet tuto ideu a nenajdeme zde výraznější 

sociální, národnostní či náboženské štěpení.365 Brass se také pokouší 

odpovědět na otázku, jak se může šířit nacionalismus mezi lidem: 

k rozšíření myšlenek národního hnutí dochází právě pod vlivem konfliktu 

elit, neboť v době střetu je mobilizace nejsnazší.365 „Ethnic identity 

364 BRASS, Paul R. Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison. London: Sage 
Publications, 1991, s. 27-28. 
365 Tamtéž, s. 64. 
356 Tamtéž, s. 65. 
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formation is seen in this volume as a process created in the dynamics of 

elite competition within the boundaries determined by political and 

economic realities."367 Elita hraje v jeho pojetí téměř ústřední roli, jeho 

pojetí elit v rámci nacionalismu je čistě funkcionální: elity využívají 

konceptu nacionalismu ve svůj prospěch a ve svém zájmu, i ony jsou 

však ve svém boji limitovány masami, jeho chápání významu různých 

kulturních vzorců, které používají ke komunikaci, forem, atd.368 

John Breuilly, který postavil do centra svého bádání roli státu, 

vychází z předpokladu, že nacionalismus je typ politického programu, 

který je možno realizovat jen v kontextu moderního státu. Na rozdíl od 

Brasse elity nikde přímo nepojmenovává, vychází však z toho, že 

národní program je zpravidla vytvořen intelektuály. „Nationalist ideology 

has its roots in intellectual responses to the modern problem of the 

relationship between state and society."369 K rozšíření nacionalistické 

ideje mezi širší populací pak dochází především díky konfliktu různých 

sociálních a socio-ekonomických aspektů. V tom jsou si s Paulem 

Brassem dosti blízcí. 

Fakticky neexistující koncept elit poukazuje zpět na jedno 

z největších úskalí velkých teorií o nacionalismu: většina z nich 

nedokáže vysvětlit proces zmasovění národního hnutí v Evropě. Vágní 

definice, k jakým se autoři uchylují, se jeví jako nedostatečné. Teorie 

nacionalismu také neřeší problém výměny elit, přestože běžně pracuje 

s pojmy „nové elity" („nová vládnoucí třída") a „staré elity"... Teprve 

v rámci takové koncepce nacionalismu, která zohledňuje roli státu 

v národotvorném procesu, je možno elitu jasně ukotvit. Jasně patrné je 

to v případě teorie tzv. střední úrovně komunikace Karla Deutsche, kde 

je pojem elita vázán výhradně na institucionální bázi, a v případě teorií, 

které zohledňují stát a jeho rámec jako např. Paul Brass nebo John 

Breuilly. Přestože ani jeden z nich nehovoří o elitách, opírají se jejich 

367 Tamtéž, s. 16. 
368 Tamtéž, s. 16. 
369 BREUILLY, John. Nationalism and the State. Manchester: Manchester University 
Press, 1993, s. 70. 
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teorie o konflikt elit, který John Breuilly jen nastiňuje a Paul Brass blíže 

rozpracovává. Marxistické teorie nacionalismu, které jsou budovány na 

opozici vztahu centrum-periferie, se elitami vůbec nezabývají, vyskytují 

se naopak v takových teoriích, které pracují s třídní základnou (Miroslav 

Hroch), přestože samotná podstata marxistické historiografie pojem 

elity vylučuje. 

3. Nacionalismus a stát 

„Zaklínadlem" vztahu nacionalismu a státu se stal termín 

„národní stát". Právě v posledních desetiletích však dochází 

k zajímavému obratu v chápání role státu při formování národních 

hnutí. Původní definice „národního státu" opírající se o etnické kritérium 

či „etno-historii"370 se nyní nachází pod silným vlivem teoretiků 

zabývajících se především otázkou vztahu státu a občanství.371 

Ústředním konceptem jakéhokoli moderní analýzy však stále 

zůstává Weberova definice státu založená na třech základních prvcích: 

legitimita, suverenita, teritorialita.372 Nevyhovuje-li různým skupinám, 

které se ve státě nacházejí, jeden z těchto prvků, mohou požadovat 

realizaci jedné z následujících možností: reformu státu, sjednocení nebo 

separaci.373 Existuje však i extrémní proud zabývající se vztahem státu a 

národa: někteří teoretikové jako např. Anthony Giddens např. tvrdí, že 

národ hraje ve státu podřadnou roli, ať už se mu podaří či nepodaří 

prosadit realizaci vlastního, nacionalistického programu. Určující role 

370 Encyclopaedia of Nationalism. New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 287 
(autor hesla „state and nation" - Anthony D.Smith). Se Smithovým konceptem 
rozlišení mezi nacionalismem a etnocentrismem se shoduje i Johne Breuilly ve svém 
díle Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester, 1993, s.3. 
371 Tamtéž. 
372 Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: CDK, Jota, Proglas, 1995, s. 
562-565. 
373 Encyclopedia of Nationalism. San Diego: Academic Press, 2001, s. 771 (autor hesla 
J.Breuilly) 
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patří státu, poněvadž jen ten je schopen realizovat jakoukoli politiku, 

tedy i politiku národního hnutí!374 

Určujícím konceptem je však koncept modernizace.375 V jejím 

případě se zdá, že jako jediná je schopna obhájit jak šíření nacionalismu 

směrem nahoru, tak i dolů, přestože ani zde se nejedná o 

bezproblémový koncept. Koncept modernizace je však jen výchozím 

bodem četných teoretiků, kteří kladou důraz každý na jiný prvek státu: 

pro Michaela Manna je základním východiskem „politický modernismus", 

zatímco teoretikové jako např. John Breuilly je považován dokonce za 

„state - centered modernist".376 

Jeho základní východisko zní: „nationalism is best understood as 

an especially appropriate form of political behaviour in the context of 

the modern state and the modern state system".377 Tato definice popírá 

nacionalismus jako jakýsi „stav mysli" či výraz národního vědomí a 

soustředí se vyloženě na jeho politický potenciál v rámci stávajících 

státních útvarů. Právě vyloučení mentality a přecenění role elit, které 

mají často jako jediné možnost formulovat tento politický program, je 

hlavní výtkou jeho kritiků.378 Elity u něj hrají roli jakéhosi 

zprostředkovatele vztahu lidu ke státu, zdůraznění jeho funkce je dána 

především nedořešeným konceptem šíření nacionalismu mezi prostým 

lidem. Společnost je v jeho promýšlení nacionalismu ovlivňována 

růzností sociálních a ekonomických zájmů, k mobilizaci společnosti pak 

dochází za pomoci ideologie, která je však schopna akčně reagovat 

pouze v určitých politických situacích a za předpokladu, že existuje jistá 

organizační báze, tj. politické uskupení, sdružení, atd. Nacionalistické 

374 Encyclopaedia of Nationalism. New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 287 
(autor hesla „state and nation" - Anthony D.Smith). 
375 Viz výše kap. III. 2. Elity a nacionalismus. 
376 Encyclopaedia of Nationalism. Transaction Publishers, New Jersey, 2001, s. 287. 
377 BREUILLY, John. Nationalism and the State, Manchester University Press, 
Manchester, 1993, s. l , dále také s. 366. 
378 Encyclopaedia of Nationalism. Transaction Publishers, New Jersey, 2001, s. 288 
(autor hesla „state and nation" - Anthony D.Smith). 
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hnutí se tak musí soustředit především na politickou sféru,379 jejíž 

existenci zaručuje výlučné kontext moderního státu.380 

Pozornost si však John Breuilly zaslouží i z důvodu své metody: 

odmítá postup, kdy je nejdříve vytvořena všeobecná teorie, která je 

posléze aplikována na daný případ, a požaduje jejich komparativní 

ověření. 

Významnou roli hraje v tomto směru především teritorium. Nelze 

definovat stát bez vymezení jeho vlastního teritoria. V rámci požadavků, 

které tak mohou vznášet nacionalistické skupiny na stát, jsou zahrnuty 

možnosti reformy, sjednocení nebo separace.381 Ve stejné době, kdy 

požadavky národních hnutí dosahují svého vrcholu, dochází ze strany 

státu k ustavování dalších a dalších hranic. K tomu jej vedou především 

ekonomické důvody. Definice teritoria je však základem 

nacionalistických požadavků a dochází k ní především v okamžiku 

přechodu od etnického společenství k národní komunitě.382 Této 

definice jsou schopny ty elity, které získaly dostatečně silné postavení 

jak uvnitř společnosti samé, tak i ve vztahu ke státu. Jejich státoprávní 

požadavky jsou pak realizovány v závislosti na dalších faktorech, jak je 

definoval Miroslav Hroch.383 

Zajímavým, avšak trochu jiným směrem se odvíjí paralelní směr 

bádání, jež má však mnohem starší kořeny. Jedná se o výzkum 

vztahující se k problému zavádění občanství. Na jeho počátku stály 

studie historika sociálních dějin Charlese Tillyho,384 v poslední době je 

však rozvíjen nejen na evropském kontinentu, ale i v Americe. 

Problematika občanství a jeho uvádění do praxe nabízí totiž alespoň 

částečně řešení vztahu státi a společnosti.385 

379 BREUILLY, John. Nationalism and the State. Manchester: Manchester University 
Press, 1993, s. 72. 
380 Tamtéž, s. 366. 
381 Encyclopedia of Nationalism. San Diego: Academic Press, 2001, s. 771. 
382 BRASS, Paul R.: Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison. London: Sage 
Publications, 1991, s. 22. 
383 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, Praha: Svoboda, 1986. 
384 Srv. Např. TILLY, Charles. As sociology meets history. Orlando; San Diego; San 
Francisco: Academic press, 1981. 
385 Srv. kap. II. 2. Emigrace a zákony. 
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Tato poslední skupina teoretiků nacionalismu se tak vlastně vrací 

k tomu, nač již od počátku upozorňovali někteří další historikové: pojem 

státu býval a dosud je vnímán zcela samozřejmě: „Naše definice 

nacionalismu nejen cizopasí na dřívější a předpokládané definici státu, 

zdá se též, že nacionalismus se objevuje pouze v prostředích, v nichž 

existence státu je již velmi silně pokládána za samozřejmou."386 Tento 

směr tak pouze rozvíjí tuto oblast, na niž upozorňoval již Ernest Gellner. 

Breuillyho klasifikace států a národů v jistém smyslu jen rozvíjí 

Gellnerovo původní konstatování, že nacionalisté si málokdy stěžují na 

nedostatek státu, vymezují se však velmi často vůči již stávajícím 

strukturám.387 V tomto kontextu se také odvíjí Gellnerova definice 

nacionalismu: „Stručně řečeno, nacionalismus je teorie politického 

oprávnění, která požaduje, aby etnické hranice nebyly přeťaty 

politickými hranicemi a především, aby etnické hranice uvnitř daného 

státu - možnost již formálně vyloučená všeobecnou formulací principu -

neoddělovaly držitele moci od ostatních."388 

Pro nás je však nejdůležitější zcela původní definice 

nacionalismu, která tvrdí, že „nacionalismus je původně politický 

princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné."389 

Existují-li nacionalistické požadavky, musí existovat i jistá představa 

státu, resp. státního uspořádání, která odpovídá těmto požadavkům. 

Síla a nosnost těchto projevů by se pak měla projevovat jejich 

rozšířením ve společnosti. Např. poprvé by se měla objevit jasná 

koncepce státu v okamžiku přechodu od etnického společenství 

k národní komunitě.390 Na tento problém se tedy zaměříme v následující 

kapitole. 

386 GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal, 1993, s. 15. 
387 Tamtéž. 
388 Tamtéž, s. 12. 
389 Tamtéž. 
390 Srv. výše. 
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IV. Pařížské statistiky a problém identity 

Základním interpretačním pojmem při analýze dochovaných 

fondů je tedy pojem le pays, u něhož jsme se již několikrát zastavili. 

Tento pojem je klíčovým pojmem pro pochopení chování emigrantů a 

jejich nereflektovaných úvah nad přináležitostí k jistému státnímu 

útvaru. 

Emigrant, který stál před rozhodnutím sepsat své prohlášení a 

donést jej v písemné podobě na jednu z mnoha pařížských radnic, se 

musel řídit podle dochovaných úředních zvyklostí a odpovídat na otázky 

tak, jak byly uvedeny. Jak jsme již nesčetněkrát zmínili, jednou 

z kolonek byla i le pays d 'origine. 

Pojem le pays (země) se značně liší od pojmu ľÉtat (stát). 

Pojem le pays se poprvé objevuje v roce 1360 a pochází z latiny -

pagus. Nejběžnější spojení tedy bývalo „un habitant d 'un pagus, d 'un 

bourg, d 'un canton",391 podle výkladu se jedná o území obývané jistým 

společenstvím, čímž vzniká uzavřená geografická jednotka. Dalším 

významem jsou lidé či obyvatelé určitého regionu, což nejvíce odpovídá 

našemu vnímání slov „národ" (peuple), region či vesnice.392 Dalším, pro 

nás zřejmě určujícím významem je slovní spojení „le pays de 

quelqu'un" - ve smyslu vlasti, k níž člověk přináleží svým narozením. 

V tomto smyslu nalezneme pojem le pays například u Voltaira či u 

Lamartina a jedná se vlastně o místo narození v širším pojetí. Dalším 

významem slova le pays je geograficky ohraničený region vymezený 

především svým geografickým charakterem, posledním je pak význam 

města, městečka či vesnice. Slovo / 'Ětat (stát) se v politologickém 

významu objevuje na konci 15.století. V tomto kontextu poukazuje jeho 

391 Version éiectronique du Nouveau Petit Robert, dictionnaire anaiogique et 
aiphabétique de iangue frangaise. Paris: Dictionnaires Le Robert - Disque optique CD-
ROM Version 1.1., 1996, heslo ie pays. 
392 Tamtéž. 
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význam na „suverénní vůli, jež je vykonávána na určité skupině osob 

nebo na vymezeném území".393 Roku 1640 se poté stejné slovo 

objevuje ve svém zevšeobecněném výrazu jako forma vlády nebo 

politického režimu.394 

Imigrant tak mohl myslet při vyplňování formuláře na následující 

kategorie: kraj, odkud pochází, historický region, v jehož čele stojí buď 

panovník či jiný vládce, jehož je dotyčný imigrant poddaný, či přímo 

státní útvar, který na základě postupného vývoje z oněch historických 

regionů vznikl. O tom, ke které kategorii se nakonec přihlásí, může 

rozhodovat vzdělání, sociální postavení, ale také věk. Důležitou roli však 

hraje i sociální paměť společenství, odkud imigrant pochází. 

1. Německo 

a) Problém sjednocení a německá historiografie 

Případ Německa je ve srovnání s ostatními státy, jejichž analýzou se 

chceme v dalším textu zabývat, specifický. Jedná se jak o velký počet 

státních útvarů, které se staly základem Německa, tak i o problém 

vnímání německých dějin jako takových. Existují samozřejmě dějiny 

Německa, které velmi podrobně sledují vývoj německé myšlenky a její 

šíření mezi elitami,395 existují také dějiny Německa, které se zabývají 

vývojem německého státu.396 Málokde však nalezneme popis dějin 

německého národa viděný z pohledu sjednocování jednotlivých států, 

zejména potom faktický průběh sjednocování Německa po roce 187 1397. 

393 Tamtéž, heslo i 'Etat. 
394 Tamtéž. 
395 K problému těchto prací a další bibliografie k tématu srv. kap. I. Úvod. 
396 Klasickou prací je v tomto ohledu WEHLER, Hans-Ulrich. The German Empire, 
1871-1918. New York: Berg Publishers, 1985. (1.vydání 1973). 
397 V této práci se opíráme především o jednu z mála výjimek, kterou jsme objevili, 
srv. KLEIN, Michael B. Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im Deutschen 
Kaiserreich (1871-1918). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. K tomuto dílu srv. 
komentáře dále. 
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Syntézy sledování vztahu např. Sasů či Durynků k Německu jako 

takovému pak nenalezneme téměř vůbec.398 Všeobecně se sice hovoří 

např. o bavorském specifiku, toto specifikum je však vnímáno pouze 

jako specifikum v lůně německého národa, málokde se hovoří o tom, 

zda a nakolik se např. bavorské představy německého státu dostaly do 

střetu s politickou realitou, přestože např. právě bavorské dějiny jsou 

v historiografické produkci zastoupeny velmi četně.399 Velkou většinu 

tezí na téma německých dějin tedy charakterizuje fakt, že se jedná o 

dějiny Němců, nikoli o dějiny vzniku a formování německého 

spolkového státu.400 

Důvodů je hned několik: německá historiografie konce 19. století a 

první poloviny 20. století vycházela především z modelu tzv. 

Sonderweg. Vývoj Německa se například od Velké Británie či Francie 

odlišoval hned v několika oblastech: na rozdíl od těchto států nedosáhla 

míra centralizace v německém prostoru nikdy takové úrovně jako např. 

v případě porevoluční Francie. Díky osvícenskému absolutismu pak byly 

v tomto prostoru provedeny reformy, kterých např. Francie dosáhla 

revoluční cestou. Odlišný vývoj těchto dvou oblastí se stal pro historiky 

tohoto směru také vysvětlením specifika německých dějin především ve 

20. století. 

Dalším důvodem je fakt, že především v první polovině 20. století se 

rozvíjely tzv. regionální dějiny podle zásady, kdy „Landesgeschichte" 

jsou ve své podstatě „regionale Kulturgeschichte",401 což je zásada 

platící již od Karla Lamprechta. Po druhé světové válce a po vytvoření 

398 Srv. předchozí poznámku. 
399 Srv. např. četné edice dokumentů k bavorským dějinám vydávané při Kommission 
für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Srv. BOSL, Karl (ed.). Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in 
Bayern. München: C.H.Beck, 1974-1979. Dále srv. velké dějiny Bavorska Maxe 
Spindiera - SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen Geschichte. München: 
C.H.Beck, 1969-1975. 
400 Srv. MIROW, Jürgen. Deutsche Geschichte - keine Nationalgeschichte (Staatliche 
Einheit und Mehrstaatlichkeit, Volkszugehörigkeit und Nation ind der deutschen 
Geschichte). Bernsbach: Casimir Katz Verlag, 2002. 
401 BUCH HOLZ, Werner. Vergleichende Landesgeschichte und Konzepte der 
Regionalgeschichte von Karl Lambrecht bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1990. In: 
BUCHHOLZ, Werner (Hrsg.). Landesgeschichte in Deutschland, bestandsaufnahme -
Analyse - Perspektiven. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1998, s. 17. 
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dvou německých republik se postavení regionálních dějin ještě 

zhoršuje: v NDR se v 50. letech 20. století razí zásada 

„Nationalgeschichte statt Landesgeschichte", „Nationalsprache statt 

Mundart" a „allseitige Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit 

statt lokalem Brauchtuch".402 Také v SRN byly německé regionální 

dějiny po druhé světové válce tabuizovány a hovořilo se spíše o 

sociálních dějinách, nežli o dějinách regionálních. Teprve mnohem 

později došlo k posunu ve vnímání regionálních dějin zejména díky již 

zmiňovanému Bavorsku. V této spolkové zemi se totiž objevila témata 

regionálních dějin poprvé jako plnoprávná témata dizertačních prací 

teprve za Maxe Spindlera.403 Situace tedy vypadala tak, že 

v rozděleném Německu došlo dokonce i k terminologickému vymezení 

různých - především socialistických a kapitalistických - pojímání 

regionálních dějin. Zatímco v NDR se hovořilo o Regionalgeschichte a 

důraz se kladl především na vztah nižších správních jednotek k centru, 

v SRN se hovořilo o Landesgeschichte a důraz byl kladen na jednotlivé 

regiony v kontextu federalismu.404 Z tohoto důvodu pochází paradoxně 

nejvíce děl ke kulturním i politickým odlišnostem jednotlivých států 

Německa sjednoceného po roce 1871 ze Spojených států amerických, 

kde se jedná především o komparativní témata dizertačních prací.405 

Německo, a dokonce ani jeho idea nebyla uniformním celkem ani 

v době jednání frankfurtského parlamentu v roce 1848, ani po roce 

1871. Spíše než cokoliv jiného představoval tento stát na konci 

19. století konglomerát pamětí a různých dějin.406 Problému formování 

myšlenky jednotného německého státu v kontextu státoprávnosti 

402 Tamtéž, s. 22. 
403 Tamtéž, s. 26. 
404 Tamtéž, s. 29. 
405 Srv. např. GREEN, Abigail. Fatherlands. State-Building and Nationhood in 
Nineteenth Century Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
APPLEGATE, Celia. A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat. Oxford: 
University of California Press, 1990. CONFINO, Alon. The Nation as a Local Metaphor. 
Württemberg, Imperial Germany, and National Memory, 1871 - 1918. Chapel Hill: 
The university of North Carolina press, 1997. 
406 CONFINO, Alon. The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial Germany, 
and National Memory, 1871 - 1918. Chapel Hill: The university of North Carolina 
Press, 1997, s. 14. 
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dalších států, na jejichž základě bylo Německo vytvořeno, se věnujeme 

v další kapitole. 

b) Německý stát versus německé státy 

„Základní práva německého národa" vyhlášená 27. prosince 1848 

byla odsouhlasena na zasedání frankfurtského parlamentu dvaceti osmi 

německými státy. Později se stal tento dokument základem pro říšskou 

ústavu, která byla vydána Národním shromážděním zasedajícím ve 

Frankfurtu dne 28. března 1849. Do čela nového státního útvaru, který 

měl vzniknout v rámci maloněmeckého řešení, se měl postavit silný 

panovník, „císař všech Němců". Pruský Král Fridrich Vilém IV. však 

korunu z rukou poslanců odmítl a označil ji za „Lumpenkrone". Tím 

skončil téměř na čtvrt století sen o jednotném Německu. 

Ne všechny státy, které podepsaly „základní práva německého 

národa", se později bezvýhradně ztotožnily s myšlenkou německého 

státu, jak se ukázalo především v rozmezí let 1866 - 1871. Ne ve všech 

státech byla myšlenka jednotného Německa vnímána se stejným 

nadšením. 

Stejně jako např. v případě rakouské monarchie je zapotřebí i 

v případě Německa rozlišovat mezi různými typy „patriotismu". 

Například pojem patriota z počátku 19. století má jiný smysl, nežli 

pojem patriota z období po roce 1871. Zatímco na počátku 19. století 

byli za „patrioty" považováni jen patrioti jednotlivých států (Stein a 

Hardenberg byli pruskými patrioty, přestože se o nich v odborné 

literatuře až donedávna hovořilo jako o „německých" patriotech, stejně 

jako byl např. Montgelas bavorským patriotem407), po roce 1871 byli za 

„patrioty" považováni jen ti, kteří se zasazovali za jednotný německý 

407 BREUILLY, John (ed.). The State of Germany. London, New York: Longman, 1992, 
s. 5. 
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stát. Důležitým je pro nás fakt, že proměna „patriota" v „patriota" je 

zachytitelná a zlom, k němuž by mělo podle mnohých teorií dojít, se 

nekoná: přerod bavorského patriota v německého patriota se uskutečnil 

zcela plynule a v souladu s bavorským patriotismem... Jak pravil 

bavorský poslanec Max Huttler dne 18. ledna 1871: „Wo der König ist, 

da gehören die wahren Patrioten hin."408 Bavorsko se však v mnohém 

odlišuje, například v bavorských vládních dokumentech ze 60. let 

19. století jsou za „národní" záležitosti označovány vnitřní záležitosti 

toho kterého německého státu, zatímco Hanover, Sasko a 

Wurtembersko používají vzhledem ke vnitřním záležitostem svého státu 

označení „vaterländisch".409 

Na počátku 19. století bylo hlavním politickým cílem v dané oblasti 

stabilizovat poměry jednotlivých států po napoleonských taženích. Nešlo 

jen o úpravu vnitřních poměrů těchto států, ale došlo i k zásadním 

geopolitickým proměnám ve středoevropském prostoru. Změny, k nimž 

došlo po napoleonských válkách, byly totiž obrovské: po státních 

útvarech, které vytvořil Napoleon v rámci své evropské politiky, došlo 

sice ke stabilizaci poměrů, ta však ve své podstatě znamenala, že v této 

době došlo ke změně panovníka u 60% německých poddaných.410 

V průběhu let 1803 - 1806 bylo 300 státních útvarů tvořících součást 

Svaté říše římské národa německého transformováno do zhruba 60 

nástupnických jednotek. 

Vídeňský kongres a jeho závěry nahradily Svatou říši římskou 

německého národa Německým spolkem, který je možno považovat za 

jakousi „ligu států".411 V jednotlivých státech však dosud přetrvával 

silný vliv jednotlivých dynastií, na některých místech dokonce i dynastií 

408 RAIL, Hans. Bayern auf dem weg vom Schutz- und Trutzbündnis mit Preussen 
1866 bis zur Reichsgründung 1871. In: SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen 
geschichte. BandIV. Das neue Bayern 1800-1970. München: C.H.Beck, 1979, s. 281. 
409 GREEN, Abigail. Fatherlands State-Building and Nationhooodin Nineteenth-Century 
Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 268. 
410 SHEEHAN, James J. State nad nationality in the Napoleonic period. In: BREUILLY, 
John (ed.). The State of Germany. London, New York: Longman, 1992, s. 50. 
411 LANGEWIESCHE, Dieter. Germany and the national question in 1848. In: 
BREUILLY, John (ed.). The State of Germany. London, New York: Longman, 1992, s. 
60. 
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zahraničních. Král Velké Británie a Irska byl např. do doku 1837 králem 

Hanovru, dánský král byl holštýnským a lauenburským knížetem až do 

roku 1864, nizozemský panovník byl lucemburským velkoknížetem, 

atd.412 

Dalším charakteristickým znakem bylo rozštěpení území jednotlivých 

států, které sice tvořily součást Německého spolku, ovšem pouze částmi 

svého území. Typickým příkladem je Rakousko, kde bylo z Německého 

spolku vyňato Uhersko, italská území a rakouská část Polska. Ve stejné 

situaci se však nalézaly i další státy, jejichž dynastičtí představitelé byli 

představiteli Německého spolku, ovšem pouze pro část svého území, a 

to zpravidla pro tu menší. 

Dalším důležitým faktem je vyprofilování dvou významných 

mocenských pólů: Pruska a Rakouska. O významu tohoto problému a o 

jeho prvotním vyhrocení svědčí i debaty ohledně velkoněmeckého a 

maloněmeckého řešení na půdě frankfurtského parlamentu. Právě zde 

se poprvé jasně projevil význam územního rozštěpení, které se 

v případě Rakouska stalo hlavním důvodem pro zavržení tzv. 

velkoněmeckého řešení. Rakousko podmiňovalo svou další účast 

v Německém spolku právě přijetím celé rakouské říše, tedy i toho 

území, které původně nebylo zahrnuto. 

Na rozdíl od autorů, kteří se domnívají, že po vídeňském kongresu 

nesvědčilo nic o tom, že byla nastoupena cesta k vytvoření jednotného 

národního německého státu,413 je možno objevit první trhliny již při 

samotném jednání vídeňského kongresu. Podle pařížského míru měl 

vzniknout spolek nezávislých států, jehož vytvoření měl garantovat 

následný vídeňský kongres. Svobodný pan von Stein, o němž již byla 

řeč, však prosadil, že byla tato organizace nakonec svěřena samotným 

Němcům. Jeho cílem však bylo posílit především vliv Pruska,414 nikoliv 

Německa, jak se někdy uvádí. 

412 Tamtéž. 
413 Tamtéž. 
414 BREUILLY, John (ed.). The State of Germany. London, New York: Longman, 1992, 
s. 6. 
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Také vnitřní struktura fungování Německého spolku se stala pevným 

základem pozdějšího německého státu. Zasedání spolkového sněmu, 

projednávání významnějších otázek na užším zasedání tohoto sněmu, 

nastavilo sice pravidla fungování, fakticky se však stále jednalo o 

mezinárodní spolek. Svou roli totiž sehrály v průběhu jednání právě 

postavení dvou „velmocí* tohoto spolku - Rakouska a Pruska, k čemuž 

se připočetla také snaha o zachování svrchovanosti především 

jihoněmeckých států. Fakticky tak komplikovaná struktura Německého 

spolku vypadala tak, že se sice jednalo o politickou jednotku, která měla 

navenek např. právo vysílat velvyslance, atd., zároveň však mohl být 

každý jeden člen tohoto spolku považován za svrchovaný stát. Podle 

článku 11 spolkových akt se však musel v oblasti vlastní svrchovanosti 

v určitých bodech podřídit zájmům Spolku.415 

Významnou roli sehráli při šíření myšlenek jednotného německého 

státu především němečtí nacionalisté, kteří se rekrutovali především 

z řad univerzitních intelektuálů. Ohlas, kterého se dostalo wartburské 

slavnosti uspořádané na hradě Wartburgu dne 18. a 19. října 1817, 

ještě umocnil zájem společnosti o myšlenku šířenou tímto okruhem. 

Karlovarská usnesení, která byla přijata Spolkovým shromážděním dne 

20. září 1819, se zaměřila především na universitní pedagogy, na 

studenty, ale také proti spisovatelům a novinářům, tedy na skupiny, 

které měly nejsnadnější přístup k šíření myšlenky jednotného Německa. 

Friedrich Ludwig Jahn, zakladatel Turnvereinu a propagátor myšlenky 

jednotného Německa, byl zatčen hned roku 1819, později byl vězněn. 

Ernst Moritz Arndt, významný německý básník, získal sice roku 1818 

profesorské místo v Bonnu, o dva roky později mu však bylo odňato. 

Atd. 

Všechna tato fakta vedla v situaci, kdy v Paříži vypukla v roce 1848 

revoluce, k nastolení nových otázek německého sjednocení. Nemáme-li 

zabíhat do detailů, daly by se výsledky revoluce shrnout do tří 

415 Ottův slovník naučný. Díl IV. Praha: Jan Otto, 1891, s. 925. 
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základních premis, které ovlivnily další vývoj415: maloněmecké řešení, 

k němuž dospěl frankfurtský parlament, se stalo základem pro další 

vymezení německého státu, který začal být vnímán ve svých jasných 

teritoriálních hranicích. „Rudé nebezpečí' vedlo ke sblížení národního 

hnutí a státu jako takového. Posledním výsledkem, který se zapsal 

hluboko do vědomí širokých vrstev pod vlivem zasedání frankfurtského 

parlamentu, je poznatek, že k ustavení národního státu může dojít jen 

pod vedením elity, především pak elity spjaté se stávajícím systémem. 

K restauraci poměrů došlo v roce 1851, dalšími významnými 

mezníky na cestě k jednotnému německému státu se jeví roky 1859, 

1863 a konečně rok 1866. 

Po italsko-rakouské válce navrhuje samotné Rakousko vytvoření pěti 

členného direktoria, spolkovou radu, sněmovnu knížat a sněmovnu 300 

poslanců volených státními zastupitelstvími,417 toto řešení však 

Bismarck odmítá. V té době byl již tento muž povolán ze svého 

velvyslaneckého postu v Paříži, aby ukončil vládní krizi. V německo-

dánské válce získaná území Šlesvicka-Holštýnska se stala Bismarckovi 

vítanou záminkou k vyhrocení konfliktu: správu Šlesvicka vykonávalo 

Prusko, Holštýnsko připadlo Rakousku. To však navrhovalo výměnu 

správcovství za Slezsko, s čímž souhlasily i státy tzv. třetího Německa. 

Nikoli však Prusko. V bitvě u Hradce Králové zvítězilo Prusko, Rakousku 

nepomohla ani mobilizace bavorské, wiirtemberské, hannoverské a 

saské armády na protipruské straně. Ve čtvrtém článku pražského míru 

z 23. května 1866 uznává rakouský císař zrušení Německého spolku a 

vznik Severoněmeckého spolku. Tím vznikl fakticky první spolkový stát, 

jehož jednotlivé části mezi sebou nebyly na rozdíl od předchozího 

vývoje vázány mezinárodními smlouvami, ale fakticky jako federace. 

Konflikty popsané výše směřovaly k vytvoření jednotného 

německého státu pod vedením Pruska. Kroky, které podnikal Bismarck, 

se mohly mnohým představitelům jevit jako kontraproduktivní: místo 

1,16 KLEIN, Michael B. Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im Deutschen 
Kaiserreich (1871-1918). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005, s. 169. 
417 Tamtéž. 
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odvolávání se na sílící německé hnutí, odvolával se Bismarck při svých 

krocích na ustanovení mezinárodních smluv.418 Tento princip se v dané 

situaci projevil jako nejnosnější: opora dobře etablované státní moci a 

ekonomické vazby na státy, které zůstaly ze Severoněmeckého spolku 

vyloučeny, sehrály později důležitou roli. 

Vágní definice a vyjádření představitelů německých nacionalistů 

sehrály ve srovnání s kroky, které podnikl Bismarck, jen zcela 

imaginární roli. Samotný Bismarck se například neodvolával na 

německý, nýbrž na pruský národ a pojmy jako například pruská 

národnost či severoněmecká národnost užíval s neobyčejnou volnost.419 

Jeho příklon k německé myšlence je patrný teprve v okamžiku, kdy již 

byla cesta ke sjednocení pevně ustanovena.420 

Fakticky totiž v roce 1866 - 1867 neexistovala dostatečná opora pro 

nastávající změny, která by našla scházející legitimizaci v němčckém 

vlastenectví. Jak uvádí John Breuilly ve své studii, jen málokterý počin 

mohl vypadat na cestě k Německu ještě beznadějněji nežli právě 

situace z roku 1866: „The Confederation was destroyed; Austria was 

excluded from contacts with other German states; the south Geman 

states were tied militarily and economically to Prussia but struggled 

against further political connections; and in northern Germany a „grater 

Prussia" was created as most of the nex territories were annexed as 

new provinces."421 

Po vytvoření Severoněmeckého spolku se však ve společnosti 

nehovoří o Němcích či o „Severoněmcích", ale o „Muss-Preussen".422 

Anexí Hanoverska, Hessenska, Kesselu, Nasavska, Šlesvicka-Holštýnska 

a Frankfurtu vzrostl počet obyvatelstva Pruska o více než čtyři miliony 

obyvatel. Obyvatelé různých států reagovali různě: zatímco v Nasavsku 

418 GALL, Lothar. Bismarck. Frankruft am Main, Berlin: Propyläen Verlag, 1997, s. 345. 
419 PFLANZE, Otto. Bismarck and the development of Germany. Volume II. - The 
Period of consolidation, 1871-1880. Princeton: Princeton University Press, 1990, s. 95. 
420 Tamtéž, s. 113. 
421 BREUILLY, John (ed.). The State of Germany. London, New York: Longman, 1992, 
s. 12. 
422 PFLANZE, Otto. Bismarck and the development of Germany. Volume II. - The 
Period of consolidation, 1871-1880. Princeton: Princeton University Press, 1990, s. 98. 
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a ve Frankfurtu se žádné větší problémy neobjevily, situace Hesenska-

Kasselska a Hanoverska jitřila politickou situaci. V případě Hesenska-

Kaselska však došlo k rozštěpení: panovník sice právně uznal připojení 

ve smlouvě ze 17. září 1867, ovšem o rok později si znovu činil nárok 

na trůn, zatímco větší část společnosti vystupovala proti svému 

hesenskému panovníkovi, zato však proprusky a proněmecky.423 

Hanoversko představovalo pro Prusko se svými téměř dvěma milióny 

obyvateli největší „sousto". Welf Jiří V. odmítl připojení svého království 

k Prusku, který sám označil za „porušení" mezinárodního práva, a 

odešel do exilu do Rakouska.424 Odtud se pokoušel ovlivňovat dění na 

mezinárodní scéně, což se mu obzvláště dařilo v době vrcholící 

lucemburské krize. Přesto však neuspěl. Stejně jako v případě 

Hesenska-Kaselska se významná část obyvatel ztotožnila s myšlenkou 

připojení k Prusku: 144 188 voličů hlasovalo pro propruského 

kandidáta, 129 885 jich hlasovalo pro prowelfského poslance.425 

Bismarckův případ k Hanoversku je klasickou ukázkou toho, že 

pozdější německý kancléř dbal na postupné šíření ideje společného 

německého státu mezi místními elitami, jejichž suverénní postavení 

zpočátku sám garantoval. V době, kdy došlo k vyhrocení problémů 

s Jiřím V., vydal Bismarck jasné stanovisko k možné „prusifikaci" 

Hanoverska. Té je podle něj nutno předejít, s výjimkou armády mají být 

respektovány místní odlišnosti. Prusko je dostatečně silným státem, 

který podobné elementy absorbuje, aniž by je musel plně asimilovat 

pruskými nařízeními. Pruský kabinet však Bismarckův přístup 

nerespektoval a v Hanoversku byly zavedeny stejné zákony, pošta, atd. 

jako v Prusku. Právě tento fakt aktivizoval odpůrce propruské politiky a 

zastrašil dokonce i samotné její zastánce.426 

K realizaci jednotného německého státu již stačilo pouze vtáhnout 

do politické hry i zbývající jihoněmecké státy. Sjednocení Německa za 

423 Tamtéž, s. 98. 
424 Tamtéž, s. 99. 
425 Tamtéž. 
426 Tamtéž. 
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pomoci války proti Francii označil jako naprosto možný plán již Moltke 

v roce 1866.427 Hans-Ulrich Wehler však považuje tento vývoj 

sjednocování Německa za omyl, slepou cestu. Revoluce provedená 

shora, tj. státem,428 byla největší chybou, která jako jed kolovala 

v německém organismu.429 Strukturu nového státu, která měla být 

vybudována na postupné emancipaci jednotlivých společenských vrstev, 

nahradil pruský státní organismus, který expandoval do německého 

státu.430 Scházející podpora nižších vrstev, tedy nikoli politických elit, 

které byly na expanzi samy ekonomicky motivovány, se projevila 

především v roce 1914. 

Prusko-francouzská válka z konce roku 1870 vedla k aktivizaci 

mezinárodních smluv, které uzavřel Severoněmecký spolek 

s jihoněmeckými státy, takže do boje proti Francii narukovaly také 

bavorské, wurtemberské a bádenské jednotky. Silný pocit německé 

přínáležitosti sehrál tváří v tvář jednotnému nepříteli svou roli přesně 

tak, jak Bismarck předpokládal. I při dalších jednáních, které 

následovaly, se Bismarck snažil dbát na zachovávání určitých práv nově 

přistupujícím zemí, stejně jako tak činil i ve druhé polovině 60. let 

19. století. Zvláštní výjimky byly udělovány především Bavorsku, což je 

vzhledem k politice, kterou tento stát praktikoval ve vztahu 

k Severoněmeckému spolku těsně před vypuknutím konfliktu, zcela 

pochopitelné. Na jedné straně zde byly obavy Bismarcka z chování 

bavorského dvora, na straně druhé relativně významná zahraniční 

politika a vyjednávání bavorského panovníka Ludvíka II.431 Sled událostí 

byl jasný: po vyjednávání ve Versailles v říjnu 1870, podepisuje 

Bavorsko dne 23.11.1870 smlouvu o vzniku Německého spolku, jehož 

427 WEHLER, Hans-Ulrich. The German Empire 1871-1918. New York: Berg Publishers, 
1985, s. 27-28. 
428 Srv. Bismarckův výrok: „V Prusku provádějí revoluci pouze králové." WEHLER, 
Hans-Ulrich. The German Empire 1871-1918. New York: Berg Publishers, 1985, s. 29. 
429 Tamtéž, s. 31. 
430 Tamtéž. 
431 RAIL, Hans. Bayern auf dem weg vom Schutz- und Trutzbündnis mit Preussen 
1866 bis zur Reichsgründung 1871. In: SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen 
geschichte. BandIV. Das neue Bayern 1800-1970. München: C.H.Beck, 1979, s. 274. 
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součástí je od 15.listopadu 1870 také velkovévodství Bádensko a 

velkovévodství Hesensko.432 Dne 25.listopadu téhož roku přistupuje i 

Wurtembersko. Všechny tyto státy přistupují ke státům 

Severoněmeckého spolku, nikoli ke spolku jako takovému. To je 

důležité zdůraznit.433 Německé císařství bylo vyhlášeno dne 18. ledna 

1871 ve Versailles. V případě Bavorska byla smlouva schválena 21. 

ledna, kdy ze 150 poslanců hlasovalo 102 pro a 48 proti.434 

Již v polovině 60. let 19. století byly všeobecně velmi dobře známy 

názory jednotlivých představitelů vlád Bavorska, Saska či Wurtemberska 

na postupující pruskou hegemonii. V květnu 1868 např. wurtemberský 

představitel Hermann Karl Friedrich Freiherr von Mittnacht píše z Berlína 

ohledně postoje pruských politiků: „Sämtliche Prussen wollen uns 

annektieren und machen keinen Unterschied unter denen, die das nicht 

wollen. Ich komme deshalb antipreussischer als ich ging."435 Antipruská 

politika byla v těchto letech podporována i v dalších státech, jako už 

např. v již zmiňovaném Bavorsku. Bavorská společnost byla například 

na konci září 1870 protiprusky zaměřená především ze strachu, že se 

stane „Preussisch- und Luthersich".436 Tento pohled přetrvává 

v bavorské společnosti i po roce 1871, kdy vlastní kritika není 

směřována „proti říši jako takové, nýbrž proti jednotnému státu".437 

Silný partikularismus tzv. „třetího Německa" se však projevuje již 

v 60. letech 19. století a jeho argumentace se opírá o historické kořeny. 

Wurtemberský Staats-Anzeiger píše o postavení těchto států: „Tyto 

432 Tamtéž, s. 278. 
433 K mezinárodnímu charakteru smluv mezi státy Severoněmeckého spolku viz výše. 
Dále srv. ALBRECHT, Dieter. Von der Reichsgründung bis zum Ende des ersten 
Weltkrieges (1871-1918). In: SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen geschichte. 
BandIV. Das neue Bayern 1800-1970. München: C.H.Beck, 1979, s. 283. 
434 RAIL, Hans. Bayern auf dem weg vom Schutz- und Trutzbündnis mit Preussen 
1866 bis zur Reichsgründung 1871. In: SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen 
geschichte. BandIV. Das neue Bayern 1800-1970. München: C.H.Beck, 1979, s. 282. 
435 BINDER, Hans-Otto. Reich und Einzelstaaten während der Kanzlerschaft Bismarcks 
1871-1890. Tübingen: J.C.B.Mohr, 1971, s. 190. 
436 RAIL, Hans. Bayern auf dem weg vom Schutz- und Trutzbündnis mit Preussen 
1866 bis zur Reichsgründung 1871. In: SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen 
geschichte. BandIV. Das neue Bayern 1800-1970. München: C.H.Beck, 1979, s. 276. 
437 ALBRECHT, Dieter. Von der Reichsgründung bis zum Ende des ersten Weltkrieges 
(1871-1918). In: SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen geschichte. Band IV. 
Das neue Bayern 1800-1970. München: C.H.Beck, 1979, s. 293. 

128 



vlády byly lidem podporovány v boji za nezávislost po celá staletí."438 

Tisk ve Wurtembersku a v Sasku jde ještě dále a tvrdí, že Mittelstaaten 

byly jediným opravdovým domovem německé svobody.439 

Reakce z počátku 60. let 19. století byla reakcí na postupující 

propojování ekonomických zájmů, jimiž byly propojeny jihoněmecké 

státy díky Celní unii se Severoněmeckým spolkem. Již po počátku 

potlačené revoluce v roce 1848 bylo jasné, že ekonomická integrace 

spěje k dalšímu kroku, který bude doprovázen integrací politickou. Jak 

můžeme nalézt v Denkschrift des bayerischen Aussenministers von der 

Pfordten über die Neuordnung Deutschlands, „besonders wichtig 

erscheint das Zollwesen. Zolleinheit und nationales Zollsystem sind 

Losungsworte der Zeit geworden."440 

Přestože tvořilo německé císařství navenek jeden státní celek, 

struktura vzájemných kontaktů zůstala zachována na úrovni z období 

před rokem 1871. Např. Bavorsko mělo své vyslance nejen u pruského 

dvora, ale dále i v Bádensku (do roku 1887), ve Wurtembersku nebo 

v Sasku, stejně jako vyslanci všech těchto zemí měli své sídlo 

v Mnichově.441 V kompetenci jednotlivých států zůstaly tzv. 

Hoheitsrechte, zvláštní práva přiřčená pouze některým státům se 

nazývala Reservatrechte.442 Míra zachování těchto práv kolísala stát od 

státu, nejžárlivěji si je střežilo Bavorsko, nejsnadněji se jich vzdalo 

Hanoversko. V Hanoversku však bylo postavení zemské identity také 

nejslabší, ve srovnání s dalšími státy zde chybělo nejen historické 

povědomí odlišné identity, které by se v 19. století projevovalo ve 

438 GREEN, Abigail. Fatherlands. State-Building and Nationhood in Nineteenth Century 
Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 271. 
439 Tamtéž, s. 273. 
440 BOSL, Karl (hrsg). Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in 
Bayern. Abteilung III., Band 2, Die Bayerische Staatlichkeit. München: Verlag 
C.H.Beck, 1976, s. 340. 
441 ALBRECHT, Dieter. Von der Reichsgründung bis zum Ende des ersten Weltkrieges 
(1871-1918). In: SPINDLER, Max. Handbuch der Bayerischen geschichte. Band IV. 
Das neue Bayern 1800-1970. München: C.H.Beck, 1979, s. 287. 
442 Tamtéž, s. 285. 
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zvýšené míře především v oblasti kultury a dobového historismu, ale 

také zde scházely ústavní tradice.443 

Nejvýznamnější socializační roli však v 19. století sehrávala škola a 

armáda. Nejvyšší velení náleželo po sjednocení německého státu 

německému císaři. Kromě něj však o vojenských záležitostech 

rozhodoval i „Výbor spolkové rady pro vojsko pozemské a pevnosti", 

jemuž předsedal pruský ministr války. Samostatná ministerstva a 

samostatné armády si však zachovalo Bavorsko, Sasko a 

Wurtembersko. Branná povinnost kolísala podle jednotlivých států. 

Celkem disponoval německý stát v letech 1875 - 1914 armádou 

čítající na počátku tohoto období 420 000 mužů, na jeho konci pak 

794 000 mužů. Na saskou armádu zde připadalo v 70. letech 19. století 

více než 32 000 mužů, zhruba 95 000 mužů připadalo na bavorskou 

armádu, wurtemberskou armádu pak tvořilo cca 25 000 mužů. Zbytek 

tvořilo pruské vojsko. Armády jednotlivých států tak sice podléhaly 

v době války jednotnému velení, fakticky však například při srovnání 

s vývojem ve Francii nehrála armáda v německém státě onu integrační 

úlohu. Zatímco ve Francii byly jednotlivé vojenské jednotky ve druhé 

polovině 19. století cíleně vytvářeny tak, aby spolu nebyli u jedné 

jednotky muži ze stejných regionů, v Německu tomuto postupu fakticky 

nic nebránilo. V jednotlivých armádách, v jejichž čele stál v době míru 

zemský panovník, byly jednotlivé odlišnosti akceptovány. Armáda tedy 

neplnila stejnou integrační roli jako např. ve Francii. 

Mnohem významnější roli nežli armáda však hrála v běžném 

každodenním životě „Němce" 19. století škola. Přestože školské 

učebnice jednotlivých států zdůrazňovaly zemské odlišnosti a 

vyzdvihovaly především to které zemské „nej", nikdy nezpochybňovaly 

německou jednotu a společné propojení jednotlivých německých států, 

nikoliv však jejich centralizaci.444 Identita těchto států však byla 

identitou vedenou přes úzkou dynastickou vazbu těchto států. Dynastie 

443 GREEN, Abigail. Fatherlands. State-Building and Nationhood in Nineteenth Century 
Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 294. 
444 Tamtéž, s. 270. 
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byla důležitější než stát. Zatímco ve Francii odeznělo toto dynastické 

pojetí státu již po francouzské revoluci, ve středoevropském prostoru 

zůstává toto pojetí stále přítomno. Dynastický stát byl legitimizován 

tradicí a posláním, které bylo zpravidla zosobňováno křesťanstvím. 

Kromě politické sféry, kde se na rozšíření myšlenky společného 

německého státu podílely především politické elity, s novým státem se 

objevily i nové „tradice".445 Jednou z nich je například i Sedantag. Tento 

svátek, který byl ustaven roku 1873, plně charakterizuje obtížné 

postavení nové celoněmecké identity. Prvním problémem bylo samotné 

ustavení tohoto svátku, které se nesetkalo vždy se stejně kladným 

ohlasem. Druhým problémem bylo jeho vnímání ve společnosti. Na 

počátku tohoto svátku stojí petice evangelických a liberálních kruhů 

císaři Vilému I., v němž jej tito představitelé žádali o ustavení 

jednotného národního svátku. Císař Vilém I. tento názor nesdílel, 

upřednostňoval spontánní oslavy. Roku 1872 navrhl tento den za 

oficiální svátek Německa vestfálský pastor Friedriche Wilhelm 

Bodelschwingh. Tento svátek se nakonec prosadil na úkor 18. ledna 

(slavnostní prohlášení Německé říše ve Versailles 1871) i na úkor 

10.května (uzavření Frankfurtského míru 1871). O rok později se stal 

tento den oficiálním svátkem, který navrhlo pruské ministerstvo a 

prosadilo jeho oslavy na německých školách a universitách. V době, kdy 

se jednalo o zařazení tohoto svátku do panteonu národních, tedy 

německých, svátků, bylo možno sledovat názorovou diferenciaci 

především mezi těmi státy, které se v minulosti postavily ať již po boku 

Napoleona či přímo po boku Rakouska proti hegemonii Pruska 

v německém středoevropském prostoru: Bádenský velkovévoda Fridrich 

I. se například na oficiální úrovni v Bundesratu snažil protestovat proti 

vyhlášení 2.září za národní svátek a navrhoval nahradit toto datum 18. 

lednem, oficiálním dnem vyhlášení Německa ve Versailles. Poněvadž 

445 K novým „tradicím" v nově etablovaných státech srv. především HOBSBAWM, Eric, 
RANGER, Terence (edd.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. 
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však byly zásahy do této debaty na oficiální politické úrovni zakázány446, 

musel se soustředit především na lobby: dne 23.1.1873 obdržel 

bádenský velkovévoda skrze svého ambasadora v Berlíně von 

Türckhema definitivní odpověď, v níž se praví, že pruská strana 

protestuje proti myšlence vyhlásit den 18.leden za celoněmecký svátek, 

poněvadž by tím došlo k narušení svébytné pruské identity (das 

spezifische Prussenthum447), která by se tím rozplynula v identitě 

německé.448 Odkazem na „das spezifische Preussenthum" není myšleno 

nic jiného než odkaz na mnohem starší a polozapomenutou událost, 

která však hraje zásadní roli pro založení pruské identity: dne 18.1.1701 

se nechal Fridrich III. korunovat v Královci na Fridricha I., krále 

v Průších. Pruské království, které bylo vytvořeno z pruského vévodství 

a ze Západních Prus, na něž získal Fridrich II. polská vlastnická práva, 

bylo okamžitě uznáno většinou evropských států s výjimkou Francie 

(uznala jej teprve 1713), Španělska (teprve 1713) a papeže (1787). 

Vůdčí stát německého sjednocení v roce 1871 si tedy žárlivě střežil 

vlastní pruskou identitu, a to i přesto, že jen u málokterého dne vládl 

tak jednoznačný konsenzus jako u 18.ledna. 

K rozšíření Sedantagu však přeci jen došlo, nejvíce byl rozšířen v 80. 

a 90. letech 19. století, později ustupuje tento svátek do pozadí. Ve 

státech, které nesouhlasily s pruskou politikou, však byly oslavy tohoto 

dne vnímány přímo jako útok na vlastní zemskou identitu: „Ve 

Wurtembersku existují lidé, kteří již nejsou Wurtemberčany, ale místo 

toho se stali Prusy. Jsou to lidé, kteří z celého srdce podporují oslavy 

Sedanu."449 Oslavy Sedanu se odvíjely například ve Wurtembersku 

především v závislosti na politické příslušnosti: slavili jej totiž liberálové. 

Katolíci pořádali v reakci na Bismarckovu politiku Kulturkampfu 

protiakce typu Den Dětí, demokraté byli zcela proti. V Alsasku-Lotrinsku 

446 Srv. níže. 
447 CONFINO, Alon. The Nation as a Local Metaphor. Württemberg\ Imperial Germany, 
and National Memory, 1871 - 1918. Chapel Hill: The university of North Carolina 
press, 1997, s. 32. 
448 Tamtéž. 
449 Tamtéž, s. 28. 
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byly oslavy se zcela pochopitelným ohledem na francouzskou populaci 

zakázány, v Bádensku slavily spolky veteránů spíše výročí bitvy u 

Belfortu (18. února 1871) a Nuits (18. prosince 1870). 

Tyto pokusy o ustavení nových „tradic", které by stály nad zemskými 

identitami a opravdu dostály svému vymezení „německé", však spadají 

jen do období 70. - 90. let 19. století. Od 90. let 19. století se od tohoto 

konceptu opouští a naopak jsme svědky jeho proměny: důraz již není 

kladen na jakýsi nadnárodní „německý" charakter nového státu, ale na 

jednotu tvořenou odlišnostmi. Dochází k rozvoji muzeí, které vycházejí 

z důrazu na ono místní, lokální, skrze které má být objevována širší 

vlast. Zatímco například v Německu se s tímto konceptem setkáváme 

teprve od přelomu 19. a 20. století, ve Francii se tento koncept 

objevuje na konci 70. let 19. století. Slavná francouzská kniha Le Tour 

de la France par deux enfants, která se stala pevnou součástí 

francouzských školních osnov III. republiky, přibližovala malým 

školákům různorodé regiony Francie skrze cestu dvou malých dětí, 

André a Juliena Valdena, které musely po okupaci Alsaska Prusy opustit 

svou vlast a vydat se za svými příbuznými. Této publikace se od roku 

1877 do roku 1900 prodalo cca šest miliónů výtisků a důležitou roli 

hrála i poté, co byla ze školních osnov III. republiky vyřazena. Je to 

zřejmě nejklasičtější učebnice vlastivědy: seznamuje dítě příkladně 

s dějinami, geografií, s občanstvím, atd. Jen pro dokreslení situace a 

významu tohoto konceptu pro proměnu vnímání a chápání státu 

uvádíme jako příklad i nově vzniklý československý stát, který 

postupoval stejným způsobem: publikace Za domovem450 přibližovala 

putování otce se svými dvěma dětmi po novém československém státě, 

kde na cestě poznávaly děti specifika jednotlivých regionů, historické 

pamětihodnosti, nové vynálezy i stará řemesla. Inspirace francouzským 

vzorem je zcela jasná, zvláště víme-li, že její autor Bohumil Bauše byl 

jedním z četných českých propagátorů frankofilie. 

450 BAUŠE, Bohumil. Za domovem. 2 díly. Praha: Topič, 1922-1924. 
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V německém školství se tento koncept nemohl uplatnit v takové 

míře jako ve Francii, poněvadž regionální odlišnosti byly ještě stále příliš 

silné. Školství jednotlivých německých států také nebylo jednotné. O to 

významnější je však zrod fenoménu „Heimatkunde", který lze pozorovat 

na konci 19. století. V dobových učebnicích nebylo až do roku 1895 

blíže rozlišováno mezi světovými, německými a regionálními dějinami, 

teprve onoho roku se poprvé objevuje koncept „Heimat" v jedné 

wurtemberské katolické učebnici.451 

Kromě školství však hrály důležitou roli také místní honorace a 

notáblové: „With one eye on the nation, the source of their pride, and 

the other on the locality, the source of their distiction, these worthy 

genetlemen embodied the dual nature of Heimat consciousness."452 

Legitimita jejich identity se tak rozštěpila mezi místní úroveň, kde hráli 

tu nejdůležitější roli, a německý národ, jehož součástí se stali, což jim 

propůjčovalo vědomí významu svého poslání v místní politice. O 

problému zemských identit jednotlivých spolkových zemí Německého 

císařství se příliš nehovoří, přesto však zůstávají na konci 19. století 

přítomny mnohem více, nežli je běžné připouštět v odborné 

literatuře.453 Nové otázky týkající se těchto zemských identit však ve své 

podstatě směřují především k otázce nové formulace „národní identity" 

jako takové... 

451 CONFINO, Alon. The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial Germany, 
and National Memory, 1871 - 1918. Chapel Hill: The university of North Carolina 
press, 1997, s. 107. 
452 APPLEGATE, Celia. A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat. Oxford: 
University of California Press, 1990, s. 16. K tomuto problému srv. také: KLEIN, 
Michael B. Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im Deutschen kaiserreich 
(1871-1918). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005, s. 298. 
453 APPLEGATE, Celia. A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat. Oxford: 
University of California Press, 1990, s. 3 
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c) Analýza pařížských statistik z pohledu německých imigrantů 

Co mohlo emigrantovi z německého středoevropského prostoru 

v 19. století vytanout při vyplňování úředního dokumentu na mysl, když 

měl doplnit pays, odkud pochází? 

Francie byla hlavním cílem německých migrantů po celé 

19. století, větší konkurencí nebyla ani Belgie. V úvahu snad připadala 

Velká Británie, ta však hraje mnohem významnější roli pro politickou 

emigraci po roce 1848. Početní rozdíl z poloviny 19. století hovoří jasně: 

zatímco v Belgii disponujeme pro období 40. let 19. století oficiálními 

záznamy k 12 000 německých migrantů, ve Švýcarsku je jich v roce 

1848 25 000, pro Francii disponujeme pro rok 1847 číslem 170 000 (!), 

zatímco Velká Británie zachytila ve svých statistikách pouze 40 000 

německých migrantů.454 Německé statistiky, které předkládáme, patří 

v dochovaném souboru dat k nejdetailnějším: jsou výsledkem analýzy 

více než 2000 emigrantů. 

Na grafu znázorňujícím přihlášení se k Německu podle data 

příchodu455 je jasně patrné „generační zpoždění', identifikace země 

původu s německou říší se ve zvýšené míře (cca 30 - 50%) začíná 

objevovat v období po roce 1885. Na stejné úrovni však setrvává až do 

roku 1905, přestože by měla podle všech dosavadních teorií spíše 

stoupat.456 

454 PUSKÁS, Julianna. Rural and Artisanal Protest in Western, East Central and 
Southeastern Europe from the early 19th Century to World War I. In: HOERDER, Dirk 
- RÖSSLER, Horst - BLANK, Inge. Roots of the Transpiated. 2.dily. New York: 
Columbia University Press, 1994. s. 1-41. 
455 Srv. Graf 1. Přihlášení se k Německu podle data příchodu (1848-1912) 
456 Srv. kapitola III. Postavení a role státu a elity ve světle soudobých teorií 
nacionalismu. 
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Graf 1. Přihlášení se k Německu podle data příchodu 

(1848 -1912) 

Přihlášení se k Německu podle data příchodu (1848-1912) 

• Německo • Staré země Polynorrncký (Staré země)—Polynomický (Německo| 

Stejně tak je patrné generační opoždění při identifikaci 

s německou říší i na grafu vytvořeném na základě data narození.457 

Přesto stojí za povšimnutí, že i při tomto opoždění se křivka identifikace 

se starými zeměmi protíná s křivkou poukazující na identifikaci s novou 

německou říší v letech 1860 - 1870 na přibližné hodnotě 50%. Tato 

hodnota je podle našeho názoru vzhledem k dosud všeobecně 

přijímaným teoriím nacionalismu v 19. století značně nízká. U ročníků 

narozených po datu 1871 by měl být trend identifikace s novým 

soustátím mnohem razantnější. Vycházíme-li z faktu, že tito lidé se do 

Francie dostali na konci 19. století, kdy jim bylo v průměru mezi 20 - 30 

lety, pak je tento trend o to více zarážející. V té době by již měli tito lidé 

projít kompletním socializačním procesem, v jehož rámci by bývali měli 

absolvovat povinnou školní docházku, muži měli absolvovat vojenský 

výcvik, dále měli být tito lidé přítomni při vydávání pasu, vandrovní 

knížky, atd. Tito lidé tak měli být podrobně seznámeni s byrokratickými 

náležitostmi existence státu, proměny státního zřízení, atd. Většina 

emigrantů vlastně představuje ideální typ socializovaného jedince: 

nejenže museli absolvovat všechny byrokratické úkony na straně země, 

457 Srv. Graf 2. Identifikace s Německem podie data narození (ročníky 1800-1877) 
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kterou opustili, ale podruhé také v zemi příchodu. Právě z toho důvodu 

jsou pro nás zajímavé odchylky v jejich chování, kterých se teoreticky 

neměli dopouštět.458 

Graf 2. Identifikace s Německem podle data narození 

(ročníky 1800 -1877) 

Velké rozdíly existují mezi jednotlivými zeměmi:459 nejrychleji se 

s novou „zemskou" identitou identifikovali občané nejsilnějšího 

německého státu - Pruska, a státu, který se k německé myšlence na 

rozdíl od jihoněmeckých států nestavěl nikdy do přímé opozice -

Hesensko. V jeho případě se dokonce zdá, že německá myšlenka zde 

byla před rokem 1871 rozšířena v mnohem větší míře nežli například 

v Prusku. Tento trend však upadá především po roce 1875, kdy se 

srovnává s pruskou křivkou, která jej posléze i předčí. Nejvýraznější 

starou „zemskou" identitou je samozřejmě případ Bavorska: kolem roku 

1910 se identifikovalo s myšlenkou Německa coby země původu ani ne 

30% německých migrantů pocházejících z Bavorska! Křivka 

458 K problému socializace jedince ve státním prostoru srv. HEINDL, Waltraud; 
SAUERER (edd.). Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und 
Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750-1867. Wien: Böhlau, 
2000. 
459 Srv. Graf 3. Identifikace s Německem podie zemí. 
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charakterizující vývoj identifikace německých emigrantů původem z 

bádenského velkovévodství a z Wurtemberska se nacházejí v prostoru 

vymezeném pruskou a bavorskou křivkou. 

Graf 3. Identifikace s Německem podle zemí 
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Při podrobnějším rozboru zjistíme, že k onomu zlomovému 

okamžiku, kdy se stejně velká skupina pruských obyvatel hlásí jak 

k Německu, tak k Prusku, dochází přibližně od poloviny 80. let 

19. století,460 zatímco v případě Bavorska se jedná spíše až o druhou 

polovinu 90. let 19. století.461 

460 Srv. Graf 4. Přihlášení se k Prusku podle data příchodu (1848-1912) 
461 Srv. Graf 5. Přihlášení se k Bavorsku podle data příchodu (1848-1912) 
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Graf 4. Přihlášení se k Prusku podle data příchodu 

(1848 -1912) 
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Graf 5. Přihlášení se k Bavorsku podle data příchodu 

(1848 -1912) 
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Hesensko a Würtembersko462 sice také následují co do vývoje 

identifikace s Německem Prusko, na rozdíl od Pruska je však jasně 

patrný zlom, k němuž dochází na konci 80. let 19. století, kdy pomalu 

stoupá počet emigrantů hlásících se k Německu. Na křivkách není 

patrný onen pomalý a kontinuální nárůst, který lze pozorovat v případě 

Pruska. 

Graf 6. Přihlášení se k Hesensku podle data příchodu 

(1848 -1912) 
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462 Srv. Graf 6. Přihlášení se k Hesensku podle data příchodu (1848-1912) a Graf 7. 
Přihlášení se k Wurtembersku podle data příchodu (1848-1912) 

140 



Graf 7. Přihlášení se k Wurtembersku podle data příchodu 

(1848 -1912) 
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Velké rozdíly však existovaly i v samotných spolkových zemích, 

především však v případě Pruska. Na první pohled by se mohlo zdát, že 

německý stát se v povědomí obyčejného člověka rozšířil především 

v oblasti západního Pruska. Svědčí o tom příklady měst jako jsou např. 

Cáchy463, Koblenz464 či Frankfurt nad Mohanem465. 

Lidé pocházející z těchto měst se na konci 19. století zcela 

ztotožnili s myšlenkou německého státu, který udávali za svou „zemi 

původu". Z těchto tří měst jsou téměř modelovou ukázkou průběhu 

vnímání německého státu Cáchy466: v prvním období 100% emigrantů 

udalo za svou zemi původu Prusko, v „přechodném období*, tj. v letech 

1871 - 1891 ustupuje pruská identita do pozadí (45%) a jsme svědky 

nástupu německé identity (50%). V těchto letech dokonce 5% migrantů 

nedokáže určit, odkud pocházejí. V posledním období, tj. 1890 - 1900 

se všichni emigranti pocházející z Cách plně hlásí k německému státu. 

463 Viz Obrázek 1. Míra ztotožnění se s Německem u emigrantů z Cách (1848-1900) 
464 Viz Obrázek 2. Míra ztotožnění se s Německem u emigrantů z Koblenze (1848-
1905) 
465 Viz Obrázek 3. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Frankfurtu nad 
Mohanem (1848-1911) 
466 Viz Obrázek 1. Míra ztotožnění se s Německem u emigrantů z Cách (1848-1900) 

Léta 
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Obrázek 1. Míra ztotožnění se s Německem u emigrantů z Cách 

(1848 -1900) 
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Mnohem razantnější zlom pozorujeme v případě Koblenze,467 kde 

se jedná téměř vyloženě o jasný generační předěl: až do roku 1891 

udávají všichni emigranti za svou zemi původu Prusko, posléze se 

všichni zcela ztotožňují s německým státem. 

Obrázek 2. Míra ztotožnění se s Německem u emigrantů 

z Koblenze (1848 - 1905) 
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467 Obrázek 2. Míra ztotožnění se s Německem u emigrantů z Koblenze (1848-1905) 
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Koblenz 1891-1905 
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Svobodné město Frankfurt nad Mohanem přišlo o své postavení 

po rozhodnutí Napoleona I., který zrušil jeho ústavu roku 1806. V letech 

1810 -1813 existovalo dokonce frankfurtské velkovévodství, avšak ani 

tento pokus nebyl úspěšný. Po této neúspěšné snaze se stal Frankfurt 

znovu svobodným říšským městem. Do historické paměti tohoto města 

se zapsal především rok 1848, kdy se k tomuto městu upíraly zraky 

většiny politiků německého středoevropského prostoru. Zasedání 

německého Vorparlamentu však skončilo také fiaskem, ke slovu se 

dostalo maloněmecké řešení. Není však bez zajímavosti, že Frankfurt 

vystupoval v průběhu politického dění v tomto prostoru v roce 1866 na 

protipruské straně a k Prusku byl připojen teprve na základě patentu 

z 18.října 1866 poté, co na něj byla pruskou stranou uvalena v červenci 

téhož roku válečná daň dosahující šest miliónů zlatých. 

Frankfurt nad Mohanem je jediným městem v Německu, kde se 

s faktem existence německého státu ztotožnilo již v období 1871 - 1891 

celých 81% emigrantů. Z tohoto města pocházel největší počet 

emigrantů, údaje jsou tedy zcela směrodatné. Jak však vypadal vývoj 

tohoto města co do identifikace „země původu"? Celých 42% emigrantů 

označovalo v letech 1848 - 1871 jako „zemi původu" samotný Frankfurt 

nad Mohanem. Fakticky tak u této skupiny obyvatelstva přetrvávala 

144 



identita odvíjející se od historického stavu, kdy toto město získalo statut 

svobodného města roku 1815. Toho roku se stalo také hlavním městem 

německé konfederace a o tento status přišlo teprve v roce 1866, kdy 

bylo přivtěleno k Prusku. Ztotožnění s identitou německého státu, 

k němuž se v prvním období hlásilo 35% emigrantů, je nutno přičíst na 

vrub stejnému historickému vývoji. Postavení hlavního města německé 

konfederace navíc posílila v myslích běžných lidí i revoluce roku 1848, 

v níž sehrál Frankfurt nad Mohanem v německém prostoru zcela 

rozhodující roli. Prusko se začíná objevovat ve statistikách především 

v letech 1867 - 1870, kdy se s ním ztotožňuje téměř celá jedna čtvrtina 

emigrantů (23%). Ztráta výsostného postavení v rámci německého 

prostoru a razantní nástup Pruska do čela procesu sjednocování se tak 

odráží téměř okamžitě. V letech 1871 - 1891 se sice jedná již jen o 5%, 

tyto údaje však pocházejí především z let 1880 - 1881. Po sjednocení 

Německa dochází v letech 1871 - 1891 k téměř 50% nárůstu 

identifikace s německým státem, dosud však přetrvává silné povědomí 

přináležitosti k městu jako takovému (14%), které se však objevuje 

výhradně v 70. letech 19. století (konkrétně 1871 - 1878). Později zcela 

mizí. Na konci 19. století označovalo za svou zemi původu Německo 

zcela ukázkově celých 100% emigrantů z Frankfurtu nad Mohanem. 
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Obrázek 1. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Frankfurtu nad Mohanem (1848 -1911) 
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Vývoj identifikace země původu je v případě Frankfurtu nad 

Mohanem spíše ukázkovou výjimkou. Historický vývoj se zde promítá do 

života a do myšlení běžného člověka téměř okamžitě. Tento fakt však 

znamená, že míra informovanosti obyvatelstva byla ve Frankfurtu nad 

Mohanem velmi vysoká. Téměř okamžitě tak mohli reagovat na vývoj, 

který probíhal ve většině případů dalších německých měst mnohem 

pomaleji. 

Stejný vývoj jako v případě Cách či Koblenze můžeme sledovat i 

u dalších měst nacházejících se v západním Prusku, konkrétně v oblasti 

Porýní. Z velkých měst se jedná například o Bonn, Kolín, Düsseldorf, 

z menších městeček pak disponujeme údaji k Perlu. S výjimkou Kolína 

se zde dostává ke slovu i rozlišení mezi Pruskem a porýnským Pruskem, 

který reflektuje specifický historický vývoj v této oblasti. 

Kolín, který byl roku 1815 také připojen k Prusku, nejvíce 

připomíná svým vývojem případ Frankfurtu nad Mohanem.468 V prvním 

období (1848 - 1871) se setkáváme s většinovou identifikací s Pruskem 

(84%), k Německu se nehlásí žádný emigrant, objevuje se zde však 

významný podíl těch, kteří za svou zemi původu označují samotný Kolín 

(8%) či dokonce Belgii (8%!). Vědomí přináležitosti ke Kolínu přetrvává 

i v dalším období (5%), setkáváme se s ním především v případě 

starších ročníků (1810, 1835), u nichž zřejmě došlo k posunu ve 

vnímání postavení města díky rodinné výchově. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o nižší vrstvy, nelze předpokládat, že se jejich členové vždy a 

zcela jasně orientovali v soudobém vývoji na politické mapě Evropy. 

V 70. - 80. letech 19. století dochází k poklesu míry ztotožnění se 

s Pruskem z 84% na 47% a to, jak je patrné, zcela na úkor nárůstu 

míry ztotožnění země původu s Německem (nárůst z 0% na 48%). 

Rostoucí míru identifikace zachycujeme ještě na počátku 20. století, kdy 

se k Německu hlásí 78% emigrantů, k Prusku již jen 22%. 

468 Viz Obrázek 4. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Kolína nad Rýnem 
(1848-1900) 

147 



Obrázek 4. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Kolína 

nad Rýnem (1848 -1900) 
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Na levém břehu Rýna se stejně jako Kolín nachází i sídelní místo 

kolínských arcibiskupů Bonn. Toto město bylo v letech 1794 - 1801 

okupováno Francií, k níž bylo roku 1801 připojeno. O čtrnáct let později 

připadlo na základě vídeňského kongresu Prusku (1815). 

Již v prvotním období je jasně patrný silný vliv historického 

vědomí emigrantů, které se odráželo především v identifikaci 

s porýnským Pruskem, jehož míra dosahovala 33%.469 To je 

v porovnání s Pruskem (67%) pravda polovina, ovšem identifikace 

s Německem, která v letech dosáhla 1871 - 1889 celých 13%, čerpala 

především z úbytku Pruska (ve stejném období pokles na 37%). 

V tomto období také dochází k mírnému nárůstu identifikace 

s porýnským Pruskem (37%). Objevuje se také identifikace s městem 

Bonnem jako takovým (13%). Objevení se posledních dvou kategorií je 

možno považovat za reakci na státoprávní vývoj Německa v tomto 

období.470 

Obrázek 5. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Bonnu 

(1848-1891) 

Bonn 1848-1871 

Bonn 
0 % 

469 Viz Obrázek 5. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Bonnu (1848-1891) 
470 Srv. dále. 
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Stejný trend je možno pozorovat i v dalším městě v této oblasti, 

kterým je Düsseldorf.471 Od 13. -17. století bylo toto město sídelním 

městem bergských vévodů, dvakrát byl dobyt Francouzi a díky míru 

z Lunéville z roku 1801 se stal součástí Bavorska. Roku 1815 připadl 

Prusku. V letech 1848 - 1871 se k Prusku jako k zemi původu hlásí 

celých 100% emigrantů. V následujícím období se jedná již jen o 20%. 

Celkový úbytek se rozdělil mezi tři „identity" - Německo (40%), Rýnské 

Prusko (20%) a Düsseldorf (20%). Jedná se tedy o podobný vývoj jako 

v případě Bonnu, kde v období po sjednocení Německa dochází k 

„vynoření se" historického pojmu rýnského Pruska, stejně jako 

k objevení se Düsseldorf. 

482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 
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Obrázek 6. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Düsseldorf u (1848 - 1891) 
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Zřejmě nejzajímavějším případem je oblast městečka Perl, které 

se nachází na území dnešního Sárska a v roce 1816 se stejně jako celý 

region stal součástí Pruska. Samotný Perl je vlastně jen malou vesnicí, 

název Perl však zahrnuje území, které se nachází na pomezí hned tří 
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států: Francie, Lucemburska a Německa a je tvořeno 14 vesničkami.472 

Jedná se o geograficky velmi dobře ohraničené území, které je na 

západě vymezeno řekou Moselou, jež je zároveň hranicí Německa 

s Lucemburskem, zatímco na severu prochází hranice s Lotrinskem 

mírnou pahorkatinou, z níž dosahuje nejvyšší výšky Schneeberg (429 

m.n.m.) Postavení této lokality je v rámci měst, která jsme si uvedli a 

která si ještě uvedeme, velmi specifické. Všichni emigranti pocházející 

z této vesnice patřili k nejchudším emigrantským vrstvám, o čemž 

svědčí povolání, která uváděli: námezdní dělník, balič tabáku, atd. 

Identifikace země původu zde kolísala v závislosti na aktuální proměně 

politické situace473: do roku 1871 se hlásili všichni k Prusku (100%), 

v letech 1871-1891 mizí tento státní útvar ze zorného pole emigrantů a 

ke slovu se dostává porýnské Prusko (62%) a Německo (38%). 

V 90. letech 19. století (1891-1898)474 se pak identifikace dělí rovným 

dílem mezi Německo, Rýnské Prusko a Prusko. Ročník narození zde 

nehraje žádnou roli, většina emigrantů se narodila ve 30. - 40. letech 

19. století, nejstarší emigrant narozený roku 1804 uvedl jako zemi 

svého původu Prusko. 

472 Jedná se o následující místa: Besch, Borg, Büschdorf, Eft-Hellendorf, Kesslingen, 
Münzingen, Nennig, Oberleuken, Oberperl, Perl, Sehndorf, Sinz, Tettingen-Butzdorf, 
Wochern. 
473 Srv. Obrázek 7. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Periu (1848-1898) 
474 V případě Perlu došlo k omezení posledního období na léta 1891-1898, poněvadž 
pro pozdější období nejsou k dispozici žádné údaje. 
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Obrázek 7. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Perlu 

(1848 -1898) 
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Nedaleko Perlu se nachází vesnička Orscholz. K silné emigraci 

z této oblasti došlo především po roce 1866 z důvodu epidemií cholery, 

které zřejmě postihly obě malé vesnice. Podle místních matrik zemřelo 

jen v období od 1. srpna do 22. září 125 obyvatel Orscholze.475 

Vzhledem k tomu, že Orscholz měl v tomto období kolem 1000 

obyvatel, jednalo se o úbytek více než 10% obyvatelstva. Strach 

z cholery a chudoba tak byla nejsilnějším motivem k emigraci. 

Co do chování emigrantů se Orscholz v ničem neliší od Perlu.476 

Orscholští, kteří se rozhodli usadit natrvalo v Paříži, považovali za svůj 

stát Německo pouze výjimečně. Konkrétně se jedná o 7% emigrantů, 

kteří se k Německu hlásili především v 80. letech 19. století. 

V 90. letech se povědomí o přináležitosti k Německu znovu vytrácí a 

zcela jej nahrazuje identita dělící se mezi Prusko, k němuž se hlásily 2/3 

emigrantů, a porýnským Pruskem, k němuž se hlásila zbývající třetina... 

Obrázek 8. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Orscholze (1848 - 1903) 
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475 MUCK, Christian. Geschichte der Cioefgemeinde Orscholz von 1953. Orscholz: 
Gemeinde Orscholz, 1954. Zde citováno podle textu publikace vyvěšeného na 
http://www.orscholz-saar.de/geschichte_d.htm 
482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-

1911) 
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Orscholz 1890 -1903 

67% 

Poslední malou vesnicí z této oblasti je Oberesch, který se 

nachází na samé hranici s Francií. V roce 1815 sice připadly sousední 

vesnice Oberesch a Burg Esch Prusku, při opravě hranic z roku 1827 byl 

však Burg Esch navrácen Francii, zatímco Oberesch zůstal Prusku. 

Obyvatelé Oberesche se v pařížských registrech v průběhu 70. - 90. let 

19. století hlásili především k pruskému státu (60%), nezanedbatelná 

část (13%) však uváděla za zemi svého původu porýnské Prusko.477 

K Německu se v tomto období hlásilo 27% emigrantů, z nichž velká 

většina patřila mezi nižší střední vrstvy (obchodníky, atd.). 

482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 
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Obrázek 9. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Oberesche (1872 -1897) 

Oberesch 1872-1897 

Německo 

Trevír je dalším sárským městem, které se v registrech vyskytlo. 

Bohužel se již nikdy nedozvíme, zda měl emigrant v tomto případě 

(stejně jako ostatně v mnoha dalších) na mysli samotné město Trevír či 

zda při vyplňování kolonky le pays ďorigine myslel na celou provincii 

rýnského Pruska, která se v roce 1900 rozkládala na 7183 km2 a čítala 

přes 840 000 obyvatel. S největší pravděpodobností se však tito 

emigranti vztahovali pouze k městu jako takovému, poněvadž na rozdíl 

od výše uvedených měst se v případě Trevíru neobjevuje po identitě 

rýnského Pruska ani stopa.478 

Emigranti z tohoto města, které bylo v letech 1794 - 1815 

hlavním městem francouzského departementu Sársko, se v letech 

1848 - 1871 hlásili k Prusku. V 70. - 90. letech 19. století je patrný 

mírný úbytek identifikace s Pruskem, která dosahuje již „pouze" 90%, a 

objevuje se nový prvek - identifikace se s Německem. Ta dosahuje 

v tomto období 10% a na konci 19. století a na počátku století 

dvacátého se její míra zvyšuje až na 43%. I v průběhu tohoto 

478 Srv. Obrázek 10. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Trevíru (1848-1905) 
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posledního sledovaného období však hraje mnohem významnější roli 

identifikace s Pruskem, k němuž se hlásila nadpoloviční většina 

emigrantů (57%). 

Obrázek 10. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Trevíru (1848 - 1905) 

Trevír 1848-1871 

P r u s k o 
100% 

Trevír 1871-1890 

N ě m e c k o 
10% 

P ru s ko 
90% 
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Dalšími dvěma městy sárskěho regionu, která ostatně tvořila dvě 

ze čtrnácti měst trevírské provincie, jsou Sarrelouis a Saarbrücken. Obě 

tato města přešla pod pruskou správu teprve v roce 1815, obě města 

byla přibližně od 17. století jablkem sváru mezi Francií a německými 

státy. U obou disponujeme bohužel pouze částečnými údaji. 

Sarrelouis představuje město, které vzniklo v době relativně 

nedávné, tj. na konci 17. století, kdy jej v letech 1681-1685 nechal 

vybudovat francouzský Ludvík XIV. Jeho hlavním cílem bylo stát se 

obrannou tvrzí proti útokům z německé strany. V roce 1815 přešel na 

základě druhého pařížského míru Prusku. V roce 1900 měl necelých 

8000 obyvatel.479 

Emigranti z tohoto města se v letech 1846 - 1871 hlásili k Prusku 

(100%), v následujícím období (1871 - 1891) klesl počet emigrantů 

identifikujících se s tímto státním útvarem na 68% a to na úkor 

Německa, k němuž se přihlásilo 27% emigrantů.480 Stejně jako 

v předchozích případech se v letech 1871 - 1891 objevuje 5% 

emigrantů, kteří za svou zemi původu označili samotné Sarrelouis. Údaji 

k vývoji po roce 1891 bohužel neexistují. 

479 Ottův slovník naučný. Díl XXII. Praha: Jan Otto, 1904, s. 462. 
480 Srv. Obrázek 11. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů ze Saarlouis (1848-
1891) 
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Obrázek 11. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů ze 

Saar/ouis (1848 -1891) 

Saarlouis 1848-71 

P ru s ko 
100% 

Saarlouis 1871-91 

Saar lou i s 

5% N ě m e c k o 

27% 

P r u s k o 

68% 

Stejně jako v případě Trevíru, ani v případě Saarbrückenu 

nebudeme schopni určit, zda měl pařížský imigrant v okamžiku zápisu 

na mysli město Saarbrücken či saarbmckenský kraj, v němž na cca 385 

km2 žilo přes 200 000 obyvatel. Až do roku 1801 se jednalo o nassavské 

území, které bylo roku 1801 okupováno Francouzi a po necelých 14 

letech předáno stejně jako i ostatní města v tomto regionu Prusku. 

Vývoj v Saarbrückenu je zajímavý především z toho důvodu, že se u 
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tohoto města poprvé objevuje specifický výraz „holandské Prusko", 

které považovalo za zemi svého původu v letech 1875 - 1894 celkem 

14% emigrantů z tohoto města. Stejný počet emigrantů uvedlo za zemi 

svého původu Německo i porýnské Prusko, zbývajících 58% se přihlásilo 

k Prusku.481 

Obrázek 11. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů ze 

Saarbriickenu (1875 -1894) 

Saarbrücken 1875-94 

Městem, v němž se pruská identita udržela na více než 60% i na 

počátku 20. století, je samozřejmě Berlín. Stejně tak sem však patří i 

další sárská vesnička Hilbringen.482 Emigranti z Hilbringenu se po roce 

1848 hlásili výhradně k Prusku, identifikace s Německem se začíná 

objevovat v 70. - 90. letech 19. století, kdy dosahuje necelé čtvrtiny -

22%, na konci 19. století se pak hlásí k Německu jako ke své zemi 

481 Obrázek 11. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů ze Saarbriickenu (1875-
1894) 
482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 
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původu 38% emigrantů. Převládá tedy identifikace s Pruskem, k němuž 

se ve stejné době hlásí 62% emigrantů. 

Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Hilbringen u (1848 - 1911) 

Hilbringen 1848-1871 

Prusko 
100% 

Hilbringen 1871-1890 

Německo 
20% 

Prusko 
80% 
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Berlín je evropským velkoměstem, které se rozvíjelo v průběhu 

19. století nejhektičtěji: zatímco roku 1804 mělo podle Ottová slovníku 

naučného kolem 156 000 obyvatel, o více než osmdesát let později se 

jedná již o více než 1 300 000 obyvatel.483 Specifické postavení Berlína 

v rámci německého sjednocování se odráží především v tom, že i v roce 

1905 či 1906 byl považován především za pruské město, jak o tom 

svědčí oněch více než 60% berlínských imigrantů hlásících se na 

počátku 20. století k Prusku.484 Tak jej ve svých žádostech označili 

především emigranti, jejichž datum narození se pohybuje kolem roku 

1870. Až do 90. let 19. století si udržoval Berlín i své specifické 

postavení coby svobodného města i v myslích běžného emigranta, kde 

kolísá mezi 11 -13%. Německo coby země původu se objevuje poprvé 

uvedeno teprve v roce 1885(1), přičemž celkově dosahuje v 70. -

90. letech pouze 7% podílu. Na konci 19. století a na počátku 

20. století potom podíl emigrantů z Berlína hlásících se k Německu 

dosahuje 36%. V případě Berlína však existuje jisté specifikum této více 

než třetinové skupiny: většina emigrantů, kteří identifikovali Berlín 

483 Ottův slovník naučný. Díl III. Praha: Jan Otto, 1890, s. 824. 
484 Srv. Obrázek 13. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Berlína (1848-1911) 
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s Německem a nikoli s Pruskem, nesla povětšinou příjmení Eisenmann, 

Löwenstein, Meyer, atd.... 

Obrázek 13. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Berlína (1848 -1911) 

Berlín 1848-1871 

Berlín 
11% 

Prusko 
89% 

Berlín 1871-1890 

Berlín 
13% 

Německo 
7% 

Prusko 
80% 
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Berlín 1890-1911 

Gdaňsk byl od roku 1878 hlavním, ale také ve své době 

nejvýznamnějším městem provincie Západní Prusko. V průběhu 

francouzské okupace se Gdaňsk stal v letech 1807 - 1814 svobodným 

městem, později však připadlo Prusku (1814). Tento fakt se značně 

podepsal i na vývoji historického povědomí gdaňských emigrantů, kteří 

se od roku 1848 - 1871 hlásili se dvou třetin k Prusku (67%) a z třetiny 

k Německu (33%).485 Po roce 1871 však nastupuje výrazná změna, 

která odráží prohlášení Gdaňsku za hlavní město Západního Pruska: dvě 

třetiny gdaňských emigrantů v tomto období označily za „zemi původu" 

samotný Gdaňsk. Zbývající třetina se hlásí k Prusku. Na konci 19. století 

se situace obrací a tři čtvrtiny emigrantů se označují za původem 

z Německa, čtvrtina se hlásí k Prusku. V případě Gdaňsku je tedy jasně 

patrný postupný ústup pruského státu do pozadí, který je nahrazován 

hlášením se k Německu, ovšem jen do té doby, nežli Gdaňsk začne hrát 

významnější roli na zemské úrovni. 

482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 
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Obrázek 14. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Gdaňska (1848 - 1902) 

Gdaňsk 1848-1871 

Německo 
33% 

Gdaňsk 1871-1891 

Prusko 
33% 
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Gdansk 1891-1902 

Prusko 
25% 

Německo 
75% 

Hesensko je v případě analýzy chování emigrantů v průběhu 

2. poloviny 19. století naprosto unikátním případem, kdy se překrývá 

stará zemská identita (Hesensko-Darmstadtsko, Kurfiřství hesenské), 

s novodobou (Hesensko), zároveň však vstupuje do hry i vliv Pruska, 

k němuž se hlásila po celou dobu necelá desetina emigrantů. Zároveň 

se po roce 1871 objevuje i rostoucí identifikace s Německem. Při tom 

všem jsme svědky i silného vlivu jednotlivých měst, která si v myslích 

četných emigrantů uchovávala výsadní postavení „země původu". 

Příkladem těchto měst může být Mohuč či Hanau. V případě 

Mohuče se v 50. - 70. letech 19. století nehlásil k Německu žádný 

emigrant,486 nejmenší počet se hlásil k Mohuči či k Prusku (8% v obou 

případech), zbytek se dělil mezi identitu Hesensko-Darmstadtsko (25%) 

a Hesensko jako takové (59%). V 70. - 90. letech 19. století výrazně 

nastupuje trend identifikace s Německem (43%), která přichází na úkor 

Hesenska (nyní jen 22%) a Hesensko-Darmstadtsko (4%). Výrazně 

však roste podíl emigrantů, kteří se hlásí k Mohuči jako k takové (22%). 

Počet emigrantů, kteří se hlásí k Prusku, zůstává v tomto období téměř 

stejný jako v období předchozím (9%). 

482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 

166 



Obrázek 15. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Mohuče (1848 - 1894) 

Mohuč 1848-71 

Mohuč 1871-1891 

Mohuč 

Německo 
43% 

Hesensko 
22% 

Prusko Hesensko-
9% Darmstadtsko 

4% 

Mohuč 1891-1894 

Německo 
100% 
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Hanau se v prvotním období po roce 1848 vyznačuje487 

především silnou identifikací s hesenským kurfiřstvím (78%). 

K Hesensku jako takovému se hlásí 11% emigrantů, k Německu 11%. 

V 70. - 90. letech 19. století se hlásí emigranti výhradně k Hesensku, od 

90. let přichází trend identifikace „země původu" s Německem. 

Emigranti z Hanau představují především starší ročníky, většina z nich 

se narodila v prvním desetiletí 19. století. Odsud také pochází ona silná 

míra identifikace s Hesenskem v 70. - 90. letech 19. století, na konci 

19. století se pak dostávají ke slovu ročníky 1836 - 1854, které se hlásí 

výhradně k Německu. 

Obrázek 16. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hanau 

(1848 -1895) 

Hanau 1848-1871 

Německo 
11% Ul Lr 

Hesensko 

hesenské 
78% 

482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 
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Hanau 1871-1891 

Hesensko 
100% 

Hanau 1891-1895 

Německo 
100% 

Nejlépe je specifický vývoj Hesenska vidět na příkladu malé, 

neznámé vesničky Weltsaasen, kde se 50% obyvatel dvacet let po 

sjednocení Německa označuje za zemi svého původu Německo, 

zbývající polovina se hlásí k Hesensku.488 

488 Srv. Obrázek 17. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Weltsaasenu (1887-
1896), v případě této malé vesničky máme k dispozici data z let 1887-1896. 
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Obrázek 17. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Weltsaasenu (1887 -1896) 

Bádensko, Würtembersko a Sasko reprezentují v registrech 

především města Karlsruhe, Stuttgart a Lipsko. Lipsko je příkladem 

města, které opustilo svou „saskou" identitu naráz: do roku 1891 se 

všichni emigranti hlásili k Sasku, po roce 1891 pak výhradně 

k Německu.489 

Obrázek 18. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Lipska 

(1848 -1909) 

Lipsko 1848-1891 

Sasko 
100% 

489 Srv. Obrázek 18. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Lipska (1848-1909) 
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Lipsko 1891-1909 

Německo 
100% 

Karlsruhe a Stuttgart jsou naproti tomu městy, kde je patrný 

kontinuální vývoj, avšak i na konci 19. století přetrvává silná zemská 

identita. V letech 1871-1894490 se ve Stuttgartu hlásí k Německu 20% 

emigrantů, Würtembersku zůstává „věrno" celých 80% emigrantů.491 

Obrázek 19. ztotožnění s Německem u emigrantů ze Stuttgartu 

(1871 -1894) 

Stuttgart 1871-1891 

490 Vzhledem k tomu, že po roce 1894 nedisponujeme dalšími informacemi, rozhodli 
jsme se na rozdíl od předchozích případů, sloučit tato období do jednoho. Stejně tak 
nedisponujeme údaji k období 1848-1871. 
491 Srv. Obrázek 19. ztotožnění s Německem u emigrantů ze Stuttgartu (1871-1894) 
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Stuttgart 1891-1894 

Německo 
14% 

Württembersko 
86% 

Karlsruhe je v letech 1848 - 1871 ryze „bádenským" městem,492 

v 70. - 90. letech 19. století považuje Německo za svou „zemi původu" 

22% emigrantů z tohoto města, 56% zůstává u Bádenska, objevuje se 

však významná skupina emigrantů, kteří považují za svou „zemi 

původu" samotné město Karlsruhe (22%).493 

Obrázek 20. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Karlsruhe (1848 - 1890) 

Karlsruhe 1848-1871 

Bádensko 
100% 

492 Srv. Obrázek 20. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Karlsruhe (1848-
1890) 
493 Dalšími údaji k vývoji po roce 1890 nedisponujeme. 
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Karlsruhe 1871-1890 

Karlsruhe 
22% 

Německo 
22% 

Bádensko 
56% 

Bavorsko patřilo mezi státy, které si v německém státě udržovaly 

svou vlastní zemskou identitu nejdéle a také nejvýrazněji.494 Například u 

emigrantů pocházejících z Mnichova nenalezneme před rokem 1871 ani 

jednoho, který by se hlásil k Německu.495 Tento trend se začíná 

pozvolna objevovat teprve v 70. a 80. letech 19. století, v té době se 

k Německu hlásí čtvrtina emigrantů z Mnichova. Od 90. let 19. století až 

do roku 1910 se oněch 25% posléze rozrůstá až na 60%, k Bavorsku 

jako takovému se v tomto období hlásí 40% emigrantů. 

494 Viz výše. 
495 Srv. Obrázek 21. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Mnichova (1848-
1910) 
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Obrázek 21. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Mnichova (1848 - 1910) 

Mnichov 1848-1871 

Bawrsko 
100% 

Mnichov 1871-1891 

Německo 

Bavorsko 
75% 

Mnichov 1891-1910 
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Landau je středně malé městečko, které bylo až do roku 1815 

integrální součástí Francie (s menšími přestávkami již od 17. století). 

Vídeňský kongres je přiřkl nejprve Rakousku, posléze se stal součástí 

Bavorska. Rakouské „intermezzo" se v prohlášeních emigrantů z Landau 

neobjevuje vůbec,496 a to i přesto, že se mezi nimi naleznou starší 

ročníky, které by mohly tuto identitu uvádět (např. 1798, 1806, atd.). 

Po roce 1848 dominuje naopak stejně jako v případě porýnského 

Pruska vědomí „jinakosti" v rámci Bavorska, ke kterému se hlásí jedna 

třetina emigrantů. Nadpoloviční většina (56%) se zde totiž hlásila 

k porýnskému Bavorsku, 11% pak označovala za „pays ďorigine" 

vlastní Landau. „Bavorizace" landauského obyvatelstva však 

postupovala v 70. a 80. letech 19. století rychle kupředu, takže se 

k Bavorsku hlásí v této době 83% emigrantů.497 

Obrázek 22. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Landau (1848 -1891) 

Landau 1848-1871 

496 Srv. Obrázek 22. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Landau (1848-1891) 
497 Dalšími informacemi k období po roce 1891 již nedisponujeme. 
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Landau 1871-1891 

Rýnské Bavorsko 
17% 

Bavorsko 
83% 

Hamburk byl na vídeňském kongresu roku 1815 prohlášen 

„svobodné a suverénní město", později se však stal jedním ze 

základních pilířů německého státu: stal se součástí severoněmeckého 

spolku, roku 1866 členem německé konfederace. V prvotním období po 

roce 1848 se většina emigrantů z Hamburku hlásila především 

k Hamburku (83%), jen jejich malá část (17%) se hlásila k Německu.498 

Zcela opačný trend je potom patrný po roce 1871, kdy se čísla téměř 

doslova obracejí: 21% emigrantů se hlásí k Hamburku, 79% 

k Německu. Od konce 19. století se již všichni hamburští emigranti hlásí 

výhradně k německému státu. 

482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 
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Obrázek 23. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Hamburku(1848 -1906) 

Hamburk 1848-1871 
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Vratislav patří naopak mezi výrazná centra historického regionu, 

kterému nebylo dopřáno kontinuálního vývoje zachovávající jeho celek. 

Historické Slezsko bylo po sedmileté válce (1756 - 1763) rozděleno na 

dvě části, z nichž větší připadla Prusku, menší poté Rakousku, jehož 

součástí až do té bylo z titulu území zemí koruny České. Vratislav se 

stala pruským městem, jak je však patrné z grafů, až do roku 1871 si 

uchovalo velmi silné povědomí historického regionu (100% odpovědí 

emigrantů), které je patrné ještě i v 70. - 90. letech 19. století: 40% se 

hlásí ke Slezsku, 20% k Německu, 20% k Prusku a 20% označuje za 

„zemi svého původu" samotné město Vratislav.499 

Obrázek 24. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů 

z Vratislavi (1848 - 1894) 

Vratislav 1848-1871 

Slezsko 

100% 

482 Srv. Obrázek 12. Míra ztotožnění s Německem u emigrantů z Hilbringenu (1848-
1911) 
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Vratislav 1871-1894 

Německo 
o n o / 

Vratislav 
20% 

Prusi 
20% Slezsko 

40% 

Samozřejmě se nabízí také legitimní otázka po vztahu data 

narození a proměny identity.500 Odpověď na tuto otázku by v prvé řadě 

poukazovala na vývoj historického povědomí. Historik-optimista 

konstatuje, že k velkému zlomu dochází na přelomu 60. a 70. let 

19. století, historik-pesimista poukáže na fakt, že tento zlom je sice 

z grafu jasně čitelný, křivky identifikace se starými spolkovými zeměmi 

a s Německem se však protínají na hodnotě cca 50%. Tato hodnota po 

převedení do praxe poukazuje na to, že lidé, kteří se narodili v tomto 

období, při dosažení věku cca 30let (průměrný věk odchodu do ciziny) 

uvedli za svou „zemi původu" Německo. Zasazeno do dobového rámce: 

na počátku 20. století považovalo Německo za svou „zemi původu" cca 

55% emigrantů. 

,500 Srv. Graf 8. Identifikace s Německem podie data narození (ročníky 1800-1877) 
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Graf. 8. Identifikace s Německem podle data narození (ročníky 

1800 -1877) 

Výrazné opoždění cca jednoho až dvou desetiletí je také patrné 

z analýzy identifikace země původu s Německem podle data příchodu. 

K výraznějšímu nárůstu ve prospěch Německa zde dochází teprve kolem 

roku 1885, na přelomu 19. a 20. století se hodnoty ve prospěch 

Německa pohybují na úrovni cca 60%. 

Vývoj identifikace s Německem coby se zemí původu v letech 

1848 - 1871 nevykazuje významnější odchylky, z nichž by bylo poukázat 

na specifický jev šíření této ideje mezi jednotlivými sociálními 

skupinami.501 Mnohem zajímavější je však graf týkající se období 1871 -

1891. Podle všech předpokladů se myšlenka jednotného německého 

státu šířila nejvíce mezi střední a vyšší vrstvou (30 - 32%), téměř na 

stejné úrovni se však nacházejí i data týkající se žen (29%). Můžeme se 

samozřejmě domnívat, že se jednalo především o ženy pocházející 

z těchto sociálních vrstev, podle Mareike König však nejvíce německých 

žen v Paříži pocházelo z nižších vrstev.502 V období 1891 -1912 se pak 

jedná o zcela jasný trend, v němž převládají střední vrstvy (68%) a 

vyšší vrstvy (59%), zatímco u dělníků, řemeslníků a konec konců i u 

501 Srv. Obrázek 25. Míra ztotožnění s Německem podle sociálních skupin (1848-1912) 
502 KÖNIG, Mareike. Deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstmädchen in Paris. Eine 
vergessene Migration im 19. Jahrhundert. München: Oldenbourg Verlag, 2003. 
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oné specificky zvolené kategorie „ženy" se míra identifikace pohybuje 

v průměru mezi 40 - 42%. 

Obrázek 25. Míra ztotožnění s Německem podle sociálních 

skupin (1848 -1912) 

Identifikace podle sociálních skupin (1848 -1871) 

Manuálně Dělnici Řemeslníci Střední vrstvy Vyšší vrstvy 
pracující 

• Německo • Staré země 

Identifikace podle sociálních skupin (1871-1891) 

Ženy Manuálně Dělníci Řemeslnici Střední vrstvy Vyšší vrstvy 
pracující 

• Německo • Staré země 

Identifikace podle sociálních skupin (1891-1912) 

/ 
/ 

• Německo • Staré země 
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Celkové shrnutí interpretace pařížských statistik dává předchozímu 

textu zapravdu: idea Německa jako státu či země původu nebyla do 

konce 19. století nedílnou součástí mentálního světa obyčejného 

člověka... Právě naopak, na základě dochovaných údajů se zdá, že idea 

Německa jako země původu byla až do 90. let 19. století čímsi zcela 

výjimečným. Až do 90. let 19. století hraje pro většinu emigrantů 

nejdůležitější roli idea „kleine Heimat", k nástupu nové tendence 

dochází teprve na konci 90. let 19. století a toto období trvá přibližně až 

do roku 1910, kdy se obě tendence protínají a důležitější roli začíná hrát 

„německá státní identita". I v tomto období se však míra identifikace 

s Německem pohybuje mírně jen nad 50%... 

Vzhledem k tomu, že Francie byla tradičním cílem německých 

emigrantů, zejména pracovních emigrantů, existuje nepřerušená 

kontinuita německého přílivu migrantů do francouzského hlavního 

města. Lze tedy nastínit i všeobecnější tendence: z pohledu 

generačního vývoje se v 90. letech 19. století dostává ke slovu 

generace narozená kolem roku 1870. Tomuto poznatku koresponduje i 

vývoj identifikace s Německem podle data narození. „Němci", kteří se 

na základě předchozího grafu hlásí na konci 90. let 19. století 

k Německu coby zemi původu, představují z větší části ročníky, které se 

narodily po roce 1870, resp. 1871... Právě tato léta jsou pak 

poznamenána protnutím obou tendenčních křivek, kdy začíná hrát 

důležitější roli identifikace s Německem. Ani v tomto případě se však 

míra přihlášení k Německu nepřehoupne přes 60%, stejně jako 

v předchozím případě... 

V případě Německa lze tedy hovořit o generačním problému 

formování „nacionálního" vztahu ke státu, který hrál v tomto případě 

roli spíše jakésiho neosobního nadstátního útvaru. Vývoj je plynulý, 

kontinuální, bez větších odchylek. Vznik německého státu jako takový 

se však neprojevil výrazněji v první, ba dokonce ani v druhé generaci 

„Němců" narozených po roce 1871, tedy po roce faktického vzniku 

Německa... Míra ztotožnění se s historickým regionem, nikoli 
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s národním státem, zůstává i na počátku 20. století ještě stále velmi 

silná. 

Při pohledu na vývoj v jednotlivých zemích německého státu 

zjistíme, že existují velké vnitřní rozdíly mezi jednotlivými státy 

navzájem. Tradičně vysoká míra ztotožnění existuje v Prusku, tradičně 

nejnižší je pak v Bavorsku. Tempo nárůstu pruských preferencí čítá pro 

50. - 70. léta cca 20% a stejný nárůst, tj. cca o 20% se projevuje i pro 

pozdější období - tj. v průměru cca 10% za desetiletí. Nejpomaleji 

rostla míra identifikace země původu s Německem v Bavorsku: 

v předvečer první světové války nedosahuje procentuální podíl Bavorů 

hlásících se k Německu coby zemi původu ani jedné třetiny. 

Důležitou roli sehrál při tomto velmi pomalém vývoji i ten fakt, že 

v důsledku vlastně nevznikaly na místní úrovni žádné větší konflikty 

mezi novými a starými elitami. Z povahy věci toto ani nebylo možné: 

k regulaci státních postů docházelo shora, takže těmto konfliktům na 

místních úrovních vlastně předcházely konflikty řešené politickými 

dohodami na úrovní místního panovníka a německého císaře. „Němec" 

měl sice nahradit představitele starých elit jakými byl např. „Bavor", 

„Hesenec" či „Wurtemberčan", fakticky si však nemohl nikdo jeho 

nahrazení vymoci, poněvadž „Němec" jako takový vlastně neexistoval. 

Kontinuita úřadů tak byla zachována, ke konfliktu elit nedošlo. 
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2. Lucemburčané a jejich stát v 19. století 

a) Formování lucemburského státu a národa 

Lucemburčané představují jeden z nejmladších evropských národů. 

V kontextu klasifikace tzv. „státních národů" pak vlastně představují 

„národ naopak": nejprve vznikl stát, kolem kterého se teprve později 

vytvořil národ. Snad právě proto je Lucembursku věnována v literatuře 

k evropskému nacionalismu tak malá pozornost.503 

Lucemburský historik Pierre Hamer položil u příležitosti 150. let 

vzniku lucemburského státu provokativní otázku, zda vůbec existují 

lucemburské dějiny jako takové.504 Ve své stručné stati konstatuje, že 

z důvodu geografické polohy Lucemburska nelze hovořit o 

lucemburských dějinách jako takových, poněvadž lucemburské dějiny 

jsou vždy jen a jen výsledkem dění na mezinárodní evropské scéně.505 

Problém tkví v klasifikaci lucemburského národa na škále zavedené 

klasifikace nacionalistických teorií, neboť stát zde vlastně existoval 

mnohem dříve, nežli národ. Existence lucemburského etnika je však 

nezpochybnitelná. Někteří historikové se snaží jeho existenci dokázat již 

503 Chtělo by se skoro říci, že dokonce žádná... Nepodařilo se mi najít ani jednu 
zmínku týkající se formování lucemburského národa v kontextu formování evropských 
národů. Srv. např. HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské 
předpoklady vzniku novodobých národů. Praha: Svoboda, 1986. HROCH, Miroslav. 
V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století 
ve srovnávací perspektivě. Praha: NLN, 1999. ANDERSON, Benedict. Imagined 
Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: 
Verso, 1991. SCHMIDT-HARTMANN, Eva. Formen des nationalen Bewusstseins im 
Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. München: R.OIdenbourg Verlag, 1994. 
Jediné úvahy na téma lucemburské identity pocházejí výhradně z pera lucemburských 
historiků, výjimkou je italský autor Daniel Spizzo, z jehož studií zde vycházím. Srv. 
SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Geněse et structure ďune identitě. 
Paris: Harmattan, 1995. 
504 Srv. SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Geněse et structure d 'une 
identitě. Paris: Harmattan, 1995, s. 15. 
505 Viz dále, zejména události kolem dat 1815, 1839, 1842, 1867, atd. 
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ve středověku, což se jim při pružnosti nacionalistických teorií506 

samozřejmě daří. 

Počátky formování novodobého národa lze však spatřovat již 

v konfliktním chování místních elit,507 které se jen těžce smiřovaly s tím, 

že úřední místa v lucemburském velkovévodství zastávali cizozemci a to 

v závislosti na tom, pod čí nadvládu Lucembursko právě spadalo. 

V novodobých dějinách tak v roce 1795 protestovali proti obsazení míst 

Francouzi, později se stali předmětem sváru úředníci dosazovaní 

Nizozemím. Postavení místních elit a jejich názory se však mění kolem 

roku 1830, kdy se velká část lucemburských elit přidává na stranu 

Belgie, poněvadž místa začala být obsazována Belgičany a svým 

přihlášením se k Belgii jim takto kynula větší šance podílet se aktivně na 

moci. Po uznání rozdělení Lucemburska na belgickou provincii 

Lucembursko a nezávislé velkovévodství z roku 1839 vyřešil stávající 

panovník Vilém II. oranžský problém s požadavky místních elit a 

faktickým doplňováním stavu státních úředníků v roce 1841 v intencích 

feudálního panovníka: stížnosti lucemburských elit na obsazení těchto 

míst cizinci obešel povinnou naturalizaci všech cizích úředníků. 

Povinnost obsazovat místa rodilými Lucemburčany platila již od nařízení 

Viléma I. Oranžského z 19.února 1831, povinná naturaiizace státních 

úředníků o deset let později je důsledkem nepřehledné situace, kdy 

rodilí Lucemburčané pozdější belgické části Lucemburska se stali po 

jeho rozdělení de iure občany cizího státu. I tato reakce elit na „vlastní" 

elity svědčí o mnohem silnějším státním vědomí, nežli o vědomí etnické 

přináležitosti.508 

Období formování lucemburské identity se dají podle většiny 

historiků historicky velmi přesně vymezit roky 1815 a 1940. Rok 1815 

představuje v lucemburské historiografii tzv. Nullpunkt - bod zvratu, 

okamžik, kdy dochází k prvnímu objevení se uvědomění si existence 

506 Srv. Kapitolu III. 1. Soudobé teorie nacionalismu. 
507 Viz Brassovu teorii o konfliktním chování elit, srv. BRASS, Paul. Ethnicity and 
Nationalism. Theory and Comparison. London: Sage Publications, 1991. 
508 SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Genese et structure d 'une identitě. 
Paris: Harmattan, 1995, s. 119. 
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samostatného Lucemburska, které v té době existovalo jako vévodství 

v rámci Nizozemského království. Do té doby existovalo pouze negativní 

vymezení vědomí vlastní příslušnosti, které bývá v literatuře uváděno 

zpravidla jako „Sonderbewusstsein" - uvědomění si vlastní jinakosti.509 

Završením procesu formování lucemburského národa je pak rok 1940, 

kdy v se v říšských dotaznících na výzvu odboje přihlašuje velká většina 

lucemburské populace k lětzeburgesch. Za vlastní éru tzv. „nation-

building" je však považováno teprve období 1871 - 1945. 

Lucembursko jako stát se však formovalo mnohem déle a jeho 

historický vývoj připomíná dějiny významných historických regionů, 

které si například jako Slezsko udržely vlastní specifičnost, ale přesto se 

v průběhu dějin nacházely pod cizí nadvládou, aby byly později zcela 

rozděleny mezi různé státy. V letech 1443 - 1795 se Lucembursko 

nacházelo pod vlivem následujících států: 1443 - 1555 Burgundsko; 

1555 - 1684 Španělsko; 1684-1697 Francie; 1697-1714 Španělsko; 

1714-1795 Rakousko; 1795-1815 Francie. Teprve v roce 1815 dochází 

na vídeňském kongresu k vytvoření nezávislého a suverénního 

velkovévodství o rozloze 7 112 km2 s populací čítající 352 000 lidí. To 

v dané době zahrnovalo oblast dnešního lucemburského státu i oblast 

dnešní belgické provincie jménem Lucembursko. 

V době tzv. Nulipunktu, jak bývá označováno toto období v odborné 

literatuře, neexistovalo specifické lucemburské vědomí, existovalo jen 

jakési „Sonderbewusstsein" - vědomí vlastní jinakosti.510 Toto vědomí 

nebylo nikterak spjato se specifickým historickým postavením 

Lucemburska, nebylo vázáno na zasedání sněmu či jiný výkon 

historických práv, ani na geografické vymezení, ale jen na specifické 

postavení Lucemburska jednak v oblasti křížících se vlivů Pruska a 

Francie, ale také uvnitř Nizozemského království, kde mezi 

frankofonními Valony a germanofonními Vlámy představovali 

Lucemburčané specifickou skupinu se specifickým nářečím a státem 

509 Tamtéž, s. 29. 
510 Tamtéž, s. 29. 
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garantovaným bilingvismem (francouzština a němčina měly naprosto 

rovnoprávné postavení). Teprve později, po roce 1839 a 1848 se stávají 

historická práva a geografické vymezení integrální součástí lucemburské 

státní identity.511 Dávno před vídeňským kongresem však existuje 

specifický rys lucemburské identity, který přetrvává dodnes: je jím 

loajalita lucemburských poddaných vůči svému panovníku. 

Z tohoto důvodu se na rozdíl od ostatních států malých 

středoevropských národů nesetkala Francouzská revoluce a její ideály 

s velkými ohlasy. V té době sice vzniká několik proklamací a manifestů 

hovořících o Lucembursku a o lucemburském národě, podle většiny 

historiků se však nedá hovořit o jakémkoliv konceptu samostatného 

lucemburského státu a národa. Z roku 1789 pocházejí Proklamation der 

unzufriedenen Luxemburg es a Manifeste de i a nation luxembourgeoise. 

Proklamace nespokojených Lucemburčanů míří svou obranou „des 

droits compétents á la nation luxembourgeoise" především proti 

novotářských reformám Josefa II. a v zásadě představují touhu 

Lucemburčanů po sblížení s Belgičany. Manifest lucemburského národa 

žádá o pomoc při obraně vlastních náboženských svobod a zájmů 

belgický národ, k obraně „la patrie" (vlasti, kterou je zde myšlena 

Belgie) nabízí tento manifest „elitu vlastní mládeže".512 Po roce 1795 byl 

navíc postoj k Francii ztížen faktickou anexí Lucemburska touto 

republikou. Právě v tomto okamžiku začínají lucemburské elity 

protestovat proti obsazování významných funkcí „cizozemci".513 

V roce 1830 stojí Lucembursko, které se mezitím stalo 

lucemburským velkovévodstvím, jež bylo Vídeňským kongresem 

přiřčeno holandskému panovníku Vilému I. Oranžskému jako 

rekompenzace ztracených německých území, na straně belgických 

povstalců. Ve faktické moci Viléma I. se nachází pouze město 

Lucemburk, kde sídlí pruská vojenská jednotka. Tato situace končí 

511 Viz dále v textu. 
512 SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Geněse et structure d 'une identitě. 
Paris: Harmattan, 1995, s. 81-82. 
513 Viz výše. 
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rokem 1839, kdy je Lucembursko rozděleno na belgickou část, která 

čítala 180 000 obyvatel a stala se integrální součástí belgického státu, a 

na zbytek lucemburského velkovévodství, v jehož čele stál z titulu 

velkovévody i nadále holandský panovník. Jeho hlavním cílem bylo 

především vydělit zbytek samostatného Lucemburska ze sféry 

belgického vlivu. 

Vědomí vlastní odlišnosti posílil především Vilém II., který nastoupil 

na trůn v roce 1841 a okamžitě po svém nástupu k moci prohlásil: „Je 

veux que le Luxembourg soit gouverné par les Luxembourgeois."514 O 

rok později se stává Lucembursko členem Zollvereinu, čímž je na cestě 

hledání lucemburské identity posílen německý prvek. 

Rok 1848 proběhl v Lucembursku sice ne tak bouřlivě jako 

v okolních státech, sehrál však v procesu „sjednocování" lucemburského 

státu roli katalyzátoru. Do roku 1848 existoval ve zbytkovém státě 

Lucembursku silný regionalismus, kde mezi sebou rivalizovaly dva 

regiony se dvěma centry: Diekirchem a Ettelbruckem. Diekirch byl 

hlavním administrativním centrem s vyspělou infrastrukturou i zázemím, 

jejíž úroveň Ettelbruck nedosahoval. V jeho prospěch však hrála 

geografická poloha, poněvadž se nachází na úpatí čtyř údolí, veškerý 

pohyb i obchod tedy musel procházet právě tímto městečkem. Zatímco 

tedy Ettelbruck vyvěsil již 15.března 1848 francouzskou vlajku,515 

v Diekircher Wochenblatt publikuje 6.května baron Félix de Blochausen 

jednu z prvních jasných formulací nezávislého lucemburského státu, 

který navíc označuje za svou vlast (nikoli tedy Nizozemí): „Je veux son 

indépendance absolue de toute puissance, de toute influence 

étrangěre. II faut que les Luxembourgeois, aprěs avoir été trainés 

514 SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Genese et structure ďune identitě. 
Paris: Harmattan, 1995, s. 35. 
515 CALMES, Albert. Histoire contemporaine du grand-duché de Luxembourg. Volume 
V.: La révoiution de 1848 au Luxembourg. Luxembourg: Éditions de l'Imprimerie 
Saint-Paul, 1982, s. 53. 
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pendant tant ďannées á la remorque de leurs voisins, rentrent enfin 

dans la légitime possession du sol qui constitue leur patrie."516 

V reakci na vyvěšení francouzské vlajky v Ettelbrucku vydává vláda 

20.3.1848 následné provolání: „...ralliez-vous autour de notre drapeau 

luxembourgeois... Soyez persuadés que tout autre drapeau ne peut 

amener que le désordre et le malheur."517 Přestože se vláda i ve svých 

dalších provoláních odvolává především na lucemburský patriotismus, 

v létě roku 1848 jsou vyvěšovány i německé vlajky, které mají být 

zárukou proti cizímu vpádu. 

Ani tento počin však neznamená, že by se Lucembursko např. při 

volbách do Frankfurtu přesunulo do řad zastánců německého 

sjednocení. Právě naopak, situace v Lucembursku co do vypsání či 

nevypsání voleb do Frankfurtu nápadně připomíná např. situaci 

v Čechách. V dubnu 1848 je sice odhlasováno, že poslanci budou do 

Frankfurtu vysláni, tři kantóny především ze severu země proti tomu 

protestují. Ve svých protestech se odvolávají především na to, že jejich 

vlastí není Německo: „ĽAllemagne n 'a pas été et n'est pas notre 

patrie. Seul le Luxembourg l 'est et doit le demeurer. C'est pourqoui il 

est superflu de faire représenter notre patrie par des députés dans un 

pays étranger. II faut écouter la voix puissante du peuple et eile ne 

mene pas lá oú vous voulez aller."518 Volby pak sice byly vyhlášeny 

v celém Lucembursku, fakticky však proběhly jen v Lucemburku. O 

vyslání poslanců bylo navíc rozhodnuto s určitými podmínkami: 

rozhodnutí přijatá ve Frankfurtu musí být ratifikována panovníkem a 

lucemburskou poslaneckou sněmovnou a rovněž tak se zamítají 

jakékoliv návrhy vznesené frankfurtským parlamentem na změnu 

postavení Lucemburska, které si zachovává právo udržovat obchodní 

vztahy, s kým se mu zamane.519 

516 CALMES, Albert. Histoire contemporaine du grand-duché de Luxembourg. Volume 
V.: La révolution de 1848 au Luxembourg. Luxembourg: Éditions de ľ Imprimerie 
Saint-Paul, 1982, s. 107. 
517 Tamtéž, s. 156. 
518 Tamtéž, s. 163. 
519 Tamtéž. 
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Přestože se lucemburští historikové dodnes přou o to, zda roku 1848 

vůbec nějaká revoluce v Lucembursku proběhla,520 jejím hlavním 

výsledkem byla jasná formulace specifického postavení lucemburského 

státu, který disponuje vlastní, nedotknutelnou suverenitou. Mnozí 

Lucemburčané pak právě v tomto období označili tento stát poprvé za 

svou vlast („la patrie"). 

V našem kontextu tázání po vztahu státní a národní identity tohoto 

malého a specifického národa je důležité dílo Nicolase Margue. Tento 

historik a později i významný lucemburský politik, který se stal společně 

s Jeanem Monnetem architektem projektu spojené Evropy, ve své knize 

z roku 1937 Die Entwicklung des Luxemburger Nationalgefühls von 

1780 etwa bis heute konstatuje, že do roku 1795 nelze hovořit o 

lucemburském národním cítění jako takovém, ale pouze o „feudálně 

teritoriálním partikularismu".521 Někteří autoři hovoří dokonce o 

Lucembursku na počátku 20. století jako o tzv. Reliktraum, tedy jako o 

území, které v průběhu 19. století uniklo všem možným „integračním" 

politikám evropských velmocí, především tedy Francie a Německa.522 

Základem pro vznik Nationalgefühl se stalo až založení Lucemburska 

coby samostatného velkovévodství. Národní cítění je pak touhou po 

samostatné státní existenci.523 

Na Margueho argumentaci navazují i další historikové, kteří kladou 

důraz na finální fázi formování lucemburského národa, tj. na období 

druhé světové války. Právě v tomto okamžiku došlo podle nich 

k definitivní symbióze státu a národa.524 Bylo tedy zapotřebí cca 125 let 

(tj. zhruba 4 - 5 generací) k tomu, aby se v moderních dějinách 

zformoval národ, k jehož ustavení došlo „shora". Lucembursko je tak 

520 Tamtéž, s. 292. Dále SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Geněse et 
structure d 'une identitě. Paris: Harmattan, 1995, s. 38. 
521 SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Geněse et structure d 'une identitě. 
Paris: Harmattan, 1995, s. 69. 
522 TRAUSCH, Gilbert. Biick in die Geschichte. In: HEMMER, Carlo; KRIER, Emile; 
RAUS, Michel (edd.). Das ist Luxemburg. Stuttgart: Seewald Verlag, Stuttgart, 1983, 
s. 43 - 66. 
523 SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Geněse et structure d 'une identitě. 
Paris: Harmattan, 1995, s. 69. 
524 Tamtéž, s. 18. 
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modelovým příkladem novodobého vývoje etnika v moderní národ 

v situaci, kdy mu do cesty nejsou kladeny žádné větší překážky, ba 

naopak, kdy je mu jeho integrace v jednolitý celek přímo dána zákony 

daného státu. 

Jeho výchozí situace není, jak jsme viděli, ideální: teritoriálně 

přichází roku 1830 o valonskou část svého území, kterou získává po 

belgické revoluci nový belgický stát, a s ní přichází i zhruba o Vi svého 

obyvatelstva, především tedy obyvatelstva frankofonního. K tomuto 

stavu dochází v okamžiku, kdy většina populace kolísá mezi belgickou a 

holandskou „státní' identitou, zůstává však zcela oddána svému 

panovníkovi. Ztráta frankofonní části obyvatelstva však v praxi 

znamená, že došlo k větší homogenizaci lucemburské populace, která 

byla z velké většiny germanofonní. I zde však existují výjimky, jak 

dokazuje jednání parlamentu z října roku 1848, kdy se jednalo o 

jednacím jazyku, neboť někteří poslanci nerozuměli německy a někteří 

zase francouzsky. Oficiálně je rozhodnuto držet se i nadále obou jazyků, 

ať již daný poslanec druhému jazyku rozumí či nikoliv.525 

O prvním výraznějším uvědomění existence „státního" národa lze 

hovořit teprve v poslední třetině 19. století a to v souvislosti s krizí 

z roku 1867. Onoho roku nabídl Napoleon III. odkoupení Lucemburska 

od holandského panovníka za cenu pěti miliónů franků ve zlatě, s čímž 

Vilém III. souhlasí za předpokladu, že nebude Prusko proti. Tento 

prodej však nezapadal do velmocenských plánů Bismarcka, který již v té 

době pomýšlel na vyhrocení konfliktu s Francií, čímž by k Prusku 

v průběhu budoucího konfliktu připoutal i dosud nezávislé jihoněmecké 

státy. Krize byla nakonec zažehnána a evropské velmoci garantovaly 

neutralitu lucemburského velkovévodství. 

Rok 1867 a silný politický tlak, který byl na Lucembursko a jeho 

postavení soustavně vyvíjen ze strany představitelů cizích dynastií, vedl 

k jasnému vymezení lucemburského státu a lucemburské identity. 

525 SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Genese et structure d 'une identitě. 
Paris: Harmattan, 1995, s. 234. 
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Zatímco např. v polovině 50. let 19. století byl pojem „nationalité" 

vnímán pouze jako součást dynastické legitimizace vládnoucího rodu,526 

po roce 1867 nahrazuje pojem „nationalité" pojem „patrie".527 

Teprve po roce 1867 je možno hovořit o Lucembursku jako o státu 

v moderním slova smyslu: dynastická legitimita je opuštěna ve 

prospěch národního státu. Identita tohoto národa se však až do 

10.května 1940 vymezovala především negativní formou. Tohoto dne 

byly lucemburskému obyvatelstvu německou okupační správou 

distribuovány dotazníky mající za cíl zjistit národnostní smýšlení 

obyvatelstva. Bylo tedy zapotřebí vyplnit kolonky státní příslušnost, 

Muttersprache, národnost, atd. Většina obyvatelstva odpověděla na 

výzvu odboje k odporu na všechny požadované otázky slovem 

lětzeburgesch,528 

b) Lucemburčané v pařížských statistikách 

V registrech se dochovalo celkem 507 záznamů o emigrantech, kteří 

za svou domovskou zemi považovali Lucembursko, po bližším 

přezkoumání však z Lucemburska jako takového pocházelo celkem 496 

emigrantů.529 Šest procent emigrantů hlásících se k Lucembursku (32 

emigrantů) totiž považovalo za svou zemi původu Lucembursko 

„omylem". Celkem 3% emigrantů s lucemburskou státní příslušností si 

za svou zemi původu vybralo naopak Belgii nebo Holandsko. Tato 3% 

představují v případě jednotlivých států 7% emigrantů z Holandska, 

kteří sice měli státní lucemburskou státní příslušnost, ale přesto se 

hlásili k Holandsku, a 0,4% emigrantů hlásících se k Belgii. Další zhruba 

526 SPIZZO, Daniel. La Nation Luxembourgeoise - Geněse et structure d 'une identitě. 
Paris: Harmattan, 1995, s. 200: „Notre nationalité disparaitra le jour ou la dynastie 
régnante n'exercerait plus ses droits." 
527 Tamtéž, s. 229. 
528 Tamtéž, s. 52. 
529 Do toho údaje jsou započítáni emigranti, kteří pocházeli fakticky z Lucemburska, 
avšak v Paříži se přihlásili buď k Belgii, k Holandsku nebo k Německu. 
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2% lucemburských občanů se přihlásilo jako k zemi svého původu 

k Německu. 

Obrovskou nevýhodou pařížských registrů je bohužel fakt, že se 

nedochovaly téměř vůbec žádné údaje k období 1849 - 1867.530 

Disponujeme však přehlednou statistikou k roku 1848,531 a dále i 

přehledným grafem k období 1868 - 1911.532 

Pro údaje k roku 1848 je zcela jasně patrné silné vědomí 

přináležitosti k lucemburskému velkovévodství, na druhou stranu je 

téměř u čtvrtiny těchto emigrantů (21%) jasně patrná přetrvávající 

identita nizozemská. Ta je však, jak jsem viděli v předchozí kapitole, 

definována především loajalitou k panovníkovi a k dynastii, nikoli ke 

státu. O správnosti těchto úvah svědčí i to, že podle data narození se 

jedná výhradně o ročníky 1789, 1799, 1800 a dalším údajem je i datum 

narození z roku 1834.533 U starších ročníků tedy přetrvávala identita 

vztahující se k dynastii, nikoli ke státu jako takovému. 

Obrázek 1. Míra ztotožnění s Lucemburskem u emigrantů 

z Lucemburska v roce 1848 

Lucembursko 1848 

Nizozemí 
21% 

72% 

• Lucembursko • Belgie • Nizozemí 

530 Pouze jedním údajem disponujeme v letech 1849, 1857, 1858, 1863, 1864. 
531 Srv. Obrázek 1. Míra ztotožnění s Lucemburskem u emigrantů z Lucemburska 
v roce 1848 
532 Srv. Graf 1. Míra ztotožnění s Lucemburskem u emigrantů z Lucemburska (1868-
1911) 
533 Srv. Graf 2. Míra ztotožnění s Lucemburskem u emigrantů z Lucemburska podie 
data narození (1789-1876) 
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O dvacet let později je již situace zcela jiná, zejména od druhé 

poloviny 70. let 19. století se hlásí téměř všichni emigranti 

k Lucembursku jako takovému.534 Starší ročníky se sice i v 60. letech 

19. století hlásily především k Nizozemí, později však dosahuje míra 

ztotožnění s lucemburským velkovévodstvím 100%. Menší výkyvy je 

možno pozorovat kolem poloviny 80. let 19. století, kdy dochází 

k příklonu některých emigrantů k Německu. V těchto případech se 

jedná především o ročníky narození 1829, 1832, 1840 - 1842, 1849. Pro 

tuto věkovou skupinu je charakteristické, že v době, kdy docházelo ke 

sjednocování Německa, se jednalo o věkovou skupinu v produktivním 

věku v rozmezí 20 - 40 let. Tedy ve věku, v němž je člověk k socializaci 

nejvnímavější. Na počátku 20. století se již 100% emigrantů 

z Lucemburska hlásí k Lucembursku jako ke své zemi původu. 

Graf 1. Míra ztotožnění s Lucemburskem u emigrantů 

z Lucemburska podle data příchodu (1868 -1911) 
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534 Srv. Graf 1. Míra ztotožnění s Lucemburskem u emigrantů z Lucemburska podle 
data příchodu (1868-1911) 
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Graf 2. Míra ztotožnění s Lucemburskem u emigrantů 

z Lucemburska podle data narození (1789 - 1876) 

Lucembursko - data narození 1789 -1876 
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Postupný vývoj v případě Lucemburska poukazuje na zcela jasně 

vymezené vědomí státní příslušnosti, jež například při srovnání 

s německým státem, který byl také vytvořen tak říkajíc „shora", 

vykazuje mnohem razantnější nástup. Tento razantní nástup a 

ztotožnění s lucemburským státem lze vysvětlit několika faktory. 

Nejdůležitější roli sehrála v tomto procesu nevyhraněná „zemská" 

identita, která později nepředstavovala pro novou státní identitu větší 

překážku. Dalším faktorem je specifická geografická poloha 

Lucemburska, který se nachází mezi několika velkými státy (Francie, 

Prusko, posléze Německo, Nizozemí a Belgie). V této konstelaci muselo 

dojít k jasnému vytýčení hranic, které se pozitivně podílelo na vymezení 

abstraktního pojmu státu v myslích mnoha Lucemburčanů. Neměli 

bychom podceňovat ani roli lucemburských elit, které si žárlivě střežily 

své postavení. Počáteční loajalitu vůči panovníkovi však postupně 

nahrazují loajalitou vůči státu, poněvadž jen jejich státní příslušnost jim 

může garantovat toto postavení. Loajalita vůči dynastii tyto výhody 
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neskýtá, neboť zde hrozí nebezpečí, že místní elity budou nahrazeny 

elitami dvorskými.535 

3. Maďaři a „jejich" stát 

a) Historický vývoj 

Uhersko se stalo po roce 1526 nedílnou součástí habsburské 

monarchie. V užším slova smyslu je v případě Maďarů a jejich vztahu ke 

státu nutno rozlišovat mezi Uherskem a Uhrami. Zatímco Uhersko 

zahrnuje vlastní země koruny svatoštěpánské, tj. Uhry se 

Sedmihradskem, Chorvatskem a Slovinskem, Uhry jsou jen částí 

Uherska, tj. vlastní uherské království spojené se Sedmihradskem. 

Francouzština, angličtina, ani němčina podobné rozlišení nemá, stejně 

jako těmto jazykům chybí vůbec přesný ekvivalent historického termínu 

Uhersko. Pro něj se v těchto jazycích používá stejný výraz, jako pro 

dnešní Maďarsko: něm. Ungarn, fr. la Hongrie, angl. Hungary.™ 

Podle Johna Breuillyho patří Češi i Maďaři do stejné skupiny malých 

národů, jejichž cílem bylo dosažení separace.537 Hlavní rozdíl mezi 

těmito dvěma národy však tkvěl v míře vývoje jejich požadavků. Češi538 

podle něj tvoří typickou ukázku národa, v jehož dějinách dochází 

k postupné transformaci kulturního nacionalismu v nacionalismus 

politický. Tato transformace není tak progresivní jako například v 

případě Poláků a Maďarů539. Maďarský nacionalismus se již od počátku 

19. století snaží kontinuálně vymezit vlastní politickou autonomii, která 

535 LEOUSSI, Athena S. - SMITH, Anthony D. (edd.). Encyciopediae of Nationalism. 
New Jersey: Transaction Publishers, 2001, s. 191. 
536 I v tom tkví specifický vztah českého jazyka k vývoji v té části rakouského 
mocnářství, která se nacházela za říčkou Litavou. 
537 BREUILLY, John. Nationalism and the State. Manchester: Manchester University 
Press, 1993, s. 131. 
538 Srv. Kapitolu IV. 4. Češi a Jejich stát". 
539 HROCH, Miroslav. V národním zájmu. Praha: NLN, 1999, s. 194-195. 
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pracuje s historickým konceptem národního území a organizuje se 

kolem tradičních mocenských a rozhodovacích center (sněm, panství, 

armáda).540 

Jedním z prvních, osvíceneckých konceptu uherského státu, byl plán 

titulárního opata Ignáce Martinovicse jakobínského přesvědčení. Tento 

profesor teologie a přírodních věd byl v Uhrách považován za 

neformálního vůdce místních Jakobínů. Roku 1795 byl v Budě obviněn 

z přípravy velezrádného povstání a popraven. Toto povstání mělo být 

podle všeho připravováno dvěma tajnými společnostmi založenými 

právě Martinovicsem. Jejich cílem mělo být uvedení do praxe 

Martinicsových myšlenek obsažených v jeho spisu Katechismus 

reformátorů z roku 1794. V něm navrhuje transformovat uherskou 

šlechtickou republiku, která vznikne odtržením od Rakouska a dynastie 

skrze ozbrojené povstání, ve spolkovou republiku („foederative res 

publica"). V ní by každý národ obýval vlastní území, měl by právo na 

vlastní řeč a své náboženství. Nad těmito federativními státy by 

existovaly nadřazené, federatívni' orgány.541 

Na rozdíl od českého ohlasu Francouzské revoluce v Čechách se 

tedy zrodil pozitivní, nikoliv negativní koncept společnosti a státu.542 

Martinovicsův plán by však nemohl vzniknout, kdyby neměl faktického 

základu v předchozím státoprávním vývoji Uher. Martinovicsův plán, 

který sám o sobě působí značně chiméricky, je nutno nazírat v kontextu 

státoprávního vývoji Uher konce 18. století. 

Jako závažný problém byla totiž v té době nazírána kontinuita vlády 

habsburské dynastie nad uherským královstvím. Sněm neuznal Josefa 

II. za svého panovníka, poněvadž tento se odmítal nechat korunovat, 

čímž podle názoru sněmu porušil společenskou smlouvu mezi ním coby 

540 BREUILLY, John. Nationalism and the State. Manchester: Manchester University 
Press, 1993, s. 131. 
541 LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Academia : Praha, 2002, s. 157. 
542 K tomuto tématu srv. OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Francie jako padlý Babylón i 
pozemský ráj? Obraz Francie a Francouze v českém tisku 19. století. In: FASO RA, 
Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří. Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice 
moravská, 2005, s. 179-192. Dále také MEJDŘICKÁ, Květa. Listy ze stromu svobody. 
Praha: Mladá Fronta, 1989. 
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panovníkem a uherským národem a jako takový ztratil právo na 

uhreskou korunu. Na základě zákona X. z roku 1791 bylo poté Uhersko 

prohlášeno za nezávislou zemi, která disponovala svými vlastní zákony a 

nemohla být spravována stejným způsobem jako další rakouské 

provincie.543 Představitelé uherského sněmu se dokonce rozhodli 

vyjednávat o možnosti převzetí vlády nad Uherskem s pruským 

panovníkem Fridrichem Vilémem II. 

Ohlasy Francouzské revoluce, jimiž byly ovlivněny nejen uherské 

sněmy, ale i nezávislí intelektuálové typu Martinovicse, vystřídal posléze 

ohlas napoleonských výbojů ve střední Evropě. Proklamace Napoleona 

k Maďarům hovoří jasně: „Maďaři! Nadešel moment získat zpět vlastní 

nezávislost. Nabízím vám mír a garanci vašeho teritoria, vaší svobody a 

ústavy."544 Šlechta odmítla Napoleonovu výzvu okamžitě, většího ohlasu 

se jí dostalo jen u intelektuálů jako byl např. Gergely Berzeviczy, který 

na základě této napoleonovy výzvy sepsal projekt budoucí ústavy 

nezávislého Uherska, v němž by byla zrušena feudální privilegia.545 

Po uklidnění situace, k němuž došlo díky Vídeňskému kongresu 

v roce 1815, se částečně uklidnila i vyhrocená situace v Uhrách: 

František I. se po neúspěšné eskapádě s uherskými stavy rozhodl 

napříště již uherský sněm nesvolávat. Na počátku celé té záležitosti stál 

známý finanční patent z roku 1811, proti němuž se sněm postavil, 

poněvadž navrhované snížení hodnoty peněz o jednu pětinu král 

neprodiskutoval nejdříve se sněmem, jak by bývalo bylo zapotřebí, ale 

rovnou jej vyhlásil. 

Postavení uherského sněmu bylo v kontextu rakouské monarchie 

ojedinělé, nerespektování historických tradic vedlo několikrát k ostré 

rozmíšce mezi sněmem a panovníkem. Josef II. např. po svém nástupu 

na trůn odmítl respektovat specifické postavení Uher a v roce 1780 

543 PAMLÉNYI, Ervin (ed.). Histoire de la Hongrie des origines ä nos jours. Budapest: 
Corvina, 1974, s. 237. 
544 Citováno podle GODKIN, Edwin Lawrence. The History of Hungary and the 
Magyars: from the earliest period to the dose of the late war. London, Ludgate Hill 
1853, s. 290. 
545 PAMLÉNYI, Ervín (ed.). Histoire de la Hongrie des origines á nos jours. Budapest: 
Corvina, 1974, s. 241. 
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nechal odvézt uherskou korunu do Vídně a provedl řadu reforem, které 

musel pro odpor šlechty těsně před svou smrtí odvolat. Důsledkem 

„finančního" patentu z roku 1811 bylo rozpuštění sněmu. Teprve roku 

1834 se představitelům stavovské opozice podařilo dosáhnout na císaři 

svolání sněmu, který však panovník rok nato ruší. Již v té době jsou 

ustaveny dva základní proudy stavovské opozice, kde na jedné straně 

stojí umírněný Szechenyi, jež zastává názor, že změny je možno 

dosáhnout pouze v rámci stávající monarchie a v rámci stávajícího 

vztahu k habsburské dynastii, zatímco Wesselenyi na straně druhé 

představuje radikálnější křídlo hájící svébytnost uherského národa i za 

cenu zpřetrhání veškerého vztahu k monarchii i k dynastii.546 

Předbřeznová aktivita stavovské opozice vrcholí v červnu 1847 

sepsáním Manifestu opozice, kdy je uznána pragmatická sankce a je 

proklamován zájem uherských představitelů na další existenci 

Rakouska, ovšem jen za předpokladu rovného postavení Uherska a 

záruky jeho teritoriální integrity, administrativy a náboženských 

svobod.547 

Revoluční bouře v Uhrách a přesunutí těžiště moci na radikální křídlo 

vedené Lajosem Kossuthem vedou dne 14. dubna 1848 k vyhlášení 

nezávislosti Uherského království. Již v prvním článku této deklarace, 

která je inspirována americkou deklarací nezávislosti, se praví, že 

„Hungary, with Transylvania, as legally united with it and its 

dependencies, are hereby declared too constitute a free, independent, 

sovereign state. The territorial unity of this state is declared to be 

inviolable, and its territory to be indivisible."548 Hranice těchto 

„spojených států Uher a Transylvánie", jak je Uhersko nazýváno 

v tomto textu,549 se stanou alfou i omegou dalšího průběhu války za 

nezávislost. Povstalecká vojska operují pouze v rámci hranic vlastního 

546 Tamtéž, s. 255. 
547 SUGAR, Peter F., HANÁK, Péter, FRANK, Tibor. A History of Hungary. Bloomington 
and Indianapolis: Indiana University Press, 1994, s. 204. 
548 GODKIN, Edwin Lawrence. The History of Hungary and the Magyars: from the 
earliest period to the dose of the late war. London, Ludgate Hill 1853, s. 339. 
549 Tamtéž, s.342. 
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královští, jejich překročení by mohlo být považováno za agresi. Spojení 

Uher a Sedmihradska v jeden státní útvar (Spojené státy Uher a 

Sedmihradska) je dáno také úspěšným hlasováním sedmihradského 

sněmu, který na konci května odsouhlasil sjednocení sedmihradského 

velkoknížectví s uherským královstvím. 

Potlačení revoluce a odchod cca 5000 vzbouřenců za hranice vedlo 

ke krátkodobému rozštěpení uherské politiky, její hlavní body však 

zůstávaly zachovány. Hlavním cílem maďarských politiků zůstává 

udržení integrální jednoty zemí svatoštěpánské koruny a návrat 

k realizaci březnových požadavků, které sice byly na jaře 1848 císařem 

povoleny, avšak fakticky byla jejich realizace zrušena po vydání 

oktrojované ústavy, díky níž přišly Uhry i o chorvatskou Slavonii, 

Dalmácii a Sedmihradsko. 

Zahraniční emigrace maďarských elit se stala integrální součástí 

maďarské vnitřní politiky a to i přes její počáteční neúspěchy. Jejím 

jádrem je v Paříži Lászlo Teleki, Bertalan Szemere a hrabě Gyula 

Andrássy. Jejich koncept je zcela jasný: ovlivňovat západoevropské 

veřejné mínění ve prospěch uherských záležitostí a získat vliv na 

utváření zahraniční politiky evropských velmocí. Jejich aktivity by pak 

měly směřovat k vytvoření nezávislého Uherska. 

První a poslední velkou akcí zahraniční emigrace tohoto typu bylo 

vyjednávání s Napoleonem III. ohledně plánovaného útoku na 

Rakousko v severní Itálii na jaře 1859. Lájos Kossuth, který se pod 

vlivem Lászlo Telekiho dostal do čela revolučního hnutí, slíbil zajistit 

povstání v Uhrách, ovšem pod podmínkou, že k jeho vypuknutí vydá 

povel teprve poté, co italská a francouzská armáda vstoupí na uherskou 

půdu. Po porážce Rakouska u Magenty a Solferina však Napoleon III. 

při podpisu mírové smlouvy z Villefranche uherský problém diplomaticky 

vypustil ze svého zřetele. 

Co se politického myšlení maďarské emigrace v Paříži týče, i zde 

vznikaly propracované a teoretické úvahy na téma uspořádání 

uherského království. Svým způsobem tyto úvahy opakují již mnohokrát 
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zmiňovaný plán opata Martinovicse. Lajos Kossuth tak navrhuje po 

ztroskotání koordinace uherské zahraniční politiky s Napoleonem III. 

dunajskou konfederaci. Tento plán z roku 1862 hovoří o konfederaci 

států Uher, Chorvatska, Srbska a rumunského knížectví a v závislosti na 

výsledku referenda i Sedmihradska. Vzniklý útvar by fakticky fungoval 

na základě konfederačního uspořádání: do společné správy by spadala 

zahraniční politika, armáda a obchod, legislativním orgánem by byl 

společný parlament, který by zasedal každý rok v jiném hlavním 

městě.550 Dalším plánem uspořádání uherského státu představil bývalý 

Kossuthův spojenec z emigrace hrabě Lászlo Teleki, který operoval se 

všeobecným vyrovnáním všech národů střední Evropy.551 

Rakouská vláda vycházela při svém přístupu k uherskému státu po 

roce 1849 z premisy tzv. Verwirkungstheorie, která byla v 17. století 

aplikována i na české království. Podle této teorie se země svým 

ozbrojeným bojem proti vládnoucí dynastii postavila proti právu a svou 

prohrou tak o všechna svá práva také přišla. Tento fakt pak umožňoval 

Habsburkům nakládat s Uherskem jako s dobytou provincií, nikoli jako 

se zemí, která dobrovolně přijala habsburskou dynastii.552 Jednotícím 

prvkem uherských politických elit však zůstalo i po roce 1849 obnovení 

ústavy z roku 1848. To se projevuje v praxi při zasedání uherského 

sněmu dne 2. dubna 1861, kdy se podrobně řeší vztah tohoto sněmu 

k panovníkovi Františku Josefovi I. Uherská šlechta tak navazuje na 

problém, který se ve státoprávní oblasti objevil již na přelomu 18. a 

19. století. Podle liberální aristokracie v čele s Ferencem Deákem sice 

František Josef I. není panovníkem de iure,; je jím však de facto. Lászlo 

Teleki trvá na svých východiscích, jež zastával v emigraci, a postavení 

panovníka v čele uherského státu označuje na nelegální.553 Teleki i 

Deák představovali stoupence ústavy z roku 1848, Deákovo rozlišení 

550 PAMLÉNYI, Ervin (ed.). Histoire de la Hongrie des origines á nos jours. Budapest: 
Corvina, 1974, s. 339. 
551 LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Academia : Praha, 2002, s. 237. 
552 PAMLÉNYI, Ervin (ed.). Histoire de ia Hongrie des origines á nos jours. Budapest: 
Corvina, 1974, s. 316. 
553 Tamtéž, s. 336. 
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situace de facto a de iure však umožnilo postupovat v jednání mnohem 

dále, nežli by umožnila výchozí situace Telekiho. Ten spáchal poté, co 

se mu nepodařilo přesvědčit veřejné mínění o oprávněnosti svých 

názorů, sebevraždu. 

Ferenc Deák následně poukazuje na to, že říjnový diplom i únorový 

patent se neslučují s uherskou ústavou z roku 1848 a netvoří tedy 

jakýkoliv právní základ pro vnitřní uherskou politiku. S tím císař 

samozřejmě nemohl souhlasit. 

Jen z tohoto úhlu pohledu vývoje vnitřní uherské politiky je možno 

pochopit, proč bývá v Uhrách nahlíženo rakousko-uherské vyrovnání 

prizmatem zrady. Toto vyrovnání bylo podle marxistických historiků 

především výrazem ekonomických a politických potřeb uherské 

buržoazie, která se sice opírala o ústavu z roku 1848, ve skutečnosti 

však pro ni odtržení Uher, resp. Uherska od Rakouska představovala 

mnohem více nevýhod, nežli výhod, které by jim samostatný stát mohl 

přinést.554 Rakousko-uherské vyrovnání se tak může jevit jako finální 

porážka vlasteneckých ideálů z roku 1848. Kossuth dokonce označil 

rakousko-uherské vyrovnání za „osudnou kapitulaci a smrt národa".555 

Ostatně právě po vyrovnání se začíná v poezii objevovat motiv „porážky 

a ohrožení" maďarského národa,556 který v kontextu malých 

středoevropských národů nalezneme v polské poezii především 

1. poloviny 19. století, zatímco v Čechách tento motiv v literatuře 

2. poloviny 19. století schází. 

Maďaři tak disponovali od konce 18. století jasnou definicí 

uherského státu, jejíž integrální součástí byla problematika hranic, 

sněmovních práv či otázka jazyka. Maďarští politikové dosáhli v prvotní 

císařově reakci na své požadavky z března 1848 všeho toho, oč usilovali 

již od roku 1791: získali ústavu, „ale i právo na spojení se 

Sedmihradskem, svrchovanost nad chorvatskou Slavonií a připojení 

554 PAMLÉNYI, Ervín (ed.). Histoire de la Hongrie des orígines ä nos jours. Budapest: 
Corvina, 1974, s. 346. 
555 LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Academia : Praha, 2002, s. 228. 
555 Tamtéž, s. 246. 
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vojenských hranic k Uhrám."557 Kontinuita požadavků a snaha o jejich 

realizaci je však zachována i ve 2. polovině 19. století, k oslabení 

vyhrocených stanovisek (požadavek samostatnosti) dochází pod vlivem 

ekonomických zájmů stávajících elit. 

Hlavními rysy této politiky jsou následující body: za prvé sem patří 

snaha o ustavení teritoriální integrity uherského království v rámci 

stávajících hranic včetně ustavení „privilegovaných" vztahů s dalšími 

součástmi rakouské říše, jejichž historické svazky s uherským 

královstvím hrají ve prospěch etablování prioritních vazeb s uherským 

královstvím, spíše nežli s rakouským domem. Dále je pro uherskou 

politiku prvních dvou třetin 19. století charakteristická snaha o uhájení 

samostatnosti rozhodování uherských sněmů ve věcích uherských zemí. 

Poslední charakteristikou je pak relativizace postavení rakouského 

panovníka v rámci uherského státu - toto právo bylo zpochybněno 

v případě Josefa II. a Františka Josefa I. 

Hybným principem dějin Uherska v 19. století je však i politické 

pojetí národa spočívající na koncepci jednoho národa s mnoha 

národnostmi. Hlavním znakem při náležitosti k národu je přihlášení se 

k maďarštině. Integrální součástí této politiky, bylo i zapracování 

kulturních a jazykových požadavků do maďarského politického 

programu. Ten se však ve 40. letech 19. století rozštěpil, takže proti 

sobě stála dvě křídla reprezentována Istvánem Szechenyim a Ludvíkem 

Kossuthem. Umírněný Szechenyi několikrát zaútočil na Kossuthův 

radikalismus, který mu byl trnem v oku. Podle něj proti sobě Kossuth 

štval chudé a bohaté, nižší šlechtu proti vyšší a národnosti navzájem 

proti sobě.558 Ke Kossuthovu principu definice státního národa se 

přihlásil v roce 1867 i Ferenc Deák: „V Uhrách jsou národnosti, ale 

jenom jeden národ."559 

557 Tamtéž, s. 183. 
558 SUGAR, Peter F., HANÁK, Péter, FRANK, Tibor. A History of Hungary. Bloomington 
and Indianapolis: Indiana University Press, 1994, s. 200. 
559 LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Academia : Praha, 2002, s. 245. 
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Maďarský jazyk je vyhlášen úředním jazykem v Uhrách (s výjimkou 

Chorvatska a Slavonie) dne 1.1.1844. Byla však ustavena přechodná 

doba 8 let pro ty, kteří maďarštinu neovládali. Postavení maďarštiny 

v lůně „uherského národa" bylo zprvu definováno velmi liberálně a 

tento liberalismus se jasně promítá i do politického myšlení maďarské 

elity, jejímž klasickým představitelem je v tomto smyslu především 

ministr školství a kultu z roku 1848 Josef Eötvös, který zastával stejný 

post i po vytvoření uherské vlády v roce 1867. Jeho původní snahou 

bylo garantovat různým národnostem výuku ve vlastním jazyce, později 

byl však donucen zavádět především na středních školách maďarštinu 

jako jediný vyučovací jazyk. Původní velmi liberální koncept zavádění 

maďarštiny do veřejného života (především ve školství a na úřadech) 

byl však postupně oklešťován politickou realitou a Maďaři začali 

provádět maďarizační politiku, proti níž se postavili především Slováci a 

Chorvati. 

Výše uváděná koncepce „uherského národa" se stala ostatně i 

východiskem pro vyrovnání z roku 1867: stávající koncepce „uherského 

národa" zahrnovala totiž především politické a ekonomické elity, které 

souhlasily s vyrovnáním, poněvadž jejich moc mohla být posílena pouze 

pokud se stanou elitou ve/moci.560 Onou velmocí se mělo stát Uhersko. 

Postavení maďarské elity bylo ve středoevropském prostoru jedinečné. 

Důležitou roli sehrála především „válka za nezávislost" z roku 1848 a to 

hned ve dvou směrech: její vypuknutí integrovalo skupiny, které dosud 

nedisponovaly vyvinutým národním cítěním (ve smyslu „natio 

hungarica"), a její průběh donutil spolupracovat i opoziční představitele, 

k jejichž rozštěpení došlo v rámci předbřeznové stavovské opozice.561 

Pouze v tomto kontextu bylo možné, aby elity získaly potřebnou 

560 HANÁK, Péter. Ungarn in der Donaumonarchie. Probleme der bürgerlichen 
Umgestaltung eines Vielvoelkerstaates. Budapest: Verlag für Geschichte und Politik, 
1984, s. 37. 
551 Tamtéž, s. 48. 
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autoritu (a to elity doma i v zahraničí) k obraně politické autonomie a 

ekonomických zájmů.562 

Péter Hanák hovoří ve své analýze postavení Uher v rámci 

podunajské monarchie o třech hlavních etapách vývoje národa. První 

fází je fáze jazykového a literárního zájmu o vlastní národ a vlastní 

dějiny. Objevení jazyka a boj za jeho postavení ve společnosti je bojem 

za ustavení národa coby společenství.563 V další etapě přechází tento 

boj na politické pole, snaží se na svou stranu získat elity společnosti, 

které následně formulují vlastní program. Důležitým okamžikem této 

fáze je její úzká vazba na fázi předcházející, neboť poté, co je 

definitivně ustaven za vymezující prvek celého národa jeden jediný 

společný jazyk, musí dojít i k zajištění práva na jeho používání na 

teritoriálně jasně vymezeném území. Poslední, třetí fáze formování 

moderního národa v Evropě představuje podle Hanáka boj za národní 

autonomii a samostatný stát.564 Ve srovnání např. s Hrochem a s jeho 

periodizací národních hnutí je zarážející Hanákův důraz na 

národotvornou funkci hranic. Zapravdu mu však dávají i další analýzy 

zabývající se formováním národní maďarské identity: „Romantická víra 

ve vlastní poslání a nedělitelnost uherského státu, vysmívající se realitě 

byly čímsi, co se podobalo „národnímu laickému náboženství" (Lajos 

Gogolák)."565 

562 BREUILLY, John. Nationalism and the State. Manchester: Manchester University 
Press, 1993, s. 131. 
563 V tom smyslu, v jakém vymezil pojem společenství Ferdinand Tönnies. Srv. 
TÖNNIES, Ferdinand. Communauté et société: catégories fondamentales de la 
sociologie pure. Paris: Retz - C.E. P. L , 1977. 
564 HANÁK, Péter. Ungarn in der Donaumonarchie. Probleme der bürgerlichen 
Umgestaltung eines Vielvoelkerstaates. Budapest: Verlag für Geschichte und Politik, 
1984, s. 42. 
565 LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Academia : Praha, 2002, s. 245. 
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b) Uhři, Maďaři a pařížské statistiky 

Dochované zápisy pařížských soupisů sice nezaznamenávaj! tyto 

významné postavy maďarské emigrace, nalezneme zde však celkem 67 

osob pocházejících z Uher. Hlavními městy odchodu jsou Budapest a 

Bratislava.566 Ve sledované statistice jde především o vztah identifikace 

s Uhry a s vyšším státoprávním celkem, kterým bylo od roku 1867 

Rakousko-Uhersko.567 

Graf 1. Uhry: „státní" identifikace podle data přihlášení 

(1848 -1911) 

Uhry: "státní" identifikace podle data přihlášení 1848 - 1 9 1 1 

• Uhry • Rakousko-Uhersko Rakousko 

— Polynomický (Uhry) — P o l y n o m i c k ý (Rakousko-Uhersko) Polynomický (Rakousko) 

Dominantní „státní" identitou zůstávají po celou dobu Uhry. 

Procentuálně vyjádřeno se k Uhrám568 hlásilo celkem 85% imigrantů. 

K vyššímu státnímu celku, tj. Rakousku-Uhersku, se po roce 1867 

v převážné většině případů hlásili především ti imigranti, u nichž se dá 

566 Presbourg 
567 Srv. Graf 1. Uhry: „státnľ identifikace podle data přihlášení(1848-1911) 
558 La Hongrie. 
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vzhledem k jejich příjmení (Moskowitz,569 Loewy,570 Kohn,571 atd.) 

předpokládat židovský původ. Ve statistikách lze však najít i další 

imigranty židovského původu, kteří se hlásili k Uhrám. Ti však zůstávají 

v menšině. Tento postoj Židů je dán především jejich bezproblémovou a 

všeobecně akceptovatelnou integrací do lůna uherského politického 

národa, jehož součástí se stali. Po roce 1867 se hlásili zpravidla jako 

„Maďaři Mojžíšova vyznání" nebo jako „Uhři izraelitské konfese".572 

Přesto - anebo právě proto - si však Židé i přes svou bezproblémovou 

integraci, jak se zdá, zachovali mnohem větší citlivost vůči „správnému" 

nadřazenému státnímu útvaru. První přihlášení se k „Rakousko-

Uhersku" se v případě obyvatel Uherska objevuje v roce 1884, tedy ve 

stejném roce jako v případě Čech... 

Pokud se zaměříme na skupinu, která se identifikovala s rakouskou 

monarchií a nikoliv s Uhrami, zjistíme, že v 70% se jednalo o emigranty 

narozené v rozsahu let 1836 - 1850. Tomu také odpovídá další graf,573 

z nějž je jasně patrný dominantní podíl této skupiny na proměně 

identifikace. 

569 Archives de Paris, Régistres des Étrangers, signatura Vbis 1112 8, bez pořadového 
čísla. 
570 Archives de Paris, Régistres des Étrangers, signatura Vbis 1812 7, pořadové číslo 
196. 
571 Archives de Paris, Régistres des Étrangers, signatura Vbis 812 5, pořadové číslo 78. 
572 LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Academia : Praha, 2002, s. 264. 
573 Srv. Graf 2. Uhry: státní identifikace podle data narození- výseč 1806-1872) 
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Graf 2. Uhry: státní identifikace podle data narození ( výseč 

1806 -1872) 

Uhry: "státní" identifikace podle data narození -
výseč 1 8 0 6 - 1 8 7 2 

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 

Léta 

• Uhry • Rakousko-Uhersko Rakousko 

Polynomický (Uhry) — Polynomický (Rakousko-Uhersko) Polynomický (Rakousko) 

Pozvolný vývoj je dán především generační proměnou, poněvadž 

informace a jejich kulturní či společenské kódy jsou předávány 

z generace na generaci a proměna za života jedné generace se projeví 

zpravidla teprve v generaci další. Podle data narození tedy vyplývá, že 

se jedná o generaci, která měla v době říjnového diplomu a v době 

vrcholících příprav rakousko-uherského vyrovnání mezi 17 - 31 lety a 

byla tedy politicky „nejvnímavějšr. Své názory tedy tato generace 

formovala v prostředí, kde nebylo možno uniknout debatě o existenci 

státního útvaru Rakouska-Uherska. Díky tomu považovala tato generace 

za svou „zemi původu" Rakousko-Uhersko. Tuto výpověď můžeme 

podpořit faktem, že obdobný názor opakovala tato skupina emigrantů i 

v době svého zápisu do registru, tj. v 80. letech 19. století. 

Pokud však platí vliv generační závislosti na formování „státní" 

identity, jak si pak vysvětlit chování následující generace, která za svou 

zemi „původu" považuje znovu Uhry? Jednoduše: komunikace, díky níž 

se dostávaly k občanům uherské společnosti politické zprávy, se 

soustředila především na líčení situace Uherska a uherské vlády, 

existence Rakouska-Uherska byla, pravda, zmiňována, na rozdíl od let 
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1860 - 1867 však zprávy o tomto státním útvaru zcela jistě 

nepřevažovaly nad zprávami „místními", tedy nad zprávami 

odvolávajícími se k Uhersku. Vědomí přináležitosti k habsburskému 

císařství existovalo, bylo však potlačeno pod vlivem vytvoření, udržování 

a upevňování „myšlenky" uherského státu, jak ji i na veřejnosti 

kontinuálně představovaly již od roku 1848 uherské elity... 

Z daných statistik můžeme usuzovat především na vztah Maďarů a 

Slováků k vyššímu státnímu celku, kterým bylo Rakousko a posléze i 

Rakousko-Uhersko. Ani v jediném případě se v pařížských soupisech 

nedochoval zápis, v němž by slovenský emigrant označil za svou zemi 

původu Slovensko. 

4. Rakouští Češi a čeští Rakušané 

a) Historický úvod 

K první právně-politické explicitní formulaci požadavku novodobé 

definice českého státu došlo v českém kontextu v roce 1849 Františkem 

Palackým na říšském sněmu v Kroměříži. Jeho požadavky na vymezení 

federativního uspořádání Rakouska představují jednu z prvních 

ucelených koncepcí českého „státu" jako takového. Jeho představa 

federalizovaného Rakouska představovala „potencionálně 

nejradikálnější zásah do stávajících společenských a politických 

poměrů".574 Následný vývoj v rakouské monarchii však smetl obdobné 

státoprávní úvahy ze stolu. Pokud se čeští představitelé napříště 

pokoušeli o změnu svého statutu, nevycházeli z přesné a ucelené 

koncepce definující český stát, nýbrž postupovali jen za pomoci 

parciálních nařízení a řešení. 

574 URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české 
společnosti v 19. století. Praha: NLN, 2003, s. 238. 
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Absence ideje „českého" státu v 19. století měla za následek 

problematický vztah českého národa ke státu. Český historik Jiří Kořalka 

konstatuje, že Čechům vztah ke státu na počátku 20. století zcela 

schází,575 francouzský historik Bernard Michel tento koncept ještě více 

problematizuje, když hovoří o českém národě v 19. století jako o 

„společnosti bez státu" a pro období 1918 - 1938 používá koncept 

„státu bez společnosti".576 Tento koncept však jen aplikuje na dějiny 

českého národa závěry Otto Urbana, který je rozvinul pro celou 

habsburskou monarchii. Ten ve své analýze vývoje společnosti a státu 

v habsburské monarchii konstatuje, že „habsburská monarchie 

19. století byla dynastickým „státem bez společnosti" a naopak 

jednotlivé národní společnosti „společnostmi bez státu".577 Pokud se 

však na daný problém podíváme prizmatem mentálního světa člověka 

19. století, zjistíme, že toto konstatování má své opodstatnění pouze 

v jistých případech. 

Jedním z nejvýznamnějších politických problémů konce 19. století se 

stal „rozpor mezi všestranným rozvojem české národní společnosti a její 

státoprávní bezvýznamností".578 Toto konstatování nezahrnuje jen 

faktický vývoj na politické scéně, ale vztahuje se také k problému 

sociálního myšlení ve vztahu českého národa k českému státu. Snad 

žádný národ neobýval prostor tak hustě protkaný nejrůznějšími 

hranicemi, přesto zde české společnosti 19. století chybí jasné vědomí 

hranic českého státu.579 Jak tedy vypadala představa české státnosti 

v rámci Rakouska, posléze Rakouska-Uherska? 

S pozitivní definicí moderního českého státu se setkáváme nejdříve 

roku 1849 u již zmiňovaného Františka Palackého. Teoretické úvahy 

575 KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociáiněhistorické 
souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. 
Praha: Argo, 1996, s. 122. 
576 MICHEL, Bernard. La Mémoire de Prague. Paris: Perrin, 1986, s. 43, 60. 
57/ URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české 
společnosti v 19. století. Praha: NLN, 2003, s. 221. 
578 KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociáiněhistorické 
souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. 
Praha: Argo, 1996, s. 122. 
579 Srv. dáie, interpretaci pařížských statistik, a kapitolu V. „Exception tchěque?". 
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zabývající se vztahem státu a společnosti sice vznikaly již dříve, jednalo 

se však ponejvíce o koncepce zakládající se na vymezování se vůči 

jiným konceptům, tj. o negativní koncepce. Prvními z nich jsou 

státoprávní úvahy, jež vznikaly v důsledku ohlasů Francouzské revoluce 

v habsburské monarchii.580 Jedná se o především o všeobecné zásady 

fungování státu, vymezení toho, jak by měl např. vypadat český stát, 

zde nenalezneme... 

Až do roku 1848 si však idea českého státu v ničem neprotiřečila 

s představou státu rakouského. Byla totiž jeho integrální součástí ve 

smyslu volných svazků, které pojily i ostatní korunní země k Vídni.581 

První nesouhlasný postoj k rozvolnění zemských vazeb a jejich 

nahrazení centralizací v 18. století vyjádřili čeští stavové ve svých 

desideriích z roku 1791. Ani v jednom z oněch 15 bodů, na něž 

panovník odpověděl svým přípisem z 12.8.1791, se nedočteme o 

existenci zemí koruny České jako takové. Tento bod zde není zmiňován, 

nikde se neobjevuje. Nalezneme zde však velmi jasně specifikovaný 

požadavek na obsazování míst úředníků, ale také definici toho, kdo se 

chce státi členem stavů. Místo na sněmu tak může získat pouze v zemi 

usedlý či nápadník zemskodeskových statků z rodiny k zemi patřící,582 

zemským úředníkem se může stát taktéž jen šlechtic v zemi usedlý.583 

Přestože je tento princip přijat a odsouhlasen i dvorským dekretem, o 

jeho faktickém zavedení do praxe můžeme hovořit teprve ve 40. letech 

19. století, kdy do hry aktivně vstupuje stavovská opozice pod vedením 

hraběte Bedřicha Deyma. Ten roku 1841 společně s knížetem Karlem 

Auerspergem otevřeně kritizuje výstavbu pomníku Františku I. a 

finanční vydání, na něž dohlížel nejvyšší purkrabí Karel Chotek. V rámci 

kritiky, která se snesla na jeho hlavu, zazníval i ten argument, že 

b8u OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Francie jako padlý Babylón i pozemský ráj? Obraz Francie 
a Francouze v českém tisku 19. století. In: FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří. 
Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice moravská, 2005, s. 184. 
581 URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české 
společnosti v 19. století. Praha: NLN, 2003, s. 237-238. 
582 O KÁČ, Antonín. Český sněm a vláda před rokem 1848. Kapitoly o jejích ústavních 
sporech. Praha: Archiv země české, 1947, s. 60. 
583 Tamtéž. 
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Chotkovi se země zatěžuje novými dluhy snadno, poněvadž on sám zde 

nemá žádný statek a do rozpočtu tedy nikterak nepřispívá. Roku 1841 

je tedy přijat princip, podle něhož smí být zemský úřad nejvyššího 

purkrabího obsazován pouze mužem v zemi usedlým.584 Přesně 50 let 

po dvorském dekretu, který tento princip na žádost sněmů potvrdil, je 

tato premisa uvedena do praxe. 

V následujícím období se poté řešily především problémy spjaté 

s faktickým fungováním zemských institucí a jejich poměru k centrálním 

orgánům, finanční otázky jako například problém přirážek 

k domestikálnímu fondu, otázka systematizovaných míst či problém 

obsazování vojenské akademie. Hlavním motivem stavovských 

požadavků je uchovat si ve stávajícím systému co největší možnou míru 

stavovských svobod odvíjejících se od historicky specifického postavení 

českých zemí v rakouské monarchii. Hovoří-li o zachování starobylých 

práv, díky nimž odvozují i svou legitimitu, činí tak především z vlastního 

zájmu zachovat si co největší podíl na moci. 

Významným milníkem je datum 11. srpna 1845. V ten den upozornil 

vůdce stavovské opozice hrabě Bedřich Deym na fakt, že do roku 1811 

ve sněmovních článcích pravidelně uváděné zmínky o zemských 

hranicích v těchto článcích v pozdějších letech schází.585 Téměř o rok 

později dne 25.5.1846 svou připomínku zopakoval a dostalo se mu při 

ní i podpory hraběte Josefa Matyáše Thuna. Odpověď dvorské 

kanceláře nebyla ani kladná, ani záporná. Dvorská kancelář upozornila 

na to, že stavové pouze konstatovali daný stav a neuvedli přesnější 

důvody, které by bylo možno brát v potaz při eventuálním projednávání 

vřazení původních článků.586 Spor o zemské hranice pak mezi stavy a 

panovníkem trvá až do roku 1848. Zatímco panovník si chce ponechat 

výsadní práva týkající se ohraničení země, jak se uvádí v královském 

reskriptu z 11.ledna 1847,587 představitelé stavů protestují. Hrabě 

584 Tamtéž, s. 77, pozn. 1. 
585 Tamtéž, s. 273. 
586 Tamtéž, s. 275. 
587 Tamtéž, s. 277. 
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Bedřich Deym ve své přednášce z 30.září 1847 zdůrazňuje význam 

zemských hranic a jejich místo v jednání stavů: „Dagegen scheint es 

nöthig, aus den stattgehabten Landtagsverhandlungen den Nachweis zu 

liefern, daß erstens jedesmal die Regulirung der Steuermodalitäten oder 

die quaestio quomodo einen wesentlichen Theil der 

Landtagsverhandlungen gebildet hat, und zweitens, daß die 

verschiedenartigsten Landesinteressen und Landesgesetze daselbst 

verhandelt wurden; namentlich aber, daß die Landesgrenzen und 

Staatsgüter, über deren Integrität die Stände insbesondere zu wachen 

berufen sind, stets einen wesentlichen Theil der ständischen Berathung 

ausgemacht haben."588 Teprve po roce 1845 se tak stavy začaly 

zamýšlet i nad dalším rozměrem existence českého království, jehož 

stará privilegia se snažily vrátit do hry a využít je tím jako nástroj 

politického boje. Toto datum může znamenat rozchod se starým, 

feudálním pojetím českého státu jako konglomerátu jednotlivých 

panství, a nástup nového pojetí českého státu. Toto nové pojetí bude 

v 60. letech 19. století instrumentalizováno v politických bojích zcela 

stejným způsobem, jako k tomu došlo v letech 1791 - 1845.589 

Protagonisté dění roku 1848 v Praze sice byli schopni podat svou 

představu českého státu, velmi často se však jednalo spíše o teoretické 

konstrukce. Roku 1848 vlastně existoval jen jeden jediný koncept 

českého státu: český stát v rámci federalizovaného Rakouska. Tento 

koncept byl rozpracován a pregnantně formulován na kroměřížském 

sněmu, v politické praxi se jej však konsekventně nedrželi ani samotní 

čeští představitelé. Např. v květnu 1848 byl František Palacký poprvé 

vyzván k účasti v Pillersdorfově vládě. Pozvání František Palacký po 

probdělé noci odmítá a sám ve svém spisu z 10.5.1848 uvádí jako 

hlavní důvod svého odmítnutí nevyjasněný vztah Rakouska k Frankfurtu 

a dále také fakt, že jeho vstup do vlády by mohl vyvolat domněnku, 

588 FALK, Viktor. Ständische Verhandlungen in Österreich. Bd. 1, Der böhmische 
Landtag 1847. Hamburg,, 1848. Zde citováno podle: 
http://www.psp.cz/eknih/snemy/1847/tl847_25.htm 
589 Srv. dále. 
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jako by se rakouská vláda chystala přiklonit ke slavismu.590 Kromě 

protifrankfurtské části nalezneme v jeho Promemoriích i Palackého 

politický program poukazující na nutnost vytvoření federalizovaného 

Rakouska s více „oustavami provinciálními".591 Pokud by se Palacký 

držel konsekventně svého politického programu, měl by logicky 

poukázat na to, že správa školství a výuky měla by tvořit součást 

administrativy jednotlivých zemí. Palacký však toto nečiní. 

Přestože se český národ odvolával na českou státnost a stavovská 

opozice ze 40. let 19. století navazovala na memoria sněmů z roku 

1791, koncept českého království nebyl zcela přesvědčivý pro jeho 

„integrální historické součásti", jakými bylo markrabství moravské či 

vévodství slezské. To je jasně patrné na vývoji jednotlivých petic a 

oficiálních dokumentů vypracovaných v bouřlivém roce 1848. První 

pražská petice z 11. března 1848 klade důraz především na řešení 

národních problémů, požadavek, „aby svazek mezi Čechy, Moravou a 

Slezskem byl utužen pospolitými stavy těchto zemr,592 se ocitá teprve 

na druhém místě. K významnějšímu posunu dochází teprve ve druhé 

pražské petici z 29. března 1848, kde se hovoří o „nezrušitelném 

sjednocení všech zemí ku koruně české patřících s strany vnitřní jejich 

samosprávy, zároveň s ohražením jejich pevného spojení s veškerým 

státem rakouským".593 

Ve srovnání s Uherským královstvím a požadavky jeho 

reprezentantů tak zcela jednoznačně na české straně schází oficiální 

prohlášení územní jednoty a integrity českého království. Postoj 

moravských a slezských stavů vůči svému správně nadřazenému celku 

království českého byl značně problematizován. Oficiálně se moravští 

stavové proti článku 2 a 4 pražské petice z 11. března ozvali ve svém 

prohlášení proti připojení Moravy k Čechám: „V dějepisu zemském 

590 ČERNÝ, Jan M. (ed.) Boj za Právo. Sborník aktů politických u věcech státu a národa 
českého od roku 1848 s výklady historickými. Praha: Nakladatelství Bursík a Kohout, 
1893, část I., s. 203. 
591 Tamtéž. 
592 Tamtéž, s. 5. 
593 Tamtéž, s. 59. 
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nenacházíme nižádné listiny, dle které by nynější Morava po pádu 

velkomoravské říše dle práva smlouvou království Českému svou 

samostatnost byla zadala."594 Po tomto výroku následuje dlouhá 

historická pasáž o vztazích Moravy a Čech, která končí v závěrečném 

shrnutí prvním bodem: „Morava jest země od Čech neodvislá, náležící 

k celistvému svazku rakouského mocnářství."595 V bodě druhém stavové 

konstatují, že spojením českých a moravských sněmů došlo by 

k porušení zákonného postavení Moravy. 

Adresy, které vznikaly spontánně v březnu 1848,596 byly iniciativou 

„zdola" vycházející z premisy existence jednoho národa - národa 

českoslovanského o několika kmenech: českém a moravském. Stejně 

tak i v dalších iniciativách převažuje „národnostní'" pohled: argumentace 

v případě Provolání z Čech na Moravu z 30.března 1848597 se týká 

především ohrožení národnosti a mateřského jazyka Moravanů, nikoli 

jejich postavení v rámci českého království. Žádost Moravanů k Jeho 

Milosti králi z 6. dubna 1848 je jen „kodifikovaným" vyjádřením 

předchozího vztahu Moravanů a Moravy vůči Čechům: požadavek na 

„neroztržitelnost kmene česko-moravského"598 je vysloven jedním 

dechem s požadavkem na samostatnost a autonomii Moravy vůči 

Čechám.599 Vystoupení hraběte Sylvy Taroucy ze 7. dubna je prvním 

prvkem opírajícím se v dané debatě o historické právo.600 

O velmi problematickém postavení moravského markrabství 

v českém myšlení 19. století svědčí i označení Moravy za „markrabství 

říše Rakousko-Uherské", jak jej nalezneme v Ottové slovníku 

594 Tamtéž, s. 130. 
595 Tamtéž, s. 132. 
596 Srv. Např. Adresa vlastenců moravských i slezských J.K.M., In: ČERNÝ, Jan M. 
(ed.) Boj za Právo. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 
1848 s výklady historickými. Praha: Nakladatelství Bursík a Kohout, 1893, část I., s. 
28-30; nebo Slezské osvědčení pro svornost z 28. března 1848,lr\\ ČERNÝ, Jan M. (ed.) 
Boj za Právo. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 
s výklady historickými. Praha: Nakladatelství Bursík a Kohout, 1893, část I., s. 52-54. 
597 Tamtéž, s. 69-73. 
598 Tamtéž, s. 96. 
599 Tamtéž. 
600 Tamtéž, s. 101. 
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naučném.601 Logicky vzato totiž tento „termín" naprosto neodpovídá ani 

historickému stavu, ani stavu právnímu: markrabství moravské je 

historicky součástí českého království, jeho lenním územím, a říše 

„Rakousko-Uherská" markrabstvími nedisponovala. Čechy jsou v tomtéž 

slovníku správně označeny za království říše Rakouské. 

V letech 1846 - 1848 zformuloval K. H. Borovský a F. Palacký 

ucelenou koncepci austroslavismu, který se stává nosnou koncepcí 

české společnosti až do výbuchu polského povstání v roce 1863, jež 

poprvé výrazně narušila monolitické myšlení české společnosti ve 

vztahu ke Slovanům. V původní koncepci F. Palackého se jednalo o 

vytvoření osmi národních celků, které by v rámci rakouské monarchie 

fungovaly s vlastní samosprávou. Ve své stati O centralizaci a národní 

rovnoprávnosti v Rakousku pro Národní listy z 21.12.1849 navrhuje 

Palacký zřízení sedmi zemských administrativ: „Každý větší komplex 

aneb každá národní gruppa zemí korunních mělaby v čele veškeré 

administrace své jednoho ministra, jenž by kolegou sice byl ministrův 

říšských čili Vídeňských, ale přebývalby ve hlavním městě zemí sobě 

podřízených, maje pod sebou raddy ministerialní pro všecky větve 

administrací zemských. Takových ministrův museloby v celé říši býti při 

nejmenším sedm, a sice pro země 1. německé, 2. českoslovanské, 3. 

polskorusínské, 4. maďarské, 5. rumunské, 6. jihoslovanské a 7. 

italianské; vedle nich pak tolikéž sněmův zemských a soudův 

kassačních."602 Ani tento koncept však Palacký více nerozvíjí, jedná se o 

úvahy, není zcela jasné, jak by takové soustátí fakticky fungovalo. 

Není naším cílem podat podrobný výčet všech plánů, proměn 

státního zřízení či administrativy, soustřeďme se proto na vnější debatu 

o postavení českého státu. Pokud bylo před rokem 1848 jasné, na 

jakém základě se odvíjejí vztahy českého království k rakouskému 

mocnářství, situaci po rakousko-uherském vyrovnání nazývají různí 

601 Ottův slovník naučný. Díl XII. Praha: Jan Otto, 1897, s. 600. 
502 PALACKÝ, František. O centralizaci a národní rovnoprávnosti v Rakousku. In: 
Národní noviny, roč. 2, č. 309, 23.12.1849, s. 2095. 
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autoři „záhadou státoprávní".603 České království jako takové sice 

existovalo, jeho práva a vymezení však neodpovídaly jiným, obdobným 

útvarům rakouského soustátí. 

Česká argumentace kolísající mezi historickým a přirozeněprávním 

pojetím formulovala postavení českého státu ve vztahu k Rakousku, 

nikoli však uspořádání českého státu jako takového. Důraz byl v prvním 

případě kladen spíše než na český stát na český národ, příklon 

k přirozeněprávní argumentaci je jasně patrný právě na politickém 

myšlení Františka Palackého. Ten obhajuje roku 1865 svou vizi českého 

státu i ve spisu „Idea státu rakouského". Jeho argumentace vychází 

z následujících premis: Rakousko jako stát splnilo své historické poslání, 

kdy hájilo Evropu před tureckým nebezpečím. Nyní dostává se v Evropě 

v zesílené míře pozornosti otázce národů. "Nyní položíme - li následující 

praemissy: 1) ve státu Rakouském panovati má právo a zákon (t. j. vůle 

veškerenstva státního), a nikoli hmotné násilí aneb libovůle jedněch nad 

druhými; 2) stát Rakouský skládá se z národův různorodých; 3) žádný 

národ nemá práva nad národem jiným, aniž má neb může užívati 

tohoto co prostředku k oučelům svým zvláštním."604 Z těchto premis se 

dostává Palacký k argumentaci srovnávající centralistickou, dualistickou 

a federalistickou koncepci fungování rakouské monarchie. Jedinou státní 

formou, která by odpovídala soudobému stavu vývoje jednotlivých 

rakouských národů, je pak federalismus. 

Česká politika vedená na půdě parlamentu však neměla dostatečné 

šance na úspěch, což se projevilo roku 1871 při jednání o státoprávním 

vyrovnání. Již v té době však měla česká společnost za sebou cennou 

zkušenost, jejíž dosah si však uvědomoval zřejmě jen málokdo. Jak 

upozornil ve své studii z roku 1968 Valentin Urfus, dovolávali - li se čelní 

představitelé české šlechty, velkostatkáři a další říjnového diplomu, 

nečinili tak ve jménu zemí koruny České, ale ve jménu každé korunní 

země zvláště, což jim při zachování základních rysů daného systému 

603 Ottův slovník naučný. Díl XII. Praha: Jan Otto, 1897, s. 559. 
604 PALACKÝ, František. Idea státu rakouského. Zde citováno podle: 
http://citanka. cz/patacky/isrl -2. htm! 
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zajišťovalo jasnou převahu při politických rozhodnutích.605 Idea českého 

státu tak byla oslabena tou politickou skupinou, která hrála ve 

stávajícím politickém systému nejdůležitější roli. To je jasně patrné na 

samotném předběžném znění fundamentálních článků, kde je kladen 

zvláštní důraz na rozlišení českého království a české koruny. Podle 

návrhu zemského zřízení je za „státoprávní samostatný úd habsburské 

monarchie" označena česká koruna, nikoli tedy pouze Čechy (české 

království), zatímco ve stejném zřízení bylo české království označeno 

za nedělitelné a nezcizitelné. Převládly tedy jednoznačně politické zájmy 

výše uvedených skupin: „Země koruny České měly býti spojeny 

nerozlučně osobou vladařovou, ale navzájem měly býti nezávislé."606 

Samotné hodnocení fundamentálních článků z roku 1871 a jejich 

významu je také více než rozporuplné: „Fundamentálky již nezastávaly 

jako deklarace ani v právnickém smyslu reální unii v zemích celé říše, 

neodporovaly jako deklarace uherskému vyrovnání potud, pokud jím 

bylo vsáhnuto v práva království a české koruny, nevzpíraly se uznati, 

co deklarace popírala, že jsou zvláštní společné zájmy Předlitavska, 

jejichž vyřizování svěřily predlitavskému sjezdu delegátů, nemluvily o 

generálním sjezdu české koruny."607 

Existovala vůči hlavnímu politickému proudu v Čechách i alternativní 

vize českého státu? Marxističtí historikové nabízejí na tuto otázku své 

jednoznačné ano, česká historiografie po roce 1989 se k tomuto 

problému staví značně skepticky. Na rozdíl od austroslavistického 

programu české politické elity schází této vizi na první pohled 

kontinuita. Karel Kosík, jeden z největších znalců radikální demokracie, 

k tomuto problému poznamenává, že alternativa austroslavistického 

konceptu českých zemí se objevuje ve druhé polovině 19. století pouze 

dvakrát: „roku 1848 v programu radikálních demokratů a v 90. letech 

605 URFUS, Valentin. Vývoj českého národa po roce 1848. In: PELÁN, Jan (ed.). Lid, 
národ a stát v našich dějinách. Praha: Socialistická akademie, 1968, s. 76. 
606 TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do 
dnešní doby. Díl II. Praha: Československý kompars, 1932, s. 278. 
607 Tamtéž, s. 258. 
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v politickém pokusu levého křídla omladiny".608 Představiteli prvního 

pokusu o alternativní vizi jsou Josef Václav Fric a Emanuel Arnold. 

Zatímco Arnoldův koncept se však po roce 1849 dále nerozvíjí, J. V. Fric 

jde dále a v 60. letech 19. století poprvé jasně zdůvodňuje nutnost 

existence samostatných Čech.609 Přestože je ve Fricově politickém 

myšlení jasně patrný významný myšlenkový posun, který prodělal v 

průběhu 40. - 60. let 19. století, jeho názory v české společnosti příliš 

nerezonovaly. Scházely mu politické zkušenosti, dlouho byl odříznut od 

dění v Čechách a většina české společnosti mu nikdy neodpustila zajetí 

Lva Thuna v průběhu pražské revoluce 1848 a jeho důsledky. „Frič 

boural v 60. letech austroslavismus od střechy, ale základem 

nepohnul".610 Druhá alternativa, alternativa Arnoldova, se k otázce 

státoprávní vůbec nevztahuje a jeho vize se týká jen a pouze sociální 

otázky.611 

České elity se tedy pokoušely v průběhu druhé poloviny 19. století 

zformulovat svou vizi českého státu několikrát. Při těchto svých snahách 

oscilovaly mezi přirozeněprávním a historickým pojetím, mezi vztahem 

zemí koruny České navzájem a vztahem jednotlivých zemí mezi sebou 

v rámci stávajícího řádu k císaři, resp. však od roku 1867 pouze k tzv. 

Předlitavsku. Jejich myšlenka se tak mohla jevit méně vzdělaným 

vrstvám české společnosti pod nánosem všech možných vrstev mírně 

problematicky. 

Jak však napsal ve své studii z roku 1968 Valentin Urfus, nejde o to 

srovnávat jednotlivé koncepty, jejich opodstatnění, jejich načasování, 

atd., ale „... rozhodující naopak z tohoto obecného pohledu zůstává, že 

tu v určitých podmínkách český národ řešil na nové organizačně vyšší 

úrovni svůj poměr k myšlence národního státu."612 Ve stejném sborníku 

pak Jiří Kořalka vyjadřuje tento názor: „Byl s ním spojen „pozitivně" 

608 KOSÍK, Karel. Česká radikální demokracie. Příspěvek k dějinám názorových sporů 
v české společnosti 19. století. Praha: SNPL, 1958, s. 292. 
609 Tamtéž, s. 294. 
610 Tamtéž, s. 295. 
611 Tamtéž, s. 296. 
612 URFUS, Valentin. Vývoj českého národa po roce 1848. In: PELÁN, Jan (ed.). Lid, 
národ a stát v našich dějinách. Praha: Socialistická akademie, 1968, s. 81. 
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[národ se státem - D.O.], tj. tím, že přebíral a udržoval některé 

příznačné rysy společenského a politického života státu, právě tak jako 

„negativně" tím, že některé další rysy se vytvářely v opozici a 

otevřeném odporu proti tomuto státu."613 V závěrečném shrnutí pak 

přímo konstatuje: „Bylo jistě velkým kladem, že za těchto okolností se 

v našich poměrech nemohlo vyvinout prušácké zbožňování státu jako 

výrazu nejvyšší moudrosti, ale na druhé straně nevznikl ani přirozený 

vztah státu a občana v duchu západoevropského liberalismu."614 

b) Češi a pařížské statistiky 

Česká komunita v Paříži byla jednou z nejmenších zahraničních 

komunit, které se kdy v zahraničí etablovaly a o nichž se v Čechách 

vědělo. Ve srovnání s americkými Čechy, kteří se snažili organizovat 

pokud ne přímo podle jednotlivých amerických států, které obývali, tedy 

alespoň geograficky,615 či ve srovnání s Čechy vídeňskými, kteří žili 

spolkovým životem již od 40. let 19. století,616 byla pařížská komunita 

opravdu malá, poněvadž nečítala více než 200 osob. Český národ byl 

však o „pařížských" Češích podrobně informován zejména poté, co zde 

dorazil politický emigrant J. V. Fric, který se zde věnoval své politické 

činnosti. Ve spojení s kolonií českých malířů, kteří zde od konce 40. let 

19. století přebývali, tvořila tato komunita kvintesenci českého 

politického života v zahraničí. Co do koordinace politických aktivit 

s Čechami se jim nemohl rovnat ani politicky uvědomělý, leč osamocený 

613 KOŘALKA, Jiří. Historie českého politického vývoje v 19. století. In: PELÁN, Jan 
(ed.). Lid, národ a stát v našich dějinách. Praha: Socialistická akademie, 1968, s. 44. 
614 Tamtéž. 
615 Srv. ECKERTOVÁ, Eva. Kameny na prérii: čeští vystěhova/ci v Texasu. Praha: NLN, 
2004. 
616 Srv. např. SOUKUP, František A. Česká menšina v Rakousku. Přehled vývoje české 
menšiny na území dnešní republiky Rakouské, zvláště ve Vídni. Praha: Národní rada 
československá, 1928 
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Vojta Náprstek v Americe,617 ani politicky izolovaný, leč činný Adolf 

Straka v Londýně.618 

Z politicky podchycených Čechů, kteří byli v Paříži aktivně činní 

vletech 1848 - 1851, známe s jistotou následující jména: J. E. 

Budenicki, Jean Hawelka, Vacslav Hlawatch, Joseph Hůlek, Ferdinand 

Náprstek, Vacslav Schkoda, architekt Jean Schimonek, Joseph Schmidt, 

P.Wojtech a jakýsi Kreitchi. Takto jsou zachyceni v seznamu 

podporovatelů Société slave de Paris, která vydávala politický časopis 

La Potogne - Journal des Slaves confédérés, Lekhits, Tchekhs, IHyriens, 

Bu/garo-Serbes et Ruthéniens.619 Tento časopis je výrazem snahy o 

aktivní organizaci politické emigrace rakouské monarchie po roce 1848. 

Tento časopis vycházel pouze v letech 1848 - 1851 a z pohledu 

celkového vlivu na politickou situaci ve střední Evropě byl jeho vliv zcela 

zanedbatelný. Pokud však nerezonoval v české společnosti, obrovské 

pozornosti se mu dostalo ze strany oficiálních míst. Spolek pro 

emancipaci a federatívni spojení Slovanů v Paříži, který tento časopis 

financoval, představoval jedno z radikálních mezinárodních uskupení 

mající za cíl ustavení slovanské federace o 50 miliónech Slovanů 

rozkládající se na území tehdejší rakouské monarchie až ke 

křesťanským oblastem Turecka.620 Tento spolek vyzval k účasti i např. 

Františka Palackého, což se stalo později jednou z výtek, kterou mu 

adresoval Lev Thun dva týdny po svém zatčení v Klementinu.621 

Kromě těchto politicky jasně profilovaných emigrantů se dochovaly 

v Registres des Naturalisations et admissions en domicile z let 1848 -

617 Srv. ŠOLLE, Zdeněk. Vojta Náprstek a jeho doba. Praha : Felis, 1994. 
618 Srv. PFAFF, Ivan. The Politics of Czech Liberation in Britain after 1849. In: 
FREITAG, Sabine (ed.). Exiles from European Revolutions. Refugees in Mid-Victorian 
England. London : Berghan Books, 1999, s. 135-146. 
619 La Poiogne - Journal des Slaves confédérés, Lekhits, Tchekhs, IHyriens, Buigaro-
Serbes et Ruthéniens. Roč. 1, č. 1, b.d. [duben 1848], s. 3; dále La Poiogne - Journal 
des Slaves confédérés, Lekhits, Tchekhs, IHyriens, Buigaro-Serbes et Ruthéniens.. 
Roč. 1, č. 2, b.d. [duben 1848], s. 8. Dále již bohužel seznam předplatitelů nebyl 
publikován. Češi však tvořili podle dostupných údajů cca 6% odběratelů, velkou 
většinu subskribentů tvořili Poláci. 
620 La Poiogne - Journal des Slaves confédérés Lekhites, Tchekhs, IHyriens, Buigaro-
serbes et Ruthéniens. Roč. 1, č. 1, b.d. [duben 1848] , s. 1. 
621 KOŘALKA, Jiří. František Palacký (1798-1876). Praha: Argo, 1998, s. 294. 
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1911 i zápisy týkající se asi 80 Čechů, kteří podali žádosti o naturalizaci 

či byli o své naturalizaci vyrozuměni. Do této kategorie jsme započítali 

nejen ty emigranty, kteří uvedli jako svou zemi původu Čechy či 

Moravu, ale také ty, kteří jako svou zemi původu uvedli Rakousko. Od 

roku 1885 se také sporadicky objevuje jako země původu Rakousko-

Uhersko.622 

Určit všeobecné tendence vývoje je v případě pařížských Čechů 

nesmírně obtížné. Jejich počet bohužel ani zdaleka neodpovídá 

požadavkům kladeným na kvantitativní výpočty. Přesto se můžeme 

alespoň pokusit popsat jejich chování... 

První zápisy týkající se roku 1848 jasně svědčí ve prospěch 

identifikace s Čechami, což je charakteristický rys, který přetrvává po 

celé sledované období II. francouzské republiky až do roku 1854, kdy se 

statistiky odmlčují.623 

Graf 1. Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí 

podle data přihlášení1848 - 1911 - průměrná křivka (Čechy) 

Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí podle data přihlášení 1848 -1911 
(průměrná křivka) 

Léta 

• Čechy Klouzavý prúměr/2 (Čechy ) 

622 Jedná se o zápisy z let 1885, 1887, 1894, 1903, 1910, 1911. 
623 Srv. Graf 1. Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí podie data 
přihlášení 1848-1911 - průměrná křivka - (Čechy) a Graf 2. Identifikace země původu 
u emigrantů z českých zemí podle data přihlášení 1848-1911 - průměrná křivka 
(Rakousko) 
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Graf 2. Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí 

podie data přihlášení 1848-1911 - průměrná křivka 

(Rakousko) 

Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí podle data přihlášení 1848 -1911 
(průměrná křivka) 

Léta 

• Rakousko Klouza\ý príimér/2 (Rakousko) 

V krátkém intermezzu let 1859 - 1860 můžeme sledovat pokles 

přihlášení se k Čechám, pro následující období (1861 - 1866) bohužel 

nedisponujeme dalšími údaji, které by potvrzovaly tento trend. Na konci 

60. let a na počátku 70. let 19. století jsme nicméně svědky nové vlny 

nárůstu přihlašování se k Čechám na úkor identifikace se s Rakouskem, 

což je trend, který končí rokem 1873. V následujícím období, tj. 1872 -

1884 jasně převládá identifikace se s Rakouskem, která se znovu 

objevuje v roce 1897 a potrvá s většími (1908) či menšími (1904) 

výkyvy až do konce celého sledovaného období, tj. do roku 1911. 

Zápisy k obddobí 1884 - 1896 jsou kompletní. V jejich případě jsme 

svědky téměř paralelního vývoje identifikačního chování: v průměru se 

pohybují obě identifikace na úrovni 50% pro Čechy i pro Rakousko, což 

je ostatně i údaj, který získáme při zahrnutí možných statistických 

chyb... 

Při bližším a přesnějším přezkoumání dané periody však zjistíme, že 

až do roku 1884 mírně ustupující identifikace s Rakouskem získává 

v roce 1885 na síle a klesá teprve o dva roky později, svého minima pak 
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dosahuje v letech 1889 a 1891, aby se vrátila ke svému maximu v roce 

1893. Identifikace s českými zeměmi dosahuje svého minima v roce 

1885 a nad identifikací Rakouska coby země původu „vítězí" v letech 

1887 - 1891, kdy znovu prudce klesá... Interpretace této výseče svědčí 

z globálního pohledu o tom, že identifikace se s Čechami a 

s Rakouskem probíhá cca od poloviny 70. let 19. století paralelně a 

jednotlivé výkyvy, které tendenční křivka není schopna zachytit, se 

projevují jen v určitých okamžicích... Takovým příkladem sbližování 

může být i na konci sledovaného období, tj. v letech 1901-1911 

relativní propad počtu ztotožnění s Rakouskem na úkor vzestupu 

identifikace s Čechami v letech 1906 - 1907. 

Celkovou tendencí je však z globálního hlediska pokles identifikace 

země původu s Čechami na úkor nárůstů identifikace s Rakouskem.624 

Graf 3. České země: „státnľ identifikace podle data přihlášení 

(1848-1911) 
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Analýza českých imigrantů na základě data narození625 poukazuje 

stejně jako v případě Německa na fenomén spjatý s generačním 

624 Srv. Graf 3. České země: „státnľ identifikace podie data přihlášení1848-1911) 
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utvářením kolektivního vědomí státní přináležitosti... U ročníků 

narozených do konce 40. let 19. století jasně převládá identifikace 

s Čechami, imigranti narození po roce 1850 považují za svou „zemi 

původu" Rakousko... 

Graf 4. Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí 

podle data narození1787 -1880 (tendenční křivky) 

Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí podle data narozeni 1787 -1880 
(tendenční křivky) 

Léta 

• České země • R a k o u s k o — P o l y n o m i c k ý ( R a k o u s k o ) — P o l y n o m i c k ý (České země) 

Specifický vývoj postojů českých emigrantů, který ve všech ohledech 

vybočuje z dosud uvedených tendencí identifikace jednotlivých 

emigrantů se státem, je analyzován v následující kapitole. Svou roli zde 

podle našeho názoru sehrál nejen politický vývoj českého státu v 

19. století, ale také sociální a historické myšlení české společnosti. 

625 Srv. Graf 4. Identifikace země původu u emigrantů z českých zemí podie data 
narození1787-1880 (tendenční křivky) 
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V. „Exception tchěque"? 

1. „Přirozené hranice" českého národa? 

Devatenácté století bylo stoletím, v jehož průběhu došlo zřejmě 

k nejvýznamnějšímu posunu v chápání hranic. Nejde nám jen o 

teritoriální modifikace, ale především o to, že došlo - zřejmě poprvé -

k jasnému vytýčení oněch pomyslných čar, jejichž posláním je 

oddělovat od sebe cizí území. Rytmus dynamického, a místy pro 

samotné obyvatele až nepřehledného vývoje proměny státních hranic626 

určovala v první polovině 19. století především mezinárodní situace 

v Evropě: Francouzská revoluce přichází s požadavkem přirozených 

hranic, které napříště ztělesňují národní stát v jeho dokonalé 

přirozenosti a to vše ve smyslu státovědných organických teorií 

novověkých filosofů. Napoleonské války tento požadavek uvádějí do 

praxe. Později došlo pod vlivem probuzené vlny nacionalismu k 

formování nových států v oblasti rakouského Nizozemí a lucemburských 

regionů. Jejich situace je jiná, není možno hovořit o přirozených 

hranicích, poněvadž ty od sebe oddělují jen Lucembursko a Prusko, 

Lucembursko bylo navíc rozděleno a samostatné velkoknížectví, jehož 

vznik garantovaly evropské mocnosti, tvoří jen jakýsi „zbytkový" stát. 

Ke slovu se tedy dostávají - dobovou terminologií - zemské hranice, 

které se stávají státními hranicemi, a hranice politické, které jsou 

ustaveny coby neorganická, leč byrokraticky nutná podmínka fungování 

států, především však mnohonárodnostních soustátí. V průběhu 

revoluce v roce 1848 došlo především v multinacionálních státech 

k vyhrocení národnostní problematiky, které se později promítne 

626 Srv. kapitolu IV. Pařížské statistiky. 
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v ustavení národnostních a jazykových hranic. O něco později, tj. v 60. -

80. letech 19. století, hraniční „orgie" vrcholí: zatímco 

v multinacionálních říších dochází k ustavování dalších a dalších hranic, 

oddělujících od sebe země, národnosti, jazyky nebo ekonomické 

jednotky, v případě nově ustavených národních států jako Německo a 

Itálie dochází ke slučování starých hranic a jejich nahrazování novými. 

V obou těchto případech určuje terminologii těchto hranic stát, nikoli 

menšinové skupiny jako v případě velkých multinacionálních říší. Přesně 

na hraně tohoto období dochází ve velké většině států k oficiální 

kodifikaci hranic. 

Zejména druhou polovinu 19. století je tedy možno 

charakterizovat jako období „inflace" hranic: Ottův slovník naučný, ono 

kompendium vědění 19. století, podává velmi přesnou právnickou 

definici slova hranice, včetně jejího historického vývoje.627 Určuje také 

velmi přesně a detailně zeměpisnou hranici Čech, fakticky však Ottův 

slovník naučný uvádí v případě českých zemí tyto hranice:628 

přirozenou 

zemskou 

politickou 

národnostní 

národopisnou 

jazykovou 

a hranici mocnářství. 

Všechny tyto hranice tvořily hranice Čech. Při podrobnějším 

rozboru hesla „Čechy" v Ottové slovníku naučném však zjistíme, že 

důraz na „zemské" hranice je kladen jen při definici západních a 

jihozápadních hranic Čech,629 zatímco v případě popisu východních a 

jihovýchodních hranic se slovo „zemská hranice" objevuje jen jednou a 

627 Ottův slovník naučný. Díl XI. Praha: Jan Otto, 1897, s. 754. 
628 V následujícím výčtu opomíjím hranice geologických útvarů, atd. 
629 Srv. Ottův slovník naučný. Díl VI. Praha: Jan Otto, 1893, s. 37, 87, 88, 92, 93; 
Alternativně je zde tato hranice zastoupena označením „hranice česká" - Srv. Tamtéž, 
s. 49, 88, 135. 
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dominuje zde popis „národnostní" hranice.630 Slovní spojení „hranice 

českého státu" jako takové se pak objevují jen v kontextu stručného 

seznámení čtenáře s historickým vývojem v 15. století. Nereflektovaná 

rovina definice tohoto hesla může poukazovat na fakt, že český národ si 

nebyl jasně vědom hranic svého státu. Které to byly: přirozené, zemské, 

politické, národnostní nebo jazykové? Jakou roli hrály tedy hranice 

v českém myšlení 19. století? 

a) Mýtus přirozených hranic v 19. století 

Teoretickým a zřejmě nejpropracovanějším konceptem hranic, 

který stál v úzké součinnosti s organickým pojetím státu a národa, se 

stal koncept „přirozených hranic". Mýtus a politické využití motivu 

„přirozených hranic" se poprvé artikulovaně objevuje v průběhu 

Francouzské revoluce, kde tuto „sekulární doktrínu", jež se stala na 

dalších více než 150 let hlavním hybatelem evropských konfliktů, 

formuloval ve svém slavném projevu z 31. 1. 1793 Danton: „Ses limites 

[les limites de la France - D.O.] sont marquées par la Nature; nous les 

atteindrons toutes des quatre points de ľ horizon, du coté du Rhin, du 

coté de I 'Océan, du coté des A l p e s . c e n 'était pas un état de fait que 

ces hommes alléguaient; c'était un droit naturel qu'i ls 

revendiquaient."631 Ve skutečnosti však Danton ve svém projevu pouze 

opakuje geografické vymezení hranic Gálie, jak je ve svých Zápiscích 

uvedl již César: Atlantický oceán, Pyreneje, Alpy a Rýn. „Přirozené" 

hranice Francie jsou tedy především hranicemi bývalé římské říše,632 a 

pokud se na počátku těchto úvah hovoří o Francii jako o „čtyřhranu", 

není tomu náhodou. Rýn a Alpy se však stávají zaklínadlem přirozených 

630 Ottův slovník naučný. Díl VI. Praha: Jan Otto, 1893, s. 124. 
631 FEBVRE, Lucien. Frontiere: le mot et la notion. In: Týž. Pour Une Histoire á part 
entiěre. Edition de 1'École des Hautes Etudes en Sciences sociales: Paris, 1982, 
2. vydá ní, s. 20-21. (l.vydání 1962) 
632 Tamtéž, s. 21. 
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hranie teprve od 17. století, v 15. -16. století byly „přirozené hranice" 

Francie vymezeny čtyřmi řekami: Rhône, Saône, Meuse, Escaut.633 

Koncept francouzského čtyřhranu je však postupně zapomenut a pod 

vlivem přesnějšího vymezování hranic v průběhu 19. století nahrazen 

slavným příměrem k francouzskému „hexagonu". 

Nezanedbatelnou roli hrál při vzniku konceptu „přirozených 

hranic" vliv romantické filosofie Jeana-Jacquese Rousseaua a návrat k 

přírodě, jehož hlasatelem se tento filosof-samouk stal. Mapa Evropy 

nebyla podle něj nic víc, než jen „dílem přírody".634 Život v souladu 

s přírodou tedy musel vést národ zákonitě k touze následovat přírodu a 

tedy i k ustavení „přirozených hranic". 

Ze stejných premis vychází i německé odvolávání se na teorii 

přirozených hranic. Ilustrací může být výrok pruského panovníka 

Bedřicha II., který v roce 1746 označuje na základě rozboru německých 

map za přirozenou hranici Německa na západě Rýn: "II n 'y a qu 'á 

prendre en main une carte géographique pour se convaincre que les 

bornes naturelles de cette monarchie semblent s'étendre jusqu'au 

Rhin, dont le cours paraít formé exprés pour séparer la France de 

l'Allemagne, marquer leurs limites et servir de terme á leur 

domination."635 Pokud tedy hrála v německém myšlení o západní hranici 

zásadní roli teorie „přirozených hranic" na Rýně, v případě německých 

hranic na východě a na jihovýchodě tomu tak nebylo. V průběhu celého 

19. století byla východní území Pruska a posléze Německé říše vnímána 

jako území určená k poněmčení, pozdější Drang nach Osten je jen 

důsledkem tohoto vývoje. Namátkou zde uveďme zásadní dílo Josepha 

Partsche z konce 19. století, který vydává v roce 1895 anonymně spis 

Grossdeutschland und Mitteleuropa um das Jahr 1950, v němž 

zdůrazňuje definici západních hranic Německa, která je založena na 

argumentu „přirozených hranic", zatímco v případě hranic na východě a 

633 Tamtéž, s. 22. 
634 SCHULZ, Hans-Dietrich. Deutschlands "natürliche" Grenzen. In: DEMANDT, 
Alexander (ed.). Deutschlands Grenzen in der Geschichte. München, Verlag C.H.Beck, 
1991, s. 32. 
635 Tamtéž, s. 33. 
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na jihovýchodě Partsch podmiňuje jasnou hranici budoucí válkou 

s Ruskem.636 

Pro vývoj teorie přirozených hranic ve střední Evropě sehrál 

významnou roli Johann Gottfried Herder a jeho pojetí filosofie dějin. 

Herder kráčí ve stopách J. J. Rousseaua, opouští však jeho 

„romantizující" pojetí přírody a věci nahlíží perspektivou teleologického 

vývoje lidstva k dokonalosti, tj. k humanitě. Jeho pojetí vztahu národa a 

země, jíž tento národ obývá, představuje organické pojetí, které vychází 

z vidiny celku (lidstva), v němž je každému národu přiřčena jedna 

jediná funkce. Lidé se stejně jako zvířata či rostliny přizpůsobují 

klimatu, v němž žijí, a to nejen fyzickým vzhledem,637 ale také - a to 

především - svými charakterovými vlastnostmi, které jsou dále určovány 

také souvztažností s dalšími národy (viz např. vztah Němců a Slovanů). 

Němci se tak například rozvíjeli v oblasti s rozdílným klimatem, čímž se 

stali odolnými vůči různým vlivům a také jejich tělesná stavba se pod 

vlivem podnebí mění, díky čemuž jsou jako by předurčeni k výbojům a 

dobyvačným válkám.638 Naproti nim Slované jsou povahy mírné, 

neválečné, táhnou za Němci a obsazují území, jenž předtím Němci 

dobyli a opustili, věnují se zemědělství, hudbě, jsou pohostinní a zdatní 

obchodníci.639 Všechny tyto vlastnosti jsou však u Herdra dány a 

ovlivňovány především faktem, že tyto národy obývají nejkrásnější 

území Evropy, díky čemuž se u nich mohly všechny výše uvedené 

vlastnosti zdárně rozvinout. 

Ve středoevropském prostoru odeznívají ohlasy teorie 

přirozených hranic mnohem později, nežli v západní Evropě. Zatímco 

v západní Evropě došlo v naprosté většině případů v průběhu 19. století 

636 Tamtéž, s. 55. 
637 K tomuto problému srv. HERDER, Johann Gottfried. Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit. (Hrsg. Von Martin Bollacher). Johann Gottfried Herder 
Werke, Band 6. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1989. Především kniha 
7 a 8. 
638 HERDER, Johann Gottfried. Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit.ittrsq. Von Martin Bollacher). Johann Gottfried Herder Werke, Band 6. 
Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1989, s. 691. 
639 Tamtéž, s. 697-8. 
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ke splynutí hranic státu s hranicemi národa, čímž byl požadavek 

„přirozených hranic" neutralizován, ve střední a ve východní Evropě 

existovalo v té době ještě stále několik konglomerátů států, jejichž 

různé hranice se nepřekrývaly. Zajímavou poznámku uvádí v tomto 

kontextu Anton Springer, který se věnuje rozboru pojmu „Rakušan": 

„Wir sind nicht aus Naturnothwendigkeit Östreicher, wie der Französe 

und Engländer sich unmittelbar als Französe und Britte fühlen, wir sind 

es nur aus politischem, berechnetem Interesse und sind es nur soweit 

dies letztere reicht."640 Jeho glosa svědčí o tom, že politické myšlení 

kladlo v 19. století mnohem větší důraz na „přirozenost", nežli dnešní 

kontext. 

Východiskem z této složité situace se tak mohlo jevit využití 

konceptu přirozených hranic, které však byly zejména od roku 1848 

definovány spíše za pomoci geopolitických a geostrategických premis. 

Klasickým příkladem tak může být měnící se definice střední Evropy a 

jejího „centra", které se posouvalo pod vlivem vývoje politické situace 

v Evropě od Frankfurtu k Vídni641 a později dokonce až k Bělehradu.642 

Ústřední roli hrál přesto ve všech podobných teoriích Dunaj coby hlavní 

evropská tepna. 

b) Česká historiografie a mýtus „českého bastionu" 

Tím, kdo v českém myšlení položil základy romantického pojetí 

přirozených hranic českého národa, je bezesporu František Palacký. 

5/10 SPRINGER, Anton. Österreich nach der Revolution. Leipzig: Verlag von Immanuel 
Müller, 1850, s. 47. 
641 Srv. tzv. dopis Palackého do Frankfurtu. ČERNÝ, Jan M. Boj za právo. Sborník aktů 
politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými. 
I.část. Praha: Bursík a Kohout, 1893, s. 112-118. 
642 Srv. ŽÁČEK, Václav. Episstolarni dnevnik Františeka Zaha 1860-1878. Novi Sad: 
Nikola Petrovič, 1987, s. 135: „Belgrad ware die Hauptstadt oder der Congressort all 
der Kronländer des grossen Kaiserreiches." 
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Zajímavý je v tomto kontextu posun, k němuž došlo v pasáži věnované 

úvodnímu geografickému popisu českých zemí, zejména však jejich 

západním hranicím. V německém vydání Geschichte von Böhmenz roku 

1836 použil František Palacký v této úvodní pasáži text svého kolegy 

z Královské české společnosti nauk Františka Maxmiliána Zippeho643, 

zatímco v českém vydání nahradil tento přetisk cizího textu vlastní 

zkrácenou verzí geografie českých zemí.644 Právě zdůraznění 

geografických podmínek, v nichž se český národ vyvíjel, jej vedl pod 

vlivem Herderovy filosofie k rozvinutí teorie o Slovanech jakožto 

mírumilovném národě, kterou pak aplikuje na české dějiny.645 

V českém vydání vychází Palacký téměř doslovně z Herderovy 

filosofie dějin. „Příroda sama, ukončivši a uspôsobivší Čechy co zvláštní 

celek, předustanovila tím hlavní ráz historie české."646 Podle něj 

ovlivňují geografické podmínky rozvoj národa, ať již tou či onou měrou. 

Češi jsou podle něj na jedné straně svým přirozeným prostředím značně 

omezováni, neboť hraničními horami striktně definovaný prostor 

neumožňuje početní růst českého národa, hraniční hory a nesplavné 

řeky omezují jeho obchodní expanzi a velká vzdálenost od moře 

znesnadňuje strategicky důležité zásobování solí. Na druhé straně však 

vedou tyto nepříznivé geografické podmínky k rozvinutí obchodního 

umu českého národa a k pokojnému rozvíjení pracovité, pokojné a 

podnikavé povahy Čechů. Palacký se v tomto místě shoduje s Herderem 

téměř ve všech bodech jeho charakteristiky Slovanů v Německu (např. 

jejich znalosti v oblasti kovohutnictví, plátenictví, jejich problémy se 

solí, atd.647) a v závislosti na jeho charakteristice různých národů 

konstatuje, že kdyby byly bývaly Čechy obývány národem dobyvačným, 

643 KOŘALKA, Jiří. František Palacký (1798-1876). Praha: Argo, 1998, s. 166. 
644 Tamtéž, s. 259. 
645 Tamtéž. K roli a k funkci konceptu českého národa coby národa „holubičích povah" 
srv. např. RAK, Jiří. Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy. Praha: H&H, 
1994. 
646 PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. I.díl. 
Praha: Bursík a Kohout, [b.r. - 1893], s. 4. (4.vydání) 
647 HERDER, Johann Gottfried. Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit.(j\rsq. Von Martin Bollacher). Johann Gottfried Herder Werke, Band 6. 
Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1989, s. 697. 
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mohly by díky svým horám být využity coby přirozená pevnost, odkud 

by bylo možno podnikat výpady do okolních států.648 

Čechy, „historické divadlo národu našeho",649 nacházejí se „ve 

středu a v srdci Evropy"650 a jsou samotnou přírodou ohraničeny 

věncem hor pohraničních. Řeky pramenící v těchto horách „spojují se 

téměř u prostřed země v jediný proud Labský".651 V dolině „téměř u 

prostřed země šíře"652 byla podle jedné z nejstarších pověstí založena 

na Libušin popud osada nesoucí název Praha. Palackého koncepce 

geografické polohy českých zemí je koncepcí středu, do nějž se sbíhají 

veškeré příběhy a děje národa českého. Tato koncepce má v jeho díle 

za cíl ospravedlnit „centralizaci" českých zemí a vrcholí konstatováním, 

že celé Čechy tvořily vždy jeden jediný politický celek a na jejich území 

se nikdy nenacházelo více na sobě nezávislých států.653 Od tohoto 

konstatování se také odvíjí Palackého koncept politické závislosti 

Moravy na Čechách. I v tomto případě začíná Palacký konstatováním, 

v němž hraje hlavní roli geografická poloha Čech a Moravy. Spojení 

obou útvarů má podle něj základ v samotné přírodě a není tedy 

náhodou, že v obou státech vládl vždy jen jeden národ.654 

Stejný koncept, tj. koncept středu a „země zaslíbené", používá ve 

svém díle i Václav Vladivoj Tomek. V jeho případě stojí za povšimnutí 

proměna, kterou prodělaly jeho Děje země české od prvního do třetího 

vydání: zatímco první vydání z roku 1843 začíná autor svou stať 

romantickým popisem polohy Čech a charakteristikou Čechů, v případě 

německého třetího a přepracovaného vydání tuto pasáž vypouští. 

Tomkovo pojetí vztahu přírody a národa, který ji obývá, působí ve 

648 PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. I.díl. Praha: 
Bursík a Kohout, [b.r. - 1893], s. 4. (4.vydání) Tím Palacký jasně naráží na Herderův 
koncept a zdůrazňuje tím mírumilovnost Cechů. K tomu srv. Herderovu charakteristiku 
vlivu obývaného území na jednotlivé národy. Srv. výše, pozn. 629. 
649 Tamtéž, s. 3. 
650 Tamtéž, s. 6-7. 
651 Tamtéž, s. 4. 
652 Tamtéž, s. 59. 
653 PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. I.díl. 
Praha: Praha: Bursík a Kohout, [b.r. - 1893], (4.vydání), s. 100. 
654 Tamtéž, s. 5. 
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srovnání s propracovanou Palackého koncepcí značně nekonzistentně: 

území jménem Čechy existuje již od nepaměti, geologické změny, které 

zde v pravěku probíhaly, probíhaly na již existujícím českém území.655 

Formování hor ukončilo vytváření finální podoby české krajiny: 

„S těchto se wšech stran obklíčena jest horami wysokými a hustými 

lesy, takže nepřátelé kterakkoliwěk mocní, bez weliké práce a obtížnosti 

nikterakž do země wniknouti nemohau. Ale prostředek této země pokryt 

jest polemi úrodnými, krásným i lukami a zahradami, w kterých 

obywatelé wše, čehož potřebují, w hojnosti nalézají, ,.."656 Vliv 

Palackého je zde jasně patrný, přestože již vlastní obrazový doprovod 

Tomkových Dějů z roku 1843 koncepci Čech coby státu jasně 

ohraničené pohraničními horami, popírá: ze tří doprovodných mapek, 

kam patří 1) Čechy ve 12.století s rozdělením na děkanství a na župy, 

2) Říše Boleslava II. okolo roku 990 a 3) Říše Karla IV. - neodpovídá 

této koncepci ani jedna.657 

Koncept středu je však konceptem, který si jak Palacký, tak i 

Tomek politicky instrumentalizovali ve prospěch emancipačního úsilí 

českého národa. Ve skutečnosti totiž oba přebírají herderovské pojetí 

„středu", které zásadním způsobem ovlivnilo myšlení jungmanovské 

generace českých intelektuálů.658 Koncept středu byl svůdný především 

z důvodu své blízkosti mýtickému myšlení,659 s nímž se mohly první 

generace obrozenců snáze identifikovat. 

Poněkud neorganicky pak Tomek zařazuje do svého pojednání 

v prvním vydání svých Dějů také Herderovu koncepci Slovanů, kterou 

převzal již Palacký a kterou se snaží aplikovat na případ českého národa 

v minulosti i Tomek,660 přestože mu vlastně chybí úvodní pojednání o 

655 TOMEK, Wacslav Wladiwoj. Děje země české. Praha: Kronberger a Řiwnáč, 1843, 
s. 3. 
656 Tamtéž, s. 1. 
657 Srv. tamtéž, přílohy (vložené mapy na konci knihy). 
658 MACURA, Vladimír. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. 
Praha: H&H, 1995, s. 171. 
659 K tématice „středu" v české mytologii, srv. např. z poslední doby TŘEŠTÍK, Dušan. 
Mýty kmene Čechů. Praha: NLN, 2003. 
660 TOMEK, Wacslav Wladiwoj. Děje země české. Praha: Kronberger a Řiwnáč, 1843, 
s. 1-2. 
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vztahu přírody a národa. Tomkova koncepce vztahu země a národa je 

konceptem statickým, nepropracovaným, schází mu hlubší pojetí 

vycházející z pojetí filosofie dějin, která je pod vlivem Herdra u 

Palackého jasně patrná. U Tomka však působí stejný koncept staticky, 

poněvadž jej autor jen mechanicky přejímá. Směrodatným je však pro 

nás fakt, že autor, který v první verzi svých dějů tuto romantickou 

představu do svého textu přejímá, ji z něj později vylučuje. Svědčí to 

jednak to silném vlivu romantického pojetí „přirozených hranic" českého 

národa v 1. polovině 19. století, který se tak promítá i do Tomkova díla, 

stejně jako i o významné proměně, kterou tento pojem v myšlení české 

společnosti musel prodělat. Pokusme se tedy analyzovat základní prvky 

tohoto procesu.... 

První otázkou, kterou si můžeme položit, je, v jakém kontextu se 

u těchto autorů vyskytuje slovo hranice? Při srovnání českého a 

německého originálu Palackého Dějin zjistíme, že pokud používá 

v případě německého vydání z roku 1836 slova Gränzen, Begränzung či 

slovesa umgränzen, begränzen, v případě českého vydání z roku 1848 

převažují v textu na těch místech, kde Palacký používá v němčině 

Gränzen, slova pomezí a meze. Jediným slovem, které by mohlo 

alespoň přibližně odpovídat českému slovu pomezí, je německé 

Gränzwall.661 Stejná situace se opakuje i v případě díla Václava 

Vladivoje Tomka: zatímco na počátku 60. let používá v případě 

polemiky s německým historikem Ernestem Ludwigem Dümmlerem, 

který ve svých spisech popíral jednotnou knížecí vládu v raně 

středověkých Čechách, pojmu die Landesgränzen, který mu slouží 

k vytýčení území obsazeného Lučany, Pšovany662, atd., ve svých Dějích 

země české z roku 1843 však ve shodné pasáží používá abstraktní a 

661 PALACKÝ, František. Geschichte von Böhmen. I.díl. Praha : Kronberger und Weber, 
1836, s. 6. 
662 TOMEK, Wenzel Wladiwoj. Apologie der aeltesten Geschichte Boehmens gegen die 
neueren Anfechter derselben. In: Abhandlungen der königlichen. Böhmischen 
Gesellschaft der Wissenschaften, 2.Folge, 13.Band, Prag, 1863, s. 20-21. 
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neurčité okolo: „okolo uprostřed Čechové", „okolo hor Krkonošských".663 

I v tomto spise se setkáme se slovem hranice, to používá v případě 

Šumavy a bavorské hranice,664 v případě Saska však hovoří znovu jen o 

pomezí.665 

Poukazuje tento fakt na to, že české myšlení v době 

předbřeznové nedisponovalo konkrétním a jasným pojmem k překladu 

německého slova die Grenze? Mše tomu nasvědčuje. Jsme tedy svědky 

zajímavého paradoxu: pochází-li německé slovo die Grenze ze 

slovanských jazyků, přičemž podle jistých pramenů se jedná o slovo 

převzaté přímo z češtiny,666 v průběhu dějin se jeho pojem v českém 

prostředí díky historickému vývoji českého národa v rámci většího 

nadnárodního celku vyprázdnil a byl nahrazen pomezím. České země 

měly sice své hranice, jejich garantem však byla centrální vláda ve 

Vídni, na níž přešly i pravomoce týkající se českých hranic, čímž se 

starost o tuto problematiku ocitla zcela mimo oblast působení českých 

kruhů. Tento vývoj poté zamezil vývoji slova v českém prostředí. 

Lucien Febvre popisuje ve své slavné stati organický vývoj slova 

hranice ve francouzštině a snaží se vysvětlit vývoj tohoto pojmu v přímé 

souvislosti s historickou a politickou situací ve Francii od středověku až 

po současnost.667 Ve francouzštině korespondují pojmu hranice tři 

slova: des confíns, des Umites, des frontiěres. V prvém významu máme 

na mysli blíže neohraničené území kolem existující i neexistující 

demarkační linie, ve druhém významu se již jedná o přesně vymezenou 

demarkační linii, ve třetím významu se jedná o slovo označující přesně 

vymezené území, jež má být bráněno proti cizím vpádům.668 Slovo la 

frontiěre však prošlo od středověku do současnosti významným 

663 TOMEK, Wacslav Wladiwoj. Děje země české. Praha: Kronberger a Řiwnáč, 1843, 
s. 15. 
654 Tamtéž, s. 51, 57. 
665 Tamtéž, s. 77. 
666 Viz výše. 
667 FEBVRE, Lucien. Pour Une Histoire á part entiěre. Paris: Edition de 1'École des 
Hautes Etudes en Sciences sociales, 1982, 2.vydání, s. 11-24. (l.vydání 1962) 
668 Tamtéž, s. 23. 
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vývojem: na počátku označovalo fasádu budov a přední linie armády.669 

V dnešním slova smyslu dochází k rozšíření tohoto slova teprve 

v 19. století, přestože jako takové je poprvé zachyceno již roku 1538.670 

Ke sblížení slov les limites a les frontiěres dochází na konci 17. století a 

tento vývoj je dovršen o století později. I dnes je však možno používat 

obou slov.671 K proměně tohoto vývoje dochází podle Febvra na konci 

16. století pod vlivem rostoucích ambicí knížat a panovníků menších 

státních celků, kteří se snaží upevnit svou suverenitu. K novému posunu 

dochází pak až za revoluce, kdy je přesně vymezen význam slova 

hranice (la frontiěre). Jeho přesné vymezení klade Febvre do úzké 

souvislosti s proměnami armádních zřízení a k celkové militarizaci 

francouzské společnosti za Velké francouzské revoluce.672 

Jak vyplývá z Febvrova článku, interpretace slova hranice 

v návaznosti na politickou geografii není dostatečná. Měla by se naopak 

odvíjet od vymezení státu samotného: „Tel type ď Etat, telle limite et, 

quand il y a lieu, telle frontiěre au sens militeria et politique du mot."673 

V českém kontextu je vývoj slova hranice o to zajímavější, že je 

možno jej paralelně srovnávat s němčinou, která si vlastně slovo die 

Grenze vypůjčila ze slovanských jazyků (podle některých teorií 

z polštiny, podle jiných z češtiny).674 Zatímco původně se ve všech 

jazycích používalo pro označení hraničních regionů či hraničních linií 

slovo Mark,bys které se vyvinulo z latinského margo, mnohem 

rozšířenějším a užívanějším slovem je od XV.století slovo die Grenze. 

Podle jistých pramenů se toto slovo poprvé objevuje ve XIII. století u 

669 Tamtéž, s. 11-12. 
670 Tamtéž, s. 12. 
671 Luden Febvre uvádí příklad z roku 1907 z traité de Droit Public International de 
Mérignhac, které vymezuje stát jako území „limité par les frontiěres". Tamtéž, s. 15. 
672 Tamtéž, s. 19. 
673 Tamtéž, s. 18. 
674 Srv. FEBVRE, Luden. Pour Une Histoire ä part ent/ěre. Edition de 1'École des 
Hautes Etudes en Sciences sociales: Paris, 1982, 2.vydání, s. 24. Odlišnou interpretaci 
nabízí DEMANDT, Alexander. Die Grenzen in der Geschichte Deutschlands. In: 
DEMANDT, Alexander (ed.). Deutschlands Grenzen in der Geschichte. München: 
C.H.Beck Verlag, 1991, s.21. 
675 Ottův slovník naučný uvádí dobové překlady krajina, Ukrajina, hranice. Srv. Ottův 
slovník naučný. Díl XVI. Praha: Jan Otto, 1900, s. 859. 
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Řádu německých rytířů, posléze se ve XIV. století rozšiřuje v Čechách a 

ve Slezsku, odkud se poté šíří do severního a jižního Německa. 

Nejstarší zachycená lexikální vrstva však v rozporu s naší teorií 

zachycuje v poslední třetině 18. století v oficiálních státních 

dokumentech slovo hranice, nikoli pomezr. „Prosba wznessena byla: 

zdaližby negwegse Ona [císařovna - D.O.] ty giž powědomé 

náboženftwj se týkagjcý Patenty... na Hranicých zemských strany 

zadrženj těch to země se wluzugjcých Ministellorum, a dowážegjcých 

zapowězených kněh negautuněgssý zřetel, a Whljdnost držeti, potřebné 

nařjzenj wydati chtjti neráčila?"676 I o osm let později nalezneme 

v Článcích sněmovních snesení z roku 1778 slovo hranice: „...takowý 

potěssitedlný duchownj vžitek zrostl, že na slezských a Morawských 

hranicech skrze swátost swatého biřmowánj 61629 dussj w prawém 

náboženstwj posylněno, neméně 153 do kacýřského neřádu padlých 

osob zase na dobrau a prawau cestu wjry přiwedeno..."577. Necelé 

století později však v českém překladu §6 březnové ústavy z roku 1849: 

„Meze říše i jednotlivých zemí korunních změněni být mohou jen 

zákonem."678 

Výskyt ve státních dokumentech je však v případě výskytu slova 

hranice výjimkou, zpravidla se v dochované excerpci jedná o abstraktní 

významovou rovinu: „přes hory a přes hranice",679 „hranice žádosti",680 

„hranice mezi mnau a nimi",681 „hranice přírody",682 atd. Pokud se slovo 

objevuje v dnešním pojmovém významu hranic, děje se tak pouze 

v jediném ustáleném spojení: slezské hranice. V tomto spojení jej užívá 

676 Lexikální archiv Ústavu pro jazyk český AV ČR, zápis k roku 1770, Články 
sněmovních snesení, s. 14, řádek 11. 
677 Srv. Lexikální archiv Ústavu pro jazyk český AV ČR, zápis k roku 1778, Článkové 
sněm.sn., s. 17, řádek 12. 
678 ČERNÝ, Jan M. Boj za právo. Sborník aktů politických u věcech státu a národa 
českého od roku 1848 s výklady historickými. Il.část. Praha: Bursík a Kohout, 1893, s. 
567. 
679 Lexikální archiv Ústavu pro jazyk český AV ČR, zápis k roku 1795: PUCHMAJER, 
Antonín Jaroslav. Geler I., 1795, s. 108, řádek 15. 
680 Tamtéž, zápis k roku 1803: Věřchr., 1803, s. 55, řádek 12. 
681 Tamtéž, zápis k roku 1806: Hlasatel I, 1806, s. 270, řádek 29. 
682 Tamtéž, zápis k roku 1811: MILTON, John (překlad JUNGMANN, Josef). Ztracený 
ráj. 1, s. 50, řádek 17. 
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Švanda683 a ve svých raných dílech i Božena Němcová. U ní je tento 

význam o to signifikantnější, že slezské hranice stojí v jedné větě 

v protikladu k bavorskému pomezí: „Mně [B. Němcové - D.O.] se zdá, 

jako bych byla třemi kroky celou vlast přeměřila: ze slezských hranic 

přes Prahu k bavorskému pomezí...."684 Při pokusu o zevšeobecnění 

můžeme říci, že hranice v dnešním slova smyslu se začínají používat 

v české literatuře teprve od 20. let 19. století, k jejich rozšíření a 

především pak k jejich zevšeobecnění však dochází mnohem později. 

Také používání slova „hranice" v češtině 19. století poukazuje na 

znaky stagnace ve vývoji tohoto slova. Pro první polovinu 19. století 

existuje v případě praktického použití slova hranice jen jedno ustálené 

spojení - „přejít hranice" či „překročit hranice", které je zde pojímáno 

v abstraktním slova smyslu, tj. odejít do ciziny, uprchnout.685 „Přes 

hranice" tak táhne Žižka v Sebraných básních a zpěvech Antonína 

Jaroslava Puchmajera z let 1795 a 1797, stejně jako nepřátelé Čechů 

v Děvíně Šebestiána Hněvkovského z roku 1829.686 Málokterý 

z literárních hrdinů 1. poloviny 19. století se na „hranicích" přímo 

zastaví, natolik konkrétní obrat je velmi neobvyklý. Pokud jde však o 

obranu země, tj. jejích hranic (v dnešním slova smyslu), nebránili 

Čechové při napoleonských válkách své „hranice", nýbrž pomezí: 

Ta zmužile vstříc vám kráčí [sýla zbrojné mládeže - D.O.] 

Jak to Karla slovo ráčí, 

Jak Franc tomu se nadál 

Bojoviště kdož obsadí? -

683 Tamtéž, zápis k roku 1814: ŠVANDA, Obraz m.Král.Hradce, 1814, obr. 4, rozd., s. 
191, řádek 30. 
684 Tamtéž, zápis k roku 1845: Květy, Němcová, Obr. Z ok. Dom. 
685 Databáze poezie 19. století - filtr 1782-1900, vyhledávané slovo „hranic*" - 556 
výskytů ve 2.46 sbírkách - z toho v cca 2/5 sbírek se jedná o význam slova „hranice" 
coby „ohniště" a vyskytuje se zejména v kontextu líčení osudů mistra Jana Husa, v 1/5 
sbírek se pak toto slovo objevuje v abstraktním spojení typu: „hranice mé 
představivosti", „hranice lidskosti", atd. Tento poslední příklad se objevuje především 
od 70.let 19. století. 
686 Lexikální archiv Ústavu pro jazyk český AV ČR, zápis k roku 1829: HNĚVKOVSKÝ, 
Šebestián. Děvín. 1829, s. 138, s. 137, s. 93. 
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Mírnost Cžeská to vám radí: 

„Jděte od pomezý dál!"687 

A jak nás upozorňuje stejný autor jinde, národy nepřebývaly na 

počátku 19. století ve svých hranicích, nýbrž ve svých mezích: 

Ze svých mezý vystoupili. 

By přátele obloupili, 

Kterýmž my jdem na pomoc. 

Své pomezý rozšiřují. 

Mečemž, kterýmž lid sužují, 

A nástiskem ukrutným, 

My v svých mezech přebýváme, 

Pokoj míti sy žádáme.688 

Ani další hrdinové literatury 1. poloviny 19. století se nevypravují 

ku hranicím, nýbrž „na pomezí". Například Emanuel Arnold se rozhoduje 

i přes nebezpečenství, které mu v Čechách kvůli zatýkání v roce 1849 

hrozilo, setrvat na českém pomezí a vyčkat uklidnění situace v Praze, 

poněvadž pobyt „za hranicemi", tj. v cizině by pro něj podle jeho názoru 

nebyl velkým přínosem.689 Jeho Popsání mé z Prahy až na pomezí 

zahraničné (1849) je pro nás zajímavé i z toho důvodu, že výstižně 

představuje další příklad zakořeněného mýtu „české kotliny". Poté, co 

Arnold opustil v květnu 1849 Prahu, se uchyluje do pohraničí, kde se 

ukrývá před policií. Na horách vyčkává východu slunce, aby se mohl 

kochat pohledem na český kraj: „...a nyní po ustoupení mlh vzezřel 

jsem krásu, jakou ještě nikdy oko mé nespatřilo: velký, kolem lesnatými 

horami ověnčený obraz krajiny české se mně objevil, na němž se 

rozkládala lidnatá města a vesnice v nesčíslném počtu červeně pokryta, 

687 STACH, Václav. Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli. Praha: Karel Hynek 
Thám, 1805, s. 77. Báseň Můj zhled na Cžecký pluk. 
688 Tamtéž, s. 82. Báseň My a oni. 
689 ARNOLD, Emanuel. Sebrané spisy. Praha: SNPL, 1954, s. 451. 
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uprostred kvetoucích zahrad, zelených palouků na nesmírných rovinách 

osením pokrytých, mezí čímž Labe a Ohárka protékaly a velké rybníky 

jako zrcadla se leskly."690 Je otázkou, zda je opravdu možno z vrcholu 

severočeského Rudohoří přehlédnout celé Čechy až k Šumavě, popis, 

který nabízí Arnold, však mnohem spíše odpovídá mýtu „české kotliny" 

tak, jak jeho základy položil např. František Palacký. Ostatně stačilo, 

aby se Arnold otočil směrem na severovýchod a také by zahlédl „kus 

Čech" - šluknovský a frýdlantský výběžek691.... Důležitý je však fakt, že 

Arnold se v průběhu celého svého pobytu mimo Prahu pohyboval na 

„pomezí", tu na českém, tu na saském, podle toho, na které straně hor 

se nacházel.692 Dokonce i v případě překročení „hranic", tj. odchodu do 

Saska, hovoří Arnold zásadně o překročení „pomezí": „...načež já hned 

pomezí domácí do cizozemska překročil."693 V dalším spisu Arnoldově 

však již nenajdeme o pomezí ani zmínku, přestože se ve svých 

Pamětech a vzpomínkách694 sepsaných s největší pravděpodobností ve 

druhé polovině 50. let 19. století695 také popisuje svůj útěk do Saska. 

Všude tam, kde dříve používal slova „pomezí", používá obrat 

„hranice".696 

Slovo pomezí nalezneme v nejstarší vrstvě především 

v překladech biblické literatury a v žaltářích, stejně tak však i v prvních 

historických dílech: „Král bez meskanj kázal pomezý osaditi..."697 Stejně 

tak se na konci 18. století utíká do Saska přes pomezý,698 a nikoli přes 

hranice, a pomezí země tvoří řeky: „Řeka Morawa teče na pomezy 

690 Tamtéž. 
691 Srv. dále. 
692 Tamtéž, s. 458, 460. 
693 Tamtéž, s. 462. 
694 Respektive V krátkých ukázkách. Srv. Tamtéž, s. 467-520. 
695 Doba sepsání je neznámá, v současné době jsou rukopisy ztraceny, údaj o tom, že 
byl rukopis sepsán v roce 1853, neodpovídá faktu, že v něm Arnold hovoří o své 
internaci v Lublani v roce 1854. Tarnt., s. 597. 
695 Tamtéž, s. 505, 516. 
697 Lexikální archiv Ústavu pro jazyk český AV ČR: zápis k roku 1796: PELCL, František 
Martin. Nová kronika česká, II., 1796, s. 103, řádek 24; dále zápis k roku 1783: 
STEINBACH. Malá kronika markrabstvímoravského, 1783, s. 6, řádek 1: „Markomanné 
ti od pomezých jméno dostali.../]; Tamtéž, zápis k roku 1798: BARTOLOMEIDES. 
Geografia, 1798, s. 55, řádek 28: „Reka Morawa teče na pomezy Uherském..." 
698 Tamtéž, zápis k roku 1794: TANDLER. Dok. Jednatel I., 1794, s. 134, řádek 9: 
„...on (...) tam do Saska přes pomezý prchl..." 
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Uherském..."699 Ve srovnání s výskytem slova hranice je užívání slova 

pomezí kontinuální, nejsou zde patrny tak velké rozdíly mezi oficiálním 

užíváním slova v dokumentech a jeho téměř výlučně abstraktní rovinou 

v literatuře. Tato situace se mění teprve v oněch 20. letech 19. století. 

V první polovině 19. století tedy vedle sebe existují dva 

abstraktní výrazy vztahující se k dnešnímu pojmu „hranice": „pomezí" a 

„hranice", přičemž pojem „hranice" je používán především 

v abstraktním, ustáleném spojení „přes hranice", tj. ve významu „do 

ciziny, v cizině". Dnešnímu významu slova hranice však stojí v češtině 

19. století nejblíže „pomezí", které je ve druhé polovině 19. století 

nahrazováno a postupně vytlačováno slovem „hranice". Konkrétní popis 

hranic nalezneme v 1. polovině 19. století jen v jediném případě - ve 

Slávě dcery Jana Kollára.700 1 zde se však Kollár uchyluje k použití slova 

hranice v případě popisu hraničních hor, nikoli tedy přesně vymezené 

linie: Beskydy jsou v jeho výkladu „částí Tater stanovující hranice mezi 

Polskem a Uhry",701 stejně jako hora Plač ve Štýrsku, která od sebe dělí 

Němce a Slovany, kde také používá slova „hranice".702 

O nejednoznačném vývoji české terminologie v případě češtiny 

19. století svědčí i rozšířený pojem Vojenské hranice. Jeho nejstarším 

výrazem je bezesporu latinský název Confinium militare, dobově 

označuje např. v románských jazycích pojem „confins" z dnešního 

pohledu celé pohraniční území, nikoli tedy přesně vymezenou hranici.703 

V němčině zní její název die MHitärgränze, poněvadž abstraktního 

vymezení celého území němčina nemá, zatímco v jihoslovanských 

jazycích se používá slovo krajina, jehož paralelou je ve starší 

němčině především slovo Mark, tedy oblast celého pohraničního území, 

699 Tamtéž, zápis k roku 1798: BARTOLOMEIDES, Geografia, 1798, s. 55, ř.28; dále 
tamtéž, zápis k roku 1806: TABLIC, Poezie I., 1806, s. 110, řádek 22: „....mezi nimi y 
Morawanům, gegichžto slawného totho času králowstwj Hron a Ipel pomezým byl..." 
700 KOLLÁR, Jan. Výklad čili Přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceři. Praha: 1832, s. 248, 
s. 458. 
701 Tamtéž, s. 248. 
702 Tamtéž, s. 458. 
703 FEBVRE, Lucien. Pour Une Histoire ä part entiěre. Paris: Edition de 1'École des 
Hautes Etudes en Sciences sociales, 1982, 2.vydání, s. 23. 
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které se nachází v místě předpokládané hranice, jež není přesně 

vymezena. Vojenská hranice jako taková pak představovala to, co 

v dnešní češtině označujeme pojmem „nárazníkové pásmo", které se 

nacházelo na jižní až jihovýchodní hranici rakouské monarchie. Dobové 

vysvětlení v Ottově slovníku naučném definuje „obvod"704 Vojenské 

hranice jako „dlouhý pruh [...] nestejné šířky" táhnoucí se od 

Jaderského moře přes jižní Chorvatsko a Slovinsko přes Banát až 

k k Sedmihradsku. V dnešní češtině se ustálil název vojenská hranice. 

Ten se však používá teprve od 2. poloviny 19. století a první výskyt 

tohoto slovního spojení je dokonce doložen teprve roku 1872!705 

Všechny významnější osobnosti českého kulturního, historického i 

politického života jako například František Palacký706, Karel Havlíček 

Borovský707 nebo Jan Neruda708 používaly až do konce 19. století slovní 

spojení „vojenské pomezi'"! O problémech s přechodem od slovního 

spojení vojenské pomezí k pojmu vojenská hranice svědčí i heslo 

v Ottově slovníku naučném, kde se jeho autor uchyluje ke slovům 

„pomezí", „pásmo", atd.709 

c) České hranice a mýtus „českého bastionu" v 19. století 

České hranice jako takové patří podle Roberta Lufta k jedněm 

z nejtrvalejších státních hranic v Evropě vůbec, poněvadž k jejich 

704 Dnes nemůžeme hovořit o tom, že by hranice měla svůj „obvod".... 
705 Lexikální archiv Ústavu pro jazyk český AV ČR, zápis k roku 1872: Osvěta, 1872, s. 
499, řádek 20. 
706 Tamtéž. PALACKÝ, František. O národech Uher. In: Časopis Českého muzea, 3, 4, 
s. 12, řádek 21: „...připočjtagjce k tomu [k Uhrám - D.O.] tak nazwané „wogenské 
pomezj" proti Turkům ležjcj, učini vssecko spolu 4790 mil čtwerečných." 
707 Tamtéž. BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Národní noviny, 1848. (zde citováno podle 
TOBOLKA, Spisy 2, s. 33, řádek 2. 
708 Tamtéž. NERUDA, Jan. Obrazy z ciziny. 1872, s. 316, řádek 10: „"Jakmile se obrací 
Ona k východu, tvoří přirozenou hranici mezi vojenským pomezím rakouským a 
zeměmi tureckými." 
709 Ottův slovník naučný. Díl XI. Praha: Jan Otto, 1897, s. 759. 
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přibližnému vymezení došlo cca kolem roku 1000.710 Američtí 

geografové však definují v roce 1963 západní, severní a severovýchodní 

hranice českého státu jako relativně nový fenomén, jejichž doba trvání 

kolísá mezi 100 - 200 lety. Nejstaršími hranicemi v Evropě vůbec jsou 

hranice mezi Španělskem a Portugalskem, Francií a Španělskem a 

švýcarské hranice, poněvadž ty všechny jsou starší 400 let.711 České 

hranice jsou tedy při komparativním pohledu mnohem mladší a 

v průběhu oněch dvou století prodělaly významné změny. Pokud však 

došlo k vymezení českých západních hranic takto pozdě, proč se 

neprojevují tyto změny v českém myšlení, resp. v českém kontextu 

sociálních projevů, kam spadá i vývoj jazyka, mnohem dříve, než ve 

2. polovině 19. století? 

K zásadním modifikacím hranic českého státu docházelo od 

poloviny 18. století především v oblasti Slezska, k menším modifikacím 

pak docházelo především mezi Čechami a Saskem a Čechami a 

Bavorskem. V obou případech se však jednalo o menší úpravy, na něž 

dohlíželo rakouské ministerstvo vnitra, do jehož kompetence spadaly 

jak říšské, tak i zemské hranice. Proměny či posuny hranic však měly na 

sociální myšlení obyvatelstva jen velmi omezený vliv, neboť 

„socializace" tohoto prostoru probíhala velmi pomalu.712 K zásadnímu 

rozvoji procesů, které by měly přímý a bezprostřední dopad na život 

jednotlivce v pohraničí, docházelo teprve především v průběhu 

2. poloviny 19. století v rámci zavádění pasů, propustek a dalších 

710 LUFT, Robert. Alte Grezen" und Kulturgeographie. Zur historischen Konstanz der 
Grenzen Böhmens und der böhmischen Länder. In: LEMBERG, Hans (ed.). Grenzen in 
Ostmitteleuropa im 19. und 20Jahrhundert - Aktuelle Forschungsprobleme. Marburg: 
Verlag Herder-Institut, 2000, s. 96. 
711 GILFILLAN, Colum. Die Dauerhaftigkeit der europäischen Grenzen. In: POUNDS, 
Norman John Greville. Political Geography. New York: Random House, 1963, s. 29. 
712 PACHOLKIV, Svjatoslav: Das werden einer Grenze: Galizien 1772-1867. In: 
HEINDL, Waltraud, SAURER, Edith (Hrsg). Grenze und Staat: Passwesen, 
Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen 
Monarchie 1750-1867. Wien: Böhlau 2000, s.520. 
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byrokratických nařízení a opatření, které vedly k finálnímu ustavení 

„státního občanství" v té podobě, v jaké jí známe dnes.713 

Fakticky však můžeme tvrdit, že k výraznějším modifikacím 

hranic v Čechách již v 19. století nedocházelo. Zřejmě právě tento fakt 

má na svědomí relativní stabilitu a kontinuitu pojímání hranic, resp. 

pomezí v českém myšlení: v Čechách se o hranice nevedly války, neboť 

na západě byly Čechy ohraničeny těžko atakovatelnými horami, na 

východě sousedily jen s rakouskými zeměmi. Jedinou problematičtější 

zemí koruny České bylo snad Slezsko, jehož nacionalizace však 

probíhala mnohem pomaleji a navíc jej značně komplikovalo i trojí 

nacionálni štěpení (Poláci, Češi, Němci), které se křížilo s náboženskými 

faktory. Přesto jsme v případě svědky ustáleného pojímání slovního 

spojení slezská hranice i v době, kdy se v ostatních případech užívá 

pojmu pomezí. Důvodem je jednak vývoj vztahu Slezska k Čechám, 

jednak potom vývoj Slezska jako takového: po válce o dědictví 

rakouské, kdy na základě berlínského míru z 28. července 1742 zůstala 

knížectví těšínské, opavské, nisanské a krnovské pod rakouskou 

správou jako pozůstatek Slezska, roku 1782 se však stalo součástí 

Moravy a od roku 1850 do roku 1919 získává rakouské Slezsko v rámci 

monarchie postavení samostatné korunní země. Krátkým intermezzem 

je znovu připojení Slezska k Moravě, k němuž došlo 15.listopadu 1860 a 

skončilo o pět měsíců později 29.března 1861. Tyto modifikace, které 

musela reflektovat i široká veřejnost, se podepsaly i na specifickém 

postavení slezských hranic v českém historickém povědomí. Jedná se 

vlastně o území, o jehož hranicích se nepřetržitě hovořilo od poloviny 

18. století až do 60. let 19. století, zatímco modifikace hranic, k nimž 

docházelo mezi Rakouskem a Bavorskem se vzhledem ke svému 

charakteru úpravy místních potoků či lesů na národní úrovni nestaly 

nikdy předmětem vášnivějších debat. 

713 Srv. výše kap. II. Migrace v Evropě v 19. století a jejich vliv na formování 
národních společností. 
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Za zásadní zlom v pojímání problematiky českých hranic tedy 

můžeme považovat rok 1849. V době zasedání parlamentu v Kroměříži 

vystupuje František Palacký společně s Adolfem Fischhofem 

s požadavkem odhlasování nedělitelnosti území habsburské monarchie. 

Součástí tohoto návrhu je také jasně formulovaný požadavek na 

ustavení přesných hranic - „die Grenzlinien" - a kritérií, podle nichž má 

k jejich ustavení dojít.714 Pokud se tedy napříště hovořilo o českém 

národě a o jeho požadavcích, obsahoval v sobě tento požadavek 

latentné i jasné vytýčení hranic českých zemí jako takových. Slovo 

pomezí mizí po roce 1848 postupně ze slovníku české společnosti a 

nahrazuje jej konkrétní výraz „hranice". Kromě roku 1848 je zde dalším 

zlomem i počátek 70. let 19. století, kdy dochází k nahrazení slovního 

spojení vojenské pomezís\om ím spojením vojenská hranice. 

Mýtus „české kotliny", „böhmischen Kessel", „Festung Böhmen", 

„Bastion" nebo i „Zitadelle Böhmen" je však pevnou součástí české 

politické „mytologie" po dobu téměř celého 19. století. Jedná se tedy o 

pouhý mýtus, který vzniká na průsečíku doznívajících romantických 

požadavků „přirozených hranic" a organického pojetí státu a národa, 

nebo zde máme co do činění s faktickou realitou, která byla do podoby 

mýtu českým myšlením jen „upravena"? 

Již zmiňovaný Robert Luft nabízí zcela věcné vysvětlení: 

v protikladu k rozšířenému mýtu přirozených hranic hraje fakticky hlavní 

roli ekonomická neprostupnost pohraničních regionů, které spolu 

sousedí. Nejedná se tedy o geografické podmínky, které definují hranici 

jako takovou, „sondern insbesondere der niedrige Grad der der 

grenzregionalen ökonomischen und bevölkerungsmässigen Entwicklung, 

der massgeblich für die ungewöhnlich hohe zeitliche Stabilität dieser 

politischen Grenze in Mitteleuropa wurde."715 Vývoje železniční sítě ve 

střední Evropě dává jeho domněnce zapravdu: do roku 1850 existovala 

714 LUFT, Robert. Alte „Grenzen" und Kulturgeographie. Zur historischen Konstanz der 
Grenzen Böhmens und der böhmischen Länder. In: LEMBERG, Hans (ed.). Grenzen in 
Ostmitteleuropa im 19. und 20.Jahrhundert - Aktuelle Forschungsprobleme. Marburg: 
Verlag Herder-Institut, 2000, s. 124. 
715 Tamtéž, s. 114. 
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jen dvě spojení Čech s Německem - dráha z Prahy přes Ústí do 

Drážďan byla vybudována v letech 1850 - 1851, Cheb byl propojen 

s Plauen železnicí, na jejíž výstavbě se pracovalo v letech 1846 - 1848. 

Do roku 1880 pak byla vybudována v severních a severovýchodních 

Čechách tři další spojení: směrem na Klodzko, směrem na Görlitz 

(1874) a směrem na Chemnitz. Mnohem živěji se však jeví železniční 

spojení mezi Čechami a Bavorskem, poněvadž v rozmezí let 1850 -

1880 jsou dostavěny tři dráhy, z Budějovic směrem do Rakouska jsou 

pak vystavěny dvě dráhy (Linz - 1871, Vídeň - 1869).716 Rozvoj 

železnic však ani v nejmenším neodpovídá rozvoji průmyslu v českém 

pohraničí. V oblasti severních a severovýchodních Čech, stejně jako 

v Chebském výběžku, kde můžeme v roce 1869 pozorovat nejvyšší 

počet obyvatelstva činného v průmyslu nebo řemeslníků,717 který 

přesahoval 300 (maximálně však 479) obyvatel z 1000, bylo nově 

vybudováno přeshraniční spojení jen s Görlitz, propojení Chebu 

s Plauen již existovalo a z dráhy, která propojovala Ústí s Chebem 

(1870 - 1873), došlo k vybudování „odbočky" na Chemnitz. Vedle toho 

se jeví propojení jižních Čech s Bavorskem a s Rakouskem více než 

čtyřmi novými drahami spíše jako výraz centralizační vídeňské politiky, 

nežli jako výraz ekonomického rozvoje. V daném regionu nedosahovalo 

zapojení obyvatelstva do průmyslu ani 15%.718 

Ustálení podoby západních hranic Čech v 19. století je tedy 

důsledkem modernizačního procesu, nikoli faktického geografického 

vymezování hraniční linie z vojensko-strategických důvodů, které hrály 

prim ve stoletích předchozích. Na konci 80. let 19. století však 

mladočeští politikové navrhují dobrovolně postoupit sousednímu 

Německu tzv. výběžky - chebský, šluknovský a frýdlantský, které se 

podle Julia Grégra, který tuto myšlenku v roce 1888 zformuloval, 

716 MAGOCSI, Paul Robert. Historical Atlas of Central Europe. Seattle: University of 
Washington Press, 2002, s.28. 
717 Schluckenau, Rumburg, Gabel, Reichenberg, Friedland, Gablonz, Srakenbach, 
Hohenelbe, Braunau, v západních Čechách Asch, Groslitz, St. Joachimsthal 
718 M ATI S, Herbert - BACHINGER, Karl. Österreichs industrielle Entwicklung. In: 
BRUSATT1, Alois (ed.). Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band I. - Die 
Wirtschaftliche Entwicklung. Wien: VÖAW, 1973, s. 229-232. 
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nacházejí za horami („hinten den Bergen"719). Vzhledem k silné vazbě 

českého národa na kolektiv720 je tento dobrovolný krok české strany 

velmi překvapující. Osmdesátá léta 19. století jsou navíc ve vztahu 

českého národa ke svým zahraničním krajanům obdobím zvýšeného 

zájmu o osudy „češství" za hranicemi, o to více je tento krok 

překvapivější. Julius Grégr, který tuto politiku v parlamentu obhajuje, 

argumentuje především důvody vojensko-strategickými, geografickými, 

ale také národnostními.721 Ať již jeho myšlenky byly či nebyly v dobové 

situaci realizovatelné, poukazují na zásadní zvrat v českém myšlení: 

jeho výrok z roku 1888 je důkazem toho, že pojem státu se v českém 

sociálním myšlení vrací po dlouhé době zpět na scénu. Grégrův výrok 

by neměl být interpretován pouze jako snaha o vyřešení specifické 

národnostní situace v českém pohraničí, ale spíše jako první 

významnější projev zamyšlení se nad českou státností nikoli z pohledu 

českého historického práva, ale z ryze praktického pohledu existence, 

ale především funkčnosti státu jako takového. 

Postupná emancipace českého národa vedla i emancipaci jeho 

politického myšlení, které se postupně oprošťovalo od mýtů 

romantických představ a stavělo se na půdu věcné argumentace. Na 

konec mýtu přirozených hranic coby národotvorného prvku v českém 

myšlení 19. století poukazuje epigram Meteorologicky Ladislava Quise 

z roku 1897, který vznikl necelých deset let poté, co česká novodobá 

politika díky výroku Julia Grégra opustila půdu mytického chápání 

českého státu. Tolik opěvovanou izolaci a baštu pomezních hor Quis 

sarkasticky glosuje kontextem české izolovanosti a hlouposti: 

719 LUFT, Robert. Alte „ Grezen" und Kulturgeographie. Zur historischen Konstanz der 
Grenzen Böhmens und der böhmischen Länder. In: LEMBERG, Hans (ed.). Grenzen in 
Ostmitteleuropa im 19. und 20.Jahrhundert - Aktuelle Forschungsprobleme. Marburg: 
Verlag Herder-Institut, 2000, s. 105. 
720 Srv. kap. V.2. Emigrace v českém sociálním myšlení. 
721 LUFT, Robert. Alte „ Grezen" und Kulturgeographie. Zur historischen Konstanz der 
Grenzen Böhmens und der böhmischen Länder. In: LEMBERG, Hans (ed.). Grenzen in 
Ostmitteleuropa im 19. und 20.Jahrhundert - Aktuelle Forschungsprobleme. Marburg: 
Verlag Herder-Institut, 2000, s. 105. 
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Jak by zlepšilo se v Čechách ponebí 

Výstřední a nesrovnalé? 

Snadno neskonale: 

Jest jen potřebí 

Hlouposti, co tady se jich páše, 

Na pomezí vyvážeti naše. 

Hned tu vzrostou hory ku nebi, 

Které Alpy předčí u nádheře, 

A my budeme zde jako v Rivieře.722 

2. Cizina a emigrace v českém sociálním myšlení 

Motiv emigrace se stává součástí kolektivní paměti společností 

především od 19. století. Ze středoevropského kontextu připomeňme 

alespoň velké migrační vlny Poláků po roce 1830 či 1863, velkou vlnu 

emigrace z politických důvodů vyvolalo také potlačení revoluce z roku 

1848 v německých státech a v habsburské monarchii. Různé národní 

„paměti" se s tímto fenoménem vyrovnávaly různě. Pro polskou 

společnost se stala polská emigrace integrální součástí historické 

paměti, zatímco v německém prostředí a v Čechách se motiv emigrace 

stal její součástí podmíněně. Právě němčina je ostatně i příkladem toho, 

jak se může sociální fenomén podílet na formování jazyka: němčina tak 

zná především pojem „der Auswanderer" v protikladu k angličtině a 

především pak americké angličtině, které vlastně vděčíme za slovo 

„imigrant", jež vzniklo v době vypracovávání americké ústavy.723 

V Německu byla vnímána negativně dokonce i krátkodobá, sezónní 

722 QUIS, Ladislav. Epigramy. Praha: F. Šimáček, 1897, s. 44-45. 
723 NOIRIEL, Gérard. Frangais et étrangers. In: NORA, Pierre. Les Lieux de mémoire. 
Tome 2, La Nation. Paris: Gallimard, 1997, s. 2461, pozn. 3. 
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migrace, která byla na konci 19. století označována za „vaterlandslosen 

Gesellen".724 Takovýto postoj k migraci na konci 19. století však vychází 

z původního konceptu národa tak, jak jej vytvořili na počátku 19. století 

významní představitelé německého kulturního života a stoupenci 

jednoty německého národa. Vypjatý německý nacionalismus první 

poloviny 19. století spatřuje v opuštění vlastního národa sebevraždu. 

Friedrich Ludwig Jahn píše roku 1833 na toto téma ve svých Briefen an 

Auswanderer. „Auswanderung, sich in ein fremd Volk unterstecken, hat 

immer bei mir nächst dem Selbstmord gestanden, hart an den 

Selbstvernichtung alles Lebens und Liebens!"725 

Stejný osud potkal motiv emigrace i v české kolektivní paměti. 

Jak jsme již uvedli v jedné z předchozích kapitol, Češi měli po roce 1848 

nezanedbatelný podíl na celkovém vystěhovalectví z habsburské 

monarchie, a přesto - fenomén emigrace v českém myšlení jako by ani 

neexistoval. Od 80. let 19 . století se sice pod vlivem ekonomických 

důsledků odchodu obyvatelstva do zámoří začínají objevovat 

ekonomické úvahy na téma migrace a emigrace,726 dřívější debaty na 

téma „zahraničních Čechů" se však prosazovaly na veřejnosti velmi 

obtížně a pozvolna. Na jejich počátku stojí starost o vídeňské Čechy a 

starost o zachování jejich národnosti i v „nečeském" prostředí. Na daný 

problém poukazují např. dobové časopisy Lumír727 či Posei z Prahy.728 

Oba konstatují, že ve vídeňském prostředí není možno setrvat u 

spolkové činnosti, jak ji známe z dobových Čech, nýbrž že situace jako 

taková vyžaduje mnohem intenzivnější formu formování vlastní 

národnosti: „Potřebujeme však české školy pro řemeslníky, byli jsme u 

724 HOERDER, Dirk. Migration ais Ausgleichsprozess. Über die zusammenhänge von 
Mobilität, Individuum und Gesellschaft. In: GEISEN, Thomas. Mobilität und 
Mentalitäten. Beiträge zu migration, Indentität und regionaler Entwicklung. Frankfurt 
am Main, London: IKO, 2002, s. 17. 
725 SUNDERMANN, Sabine. Deutscher Nationalismus im Englischen Exil. (Zum sozialen 
und politischen Innenlebenden der deutschen Kolonie in London 1848-1871). 
Paderborn: F. Schöningh, 1997, s. 157. 
726 Srv. především CARO, Leopold. Auswanderung und Auswanderungspolitik in 
Österreich. Leipzig: Verlag von Dunker & Humblot, 1909. Hlavním motivem ke vzniku 
této odborné studie byly rostoucí ekonomické důsledky vystěhovalectví z Rakouska. 
727 [V.P.] Feuilleton. In: Lumír, roč. 10, č. 18, 3.5. 1860, s. 425-6. 
728 Posel z Prahy. Roč. 2, č. 6, 1858, s. 47. 
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kardinála pro české bohoslužby. Potřebujeme také české 

knihkupectví."729 

Pokud se soustředíme na to, co vlastně česká společnost pod 

pojmem emigrace rozuměla, nalezneme v Ottově slovníku naučném 

následující podhesla: emigrace česká (XVII.století), francouzská (po 

roce 1685 a 1791), maďarská (po roce 1849) a polská (po dělení 

Polska). Emigraci jako takovou definuje Ottů v slovník naučný jako 

„vystěhování se jednotlivců, celých tříd společenských, ano národů do 

ciziny z příčin náboženských, politických nebo místních: tak Židé jsouce 

vedeni Mojžíšem vytrhli z Egypta, poražené strany politické vyháněny 

jsou z měst foinických, Rekové opouštějí svou vlast, Samnité své hory, 

Normané polouostrov skandinávský a na počátku středověku zaměňují 

četní národové svá sídla."730 

V případě české emigrace klade autor zvláštní důraz na emigraci 

v 17. století, kde rozlišuje v průběhu 20. let 17. století tři velké vlny 

emigrace: na počátku první vlny stojí dekret vypovídající kněží a učitele 

konfese české z 13.12.1621, druhá emigrace začíná roku 1624, kdy se 

začínají vypovídací rozkazy týkat i laiků. Na počátku třetí, poslední a 

největší vlny české emigrace stojí nařízení císaře Ferdinanda II. 

z 31.12.1627 týkající se pobytu nekatolíků v českých zemích. Hlavními 

destinacemi těchto emigrantů se stalo Sasko, Polsko, Slezsko a Uhry. 

Pouze v případě české emigrace v Sasku však zdůrazňuje autor pozitivní 

vliv českých emigrantů na vývoj jejich nové domoviny: „...tomu Sasko 

děkuje za nynější velikou hustotu obyvatelstva, za rozkvět hospodářství 

polního i zahradnictví, za rozkvět hornictví, průmyslu i obchodu, za 

rozkvět vzdělanosti duševní."731 Pokud vezmeme autora tohoto hesla za 

slovo, zjistíme, že na počátku rozkvětu Saska, které mělo při sčítání 

roku 1900 přes čtyři milióny obyvatel, stálo cca 2710 emigrantů, kteří 

729 SOUKUP, František A. Česká menšina v Rakousku. Přehled vývoje české menšiny 
na území dnešní republiky Rakouské, zvláště ve Vídni. Praha: Národní rada 
československá, 1928, s. 32. 
730 Ottův slovník naučný. Díl VIII. Praha: Jan Otto, 1894, s. 574. (autor hesla: Ignác 
Kollmann). 
731 Tamtéž, s. 577. 
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byli v roce 1628 napočítáni v Pirně a kterých bylo ve třicátých letech 

18. století stále ještě na 1300.732 

Historický exkurs v případě hesla české emigrace v Ottově 

slovníku naučném stojí v ostrém protikladu k pojednání o emigraci 

maďarské či polské, která se soustřeďuje na vylíčení obou fenoménů ve 

století devatenáctém. Stojí také v ostrém protikladu k pojednání o 

migraci obyvatelstva v kapitole věnované Čechám. 

a) Obraz Francie a francouzského národa v českém 

myšlení 

V českém myšlení 19. století však nebyla cizina jako cizina. České 

sociální myšlení v 19. století velmi přesně rozlišovalo mezi cizinou 

nepřátelskou, kterou měli čeští vlastenci na mysli především Německo, 

a cizinou jinou. Cizina jiná, přátelská, se pak dále dělila na cizinu 

slovanskou a na cizinu neslovanskou. 

Postavení jednotlivých národů v českém myšlení se v průběhu 

19. století měnilo, v případě slovanského světa došlo v důsledku 

potlačení polského povstání v roce 1863 k rozdělení české společnosti 

v pohledu na slovanský svět.733 Postoj k německému národu byl 

určován především optikou „dědičného nepřítele" českého národa.734 

Vedle těchto dvou extrémních pojetí vztahu k cizímu, kde na jedné 

straně stojí zbožštělý obdiv všeho slovanského (do r. 1863, kdy se 

česká společnost rozštěpila) a na straně druhé bezbřehá hana všeho 

německého, je však mnohem instruktivnější sledovat vztah českého 

národa k cizině na příkladu neutrálnějšího státu a národa. Za ten si 

732 Tamtéž, s. 578. 
733 Srv. ŽÁČEK, Václav. Ohlas polského povstání r. 1863 v Čechách. Praha: Orbis, 
1935. 
734 Srv. RAK, Jiří. Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy. Praha: H&H, 
1994, s. 99-109. 
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v následujícím textu vybíráme Francii a Francouze. Tyto příklady se jeví 

jako instruktivní v mnoha směrech, hlavním důvodem je však pro nás 

fakt, že vývoj vztahu k tomuto státu a národu zachycuje proměnu 

mentality 19. století ve vztahu k cizímu, které nebylo cizí tak důvěrně 

jako např. Němci či Slované.... 

Obraz Francouze a Francie byl na počátku 19. století téměř 

v celé Evropě stereotypně negativní. V překladu jedné z četných 

revolučních satir vydaných po roce 1793 se vypráví o metamorfóze, 

kterou musel ďábel prodělat, aby mohl proniknout na Zem. V Tartaru 

se nudil dlouhou chvílí, a tak si usmyslel, že vyjde znovu na Zem. Avšak 

poněvadž jej v podobě hada znali všichni, dokonce i děti, musel přijít 

s novým nápadem: proměnil se tedy v „člověka plného bratrské lásky, 

lehkomyslnosti, vtipu a odvahy, tj. ve Francouze."735 Francouzská 

revoluce však nebyla negativně vnímána od samého počátku, nýbrž 

nebezpečnou se počala evropským monarchiím jevit teprve roku 1793, 

kdy došlo k popravě Ludvíka XVI. Teprve v tomto okamžiku došlo 

v očích představitelů evropské společnosti k porušení Božího řádu na 

zemi. 

Jedním z nejúčinnějších prostředků propagandy se v prvních 

fázích ohlasu Francouzské revoluce jevila kázání. Především z tohoto 

důvodu se při charakteristice Francouze objevují především biblické 

konotace. Vedle zřejmě nejpopulárnějšího a nejrozšířenějšího obrazu 

Francouze jako samotného ďábla či alespoň ďábelského stvoření se 

objevuje Francie jako předobraz starozákonního Babylónu, království, 

které se vyvyšovalo Bohu, a proto musí být zničeno: „Dnes ve Francii je 

Babylón, kde vládnou bídníci opilí učením Voltairovým."736 Motiv 

Babylónu se pak zřejmě stal jedním z nejfrekventovanějších motivů 

kázání vůbec, zejména však po vyhlášení války. Biblických motivů 

k Babylónu je však více. Jak uvidíme dále, česká společnost dokázala 

735 KUTNAR, František. Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice (Příspěvek 
ke vlivu Velké revoluce.). In: Český časopis historický, roč. 40, 1934, č. 1, s. 44. 
736 Tamtéž, s. 48. 
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čerpat z každého z nich a každý tento motiv zapustil v jejím podvědomí 

hluboké kořeny. 

Motivem, který zřejmě zapustil v české společnosti kořeny 

nejhlubší, nebylo nic jiného nežli příběh Babylónu z novozákonního 

Zjevení svatého Jana: „Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s 

nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl 

silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylón ten veliký, a učiněn jest 

příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého 

ptactva nečistého a ohyzdného. Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili 

všickni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží 

rozkoší jeho zbohatli. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z 

něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z 

jeho ran. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi, a rozpomenul se Bůh 

na nepravosti jeho." (Zj 18:1-5) Francie jako taková nebyla před 

revolucí vnímána negativně, ba právě naopak - její obraz byl obrazem 

definovaným veskrze pozitivně jako centra evropské vzdělanosti a 

obchodu. Revoluce však učinila z Francie ďábelské místo. Pokud se nad 

obrazem novozákonního obrazu Babylónu a jeho příměru k Francii 

zamyslíme hlouběji, může právě on stát na počátku tolik zmiňované 

legendy o králi Marokánovi. Odpovídají tomu četné odkazy na reálie 

zjevení svatého Jana - příchod králů, tajný soud, král Marokán pozve 

spravedlivé na večeři/svatbu do ráje, zatracení hříšníků, atd. Proroctví o 

králi Marokánovi tak může být pouze v lidové vrstvě rozvinuté kázání na 

téma Babylónu Zjevení sv.Jana a blížící se Apokalypsy... 

Výběr Babylónu co by příměru se pojil nejen k faktu, že v očích 

dobových pisatelů existovaly četné paralely úpadku obou království, ale 

také k potřebě vylíčit jeho budoucí trest, jehož nositeli se měla stát mj. i 

rakouská vojska: (Jr, 50:14-16) „Sšikujte se proti Babylonu vůkol 

všickni, kteříž natahujete lučiště, střílejte proti němu, nelitujte střely; 

nebo hřešil proti Hospodinu. Křičte proti němu vůkol: Poddal se, padli 

základové jeho, pobořeny jsou zdi jeho. Nebo pomsta Hospodinova jest, 

254 



uveďte pomstu na něj; jakž činíval, učiňte jemu."737 Motiv ohrožení za 

pomocí kázání na téma Babylónu tak vystupovalo zcela jasně do 

popředí. Jeho cílem pak nebylo nic jiného než stimulovat vlastenecké 

smýšlení všech skupin obyvatelstva. Na druhou stranu tomuto přístupu 

neodporuje ani predrevoluční vyzvedávání francouzské vyspělosti, 

kterou uvrhla revoluce do záhuby. (Vždyť i Babylón byl před sesláním 

Božího trestu kvetoucím městem!) Predrevoluční poukazy na vyspělost 

Francie však byly v brožurách podmíněny řádným poslušenstvím 

královských příkazů a společenské hierarchie.738 

Francouz jako takový se pak jeví v revolučních brožurách 

především jako namyšlený, pyšný a krvežíznivý tvor nerespektující Boží 

řád na zemi: „...Ale snad žádný národ pod sluncem, aspoň v naší 

Europě, není tak pyšný a vysokého ducha, jako francouzský. Tito lidé 

obyčejně sebe toliko samých drží za rozumných, manírných, učených, 

ke všemu způsobných na světě, ostatní pak všickni jsou toliko chatrní 

sprosťáci a tak řečení barbari před jejich očima."739 Přirozená povaha 

Francouze musela zákonitě přivést Francii, doposud kvetoucí centrum 

umění a vzdělání, k záhubě. Tento obraz Francouze však vychází 

v dobovém kontextu především z předrevolučního vnímání Francie 

jakožto evropského kulturního centra: hodnotící znaménka se však po 

vypuknutí revoluce obrátila a text, který by mohl před revolucí 

poukazovat na kulturní vyspělost Francie, se mění v text Francii 

zavrhující. To, co imponovalo Evropě ve vztahu k Francii, již 

neimponovalo ve vztahu jednotlivých evropských národů mezi sebou. O 

tom, že v mnohem větší míře nežli v minulosti se dostává ke slovu 

nacionálni pohled, svědčí i argumentace odsuzující chování Francouzů 

ve vztahu ke své vlastní vlasti: „Varujme sa príkladu francúského 

737 Dále např. Jr, 51:42-44 „Vystoupí proti Babylonu moře, množstvím vlnobití jeho 
přikryt bude. Města jeho budou pustinou, zemí vyprahlou a pustou, zemí, v jejíchž 
městech neosadí se žádný, aniž projde skrze ně syn člověka. Navštívím také Béle v 
Babylóně, a vytrhnu, což sehltil, z úst jeho, i nepohrnou se k němu více národové; 
také i zdi Babylonské padnou." 
738 VLČEK, Jaroslav. Proti revoluci francouzské. In: Český časopis historický, roč. 
3,1897, č. 2, s. 93. 
739 Tamtéž, s. 96. 
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národu, varujme sa všetkých rozbrojov, které by ke skáze našej vlasti 

usilovaly."740 Zajímavé jsou odkazy na historické prameny, které mají 

jasně definovat povahu francouzského národa jako svářivou, nestálou a 

lehkomyslnou. V tomto kontextu je citován především Gaius Julius 

Cesar a jeho pojednání o Galech,741 od něhož odvozují různí autoři svá 

pojednání o francouzské přirozenosti. 

Kázání, letáky, brožury, písně - to vše představovalo součásti 

boje proti revoluční a posléze i napoleonské Francii. Téměř dvacet let, 

během nichž žila celá střední Evropa ve stínu francouzského nebezpečí, 

se však silně zapsalo do mentality obyvatelstva tohoto regionu. Některé 

stereotypy, na jejichž počátku stál negativní obraz Francie určovaný 

státní propagandou, však zůstal v podvědomí české společnosti i více 

než půl století poté. 

Celkově můžeme při shrnutí ohlasů Francouzské revoluce 

konstatovat, že u nižších vrstev společnosti byly tyto ohlasy oslabeny 

nově nastoupenými josefínskými reformami, díky čemuž nakonec 

situace nepřerostla v revoluci.742 U intelektuálů pak vedly k prvním 

teoretickým úvahám na téma státu, jeho funkce a uspořádání. První 

generace obrozenců však přejímá základní východiska protirevolučních 

postojů a velká část jejich názorů je zformována právě díky vlivu 

negativního ohlasu základních východisek Francouzské revoluce. Kromě 

výše uvedeného případu prvních státoprávních úvah je to i případ 

definice svobody: v protikladu k individuální svobodě jako nejvyšší míře 

nezávislosti jedince staví obrozenci svobodu chápanou univerzalistický, 

jejíž pojetí vychází z přednostního pojetí celku, kterým byl v tomto 

kontextu národ. Právě z tohoto důvodu nemohla první generace 

obrozenců přijmout individuální pojetí svobody, které by jednotu nově 

se formujícího národa narušilo. Ze stejného pojetí svobody pak vychází 

740 KUTNAR, František. Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice (Příspěvek 
ke vlivu Velké revoluce.). In: Český časopis historický, roč. 40, 1934, č. 1, s. 40. 
741 VLČEK, Jaroslav. Proti revoluci francouzské. In: Český časopis historický, roč. 
3,1897, č. 2, s. 94. 
742 KUTNAR, František. Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice (Příspěvek 
ke vlivu Velké revoluce.). In: Český časopis historický, roč. 40, 1934, č. 1, s. 77. 
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česká společnost až do roku 1848. Teprve revoluční rok 1848 přichází 

s novými definicemi svobody, především pak s definicí svobody 

občanské. S největší pravděpodobností tak teprve rokem 1848 mizí 

obdobné východisko českého politického myšlení. 

Změna ve vnímání Francie přichází však mnohem dříve a to již ve 

30. letech 19. století. Můžeme ji sledovat ve všech složkách společnosti, 

u různých skupin však měla různé opodstatnění. První velkou vlnou, 

která vzbudila zájem o Francii, byl ve vlasteneckých kruzích společnosti 

ohlas polského povstání. Tento fakt stojí na počátku tzv. politické 

frankofilie, která pak hrála v české společnosti důležitou roli po celé 

19. století. Zvláště kladných ohlasů se francouzskému postoji dostalo 

v radikálních kruzích, jmenujme např. Františka Zacha, Viléma Gablera 

či u pozdějších členů Repealu jako např. Karel Sabina, Vincenc Vávra 

Haštalský, Emanuel Arnold.743 

Ve stejné době, tedy ve 30. letech 19. století, se na stránkách 

českého tisku začínají objevovat téměř programové statě, jejichž cílem 

je upozornit na evropský kontext národního hnutí. Prioritní problém 

celku a jednoty českého národa vnímaný v dozvucích polemik z počátku 

19. století ohledně svobody jednotlivce á la frangaise je překonáván 

poukazy na potřebu jeho vzdělávání. Tento fakt je nejvíce patrný na 

proměně vztahu české společnosti k odchodu za hranice vlasti. Zatímco 

od 17. století byla emigrace vnímána negativně, postupem doby, 

zejména však díky tovaryšskému vandrování, začal být odchod 

podmíněný návratem zpět do vlasti vnímán jako obohacení celku 

národa. Hlavním cílem takto definovaného opuštění vlasti však mělo být 

pouze a výlučně zdokonalení řemeslnických dovedností či v případě 

uměleckých povolání proslavení českého národa za hranicemi.744 Květy 

z roku 1836 tak např. vyzývají k pohledům za hranice s odkazem na to, 

co ukládá povinnost českého národa k císaři, ale i k blahu národa 

743 Srv. REZNIKOW, Stéphane. Francophilie et identitě tchěque (1848-1914). Paris: 
Honoré Champion, 2002, s. 54-64. 
744 Srv. např. TYL, Josef Kajetán. Pouť českých umělců. Praha: Knížecí arcibiskupská 
kněhtiskárna, 1844. 
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samotného,745 o rok později je však otázka formulována ve vší křehkosti 

obrozenecké definice národa: Máme-li sobě wssjmati kraganů swých, 

genž co umělci a řemesljci slawnj a wýbornj w cizině wynikagj?746 V 

takto definované otázce reflektuje její autor František C.Kampelík 

svízelnou situaci, ve které se ocitlo obrozenecké vnímání národa 

z počátku 19. století v období rozvíjejícího se hospodářství a průmyslu. 

Jeho odpověď vychází z rozlišení vlastenectví jakožto lásky k vlasti od 

národnosti jakožto lásky k národu. Láska k národu, tj. v jeho definici 

národnost, se má projevovat jeho kultivováním a vzděláváním skrze 

jednotlivce. 

České národní hnutí se však vymezovalo především vůči 

Německu, což přinášelo výše definovanému poslání Čecha v zahraničí 

četná úskalí. Německo a Vídeň totiž představovaly hlavní směry vandrů. 

Ideálním místem pro dobytí slávy se tak začala jevit Francie a Paříž. 

Jako jedno z hlavních kulturních center dobové Evropy byla právě tato 

země a její hlavní město znovu vnímána jako ono symbolické centrum 

evropské vzdělanosti a umění: „Francie zdá se stále míti výsadní právo 

vládnouti novokrojem a rozšiřovati slávu. Umělcové veškerých umění se 

k ní ubírají, dovršiti chtíce vzdělanost svou."747 Pozitivní obraz Francie 

tak v povědomí českého národa začíná pomalu nahrazovat negativní 

obraz. I tento nový obraz však čerpá ze starého schématu a znovu se 

dostává ke slovu obraz Francie jako Babylónu, tentokrát je to však 

místo apokalyptického příměru či Božího hněvu seslaného na toto 

království příběh o stavbě babylónské věže a následném zmatení jazyků 

(Gn, 11:3-9). Jeho konotace nejsou již tak vyhraněně negativní jako 

v předchozích dvou příměrech biblického Babylónu, přestože lze jistý 

negativní podtón zachytit i v tomto příběhu. Pojem „Babylónu" tak 

sloužil především k označení Francie a Paříže jakožto místa střetávání 

mnoha kultur a jazyků, jako onen pomyslný evropský „melting pot". 

745 Příbytky pařížských spisovatelů. In: Kwěty, roč. 3, 1836, s. 58. 
745 KAMPELIK, František C. Máme-li sobě wssjmati kraganů swých, genž co umělci a 
řemesljci slawnj a wýbornj w cizině wynikagj?ln\ Kwěty, roč. 4, 1837, s. 300-301. 
747 [b.a.]. Dušewnj žiwot západnj Európy w poslednjch stoletjch. In: Příloha ku 
Kwětům, roč. 5, 1838, s. 41-42. 
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Z tohoto „tavícího kotle" evropské první poloviny 19. století však 

měli být podle české společnosti vyloučeni Němci. Pokud totiž 

představovala Francie a Paříž symbolické centrum Evropy, bylo pro 

Čecha nepřijatelnou myšlenkou, aby se v něm proslavil německý národ. 

V Květech z roku 1844 tak např. vychází důrazné dementi zpráv 

německých novin a časopisů o šíření se francouzského obdivu 

k německé kultuře.748 

• Tylova Paříž 

Do zlomového období 30. let 19. století se také situuje dílo 

Josefa Kajetána Tyla, u něhož dochází k reflexi společenské změny na 

příkladu proměny pojímání obrazu Paříže zřejmě. Tento autor dokázal 

jako jeden z mála velmi podrobně zachytit onu velkou vlnu prvotního 

obdivu Paříži, která se v tomto období vzedmula v Evropě. 

Právě Tyl je nejtypičtějším představitelem českého prostředí, u 

něhož dochází ke změně vnímání Paříže plynule a za pomoci ustáleného 

obrazu Francie jako „Babylónu": starozákonní Babylón, proti kterému 

táhly do boje na počátku 19. století rakouské šiky, se v jeho textech 

mění v „nový Babylón"749 - město, které udivuje Tylovy postavy svou 

živostí, plností ulic a čilým ruchem. 

Tylova představa Paříže je však v důsledku zrcadlově vytvořena 

na pozadí obrozeneckého obrazu Prahy. Schází jí sice atributy ženské 

bytosti tak, jak je obrozenecká společnost přiřkla Praze („matka", 

748 [b.a.]. Zprávy. In: Kwěty 11, 1844, s. 44: „W nejedněch nowinách a časopisech 
německých nalézáme čas po čase, a sice čím dále tím hustější zpráwy, že si 
Francouzowé napořád wíc a wíce německé literatury wšímají, že se německý žiwel w 
Paříži zmáhá atd. podiwně zní ale naproti tomu článek w onehdejších nowinách 
wšeobecných, psaný z Paříže na wýstranu wšem Němcům, aby se tam bez jistoty a 
bez peněz newydáwali. Zle prá tam skoro wšechny pochodí, a celé němectwí je tam 
pouhou zwláštnůstkou." 
749 TYL, Josef Kajetán. Sebrané spisy, svazek 6. (Pouť českých umělcův. - Láska 
vlastenky. - Láska vlastencova. - Láska básníkova.) Praha: I.L.Kober, 1901, s. 352. 
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„matička", „nevěsta", atd.)750 - a z povahy vztahu k české společnosti 

jimi Paříž ani oplývat nemohla, atributy přináležející symbolickému 

centru však Paříž oplývala již i v tomto období. Byla-li Praha nazývána 

„středištěm", městem ležícím „na srdci Evropy", pak „středištěm" bývá 

nazývána i Paříž. Paříž se stala oním symbolickým centrem, „rejdištěm 

velkého světa" a „novým Babylónem". Právě ono „rejdiště velkého 

světa" se pak v Tylových povídkách stalo symbolickým městem 

střetávání se českým emigrantů, resp. emigrantů dočasných. Sem 

přijížděli umělci proslavit svá díla, zde se o nich, potažmo o slávě 

českého národa dozvídal celý svět. 

Tyl přiřkl Paříži onu symbolickou úlohu centra účelově. Právě 

Paříž hrála v jeho myšlení - ale zřejmě zejména v myšlení obrozenecké 

společnosti - hlavní roli mj. i co do vyrovnávání se s problémem 

migrace. Snaha o jednotu, která byla základem obrozeneckého 

přemítání o českém národě, byla migrací soustavně narušována. 

Z Tylových her jasně vyplývá, že jedině proslavení vlastního národa za 

hranicemi může být omluvou pro opuštění rodné vlasti. (Vilém a II 

Dolce - oba Češi žijící v Paříži - v dialogu z novely Láska básníkova)-. 

„Podivný člověče! Jaká pak rána v i a s t i tvé se otevře nebo 

zacelí, budou-H Pařížané při tvé hře syčeti nebo tíeskati? Ovoce genia 

tvého patří t o b ě (...) Čechy ti k tomu ničeho nedaly ani z toho 

nevzaly." 

„... abych se ti upřímně vyznal, snažení moje nechýiíse k tomu, 

abych byl slavným koncertistou, slavným hudebníkem - nýbrž jen 

slavným Čech e m, a to českým Čechem.,l75i 

V povídce Pouť českých umělcův se komponista Bedřich vydává 

do Paříže, aby se zde proslavil svou operou. V době, kdy svou operu 

teprve píše, však v Paříži strádá. Paříž je pro něj se všemi svými 

750 MACURA, Vladimír. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. 
Praha: H&H, 1995, s. 181. 
751 TYL, Josef Kajetán. Sebrané spisy, svazek 6. (Pouť českých umělcův. - Láska 
vlastenky. - Láska vlastencova. - Láska básníkova.) Praha: I.L.Kober, 1901, s. 353. 
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vymoženostmi jen „velikou hrobkou".752 Obraz města se mění teprve 

v okamžiku, kdy se proslaví. Bedřich dobývá Paříž, a tím i celý svět. 

Do Paříže se vydávají proslavit i další postavy Tylových příběhů. 

A my jen s údivem můžeme sledovat, kolik slavných Pařížanů s českým 

původem tyto Tylovy postavy při svém putování objevují: pierrota 

Debureaua, primadonu Javurec, atd. Všichni tito zprostředkovávají nově 

příchozím důležité kontakty, které je pomohou proslavit. Tak například 

II Dolcemu gratulují k jeho virtuózni hře na housle následující osobnosti 

světové hudby a literatury 19. století, které se v rámci oné téměř 

cimrmanovské jednoty času, děje, místa a slavných osobností sešly ve 

stejný okamžik ve stejném pařížském salónu: Auber, Boildieu, 

Meyerbeer, Mainzer, Beriot, Chopin, Liszt, Lablache, Rubini, Malibranka, 

Janin, Hugo. Zejména Meyerbeer, Mainzer a Rosini - ti všichni byli hrou 

slavného rodáka zcela nadšeni.753 

Stejně jako Praha byla zosobněním a centrem intelektuálního 

života v Čechách, stejně tak se stává Paříž zosobněním a centrem 

intelektuálního života celé Evropy, resp. světa. Obraz obou měst jako 

středu však paralelně doplňuje obraz obou měst jako „hrobu" a tvoří 

mezi nimi plynulý přechod mezi minulostí a budoucností. Podle 

Vladimíra Macury bylo jedním z charakteristických znaků vnímání Prahy 

ve 30. a 40. letech 19. století chápání její přítomnosti jen skrze 

minulost, většinou za pomoci metafory „hrobu" (ve smyslu „hrobu 

minulé slávy").754 Paříž se stane Čechovi oním hrobem teprve 

v okamžiku nenaplněného poslání, metafora Paříže jako hrobu je tedy 

orientována do budoucnosti - v kontrapozici k obrazu Prahy. (Ostatně 

stojí za povšimnutí, že Paříž je v Tylových textech vnímána jako hrobka, 

nikoli hrob. Představě pohřbení za živa, která by mohla odpovídat 

pocitu českého obrozence při představě bezpředmětného vytržení 

jedince z lůna svého národa, je blíže představa hrobky, nikoli hrobu.) 

752 Tamtéž, s. 123. 
753 Tamtéž, s. 351. 
754 MACURA, Vladimír. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. 
Praha: H&H, 1995, s. 183. 
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• Belgické intermezzo.... 

Naprostému „přilnutr českého národa k francouzskému národu 

však před rokem 1848 nedošlo. Důvod byl prostý: „Jako my v Čechách 

proti Němcům, tak i v Belgii Flemové, národ germánský postaveni jsou 

proti Francouzům."755 České národní hnutí objevilo v západní Evropě -

moderním jazykem řečeno - nevládnoucí etnickou skupinu ve stejném 

postavení, jaké zaujímalo ve střední Evropě ono samo. Zájem českého 

tisku o Vlámy a vlámský jazyk v predrevoluční Praze byl veliký: 

v Květech vycházejí pojednání o vlámských dějinách či překlady 

z vlámské literatury, ve stručných zprávách je čtenář upozorňován na 

stav „flamandského" jazyka, resp. na detaily z boje o jeho zachování a 

užívání.756 Z dochovaných zpráv však není zcela jasné, zda si čeští 

bojovníci za vlámské právo uvědomovali, že se na tomto místě co do 

sympatií věnovaných vlámskému národnímu hnutí zcela ztotožňují 

s pohledy německých vlastenců, kteří problém Belgie sledovali se 

stejnou pozorností. Například Friedrich Ludwig Jahn označuje v roce 

1831 Belgii za německé Vendée a Francouze v Belgii za mnohem 

nebezpečnější nežli Poláky na východě757. Postavení Belgie se však 

mění především v revoluční době roku 1848, kdy se stává belgická 

ústava jedním z hlavním vzorů jednání kroměřížského parlamentu. 

Emancipací české politiky ve druhé polovině 19. století se české myšlení 

755 CONSCIENCE, J.[Jindřich]. Siska van Rosemal. Příběh panny posud ž i j í c í . 
(Poznámka překladatele). In: Kwěty, roč. 13, 1846, č. 2, 15.1. [b.s.]: „Jako my w 
Cechách proti Němcům, tak i w Belgii Flemové, národ germánský, postaweni jsou 
proti Francouzům. Jakož pak století naše wywinowání-se wšelikých národností nad 
předešlá přeje, i Flemowé wzmohše se literaturu wlastenskou s prospěchem 
wzděláwají." 
756 [b.a.]. Trní a bodláčí. In: Kwěty, roč. 14, 1847, s. 476: „K Němcům se chowá národ 
francouzský, co se flamandského jazyka w Belgii týče, tak jako Němci ke Slowanům, 
co se slowanského jazyka týče; jenom s tím rozdílem, že trpěti slowe wěcí 
nedowolenou, činitiale wěcí chwalitebnou. Na truc těm pánowitým pánům nestane se 
ani českému ani flamendskému jazyku nic smrtelného." 
757 JAHN, Friedrich Ludwig. Die Briefe F. L. Jahns. Dresden: Limpert, 1930, s. 276-7. 
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postupně odpoutává od neustálého srovnávání Vlámů a Valonů. Svou 

roli zde sehrála i proměna vnímání Belgie ve vztahu k evropské politické 

emigraci roku 1848.758 

• Paříž jako revoluce 

Zřejmě nejvýznamnějším rysem Paříže je však její 

demokratičnost. V Tylových hrách se všichni slavní pařížští Čechové 

vypracovali z prostého lidu, teprve píli vděčí za to, že dosáhli vrcholu. 

V Paříži neexistují sociální nerovnosti, neexistují zde ani společenské 

překážky. Sabina si například roku 1844 stěžuje na dopisovatele 

českého tisku takto: „U nás není Paříž, kde Chateaubriand a Lamartine, 

Cousin a Villemain, Thiers a Arabi se neostýchají pro deníky psáti...".759 

Demokratičnost se však pojí zejména s republikanismem, a proto 

některé české deníky zdůrazňovaly především obraz „republikánské" 

Paříže, Paříže demokratické, neboť „v Paříži je volno vtipkovat o 

každém a o všem"760 - na rozdíl od Prahy, chtělo by se dodat... Paříž je 

totiž v prvé řadě „svobodymilovná". 

Republikanismus však nastolila ve Francii teprve revoluce. Pokud 

se obraz Paříže v průběhu 19. století měnil, její revoluční aspekt 

zůstával vždy a znovu zdůrazňován. Zejména v pohnutých obdobích 

19. století se projevily základy, na nichž byla na konci 18. století 

v rakouských poddaných představa Francie a Francouze založena. 

Revoluční Paříž, to je především smrt, krev, zabíjení, vraždění. Není 

rozdílu mezi krvavým a drastickým vylíčením Francouzské revoluce, 

vylíčením převzetí moci Napoleonem III. roku 1851 či Komuny 1871. 

Architektura Paříže tak v očích české společnosti odpovídala především 

snahám dobových vládců Francie potlačit již v zárodku se rodící 

758 Viz dále. 
759 SABINA, Karel. O literatuře. Praha: Československý spisovatel, 1953, s. 39. 
760 [b.a.] Princ Petr Bonaparte. In: Světozor, 1871, roč. 4, příloha č. 5, s. 2. 
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revoluci. Z tohoto důvodu byly např. bulváry budovány tak široké: na 

široké třídě je možno lépe střílet do davů. Po utichnutí revolučního 

běsnění se Paříž stává v symbolické rovině „hrobem". Např. po běsnění 

roku 1871 rozhostilo se nad Francií „ticho vpravdě hrobové" a dokonce i 

„...do vnitra Paříže vrátil se klid dávno postrádaný - než klid tento 

zapáchá hrobem".761 

Obraz revoluční Paříže jako „hrobu", který se zde opakuje, avšak 

tentokrát v jiném kontextu, je nadmíru působivý. I on je však zrcadlově 

vystavěn na protikladu české „nerevolučnosti" a na českém vnímání 

revoluce jako „hrobu" myšlenek a ideálů, které mají být revolucí 

realizovány. 

Tento obraz Paříže coby revoluce ovlivňuje české myšlení i 

v poslední třetině 19. století. Přestože se česká společnost upjala, 

zvláště po roce 1867, k vidině Francie jakožto potenciálního politického 

spojence, jedním z nejčastějších obrazů, který se ve spojitosti s Francií 

na stránkách českého tisku dochoval, je obraz Francie a Paříže jakožto 

revoluce. Zvláště pád Napoleona III. a změna režimu ve Francii se 

setkaly na stránkách českého tisku s obrovským ohlasem. Změna 

politického režimu, která byla pro českou společnost čímsi zcela se 

vymykajícím jejím zkušenostem, byla v českém tisku doprovázena 

četnými odkazy na revoluční běsnění a krvavá jatka. Obraz Francie a 

Francouzů z let 1870 - 1871 tak začíná popisem revolučního běsnění 

v roce 1793, popisem stínání hlav, ale také domácím chováním 

Francouzů, kteří si v době Francouzské revoluce nechali přivážet 

guillotiny domů, aby zde mohli popravovat své nemocné příbuzné. 

Krvežíznivost revoluce zapustila kořeny ve francouzské povaze natolik, 

že napříště už se Francouz bez gilotiny neobešel ani při domácí hostině: 

„Ke konci hostiny dávali obyčejně malou gilotinu na stůl a odpravovali 

alespoň loutku, z jejíhož přeťatého krku vytékala červená voňavá šťáva, 

ve které pak hosté smáčeli kapesní své šátky."762 Zrůdný zvyk namáčení 

761 [b.a.] Přehled politický. In: Světozor, roč. 5, 16.6.1871, č. 24, s. 291. 
762 [b.a.] GuiUotina. In: Světozor, roč. 4, příloha kč . 6, 4.2.1870, s. 5. 
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šátků do krve popravených se pak podle autora stati zachoval ve Francii 

i v současnosti, jak tomu svědčí události z popravy vraha 

Troppmanna.763 

Tato stať je však pouze předvojem líčení pádu Napoleona III. 

Tento tyran nastoupil na trůn převratem z 4.prosince 1851, během nějž 

byly pařížské bulváry lemovány hromadami mrtvol, jejichž krev stékala 

do stružek a tvořila kouřící kaluže. Vojáci posléze vtrhli do domů, kde 

vraždění pokračovalo takovým způsobem, že „časem chrlily dešťové 

trouby některého domu rudé proudy. Byla to krev zavražděných 

obyvatelů."764 Ukrutenství a tyranie tohoto panovníka se pak 

projevovala např. i v zásadních plánech přestavby, kdy rozlehlé bulváry 

byly vybudovány tak široké z toho důvodu, aby se mohlo 

Napoleonovým vojákům lépe střílet do davů.765 

Se stejným „nadšením", s jakým bylo v tisku líčeno Napoleonovo 

ukrutenství, bylo však později oslavováno republikánské smýšlení 

Francie a svobodomyslnost Paříže. V historických novelách z dob 

Francouzské revoluce, tedy oné revoluce, která založila tradici tyranů a 

francouzské krvežíznivosti, jak zdůrazňuje český tisk téměř na každém 

kroku je později, zejména od 80. let 19. století, oslavována revoluční 

Paříž jako „samé srdce krásné vlasti, nádherná, přebohatá, 

svobodymilovná Paříž".766 Jaká to proměna obrazu Paříže ve srovnání 

s jejím vnímáním na počátku 19. století! Z hrdé Paříže, sídla rušitelů 

pokoje, která v Prvotinách z roku 1814 v Ódě na vítězné dobytí města 

Paříže sklonila svou zpupnou hlavu před rekem Černohorským (myšlen 

„Karel ze Švarcenberka") se stává symbolický střed světa, nositelka 

pokroku - a později, možná poněkud paradoxně i míru767.... 

763 Tamtéž. 
764 [b.a.] Paříž dne 2., 3. a 4.prosince r. 1851. In: Světozor, roč. 5, příloha k č. 7, 
17.2.1871, s. 83. 
765 BAUŠE, Bohumil. K závěrku světové výstavy v Paříži. In: Světozor, roč. 12, č. 49, 
6.12.1878, s. 607. 
766 ALBIERI, Pavel. Po dobytí Babylonu. In: Světozor, roč. 18, č. 39, 12.9.1884, s. 464. 
767 Tento fakt byl zdůrazňoval zejména u světových výstav, srov. BAUŠE, Bohumil. 
Světová výstava v Paříži. In: Světozor, roč. 12, č. 1, 4.1.1878, s. 9-11. Dále i Týž. 
Listy z Paříže. In: Světozor, roč. 23, č. 36, 26.7.1889, s. 427. 
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Francie se tak pomalu znovu stává oním osvíceneckým kulturním 

centrem celé Evropy, neřku-li přímo celého světa, a její obraz se znovu 

stává obrazem, jaký známe z před revolučních dob. Statě ze 70. a 

80. let 19. století přinášejí četné zprávy a analýzy francouzského 

úspěchu a ve srovnání s českou realitou konstatují, že francouzská 

podpora věd a umění je hlavní příčinou přední pozice francouzské 

vzdělanosti. V tomto ohledu by si měl český národ vzít z Francie příklad: 

jen uvědomělou podporou umění a vzdělanosti lze dospět k vyšším 

metám národního života: „Francouz poráží i nejúhlavnější soky své a 

podmaňuje nekrvavě Evropu důkladnou odbornou vzdělaností, 

umělecky vytříbenou, promyšlenou prací: naučil se ve škole myslet, 

pracovat a hospodařit."768 

Francie jako kulturní vzor však není definován vůči Čechám 

v jednoznačné kontrapozici. Jedná se zde totiž především o rozdíl dvou 

národů, silného a velkého národa francouzského, který stojí v opozici 

vůči českému národu, jehož síly byly po staletí oslabovány. Z toho 

důvodu je u nás konkurenční boj jednotlivých umělců či uměleckých 

směrů vyloučen a nemožný. Jak píše Jakub Arbes, u velkých národů 

stačí pouhá zvědavost obecenstva k uvedení hry na jeviště a její 

provedení dostačí k autorově obživě, v Čechách stačí jedno selhání, 

jeden neúspěch a sebetalentovanější autor je smeten z jeviště. 

V Čechách tak mají pozici jistou teprve umělecké směry, které si 

vybojují své životní zápasy za hranicemi a získají všeobecný konsensus. 

Teprve u takovýchto směrů pak může dojít k jejich uvedení do Čech.769 

V počínajícím hyper-kladnému hodnocení Francie sehrála svou 

roli i francouzská porážka v prusko-francouzské válce. Donedávna jen 

potenciálně tušená protiněmecká koalice českého a francouzského 

národa se díky německé výhře dostává na téměř oficiální platformu. 

Snad i z tohoto důvodu se stala Francie po roce 1871 v českých očích 

768 ADÁMEK, Karel. O příčinách rozkvětu francouzského umění a uměleckého 
průmyslu. In: Světozor,; roč. 13, č. 14, 8.3.1879, s. 425. 
769 ARBES, Jakub. Z duševní dílny básníků. Viktor Hugo. In: Světozor, roč. 19, č. 1-13, 
1885, s. 3, 19, 34, 50-51, 66, 82-83, 98, 115, 130, 146-147, 162, 178-179, 194. 

266 



rájem: J e to kousek ráje. Celá Francie je ráj. Zeptejte se kteréhokoli 

Francouze..."770 Paříž, onen Babylón minulosti transformovaný do 

obrovského kamenného moře a Babylónu současnosti, se stává středem 

světa, ale zejména „sirénou sekvanskou", která k sobě vábí četné 

poutníky. Charakteristika pařížského velkoměsta je jedinečná i 

v kontextu dalších evropských metropolí. Ostatně pozornost věnovaná 

Londýnu, Vídni či Berlínu zdaleka neodpovídá míře pozornosti, kterou 

věnovala česká společnost vývoji v Paříži. Obraz pařížského velkoměsta 

z konce 60. a z počátku 70. letech však detailněji a nadšeněji rozvíjí 

obraz Paříže z konce 30. let 19. století. 

• Paříž a velkoměsto 

Již první čísla Květů informují své čtenáře o tom, že v Paříži 

v roce 1836 jezdilo 378 dostavníků, které denně přepravily 100 000 lidí 

a utržily za to cca 20 000 franků.771 V divadelní sezóně 1835 - 1836 si 

prý pařížská divadla vydělala 7 miliónů franků. V roce 1837 upozorňují 

Květy na fakt, že v Paříži se nachází a pracuje 605 pekařů, 600 

stavitelů, 215 čítáren, 680 knihkupectví, 1713 prodavačů koření, 800 

limonádníků, 1700 literatorů, 1350 lékařů, 375 lékárníků, 1480 ševců a 

4000 vináren.772 Jakpak se asi mohl při čtení těchto řádků cítit Pražan, 

obyvatel města nečítajícího v té době ani tolik obyvatel, kolik jich bylo 

za jeden den přepraveno v Paříži oněmi 378 dostavníky? 

Paříž jako velkoměsto se stalo jednoznačně dominujícím toposem 

všech dochovaných zpráv. Zejména od 70. let 19. století, kdy se 

frankofilie českého národa etablovala jako cílená opozice vůči 

centralizačním (v tomto kontextu germanizačním) snahám vídeňské 

vlády, jsou čtenáři významnějších časopisů a novin zprávami či 

770 ČAPEK, J.V. První franctireur. Obrázek z války prusko-francouzské. In: Světozor, 
roč. 5, č. 2, 13.1.1871, s. 16. 
771 [b.a.] Čas a duch lidský. In: Květy, roč. 3, č.2, [b.d.] 1836, s. 15. 
772 [b.a.] Zprávy. In: Květy, roč. 4, č. 34, 24.8.1837, s. 272. 
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zajímavostmi o Paříži přímo bombardováni. Paříž se stala „světovým 

městem", „středištěm světa", „miliónovým městem", atd. 

Pařížské velkoměsto, to je však v prvé řadě „kamenné moře", 

„moře kamenných domů" či prostě jen „moře domů". Z tohoto moře 

vystupuje sekvanská siréna, jak byla v té době nazývána Paříž dobovým 

tiskem. Obraz Paříže jako sirény se však objevuje jen do 80. let 

19. století, kdy je tento příměr nahrazen „babylónskou věží", kterou 

nebylo nic jiného nežli Eifellova věž vystavená v Paříži u příležitosti 

světové výstavy roku 1889. 

Stavba Eifellovy věže v Paříži představovala v očích české 

společnosti završení a naplnění poslání Paříže stát se evropským, 

potažmo světovým velkoměstem: „....každý věži obdivuje se jakožto 

triumfu důmyslu konstruktérského, jako hrdé a smělé stavbě, která 

uskutečnila, čeho dosáhnouti chtěli staří Egypťané svými pyramidami, 

staří Řekové svým kolosem Rhodským, Assyřané svou věží 

Babylónskou."773 Paříž se stává napříště „moderní babylónskou věží", 

„světovým Babylónem", „Babelem nad Sekvanou", atd. 

Daň za tento vzestup Paříže je však krutá. Zejména v recenzích 

divadelních her všímají si jejich autoři onoho „mravního bahna" a 

„mravní hniloby" kryjící se pod slušným povrchem velkoměstské 

společnosti. A stejně jako je Paříž stavěna na piedestál co do své 

kulturní a umělecké vzdělanosti, ocitá se na něm i co zhýralství a 

morálního úpadku. Do tohoto proudu zapadá i pojednání J. V. Friče, 

neúnavného informátora pařížského zákulisí, o nešťastné lásce George 

Šandové a Musseta, jehož Frič označuje za egoistického skeptika 

zaslepeného smyslným chtíčem, jehož vliv na francouzskou mládež je 

podle něj „otravující".774 

Nejhorším bylo zapadnout do bahna velkoměsta, jehož 

zosobněním se stal nelegitimní svazek muže a ženy, promiskuita a 

prostituce. Odraz tohoto „bahna" nacházela prudérnější česká 

773 BAUŠE, Bohumil. Listy z Paříže. In: Světozor, roč. 23, č. 38, 9.8.1889, s. 451. 
774 FRIČ, Josef Václav. Nešťastná láska Šandové, povahopisná literární studie. In: 
Světozor, roč. 14, č. 4, 23.1.1880, s. 39-40. 
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společnost především v divadelních hrách francouzské provenience. Ve 

hře „Růžoví dáblové" autorů Eug. Grandého a L.Thibousta „okazují nám 

[autoři - D.O.] v rámci dosti chatrném kus velkoměstské společnosti, 

kryjící se pod slušným povrchem šerednou mravní hnilobu. Jest to kus 

života pařížského - řada typů ryze pařížských."775 Nelegitimní svazek 

muže a ženy, jimiž se to ve zmiňované hře jen hemží a proti nimž byla 

namířena zloba české společnosti, se nadšený frankofil a výborný znalec 

Francie Jaroslav Vrchlický pokusil vysvětlit „poměry pařížskými, jež jsou 

trochu jiné než naše".776 Stejně tak k tomuto problému ve svých 

fejetonech přistupoval i známý spisovatel a fejetonista Jan Neruda. Pro 

českou společnost však zůstal tento aspekt pařížského života 

nepřijatelný. 

Kromě divadelního umění proniká však úpadek morálky v Paříži i 

do umění výtvarného, čehož si všímají především čeští posuzovatelé 

Salónů. S pečlivou pozorností sledují témata, která podle nich odráží 

francouzský charakter: „Výstřední jsou Francouzové dosud v malování 

nudit a hrůz, byloť na výstavě 49 obrazů se 120 nahými ženštinami, 4 

obrazy vražd, 8 oběšení, 10 utopení, 5 utracení, 4 umučení a upálení, 

17 obecných řeží, 2 úkladné vraždy, 18 mrtvol."777 

Jeden z nejvýznamnějších výtvarných kritiků druhé poloviny 

19. století Miroslav Tyrš vychází při analýze soudobé francouzské 

historické malby z popisu neutěšeného morálního stavu. Francouzská 

společnost jevící se na první pohled elegantně je proniknuta 

„nemravností a hnilobou" ve všech svých vrstvách. Tím, jak hluboko 

tento úpadek pronikl, začal se však objevovat jako důsledek sociálního 

vývoje i ve slovesném a výtvarném umění. Práce a běžný život přestaly 

být v umění reflektovány, poněvadž jej umělci neshledávali ve srovnání 

s výjevy z oněch mravně a dvojsmyslně vyhrocených scén zkaženosti 

pařížského života zajímavými. Tento postoj se podle něj odráží mj. i ve 

775 [b.a.] Divadlo. In: Světozor, roč. 5, č. 22, 2.6.1871, s. 259. 
776 VRCHLICKÝ, Jaroslav. Životopisy - A. Daudet. In: Světozor, roč. 19, č. 50, 
27.11.1885, s. 787. 
777 ADÁMEK, Karel. O příčinách rozkvětu francouzského umění a uměleckého 
průmyslu. In: Světozor, roč. 13, č. 34, 22.8.1879, s. 401. 
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výtvarném umění. Výjevy z řeckých či římských dějin podle něj pod 

zástěrkou volby klasických témat reflektují soudobý stav společnosti a 

všechny obnažené Kleopatry, Venuše a další klasické postavy 

představují ve skutečnosti pouze poloodhalené dívky vystavující svá těla 

na pařížských bulvárech. Římské či řecké kostýmy pak nemohou překrýt 

onu neantičnost vyobrazených postav, které tkví kořeny v soudobé 

společnosti. Tyrš zde však zodpovědně rozvíjí i další negativní stereotyp, 

který nazývá tzv. „druhým tahem" francouzského umění. Tím není nic 

jiného než „neobyčejná záliba v hrůzných scénách, v krveprolitích i 

nejhnusnějšího druhu, ve vraždách, požárech, potopách, děsných 

bouřích, mukách způsobu nejrafinovanějšího..."778 Klasickým dílem 

tohoto směru se Tyršovi jeví Delacroixův „Massacre de Chios". Poslední 

zásadní charakteristikou je potom neupřímnost tohoto francouzského 

umění, poněvadž výběrem krvavých témat je pouze co nejvíce zjitřit již 

tak „předrážděnou" fantasii obecenstva.779 Ve své analýze z konce 

70. let 19. století tak Tyrš pracuje s oběma významnějšími stereotypy 

nahlížení francouzské společnosti českýma očima. Jeho počínání však 

není bezúčelné: úpadek francouzské společnosti zračící se ve 

francouzském slovesném i výtvarném umění staví do protikladu čistého, 

slovanského umění, které v jeho pojetí představuje např. Jaroslav 

Čermák. Čím hlubší úpadek francouzské společnosti, tím kladnější 

hodnocení a vůbec možnost definice slovanského umění... 

Josef Thomayer, na počátku 20. století zřejmě nejznámější český 

lékař a přednosta II. české interní kliniky, tuto představu české 

společnosti o morální prohnilosti francouzského národa sarkasticky 

glosuje v rámci svého pobytu v Paříži v 80. letech 19. století takto: 

„Mluvívá se u nás o hnilobě národa francouzského, ale jen nechte 

probůh také náš národ hniti tak, aby všímal si tak hojně literatury a 

778 TYRŠ, Miroslav. Jaroslav Čermák. Životopis a rozbor aesthetický. In: Týž. Úvahy a 
pojednání o umění výtvarném. Díl I. Praha: Sokol, 1901, s. 92. 
779 Srv. tamtéž, s. 90-94. 
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umění, a tuším, že i ti, kteří mluvili o hnilobě francouzské, budou 

spokojeni."780 

V celkové charakteristice se však ona francouzská „krvelačnost" a 

„krvežíznivost" na konci století již tak často neobjevuje. Tyto vlastnosti 

se zdají být nahrazeny všeobecným poukazem na jistou francouzskou 

„afektovanost", jíž disponuje francouzský národ z revolučního období. 

Také odsuzování francouzské nafoukanosti je otupeno sbližováním obou 

národů a čeští autoři si pochvalují, kterak se Francouzi po prohrané 

válce začali věnovat např. studiu cizích jazyků, přestože v nedávné 

minulosti považovali každého, kdo nebyl schopen hovořit francouzsky, 

za barbara. Na rozdíl od předchozího období se však objevuje fenomén 

francouzského gurmánství a obdiv k jejich dobrému vkusu. Jediná 

dobová výtka se týkala „šeredných" pohřebních věnců z černých a 

bílých korálků, kterými Francouzi zdobili hroby svých bližních. Ovšem i 

zde se podařilo českému autoru zachovat čest francouzského vkusu: 

oněmi „šerednými" pohřebními věnci totiž zaplavovala Paříž česká 

židovská firma781... 

• Konec staré Prahy 

Hlavní otázka, kterou si začala česká společnost v 70. letech 

19. století pokládat, byla, jak se vlastně z Paříže stalo jedno 

z nejvýznamnějších evropských měst? Teprve za Kapetovců se stala 

Paříž podle českého přispěvatele Světozoru z roku 1872 pravým 

městem vzdělanosti. O její největší rozvoj se poté postarali Filip Sličný, 

Ludvík XI. a Jindřich IV. Přestěhováním královského dvora do Versailles 

však zůstává Paříž sama, opuštěna svým králem. Hlavní město Francie 

se stávalo demokratičtějším, „se šlechtou počala co do přepychu 

780 THOMAYER, Josef. Kresby z Paříže. In: Dojmy pocestné (Sebrané spisy Josefa 
Thomayera, díl VI.). Praha: nákladem Unie, 1920, s. 41. 
781 BAUŠE, Bohumil. Listy z Paříže. In: Světozor, roč. 23, č. 38, 9.8.1889, s. 479. 
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závoditi aristokracie peněžní pořádajíc ve svých palácích hlučné zábavy 

a plesy, na nichž účastnila se hojně též stará šlechta, pokud totiž 

meškala v Paříži. Nedostatek vlastní duchaplnosti věděli boháči 

nahrazovati tím, že k zábavám svým zvali vynikající spisovatele a 

umělce, čímž smyslný požitek doplnili dušením půvabem."782 Teprve 

v 18. století se stala Paříž oním „pravým městem světovým". Paříž 

opuštěná svým panovníkem neztratila naději. Osudy Prahy nebyly Paříži 

nepodobné. Do počátku 17. století sídlem krále, poté opuštěna a 

ponechána sama sobě. Paříž se stala jedním z nejvýznamnějších 

světových měst, aniž by byla sídlem panovníka. Proč nevyzdvihnout dva 

roky po nenaplněném slibu Františka Josefa I. dát se v Praze korunovat 

za českého krále právě tento fakt? Proč se nepokusit jen pár měsíců po 

ztroskotání fundamentálních článků nastolit „alespoň" symbolickou 

otázku emancipace rakouského „provinčního" města Prahy v evropskou 

metropoli? Co jiného by hovořilo více o životaschopnosti českého 

národa? 

Praha však fakticky neměla čím zaujmout. Symbol moderního 

pokroku, symbol, který by hovořil nejen o velikosti českého národa, ale 

i o velikosti jeho hlavního města, bylo tudíž třeba vytvořit. A tak bouřili-

li se proti Eifellově věži v Paříži francouzští intelektuálové jako proti 

stavbě znehodnocující dávné a slavné architektonické symboly Paříže, 

představitelé pražské společnosti vítali Petřínskou rozhlednu právě ve 

jménu změny „siluety staroslavné Prahy". Petřínská rozhledna se podle 

nich stane jednou z dominant Prahy, čímž se vřadí po bok 

nejslavnějších pražských staveb. Její stavbou bude dokonce i překonán 

dosavadní nejvyšší bod Prahy, Svatovítská věž, a to o 5 metrů. (O 

vzrůstajícím nesebekritickém sebevědomí české společnosti svědčí i 

fakt, že hned na několika místech je zdůrazněno, že fakticky je 

petřínská rozhledna dokonce vyšší než samotná Eifellova věž v Paříži. 

Logický důkaz byl podán následovně: Vltava se nalézá o 160 metrů nad 

782 [b.a.] Vzrůstání Paříže v město světové. In/ Světozor, roč. 6, příloha k č. 16, 
19.4.1872, s. 189. 
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mořem výše než Seina, vrchol Petřína se nachází 137 metrů nad 

Vltavou. Petřínská rozhledna tedy v důsledku Eifellovu věž předčí o více 

než 50 metrů.783) Přestože se v jistém smyslu jednalo o revoluční počin, 

stavba petřínské rozhledny jako revoluční akt vnímána nebyla. Naopak, 

v opozici k „revoluční" Eifellově věži v Paříži byla v českém případě 

vyzdvihována romantičnost petřínské rozhledny. Rozhledna měla 

nabízet především romantické vyhlídky na Prahu: „Pokud nám známo, 

nemá podobné rozhledny dosud žádné Evropské město, mimo Paříž, a 

jak s jistotou lze předvídati, bude s ní vyhlídka dalekosáhlejší a 

romantičtější než s věže Eifellovy."784 

Pražan, který vystoupil na Eifellovu věž a poté navštívil 

petřínskou rozhlednu otevřenou roku 1891, zřejmě pocítil na chvíli 

zklamání. Z Eifellovy věže spatřovali návštěvníci ono „kamenné moře", 

živý ruch ulic a klokotání velkoměsta, zatímco z petřínské rozhledny 

spatřil její návštěvník jen „částky Prahy", jednotlivé části, ulice a domy. 

Stavba petřínské rozhledny stojí na konci melancholického 

obrazu Prahy jako „hrobu" českého národa, jako „matičky" Prahy, jejíž 

přítomnost a velikost musí být pojímána jen jako „minulá sláva". Těsně 

před jejím dokončením se píše: „... a pak nám změní obvyklou silhuetu 

staroslavné Prahy, jak se byla zachovala na naše doby. (...). Do konce 

června spadne onen závoj, a rozhledna vstoupí v řadu pražských 

památností."785 Petřínskou rozhlednou definitivně končí vnímání Prahy 

tak, jak bylo ustaveno ve 30. a 40. letech 19. století českou 

obrozeneckou společností, a začíná období, které včleňuje Prahu do 

evropského kontextu dynamicky se rozvíjejících měst. Petřínská 

rozhledna včlenila panorama Prahy alespoň symbolicky po bok 

největších evropských velkoměst, cíleně nahradila obraz „starodávné" 

Prahy moderně se rozvíjejícím městem a programově se snažila otevřít 

783 MACHULKA, Vácslav. Nová rozhledna na Petříně v Praze. In: Světozor, roč. 24, 
č.18, 21.3.1890, s. 211. 
784 Tamtéž, s. 215. 
785 [b.a.] Stavební postup rozhledny na Petříně. In: Světozor, roč. 25, č. 31, 
19.6.1891, s. 372. 
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Praze budoucnost, kterou jí obrozenecký obraz hlavního města českého 

národa nedovoloval plně rozvinout. 

Praha dosnila svůj sen o Paříži a začala jej žít. Radikální demolice 

a přestavby, proti nimž protestovali v roce 1896 významné osobnosti 

české kultury v čele s Vilémem Mrštíkem ve známém spisu Bestia 

Triumphans, byly realizací tohoto českého snu sněného více než půl 

století. Symbolem „nové" Prahy, Prahy jako moderní, evropské 

metropole, se stala ulice procházející starým židovským ghettem, 

spojující Staroměstské náměstí s vltavským nábřežím. Ne náhodou nese 

od roku 1926 tato ulice název Pařížská. 

• Obraz Francie po roce 1848 

Po prvotní vlně objevení sympatií k Francii v podobě ohlasů 

polského povstání, začíná do Čech pronikat ve větší míře i francouzská 

kultura, literatura a umění. Tak například Karel Sabinský ve své básni 

„Ku vzdáleným" otištěné na stránkách Květů již roku 1836 pozdravuje 

za Rýn Victora Huga, Lamartina a Delavigne, apoštoly nové doby.786 

Překlady z francouzské literatury pak tvoří svébytnou kapitolu českého 

zájmu o Francii. Většina překládaných děl totiž byla českému čtenáři 

běžně přístupna v německém překladu, ovšem jejich přeložení do 

češtiny „neznamenalo nic menšího nežli snahu pevně je zakořenit 

v českém národním vědomí"787. Z těch nejvýznamnějších překladů 

tohoto období můžeme namátkou citovat Thiersův spis De ia propriété, 

Mignetovu L 'histoire de ia révoiution francaise přeloženou Jakubem 

Malým, která však byla roku 1851 cenzurována, či Janem Palackým 

přeloženou Giuzotova Histoire de ia civilisation en Europe de ia Chute 

de / 'Empire romain á la révoiution frangaise. 

786 SABINSKÝ, Karel. Ku wzdá/eným. In: Kwěty, roč. 3, [b.d.] 1836, s. 16. 
787 REZNIKOW, Stéphane. FrancophiUe et identitě tchěque (1848-1914). Paris: Honoré 
Champion, 2002, s. 70. 
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Pokud tedy od 30. let 19. století docházelo k postupnému 

objevování umělecké a intelektuální Francie, v roce 1848 se objevuje 

další, pro 19. století zřejmě nejvýznamnější charakteristika: objevení 

Francie jako potenciálního spojence proti německému nebezpečí. Ze 

stránek českého tisku tak napříště mizí zprávy o flanderském jazyku a 

národním hnutí, bezpochyby největším to škraloupu na štítu Francie. 

Po roce 1848 je obraz Francie a Francouzů mnohem rozmanitější 

a rozvinutější. Odkrývání detailnějšího pohledu na Francii a francouzský 

národ souvisí zvláště od 60. let 19. století především s definicí 

politického programu české společnosti. Obraz Francie a Francouzů po 

roce 1848 však není diametrálně odlišný od obrazu před rokem 1848. 

Právě naopak, základní komponenty zůstávají zachovány, přidává se 

k nim v míře mnohem větší nežli doposud srovnávání Čech s Francií a 

nacházení ve Francii vzoru české společnosti, i průmyslu. 

Nejvytrvalejším obrazem, který se doslova „vryl" do mentality 

české společnosti, je obraz francouzského národa co by národa 

krvelačného. Postupem doby se však tento obraz přesouval stále více 

do podvědomí a vynořoval se především v okamžicích revoluce či 

násilné změny politického režimu, která byla v očích české společnosti 

neodlučně spjata s krveprolitím. „Ponorná řeka" stereotypního nahlížení 

francouzského národa definovala a značně ovlivňovala vztah české 

společnosti k revoluci vůbec. 

Obraz Francie je však zcela odlišný a ve vztahu k francouzskému 

národu se zde projevuje jistá dichotomie: její obraz je téměř v průběhu 

celého 19. století velmi kladný, změna politického režimu se na jejím 

vnímání neprojevuje. Kořeny tohoto obrazu tkví v osvícenském 

vyzvedávání Francie jako kulturního evropského centra, v průběhu 

19. století se pak tento obraz stává přitažlivější o francouzské 

protiněmecké zaměření. Negativní konotace se v představě Francie 

týkají pouze obrazu Francie co by politického režimu-. „Francouz hotov 
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je jmění a život nasadit, ale jen pro vlast svou, ne pro člověka 

ošemetného."788 

b) Neslučitelnost svobody a politické emigrace v českém 

myšlení 

• Svoboda žebráka 

Obraz Francie a motiv ohlasů Francouzské revoluce však 

vstupuje i do mnohem pozdějšího obrozeneckého diskursu. Poprvé byly 

definovány otázky vztahu jednotlivce, svobody jednotlivce a společnosti 

(v tomto případě národa) právě v době prvních ohlasů názorových 

východisek Francouzské revoluce. Tyto závěry zformulované na počátku 

19. století se však promítají i do prvních literárních útvarů reagujících na 

první větší vlnu vystěhovalectví z Čech na počátku 50. let 19. století. 

I zde reagoval významným způsobem s téměř pedagogickou 

instruktážností Josef Kajetán Tyl. Ve své hře z roku 1850 Lesní panna 

aneb Cesta do Ameriky popisuje výchozí situaci nejednoho českého 

emigranta: emigrace do USA je mu východiskem nejen z bídy, ale i 

z tíživých politických poměrů své doby. Pod vlivem dopisů šířících se po 

venkově, což je bod, v němž Tyl vychází velmi přesně z dobové reality, 

podléhají lidé vidině svobodné a bohaté společnosti, která na ně čeká 

za oceánem. Realita nového světa je však zcela jiná a většina z nich jí 

nedokáže vzdorovat a končí v bídě daleko od domova. Stejně jako je 

zpochybňována realizace vidiny zbohatnout, stejně tak je 

zpochybňováno i americké pojetí svobody. „Je to jen 'svoboda 

žebráka', jak hořce poznává emigrovaný učitel i hospodský, a nadto je 

788 ČAPEK, J.V. První franctireur. Obrázek z váíky prusko-francouzské. In: Světozor, 
roč. 5, č. 2, 13.1.1871, s. 17. 
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to svoboda, která žije z útisku svobodného domorodého lidu 

indiánského, s jehož těžkým osudem se oba čeští vystěhovalci 

setkávají."789 Znovu se tak vrací pojetí svobody kolektivní, které stojí 

v přímém rozporu se svobodou jednotlivce... Reakce společnosti tak 

může kopírovat jisté mentální vzory, které se ustálily, jak jsme již 

podotkli, na počátku 19. století pod vlivem ohlasů Francouzské 

revoluce. 

Ze stejných premis však vychází i oficiální státní aparát, který od 

roku 1852, kdy emigrace začíná nabývat na své síle, žádá o sledování 

navrátivších se emigrantů z toho důvodu, zda „očkují zhoubné a bludné 

učení o špatně pochopené a uplatňované svobodě"790. Emigrační 

politika státu, která v té době stála teprve na svém počátku, tak 

nepředstavuje jen sociální a demografický problém, ale podle 

rakouského aparátu i latentné problém politický, neboť chudí emigranti 

jsou potenciálními hlasateli socialismu a komunismu791. 

• Odnárodnění emigranta 

Rostoucí emigrace však byla na počátku 50. let 19. století 

realitou a bylo zapotřebí jí čelit. Z poloviny 50. let 19. století se tak 

datují pn/ní české pokusy o vytvoření teritoriálně uzavřené komunity 

českých emigrantů v zámoří. Jejím iniciátorem byl vystěhovalecký agent 

Alois Kareš, původem obchodník z Vamberka, který se později usadil 

v Brémách, kde si také zřídil svou vlastní vystěhovaleckou kancelář. 

Ve své korespondenci, která se měla šířit po venkově a lákat zájemce o 

789 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd, 1964, s. 9. 
790 Zpráva policejního ředitele Leopolda Sacher Masocha z 13. - 26.6.1852. Citováno 
podle KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období 
Bachova absolutismu. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd, 1964, s. 
11. 
791 Tamtéž. 
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vystěhovalectví, rozvíjí nejdříve motiv exportu českých výrobků do 

zámoří. Možnost exportu do zámoří, která by zajistila těm, kteří zůstali 

ve vlasti, dobrý příjem a odbyt, měli v USA zkoumat jeho agenti a nově 

přibyvší emigranti.792 Dalším krokem Karešových aktivit bylo 

vyjednávání s chilskou vládou, kde se mu jevila možnost založení 

uzavřené české kolonie mezi 42° a 43° západní délky,793 i nadále však 

připravoval větší českou kolonizaci v Severní Americe. Prvními kolonisty 

měli být lidé z východních Čech (Vamberk, Rychnov, Kostelec nad Orlicí, 

Lupenice, Záměl, atd.), kteří se roku 1855 dohodli, že společně zakoupí 

v Americe půdu.794 Vzorem této české kolonie měla být maďarská 

Kossuth County v Iowě, kde americká vláda vyhradila Maďarům oblast 

celého county. Jan Bárta Letovský, kterého Kareš kontaktoval, radil 

požádat vládu o neobydlená území v Iowě. Jak skončila tato jednání, 

nevíme. Od roku 1857 se však v Karešové korespondenci obdobný 

motiv již nevyskytuje. Jak však víme z dalších výzkumů, Češi žijící v USA 

se v průběhu 60. let 19. století několikrát pokoušeli pod vlivem 

ztížených politických a ekonomických poměrů USA znovu opustit a 

usídlit se ve slovanské krajině. Jan Bárta Letovský se tak například coby 

rusofil v době války Severu proti Jihu v roce 1861 vypravil za ruským 

carem se žádostí, zda by podstoupil americkým Čechům amurskou 

oblast ve východní Sibiř.795 O sedm let později, v roce 1868, se Alois 

Kareš s redaktorem Slavie Karlem Jonášem pokouší přesměrovat českou 

emigraci do USA na svahy Kavkazu, kde by jí měla být zajištěna lepší 

budoucnost.... 

Soudy týkající se aktivit podnikatele Aloise Kareše se různí. Lze 

jej považovat za vypočítavého kapitalistu, poněvadž vliv ekonomického 

792 Fascinujícím zjištěním je fakt, že naprosto stejná motivace vedla v Masarykově 
akademii práce k založení Ústavu pro hospodářské styky emigrační a kolonisační. Srv. 
Masarykův ústav-Archiv AV ČR, fond MAP, Ústav pro hospodářské styky emigrační a 
kolonisační, kartony 351-359. Z publikací vydaných na toto téma vydaných 
Masarykovou akademií práce srv. např. BRANDEJS, Stanislav. Náš vystěhovalecký 
problém a jeho finanční stránka. Praha: Masarykova akademie práce, 1927. 
793 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova 
absolutismu. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd, 1964, s. 9. 
794 Tamtéž, s. 51. 
795 Tamtéž, s. 52. 
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výdělku na jeho plány je zde nepopiratelný. Na druhou stranu však 

může představovat i jednoho z prvních představitelů moderní 

uvědomělé české buržoazie, která sice jedná vedena především svými 

ekonomickými zájmy, ovšem v souladu s požadavky nové definice 

českého vlastenectví. O tom může svědčit i fakt, že Kareš nepřestal 

podporovat Karla Jonáše, ani J. V. Friče, kterému zasílal podporu 800 

tolarů určenou jeho Blaníku, posléze Correspondance tchěque.796 

Příběh novodobého podnikatele devatenáctého věku Aloise 

Kareše a jeho snahy o ustavení uzavřených politických komunit jsme 

nevybrali náhodou. Jedenáctého října roku 1831 píše Václav Hanka Lvu 

Thunovi v reakci na neúspěšné polské povstání toto: „Nemohu 

pochopiti, proč zůstatky polského vojska Prušákům do hrdla se hrnou, 

tím své vlasti právě tak málo poslouží, jako tehdáž po bělohorské bitvě 

mnohé [...] bohaté rodiny, vystěhujíce se do ciziny, všecku poslední sílu 

českou a národnost tak velmi zoumyslně seslabily a rozptylujíce se po 

Němcích, ano až po Hollandště pomalu tak zmizely, že po nich památky 

nezbývá. Když juž nehoda vlast zachvátila, povinnost jest vlastence, 

když jí odjinud pomoci přispěti nemůže, s ní trpěti a přítomností svou 

jak možná pomoci vyhledávati. Že tehdáž našim Čechům nepřipadlo 

pohromadě všickni vyhnanci do Ameriky se odebrati, tehdáž právě čas 

tomu přál, a tam novou Čechii založiti, jak by nyní již kvesti mohla! Ale 

co minulo, jest to tam."797 Hankův postoj k emigraci odpovídá svým 

úhlem postoje naprosto přesně heslu „emigrace" Ottová slovníku 

naučného o více než 60 let později: nemůže-li se odstěhovat celý národ, 

pak emigrace jedince je na národu zradou. 

Zradu je však možno zmírnit. V 60. letech 19. století museli čeští 

političtí představitelé zaujmout k emigraci jasný postoj. Ve stejné době 

projevuje ruská vláda po potlačeném polském povstání v roce 1863 

zájem o české řemeslníky a rolníky. Čeští politikové tak sice emigraci 

neschvalovali, poněvadž jí však fakticky nemohli nikterak zabránit, 

796 Tamtéž, s. 54. 
797 KUBÍK, Ladislav. Česká korespondence se Lvem Thunem. Praha: Horizont, 1970, s. 
56. 
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vyjadřovali svou neoficiální podporu a tichý souhlas s českým 

vystěhovalectvím na ruská území. Jednání o vystěhovalectví probíhala 

s F. A. Braunerem, F. Palackým i F. L. Riegrem. Všichni zastávali stejné 

stanovisko: emigrace je pro český národ nebezpečím, poněvadž jej 

oslabuje.798 Pokud však Češi chtějí emigrovat, pak je lepší, emigrují-li 

do slovanské země: „když se odnárodní, ať z nich jsou aspoň 

Slované".799 

• F. L. Rieger jako politický emigrant? 

Ve stejném duchu se nesou i základní interpretační schémata 

českých dějin 19. století. Jedno z nich by například mohlo znít: 

„František Ladislav Rieger nebyl politickým emigrantem." Takto by se 

dalo charakterizovat základní východisko české historiografie 19. a 

20. století. Vraťme se znovu k Otto v u slovníku naučnému, který v heslu 

Rieger, František Ladislav, národní, politický a osvětový vůdce národa 

českého, praví: „Dne 18.dub. 1849 odebral se R. z Prahy na cestu přes 

Německo do Paříže, aby tam studoval zvi. národní hospodářství podle 

nauk francouzských i anglických. Pro politický rozhovor, který měl u 

knížete Czartoryského se zástupci revoluční vlády uherské, byl 

obviňován ve Vídni z velezrády a působením vlády vídeňské na štědrý 

den r.1849 zatčen. Měl býti vypověděn z Francie jako nebezpečný 

revolucionář. Ale ve vězení podržen jen přes noc a zakročením přátel 

svých dosáhl svolení k dalšímu pobytu v Paříži. Věnovav se 

národohospodářským studiím, odebral se kvůli nim na jaře 1850 

798 VACULÍK, Jaroslav. Počátky českého vystěhovalectví na Volyň. In: Historie 
emigrace z českých zemí. Mladá Boleslav: Okresní muzeum v Mladé Boleslavi, 2001, s. 
43. 
799 DUFEK, Vladimír. Emigrace na Volyň - specifika, odlišnosti. In: Historie emigrace 
z českých zemí. Mladá Boleslav: Okresní muzeum v Mladé Boleslavi, 2001, s. 55. 
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z Paříže do Anglie. Po opětném zájezdu do Paříže vrátil se počátkem 

ledna 1851 do vlasti, zabezpečiv si dříve volný návrat."800 

Hlavními cílovými zeměmi se po potlačení revolučního hnutí 

v Evropě v letech 1848 - 1849 stala Francie, Belgie, Švýcarsko a 

Anglie.801 Zatímco Francie a Belgie zpřísnila podmínky politického azylu 

pro revoluční emigranty natolik, že od roku 1849 dochází de facto 

k jejich vyhoštění ze země, Švýcarsko bylo k přijetí obdobných opatření 

donuceno.802 Jedinou zemí, která nikdy tak razantní kroky k vyhoštění 

politických emigrantů nepodnikla, byla Velká Británie. 

František Ladislav Rieger však podnikl v letech 1849-1851 cestu po 

západní Francii, Belgii a Velké Británii ze studijních důvodů - jak se 

dodnes traduje ve všech interpretacích Riegrova působení v západní 

Evropě v těchto letech. Fakt, že Rieger odešel z Francie v době, kdy 

odsud byli vyhošťováni političtí emigranti, je interpretován jako touha 

po poznání. Stejně tak je tomu i v případě Riegrova přesídlení z Bruselu 

do Velké Británie. Životopisy tohoto významného českého politika se 

v tomto ohledu různí.... 

V jednom z prvních životopisů z roku 1881 je Riegrova cesta a jeho 

politická debata s Czartoryským, Telekim a Pulszkým interpretována 

následujícím způsobem: „V Paříži obcoval Rieger s vynikajícími státníky 

všech národů. Jednoho dne sešel se u knížete Adama Czartoryjského, 

hlavy emigrace polské, s Maďary hrabětem Ladislavem Telekim, Frant. 

Pulszkým a Bedřichem Szarvádym. Což divu, že mezi nimi přišlo 

k rozmluvě politické...."803 V prvním oficiálním životopisu F. L. Riegra 

z pera Jiljího V. Jahna zase stojí: „Aby se oddal jedině působení 

žurnalistickému, k tomu Rieger nikdy necítil v sobě povolání a touhy; 

800 Ottův slovník naučný. Díl XXI. Praha: Jan Otto, 1904, s. 706. 
801 BADE, Klaus J. L 'Europe en Mouvement - La migration de la fin du XVIIIěme 
siěcie ä nos jours. Paris: Seuil, 2002, s. 236. 
802 K tomu srv. zprávy rakouského vyslance v Paříži - Haus-, Hof- und Staats-Archiv. 
Ministerium des Äussern. Politisches Archive, signatura P.A.IX - Frankreich, karton 31, 
Abt. VI - Affaires suisses. Dále BADE, Klaus J. L 'Europe en Mouvement - La 
migration de la fin du XVIIIěme siěcie ä nos jours. Paris: Seuil, 2002, s. 247-251. 
803 Dr. František Ladislav Rieger, politický vůdce národu Českého. Žižkov: Jakub Malý, 
1881, s. 21. 
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proto nyní, kdy každá jiná činnosť veřejná a politická byla nemožnou 

učiněna, pomýšlel na to, jak by na jiném poli prospěl věci národní - a 

tímto působištěm jeho mohla toliko literatura a věda býti."804 Jahn sice 

nepopírá, že se Rieger sešel s čelními představiteli maďarské a polské 

emigrace, pokračuje však: „Rieger ovšem se nenadál, že soukromá ta 

rozmluva bude vynesena na pole publicistiky a že bude vykládána za 

spiknutí Maďarů, Polákův a Čechův, i že zavdá podnět k nájezdům a 

osočování, ano obviňování z velezrádného spiknutí. [...] Jakkoli 

každému, kdo politickou činnosť Riegrovu a celý směr jeho politiky 

poněkud byl sledoval, bila do očí absurdnosť takovéto smyšlénky, přece 

žurnalistika vládní a německá chopila se přeochotně příležitosti té, aby 

mohla se škodolibým jásotem Riegra z velezrády obviniti."805 

Z nekrologů si uveďme dvě ukázky interpretace tohoto Riegrova 

počinu. Zatímco Zlatá Praha uvádí jako hlavní důvod Riegrovy cesty do 

zahraničí jeho touhu věnovat se přerušenému studiu,806 Václav 

Červinka, jeho zeť a překvapivě i autor jeho nekrologu v Lumíru, píše: 

„Po bojích a všech bouřlivých událostech roku 48. a začátkem 49. ubírá 

se do Paříže, kde v salónech Adama Czartoryského navazuje styky 

s vynikajícími politiky a diplomaty, s předními účastníky polské emigrace 

i s politiky maďarskými."807 

Prvním větším prolomením mýtu Riegrovy studijní cesty do Paříže 

jsou až Tobolkovy Politické dějiny z 1932. Zatímco dobový úzus velel při 

zmínce o Riegrově působení v Paříži v roce 1849 citovat rodinnou 

korespondenci, v níž Rieger píše o svých studijních úspěších,808 Tobolka 

cituje z Riegrovy pařížské korespondence dopis z 17.května, v němž 

804 JAHN, Jiljí V. František Ladislav Rieger. Obraz životopisný. Praha: F. Šimáček, 
1889, s. 56. 
805 Tamtéž, s. 57. 
806 PREIS, Jaroslav. František Ladislav Rieger. In: Zlatá Praha. roč. XX., č. 19, 
6.3.1903, s. 226: „Následující reakce vyšívala Riegra za hranice, kde se věnoval svým 
přerušeným studiím." 
807 Červinka, Václav. Feuilleton. Dr. Frant. Lad. Rieger. In: Lumír, roč. 31, č. 16, 
10.3.1903, s. 193. 
808 Což je zcela pochopitelné, uvědomíme-li si, že rodinná korespondence byla v 19. 
století předmětem veřejného čtení. Srv. např. JAHN, Jiljí V. František Ladislav Rieger. 
Obraz životopisný. Praha: F. Šimáček, 1889, s. 56. Dále též srv. v nekrolozích a 
v dobových publikacích uvedených výše. 
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odsuzuje počínání Schwarzenbergovy vlády a analyzuje důsledky 

porážky povstání v Uhrách za pomoci ruského vojska.809 

Ani novodobé biografie nezaujímají k této Riegrově životní etapě 

jednoznačné stanovisko, určujícím směrem všech interpretací zůstává 

fakt, že sám Rieger své označování za emigranta odmítal. V dopisu 

Adolfu Marii Pinkasovi z roku 1850 prý napsal: „I pak se jistě 

neprodleně vrátím, nechci emigrovat. [...]. Povinnost vyžaduje, abych 

se svým lidem vytrval v dobrém i zlém a abych pracoval na jeho 

vyvedení z bídy, byť ta práce byla sebeklopotnější! Chci tu bídu nést 

společně s vámi!"810 

Není cílem této studie rozebírat podrobně všechna možná stanoviska 

a politickou situaci v Evropě v roce 1849, je však nesporné, že většina 

dobových i soudobých interpretací Riegrovy cesty do Paříže v roce 1849 

odhlíží od politického potenciálu, který by bývalo mohlo jeho 

vyjednávání mít.... A o tom, že schůze představitelů polské, maďarské a 

české emigrace opravdu měla onen politický potenciál, není pochyb. 

Měla ji bezesporu i Riegrova účast, jak dokazuje hlášení rakouského 

velvyslance v Paříži z 13. září 1849. Zatímco přítomnost Czartoryského a 

nakonec i maďarských politiků u něj nevzbuzuje větší údiv, pozastavuje 

se právě nad přítomností Riegra: „Quelques journaux frangais ont 

donné, ďap ré s le correspondant autrichien, le proces verbal d ' un 

conciliabule tenu ici le 18 mai, chez le prince Czartoryski, par 

,,1'ambassadeur de Hongrie", Mr Rieger et d 'autres émigrés 

révolutionnaires. Ľe spéce d'apologie que le Nestor de 1'émigration 

polonaise a fait insérer dans le Journal des Débats de ce matin constate 

ľauthenticité de cette étrange piěce, tout en cherchant a atténuer la 

portée. Ce dont il sera, ce me semble, bon de prendre acte, c 'es t la 

part qu ' y a prise le chef du parti tscheque du feue la Diete de 

Kremsier. D'aprés des renseignemens surs que il y a peu de semains je 

809 TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do 
dnešní doby. Praha: Československý kompas, 1932 ts. 159. 
810 Citováno podle SAK, Robert. Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku. Semily: 
Tiskárny Novotný Trutnov, 1993, s. 118. 
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me suis procurés sur son compte, ľex-député bohéme est fort 

découragé. Réduit aux libéralités de la caisse trés épuisée de la 

propagande, n 'ayant trouvé prés du gouvernement ni sympathies ni 

secours, il maudit la France et le pouvoir actuel. De plus, la peur s 'es t 

emparée de lui. II craint que le bras de la justice ne 1'atteigne méme 

dans ce pays-ci, peu hospitalier aujourd'hui pour les hommes de son 

espéce; et tout en conspirant avec les ennemis de ľAutr iche, il 

recherche les compatriotes qui viennent visiter Paris pour s 'exhaler en 

excuses et protester de son innocence. Les émigrés révolutionnaires 

sont une peu comme ont été les lépreux du moyen-age. Iis inspirent du 

dégout plutôt que de la compassion. II y a encore entre eux une autre 

analogie. Le mal des uns comme des autres est contagieux et 

incurable."811 

Již samotné vytěsnění pouhé možnosti politické interpretace činnosti 

F. L. Riegra v Paříži v letech 1849 - 1850 svědčí o tabu tohoto tématu 

nejen v české historiografii, ale také v českém myšlení. Jen letmo se 

tématu neexistence české politické emigrace dotýká Karel Sabina ve 

svém díle Oživené hroby z roku 1870.812 Ironický a sarkastický doktor 

Schauberk vysvětluje ve vězení, kde se ocitl společně s dalšími 

politickými vězni po revoluci 1848, Slavovi: "A víte, kteří tu as nejdéle 

ostanou? Čechové. Ti nemají za sebou ani silnou a agitující emigraci, 

ani rozmrzelé honvédy, ani Piemont, ani Garibaldiho. Svět o nich neví, 

vláda jich nenávidí, Vídeňáci se jim smějou a vlastní jejich krajané jsou 

buď teprv na počátcích poznání, aneb - z nich nestojí."813 Román, který 

byl na počátku 70. let 19. století vnímán jako kritika politických poměrů 

českého národa, napadá českou uzavřenost a příliš silnou vazbu na 

sebe sama, která Čechům zabránila vybudovat si v zahraničí svou 

811 Zpráva rakouského vyslance Ludwiga Ritter von Thom z 13.9.1849. Haus-, Hof-
und Staats-Archiv. Ministerium des Äussern. Politisches Archive, signatura P.A.IX -
Frankreich, karton 31, VII. Diversa, zpráva č. 49 z 13.9.1849, fol. 42-46. [citováno 
v pßvodnim přepisu] 
812 Toto dílo však vzniklo o několik let dříve, v roce 1863 vycházely na pokračování 
v Boleslavanu Hroby živoucích. 
813 SABINA, Karel. Oživené hroby. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 163. 
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vlastní reprezentaci, ať již by tato spolupracovala s domácí politickou 

scénou či nikoli. 

• Emigrant Komenský? 

České vnímání emigrace v 19. století se podle našeho názoru odvíjí 

od vnímání politické, resp. náboženské emigrace ve století 

sedmnáctém. I J. V. Sládek ve svých fejetonech poukazuje na fakt, že 

protestantští Češi a Moravané podléhají asimilaci mnohem hůře, nežli 

katoličtí Čechové.814 Ve svém tvrzení se však mýlí, neboť právě 

protestantští Čechové zapadali do amerického prostředí mnohem 

snadněji, nežli katolíci, kteří byli americké společnosti trnem v oku. Tato 

„izolovanost" se pak stala mnohem důležitějším předpokladem pro 

zachování původní „české" národnosti.815 

Sládkova domněnka je důkazem toho, že vnímání emigrace 

procházelo jen velmi pomalou změnou. Jako příklad nám může 

posloužit snad nejslavnější český emigrant 17. století: Jan Amos 

Komenský. Rekonstrukce jeho „druhého života" v 19. století by snad 

mohla poukázat na ty fenomény v českém sociálním myšlení, které se 

velmi úzce pojí k nahlížení emigrace jako takové. 

František Martin Pelcl816 popisuje Komenského coby vědce, jehož 

dílům se přikládá většího významu, nežli si ve skutečnosti zaslouží. 

K jeho životu praví, jak smutné je pozorovat, kterak nadaný vědec 

podlehl ke konci svého života tmářství. Jeho díla dokazují podle Pelczla 

814 "Jako ale v Čechách uvchovalo se v krajích protestantských nejvřelejší české 
vědomí, tak jest to i v Americe. Čech, Moravan, protestant, jenž celým srdcem a duší 
lpí na řeči své, snaží se, aby řeč ta potrvala i v ústech jeho dětí." SLÁDEK, Josef 
Václav. Americké obrázky. Praha: ELK, 1941, s. 12. 
815 Srv. ECKERTOVÁ, Eva. Kameny na prérii. Praha: NLN, 2004, s. 126-127 a dále. 
816 Franz Martin Pelzel, Abbildungen Böhmischer und Mährischer gelehrten und 
Künstler, nebst kurzen Nachrichten von Ihren Leben und Werken, Prag, 1773, s. 88-
95. 
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jeho „hange zu fanatischen Ausschweiffungen".817 Konec života pak 

strávil Komenský především svými výpady proti papeži, katolické církvi 

a Rakousku.818 Na druhou stranu však hovoří Pelcl o Komenském v celé 

stati zásadně jako o „unsere Comenius". Mikuláši Adauktu Voigtovi je 

pak Komenský géniem, který se dostal na scestí. 

Charakteristickým znakem první, osvícenské generace, která 

Komenského znovu objevila, bylo, že podle osvíceneckých zásad nebyl 

překážkou k jeho znovuobjevení jeho protestantismus (na rozdíl od 

předchozích autorů), ale především jeho příklon k proroctvím a 

věštbám. Na druhé straně však zůstává Komenský např. pro Františka 

Vaváka nepochopitelným zjevem. Při vysvětlování husitství, které podle 

Vaváka vzešlo z toho, že se Jan Hus přichytil německé víry od Němců, 

Vavák píše: „Nyní přijdem do divného labyrintu, - snad ani ten 

v Amsterdamě tlačený, od Jana Komenia smyšlený, (v němžto on pyšně 

chtěl svůj vtip světu ukázati, jakož pak jej všechen, co ho kde měl, do 

něho, co hnůj z chléva vykydal), takový nebude."819 

Jan Kolár vzhlíží ke Komenskému, jehož považuje za slavného 

Čecha, a nabádá: „Slavme slavně slávu Slávův slavných",820 stejně tak 

jej oslavují i další významní literáti a spisovatelé. I v případě se 

Komenského se však objevuje ona sžíravá otázka, kterou si roku 1837 

položil i vlastenecký tisk: „Máme-li sobě wssjmati kraganů swých, genž 

co umělci a řemesljci slawnj a wýbornj w cizině wynikagj"?821 Roku 

1823 se Jozef Liboslaw Ziegler právě ve spojitosti s Komenského 

působením táže: „Nemámeli sy tedy spisowatelů Českých, y w cyzyně 

slawně rozhlássených wážiti, a o zachowánj pozůstalých gegich kněh se 

starati? Nemámeli (Ať slow nasseho slawného wlastence, pana Jana 

Negedlého, cýs.král.rady, doktora práw, a cýs. král. weřegného, a 

řádného české literatúry na unywersytě Pražské profesora užiji) 

817 Tamtéž, s. 93. 
818 Tamtéž, s. 92. 
819 VAVÁK, František Jan. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře miičického 
z let 1770-1816. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1907, s. 76. 
820 KOLÁR, Jan. Slávy dcera. Praha: Otto, 1902, s. 173-174. 
821 KAMPELÍK, František C. Máme-li sobě wssjmati kraganů swých, genž co umělci a 
řemesljci slawnj a wýbornj w cizině wynikagj? Kwěty, roč. 4, 1837, s. 300-301. 
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nemámeli hrdinami, kteřj pro swau wlast žiwi byli, kteřj rozumem, a 

wtipem swým národ wyučowali, maudrosti swau oswěcowali, 

důmyslnostj oslawowali, práwě tak zpeychati, geko oněmi hrdinami 

zpeycháme, kteří pro swau wlast umřeli? Nenesauli takowj muži téměř 

na swých ramenau gméno národu swého k neywzdáleněgssjm 

pronárodům, y k přjsstjmu swětu? [....] Zásluhami takowých 

přeslawných mužů národ se honosýcý dogde nesmrtedlnosti, y přjkladů 

gegich následuge, nowé sláwy docházý."822 Samotný věhlas 

Komenského se však stále odvíjí od díla, které sepsal... 

V jeho životopisech sepsaných do roku 1848 však žádný z autorů 

netematizuje motiv jeho vystěhovalectví. K prvnímu prolomení tohoto 

tabu došlo sice již ve 30. letech 19. století, kdy otiskuje Jan Kollár na 

stránkách Časopisu českého muzea tzv. Píseň vyhnancovu, kterou si 

podle různých interpretací zpívali evangeličtí Čechové opouštějící po 

roce 1627 svou vlast:823 

Krásná je ta řeka, 
Řeka Vltava, 

Kde jsou naše domy 
I vlast laskavá 

Hezké je to město, 
To město Praha, 

V kterém bydlí naše 
Rodina drahá. 

Cože nám do řeky, 
co nám do města? 
Ach, nám vykázána 
K vyhnanství cesta! 

Nevzali jsme s sebou 
Nic - po všem veta! -

Jen biblí Králickou, 
Labyrint světa. 

822 ZIEGLER, Jozef Liboslaw. Umění kazatelské gež po stu a sedmdesáti dwau letech 
z rukopisu wybral a poprwé wydal Josef Liboslaw Ziegler. Praha: U Martina 
Neureuttra, 1823, s. 24. 
823 HÝSEK, Miroslav. Komenský v beletrii. Praha: Nákladem jednoty československých 
matematiků a fyziků, 1931, s. 11. 
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Tatry, vy přijměte 
Nás v té ouzkosti, 
U vás chceme žíti 

I složit kosti. 

Jak však dokázala česká literární věda druhé poloviny 20. století, 

jedná se o novodobý padělek. Motiv vědeckého zájmu o Komenského 

dílo tak s sebou přinášel i otevření oné Pandořiny skříňky, kterou byl 

motiv emigrace a jejího postavení ve vztahu k českému národu a k jeho 

zájmům. 

O tom, že postavení našeho nejslavnějšího emigranta bylo 

v rakouském státě problematické i ve druhé polovině 19. století, svědčí 

především scénáře různých oslav či odhalování Komenského pomníků 

na různých místech. Roku 1865 byl Komenskému odhalen pomník 

v Brandýse nad Orlicí. Slavnosti se zúčastnili F. Palacký, F. L. Rieger a 

jako slavnostní řečník vystoupil Karel Sladkovský. Slavnostního odhalení 

pomníku se však nezúčastnili žádní kněží, těm účast na slavnosti 

zakázal sám královehradecký biskup824. Pro nás je však směrodatné, že 

od druhé poloviny 60. let 19. století se téma začíná běžně objevovat i 

ve veřejném životě, v 70. letech 19. století vzniká ve Vídni spolek 

nesoucí jméno Komenského a stejný název si volí i olomoucký orgán 

moravského učitelstva.825 

Obraz Komenského a motivu vystěhovalectví ve výtvarném 

umění druhé poloviny 19. století poukazují na závažnou proměnu, 

kterou prošlo myšlení české společnosti na téma české emigrace. 

Postava Komenského se dostává do popředí motivu české emigrace 

v 17. století teprve v poslední třetině 19. století. Ikonografickým vzorem 

Komenského zůstává dodnes Brožíkův obraz Jan Amos Komenský se 

loučí s Karlem starším ze Žerotína z roku 1873. Jan Amos Komenský 

stojí po boku Karla staršího ze Žerotína na cimbuří či na jakémsi 

824 Tamtéž, s. 12. 
825 Tamtéž, s. 14. 
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ochozu, s pohledem upřeným do dálky ukazuje levou rukou rozmáchlým 

gestem tamtéž, zatímco pravou rukou drží za ruku Žerotína, který 

s levou rukou položenou na srdci starostlivě hledí ve směru 

Komenského gesta. Symboliku rukou doplňuje před Komenským 

odložený rozepsaný spis. 

Výběr tématu loučení dvou protestantů reflektuje proměnu 

tématu pobělohorské emigrace a její společenské aktualizace: po 

důrazu, který je kladen především na úpadek, k němuž došlo po bitvě 

na Bílé hoře, je tento důraz posunut a klade se na okamžik loučení.826 

Brožíkův Komenský totiž není prvním vyobrazením tohoto tématu. Již od 

šedesátých let 19. století se tématu odchodu z Čech věnuje např. Petr 

Maixner ve své studii Sedláci po bitvě na Bílé hoře (před rokem 1860) 

nebo např. Felix Jenewein ve svém obrazu Exulanti (1868). Na obou 

těchto vyobrazeních nalézáme v prvním plánu zbědovaný lid, pozadí 

tvoří zubožená, vypálená krajina. Skica k obrazu Karla Svobody Exulanti 

po Bílé hoře, který vznikl kolem roku 1868, sice zobrazuje skupinu 

opouštějící hranice, z nichž jeden z nich ryje do kůry jednoho ze stromů 

pohraničních hvozdů kalich. Téma odchodu Komenského z vlasti však 

na počátku 70. let 19. století objevuje teprve Brožík. 

Skicu Komenský co vyhnanec u Žerotína vytvořil sice Karel 

Svoboda již roku 1869, její popis zde však uvádíme především z důvodu 

naprosto odlišné ikonografie Komenského a Žerotína. Karel Svoboda 

zachycuje na svém vyobrazení827 památný den 13.prosince 1623, kdy 

Komenský dedikoval Žerotínovi svůj Labyrint světa a ráj srdce. 

Komenský stojí u písařského pultu u okna, za ním visí podobizna mistra 

Jana Husa, sám Komenský píše a vysvětluje cosi Karlu ze Žerotína, 

který je zahloubán do jedné z knih. V levé části obrazu je vidět průhled 

do další místnosti, zřejmě tiskárny, kde se na tiskařském lisu tisknou 

knihy. Zatímco Komenský je zde vyobrazen jako starší muž s dlouhým, 

šedivým plnovousem, Žerotín se vedle něj jeví jako mladý, úspěšný 

826HOJDA, Zdeněk. Za vlast a víru. Náboženský exil po Bílé hoře v tradici 19. století. 
Citováno podle http://www.unhcr.cz/vystava/6_text.htm 
827 Komenský co vyhnanec u Žerotína. In: Květy, roč. 4, č. 1, 7.1.1869, s. 5. 
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šlechtic s bradkou. Přestože dobový text o tomto díle napsal: 

„Provedením svým zajisté řadí se obraz náš k nejlepším našim 

historickým dílům vůbec."828, zmíněná reprodukce podle našeho názoru 

nedosahuje kvalit Brožíkova díla a jeho kompozice. Popis vyobrazení 

z Květů však pokračuje: „S jasnou určitostí nakresleno tu kus historie 

velmi dojemné - kterak při záplavě zběsilých vášní, jež s rozpočítavostí 

démonickou na smrt vydávají srdce české: kterak při této povodni 

národa rodí se holubice s palmou míru."829 V Brožíkově obrazu, který je 

o čtyři roky mladší nežli Svobodův, vidíme Žerotína, jak si levou rukou 

symbolicky při Komenského gestu sahá na srdce. Tento motiv je 

ikonologicky zakotven především v souvislosti s Boží láskou Ježíše 

Krista: Ježíš Kristus drží v ruce své srdce, které je výrazem Boží lásky a 

jeho samotného utrpení... Žerotínovi je jeho rozhodnutí zůstat a 

neodejít za hranice Čech obětí, kterou podstupuje z lásky ke svému 

národu... 

Prvním otevřeným prolomením tabu tématu Komenského v české 

společnosti byla sice idea formulovaná roku 1850 Karlem Havlíčkem 

Borovským, měla však jen krátkého trvání. Karel Havlíček zde navrhuje 

založit nepolitický a pedagogický spolek, jehož cílem by bylo vzdělávat 

mládež, neboť „nahlíží každý důležitost cestování pro mladého člověka, 

a my pokládáme to za nejplatnější prostředek k poznenáhlé emancipaci 

naší od němectva, když se hodně mnoho našinců dokonale seznámí 

zvláště s Francouzskem, Anglickem, sev. Amerikou atd."830 Tento spolek 

by měl tedy za cíl vysílat do ciziny na zkušenou učně, kteří by se 

posléze vraceli zpět do Čech a zde rozvíjeli nově nabyté zkušenosti. 

Tato myšlenka posléze v 50. letech 19. století zapadla, jednalo se však 

o první - a na dlouhou dobu i poslední uchopení tématu české 

pobělohorské emigrace v jeho pozitivním smyslu, nikoli negativně ve 

smyslu české martyrologie 19. století. 

828 Tamtéž, s. 7. 
829 Tamtéž. 
830 TOBOLKA, Zdeněk. Karla Havlíčka Borovského politické spisy. III. díl, I. část. 
Praha: Jan Laichter, 1902, s. 450. 
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• „Opustíš-li mne, zahyneš!" 

Nejtíživější obžalobu české emigrace představují v české 

literatuře Americké obrázky Josefa Václava Sládka, které vznikaly za 

jeho pobytu ve Spojených státech amerických v letech 1869 - 1870. 

Tato sbírka představuje soubor esejů, rozvinutých poznámek a 

stručných fejetonů, které vyšly v českém tisku v letech 1871 - 1892. 

Sládek se v nich opírá především o své osobní prožitky a zážitky. Kde se 

však v básníkovi, který stál v centru českého literárního dění konce 

60. let 19. století, vzala touha cestovat? Jeho rozhodnutí bylo náhlé a 

překvapilo celou českou společnost. Vždyť almanach Ruch, jež 

znamenal v české literatuře tohoto období zlom, vychází pod jeho 

redakcí jen těsně před jeho odjezdem! Podle Ottová slovníku naučného 

zavedly významného básníka do Ameriky „bol a touha",831 podle jiných, 

neoficiálních pramenů, vedly J. V. Sládka k dočasné emigraci zcela jiné 

důvody: politické. V rámci kostnických oslav, které proběhly v roce 

1868, pronesl prý Sládek ve společenství ostatních Čechů a dalších 

účastníků slavností v Curychu ohnivou řeč proti Rakousku. O čem 

konkrétně hovořil, se nedochovalo. Snad šlo o urážku císaře. Podle 

všeho jej však k emigraci dohnal strach z trestu, kterému by podle 

jistých účastníků této slavnosti za svůj proslov neušel.832 

Ve svých - z pohledu historika vzato - zajímavých sociologických 

skicách vyslovuje Sládek nad českými emigranty v USA jednoznačný 

ortel: smrt. Působivý je především výběr metafor, které používá 

k vyjádření trestu, který postihne toho, kdo opustil českou zemi: 

„vykrvácí', „utone", „uvadne", „zahyne", „hyne"... Nejedná se však o 

prostou svévoli básníka, který vyslovuje nad emigranty svůj literární 

831 Ottův slovník naučný. Díl XXIII. Praha: Jan Otto, 1905, s. 326. 
832 NĚMEČEK, Zdeněk. Doslov. In: SLÁDEK, Josef Václav. Americké obrázky. Praha: 
ELK, 1941, s. 231-2. 
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soud či ortel. Dialog Sládka a anonymního emigranta obsažený 

v souboru eseji Ze života amerických Čechů je alegorií soudu s jasně 

definovanými rolemi obhájce a žalobce. Emigrant hájí své rozhodnutí 

proti výtkám z Čech, zatímco Sládek vystupuje v tomto dialogu v roli 

žalobce: „ ' B a že bolno nám i vám, že jsme si víc než 

cizotou,'odpověděl jsem, 'kdo víc však vinen? Byli jste doma 

vychováni, znáte, co nám schází. Domov vás neodpuzuje, šli jste sami a 

tím vyhostili jste se dobrovolně z péče, jakou chová domov o své děti. 

Nelze nám být hotovými samými sebou.'"833 Dalším proviněním je 

neorganizovanost amerických Čechů, kteří tak snadněji podléhají 

asimilaci, a v neposlední řadě i jejich nezájem na dění v Čechách (např. 

neúčast na finančních sbírkách, apod.). Vinou Čecha je i jeho setrvávání 

v zahraničí i v době, kdy se již obohatil a pozvedl svou životní úroveň. 

Proč se takovýto jedinec nevrátí zpět domů, aby zde svými vědomostmi 

prospěl celému národu? I v tom spatřuje Sládek emigrantovu vinu. Po 

jejím prokázání pak přichází trest, kterým je vyvržení emigranta z lůna 

národa: „Nestojíme o vás!"834 Důsledkem trestu je emigrantova „smrt" -

vyvržení jedince z lůna svého národa. 

Příkré odsouzení vystěhovalectví je však u Sládka vedeno 

mnohem větší obavou: obavou o zachování českého národa v lůně 

habsburské monarchie. Pokud USA představují ideální model státu, 

v němž má každá národnost právo rozvíjet se a zakládat své vlastní 

občanské i politické spolky, jak je možné, že dochází k asimilaci 

Čechů?835 Takto položená otázka předjímá strach o osud českého 

národa ve svobodné habsburské monarchii fungující po vzoru USA. Co 

může být pro tuto alternativu zárukou rozvoje české národnosti? 

Početní převaha Čechů. Teprve v tomto směru se jeví smrtelná úzkost 

českého národa z emigrace a velikost provinění Čechů, kteří svým 

odchodem odsuzují zbytek národa v Evropě k pravděpodobnému 

zániku. 

833 Tamtéž, s. 44. 
834 Tamtéž, s. 47. 
835 Tamtéž, s. 44. 
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Po vyhodnocení všech kladů i záporů emigrace označuje Sládek 

zámořské Čechy zcela logicky za - pro český národ - „duševně 

ztracené"836... Čech podle něj opouští domov s těžkým srdcem a slzou 

v oku, poněvadž je ke svému odchodu dohnán tíživou ekonomickou či 

politickou situací. V případě ekonomických důvodů se zdá, že Sládek 

váhá. Neodsuzuje tyto emigranty, nestaví se k nim negativně, snad se 

je i snaží pochopit - zdálo by se na první pohled. Ve své celkové 

charakteristice emigrace však označuje dobrou polovinu českých 

přistěhovalců (podle něj cca 100 000) za „kámen, který že Čechy 

s prsou si svalily".837 Nelituje tedy těch nejchudších Čechů, lůzy, která 

opustila svou vlast, poněvadž jí svým odchodem jen prospěli... 

V případě politické emigrace uvádí Sládek za zcela zásadní okamžik rok 

1848, po němž odešlo do Ameriky z politických důvodů mnoho Čechů, 

kteří dnes představují vzor občanských ctností a kteří se stali základy 

americké svobody a amerického státu838. 

I v dalších dobových dílech české literatury je emigrant vnímán 

jako nezodpovědný člověk stojící často na pomezí zákona. To je 

například případ nově zvoleného putímského starosty Kláska v díle Jan 

Cimbura spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Kniha byla dokončena 

roku 1921, její předlohou však byla reálná postava Jana Cimbury, 

s nímž se autor setkal roku 1886.839 Do idyly venkovského života 

v jižních Čechách vpadne jednoho dne politický boj, který naruší odvěká 

pravidla sousedského soužití. To ukládalo, že putimské starostenství 

putovalo po obci a nebylo voleno. Teprve sedlák Klásek prosadil, aby 

zvyk, podle něhož „rychtářství chodilo po obci zároveň s obecním 

býkem",840 ustal a starostou obce se stal lidem zvolený představitel. 

Přestože tak byla řada s rychtářstvím na Keclíkovi, ve volbách vyhrál 

stoupenec Julia Grégra Klásek. Část putimských se však proti výsledkům 

836 Tamtéž, s. 43. 
837 Tamtéž, s. 45. 
838 Tamtéž, s. 36. 
839 B AAR, Jindřich Šimon. Jan Cimbura. Praha : Československý spisovatel, 1989, s. 
289. 
840 Tamtéž, s. 163. 
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„voleb" postavila a došlo na veřejné slyšení. Jan Cimbura vystoupil proti 

Kláskovi a vysvětlil, proč jej nechce za rychtáře: neumí se starat o svou 

půdu, která je nejlepší z celé vsi, jeho ruce jsou hebké, z čehož je 

jasné, že příliš nepracuje, vysedává v hospodách, řeční, atd. Své výtky 

vůči němu shrnuje takto: „Tak sloužíš vlasti sice hubou - ale vskutku jsi 

její veliký škůdce, a kdybychom byli všichni Kláskové - vlast a národ 

přivedli bychom do hrobu".841 Postupně vyplývá na povrch, že Klásek, 

který chtěl prosadit na jihočeském venkově politický život, jež „odkoukal 

od pánů", v minulosti pytlačil, svůj grunt, který po nových volbách, 

v nichž prohrál, prodal, ba co víc, později se stal „jednatelem různých, 

většinou německých pojišťoven proti ohni".842 Jednoho dne se po něm 

slehla zem, zůstaly po něm jen dluhy. „ 'Odeje l do Amer iky ' , trousila se 

o něm pověst."843 

Interpretace postavy Kláska je příznačná a zcela se shoduje 

např. i s výše uvedenými názory J. V. Sládka na české vystěhovalce 

v USA: jedná se o nezodpovědné jedince a je jen dobře, že českou zemi 

opustili... 

Motiv emigrace a emigrantství, resp. jeho pevně daný obraz daný 

historickým vývojem vztahu českého národa k vlastní emigraci se tak 

jeví i v české literatuře jako jedno z nejnosnějších témat, které ovlivnilo 

nejen generaci básníků a spisovatelůl9. století, ale také poúnorovou 

generaci nových, komunistických literátů. Ostatně, kdo by si ze školní 

docházky nepamatoval snad nejslavnější verše Viktora Dýka ze sbírky 

<9*770(1921): 

Opustíš-li mne, nezahynu. 

Opustíš-li mne, zahyneš. 

Stejně jako vystupuje motiv smrti ve skicách J. V. Sládka či 

v novelách J. K. Tyla, stejně tak se vrací i v poezii 20. století, kde život 

841 Tamtéž, s. 165. 
842 Tamtéž, s. 168. 
843 Tamtéž. 
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v zahraničí stojí ve stínu smrti.844 Tento závěr poukazuje na 

charakteristický rys českého sociálního myšlení, které po vzoru německé 

koncepce národa opírající se především o kulturní společenství, klade 

důraz především na sepětí národního společenství, nikoli na stát jako 

např. Francie či Velká Británie. 

VI. Závěr 

Fenomén formování národní identity ve vztahu k národnímu státu je 

především fenoménem moderních dějin. Předmodernistické teorie 

nacionalismu sice hledají počátky národního cítění již ve středověku, ve 

všech citovaných teoriích845 však schází onen základní rys moderního 

nacionalismu, kterým je formulace vlastního národního státu. Fond 

Registres des Naturalisations et admissions en domicile, který je 

v současné době deponován v Archives de Paris a čítá 66 přístupných 

knih registrů, představuje ve své podstatě materiál pro jednu 

z největších sociologických analýz formování identity ve vztahu 

jednotlivce k národnímu státu v letech 1848 - 1900. Povaha 

„formuláře", který měl vyplnit každý emigrant žádající ať již o 

naturalizaci či pouze o uznání pobytu, nám dává onu možnost 

analyzovat blíže chování emigranta a jeho postoj ke státu, z nějž do 

Paříže dorazil. Většina položek této žádosti totiž obsahovala údaje 

opsané z křestního listu emigranta: jméno, příjmení, datum narození, 

místo narození (tj. farnost). Další položky jako země původu, povolání a 

844 KRÁL, Petr. Exil v české moderní poesii. In: BROUČEK, Stanislav, HRUBÝ, Karel, 
MĚŠŤAN (ed.). Emigrace a exil jako způsob života. Praha: Karolinum, 2001, s. 66. 
845 Srv. kapitolu III. Postavení a role státu a elity ve světle soudobých teorií 
nacionalismu. 
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datum příchodu do Francie846 měl emigrant doplnit sám. Z těchto 

položek je pro náš výzkum nejdůležitější položka země původu: právě 

její nespecifikovatelnost847 dávala emigrantovi možnost uvést za svou 

zemi různé typy „státních útvarů" - historických regionů, historických 

zemí, nově vytvořených národních států i mnohonárodnostních 

monarchií. Emigranti uváděli rozličné údaje, často se zde setkáme 

s údaji, které neodpovídaly realitě. Úředník, který žádost přijímal, již 

nemohl do tohoto procesu nikterak zasahovat, poněvadž žádost byla 

sepsána a nebylo již možno jí nikterak opravit. 

V rámci této práce bylo analyzováno celkem 7322 zápisů, které byly 

mechanickou cestou přepsány a analyzovány za pomoci běžného 

počítačového programu Microsoft Excel. Díky němu bylo možno vytvořit 

skupiny emigrantů hlásících se ke stejným zemím původu či místům 

původu a to bez ohledu na lokalizaci jejich původních údajů. Tyto dvě 

skupiny se mohly, ale nemusely překrývat, a proto jsme v druhé fázi 

přistoupili k verifikaci uvedených údajů: jednotlivá města a vesnice jsme 

dohledávali podle dobových map a ověřovali tak správnost uvedených 

informací. V závěru jsme tak pracovali se dvěma tabulkami:848 

s původní tabulkou vytvořenou na základě uvedených a neověřených 

údajů a s tabulkou, v níž jsme chybná označení země původu opravili 

podle dobové geografie. První soupis tak podával jakousi domnělou 

mapu Evropy tak, jak ji vnímal běžný člověk druhé poloviny 19. století, 

druhá tabulka odpovídala faktickému stavu politické mapy Evropy. 

Rozdíly byly analyzovány v samostatné kapitole.849 

Nutnost registrovat cizince a emigranty v obdobných registrech se 

objevovala již v 18. století. Rozšíření této praxe je důsledkem zvýšené 

migrace obyvatelstva, ale především důsledkem snahy podchytit její 

ekonomické důsledky. Například ve Francii se první „dotazníková akce" 

na toto téma uskutečnila v roce 1811 a její cíle byly ryze ekonomické: 

846 Tento údaj byl uveden jen v minimu případů. 
847 Srv. úvodní text kapitoly IV. Pařížské statistiky a problém identity. 
848 Obě čítající oněch 7322 záznamů. 
849 Srv. dále a také kapitolu IV. Pařížské statistiky a problém identity. 
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při tzv. „draftu k Severnímu moři" jednotliví starostové zjišťovali, kolik 

peněz s sebou emigrant přinesl, kolik vydělal, kolik utratil a kolik peněz 

si odnesl zase zpátky do svého domova. 

V oblasti tzv. střední Evropy neexistovaly velké migrační osy tak, jak 

je známe ze zbytku Evropy,850 migrace zde však často hrála mnohem 

významnější roli, nežli by se mohlo na první pohled zdát. K velmi 

striktnímu rozlišení cizinců a domácích tedy docházelo i zde. Důvody 

byly znovu ekonomické a například v habsburské monarchii hrál hlavní 

roli problém „domovského práva" - obec měla povinnost zaopatřovat 

pouze své vlastní chudé, nikoliv „cizince".... 

S tímto fenoménem podle našeho názoru velmi úzce souvisí i 

problém vymezování definice státního občanství. Samotná definice 

státního občanství se sice odvíjí od pojmu „národa" a tzv. „státní 

při náležitosti", ve skutečnosti se však jedná jen o posun vnímání 

problematiky „domácích" a „cizích" na úroveň státu, nikoli již jen obcí. 

K ekonomickým zájmům se zde přidává i vliv rostoucího nacionalismu, 

princip však zůstává zachován: přiřčením státního občanství přijímá na 

sebe občan povinnosti vyplývající z tohoto svazku, stejně jako stejný 

typ povinností vůči občanovi přejímá na sebe i stát. Paralely jsou 

nasnadě: platí-li občan v daném státě řádné daně a neproviní-li se proti 

zákonům daného státu, má v zahraničí nárok na ochranu své osoby, 

jejímž garantem je diplomatický servis daného státu. Platil-li občan 

v 19. století řádně daně v obci svého „domovského" práva, vznikl mu 

tímto automaticky nárok na ochranu a sociální výpomoc v době, kdy 

nebyl schopen si sám z vlastních prostředků zajistit dostatečné příjmy. 

V Evropě se v 19. století ustálily dva základní modely státní 

příslušnosti: první klade důraz na teritorium, druhý na společnost, resp. 

společenství. Charakteristickým příkladem prvního typu je Francie, kde 

byl důraz při přidělování občanství kladen především na území, na němž 

850 Významnými centry migrace v 19.století se staly následující oblasti: severomořské 
pobřeží, Paříž a okolí, jihovýchodní Anglie, Kastilsko, Katalánsko, Languedoc a 
Provence, pádská nížina a střední Itálie. K tomu srv. podkapitolu II. 1. b) Hlavní osy 
ekonomické migrace v19. století. 
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cizinec pobýval. Možnost získat státní občanství se například ještě 

v nedávné minulosti odvíjela od místa narození: pokud se dítě narodilo 

na území Francie, bylo mu automaticky přiřčeno francouzské občanství. 

Druhým případem je Německo. Zde je důraz kladen především na 

společenství, teritorium nehraje v tomto případě pro udělení státního 

občanství až tak významnou roli. Samostatnou kapitolou jsou pak 

mnohonárodnostní říše, kde musí být z povahy věci aplikován první 

princip, tj. státní občanství se odvíjí od území, na němž dotyčný žije. To 

je i případ habsburské monarchie, kde je však zajímavé sledovat 

rozštěpení a právní odchylky dané rozdělením říše v roce 1867 na 

rakouskou a uherskou část. V obou polovinách říše zůstal zachován 

teritoriální princip a to v závislosti na přísně aplikovaném „domovském 

právu". V případě uherské legislativy je však patrné, že klade mnohem 

větší důraz na pojem „uherského národa", nežli rakouská legislativa, 

která vychází pouze z onoho teritoriálního principu. 

Každý jedinec tak musel mít v 19. století zcela jasnou představu o 

státu, jehož byl občanem. Přestože se může zdát tato teorie pro 

dnešního člověka zcela neproblematická, opak je pravdou. Pro člověka 

19. století a pro jeho mentální svět znamenaly např. posuny hranic či 

změny legislativy změnu, o které vědět sice mohl, ale také nemusel. 

Pokud nežil přímo v blízkosti nově ustavených hranic, pokud se nedostal 

vdaném období přímo do styku s úřady nebo pokud se nepokoušel 

získat pas za účelem vycestování, nemusel mít až tak jasně 

vyprofilované vědomí přináležitosti k tomu či onomu státnímu útvaru. 

K intenzivní socializaci státního prostoru docházelo v Evropě teprve 

v letech 1866 - 1871, kdy proběhly významné změny nejen na politické 

mapě Evropy, ale také v oblasti právní legislativy. Ani tyto změny však 

nemusely v onom prvotním okamžiku ovlivnit vědomí jedince. 

Teorie nacionalismu sice přiznávají státu významný vliv na 

formování národní identity, zpravidla však neobsahují odpověď na 

otázku, jakým způsobem se na něm podílí. Podle našeho názoru závisí 

míra ztotožnění jedince se státem na schopnosti elit formulovat jasný 
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politický program, který obsahuje i státoprávní požadavky. Dalším 

nutným faktorem, který ovlivňuje tento proces, je však také schopnost 

těchto elit rozšířit tuto myšlenku ve společnosti. Tento faktor hraje 

podle našeho názoru dokonce významnější roli nežli schopnost elit 

formulovat např. explicitní myšlenku samostatného státu. Důležitá je 

také míra konfliktnosti chování elit při prosazování této myšlenky: k čím 

vyostřenějším střetům docházelo, tím větší byla šance, že se o nich - a 

společně s nimi i o důvodech těchto střetů - dozví co nejširší publikum. 

Tato úvaha se opírá o teoretické práce Paula R. Brasse a Johna 

Breuillyho, kteří se ve svých publikacích soustavně věnují problémům 

elit, konfliktu elit a problematice role státu ve vztahu k nacionalismu. 

V rámci různých teorií nacionalismu, které se tímto problémem dále 

zabývají, stojí za zmínku především modernistický proud. Z něj pak 

marxistické teorie a ty nemarxistické, které kladou důraz na roli státu a 

elit. Jedním z hlavních nedostatků marxistické teorie nacionalismu je její 

faktická neschopnost potvrdit či vyvrátit, respektive však vůbec vysvětlit 

korelaci mezi sociální strukturou národních hnutí a skladbou národního 

programu. Různá národní hnutí zde například ve fázi B kladou různý 

důraz na jazykové požadavky v závislosti na mnoha různých faktorech, 

které by s největší pravděpodobností po převodu na kvantifikovatelná 

data zcela jistě poukázala na stejnou neudržitelnost této teorie, s jakou 

se setkali Deutschovi žáci při pokusu o kvantifikovatelnost údajů, které 

vedou k růstu nacionalismu. Miroslav Hroch na tento vztah korelace ve 

své výše citované publikaci poukázal, zcela však odmítl vysvětlení 

opírající se o Deutschovu teorii sociální komunikace. Jak upozornil John 

Breuilly ve své analýze Hrochova konceptu: scházející koncept úpadku a 

vzestupu nových elit znemožňuje vysvětlit zmasovění národního hnutí. 

Právě v okamžiku střetu těchto dvou typů elit totiž dochází 

k zintenzívnění sociální komunikace, konflikt proniká na veřejnost a šíří 

se bezesporu mnohem rychleji nežli informace o konsensu. Tento 

okamžik je pro nás důležitý, poněvadž se o něj můžeme opřít při 

následné interpretaci pařížských statistik. 
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Modernistické teorie také kladou svou koncepci teorie elit do popředí 

především ve vztahu centrum - periferie, elity v centru formují elity na 

periferii, které se později stává také centrem. Tento koncept se 

k pochopení výsledků statistik příliš nehodí, poněvadž se zabývá oblastí, 

která sice ovlivňuje chod státu, nikoli však přímo. Komunikace, k níž 

dochází, se odehrává na úrovni vztahů centra a regionů, resp. měst, tj. 

na nižším stupni, nežli je stát samotný. Vzhledem k tomu, že se 

v těchto případech často nejedná ani o historické jednotky, necháváme 

tento koncept stranou. Mnohem zajímavější je pro nás koncept sociální 

komunikace Benedicta Andersona, který plně odpovídá tomu, co jsme 

napsali výše: konflikty, k nimž dochází, jsou často šířeny mezi 

obyvatelstvem pomocí tisku, který se dočkal svého největšího rozkvětu 

právě v 19. století. Tyto koncepce posléze doplňují práce Paula R. 

Brasse a Johna Breuillyho, z nichž - jak již bylo uvedeno výše - v této 

práci vycházíme. 

Vraťme se však nyní zpět k problémům pařížských statistik. V těchto 

statistikách nalezneme několik typů „zemí původu", s nimiž se mohl 

emigrant ztotožňovat - od již zmiňovaného historického regionu, po 

stát s přerušenou státností, emigrant však mohl také uvést jako svou 

„zemi původu" nadnárodním stát typu habsburské monarchie. Občas se 

také stávalo, že emigranti uváděli prostě jen město či vesnici, odkud 

pocházeli. Formulaci toho, co ten který emigrant považoval za svou 

„zemi původu" tak s největší pravděpodobností určoval pouze jeho 

geografický a politický horizont. 

Přihlášení se k danému útvaru svědčí podle našeho názoru o míře 

ztotožnění se s ním. Odtud je již jen krůček k motivu identity jedince. 

Ta není pevná, jednou daná, ale vyvíjí se v závislosti na proměnách 

prostředí, v němž jedinec žije. Některé identity se mohou křížit, jiné se 

překrývají. O možnosti překrývání zemské a celostátní identity hovoří 

četní autoři. Například Miroslav Hroch nebo Jiří Kořalka se tomuto 

problému věnují při analýze problému identit před rokem 1848. 

Termínů „zemská" a „celostátní" identita je však možno používat i pro 
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druhou polovinu 19. století. Království, velkoknížectví i markrabství coby 

země se specifickou identitou fakticky stále tvořila součást vyššího 

státního celku. Problém - tedy alespoň z pohledu snahy o bližší 

klasifikaci - spočíval v tom, že tyto země získávaly v průběhu druhé 

poloviny 19. století čím dál tím více atributů „státu", které jim byly 

propůjčovány centrálním státem. Poměr „země" - „stát", jehož 

ztělesněním je na konci 18. století pozitivní josefínský „Gesamtstaat", je 

postupně díky četným nařízením proměňován v poměr „stát" - „stát". 

Jak vyplývá z celkového pohledu na naše statistiky, k prvnímu střetu 

dvou „státních" identit v mentalitě obyčejného člověka 19. století 

dochází teprve v 80. letech 19. století, tedy v době, která nepřináší 

žádný výraznější zlom... K výrazným politickým zlomům, které musely 

rezonovat i mezi obyvatelstvem, došlo především v roce 1848 a poté na 

přelomu 60. a 70. let 19. století. Ve statistikách je tedy patrné jisté 

opoždění ve vnímání těchto změn. Na tomto místě se dostává ke slovu 

mechanika „zapamatovávání si" těchto událostí a zlomových okamžiků. 

Bylo by chybou se domnívat, že se tak děje jednorázově a naráz. 

Naopak významné dějinné okamžiky jsou lidem „vstřebávány" v delším 

časovém úseku: „I když lid podléhá vlivu politicky a sociálně 

převratných a otřesných okamžiků dějinného vývoje, jako jsou třeba 

války a revoluce, přece jen dynamika vlastních dějin lidu je pozvolná, 

vykazuje v určitých oblastech života obdivuhodnou stálost a trvalost 

v celku až do druhé poloviny 19. století, kdy nastává rychlý pohyb a 

změna i v základních konstantních znacích lidovosti."851 V těchto 

místech se historik František Kutnar zcela ztotožňuje s poznatky 

francouzského sociologa Maurice Halbwachse. Kolektivní paměť jako 

sociologický fenomén podléhá změnám v delším časovém horizontu, 

spontánní a nečekané narušení jejího mechanismu může vést ke 

zkratkovitým kompenzacím, ke hledání ztraceného rytmu. I tak můžeme 

851 KUTNAR, František. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled 
na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám. Praha: Historický 
klub, 1948, s. 15. 

301 



koneckonců vnímat interpretaci nacionalismu, jak ji ve své práci Národy 

a nacionalismus podává Arnošt Gellner. 

Na základě interpretace pařížských statistik můžeme za typický 

případ pomalého průběhu identifikace s novým státním útvarem, 

v tomto případě dokonce s národním státem, označit Německo. 

Přestože by mělo dojít k navýšení podílu identifikace s tímto novým 

státním útvarem brzy po roce 1871, neděje se tak. Na úroveň 50% se 

míra identifikace s tímto novým státním útvarem dostává teprve na 

počátku 20. století. Tyto údaje svým opožděním vůči teorii zcela 

předčily veškerá naše očekávání. 

Na příkladu Německa se potvrdila i naše domněnka, jak významnou 

roli hrál konfliktní potenciál místních elit při prosazování - v tomto 

případě - jednotného německého státu. Rozdíly v identifikaci 

s Německem mezi jeho jednotlivými státy jsou totiž dány především 

mírou konfliktů mezi centrální říší a jejími jednotlivými státy. Prusko, 

které se sice na oficiální úrovni vyhýbalo nastolení kontinuity pruského 

a německého státu, fakticky pohltilo německý stát. Pruská elita se stala 

hladce novou německou elitou a nebránily jí v tom ani vyšší politické 

síly, ani jejich svědomí. Pruští emigranti se tak s novým státem 

ztotožnili nejrychleji. Nejpomaleji naopak postupovalo tempo 

identifikace v Bavorsku, které si zachovalo vysokou míru svrchovanosti. 

Bavorská elita si zachovala svou sféru vlivu, kterou si také výsostné 

střežila. Konfliktní potenciál by byl v případě snahy nahradit stávající 

bavorské elity novými německými elitami obrovský. Mezi hesenskými 

emigranty, kteří k německému státu přilnuli relativně rychle, byla 

myšlenka německého státu značně rozšířena, jednalo se však spíše o 

formu protestu proti vlastnímu panovníkovi. V čele tohoto protestu stály 

místní elity, které ovlivňovaly veřejné mínění především tiskem. 

Zajímavý je také pohled na sociální skladbu emigrantů ztotožňujících 

se s novým německým státem: téměř 70% středních vrstev a téměř 

60% vyšších vrstev se na konci 19. století ztotožňovalo se zemí původu 

Německo, nejnižší míry dosahovali manuálně pracující a ženy. Tento 
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trend zachytíme i v předchozích obdobích, přesto jsme zde nalezli jednu 

anomálii potvrzující naši předchozí domněnku: sociální komunikace 

reaguje na silné podněty a nejrychleji se šíří v homogenních skupinách. 

Jen tak lze vysvětlit, že v předchozích obdobích dosahuje míra 

identifikace s Německem u žen85z stejné míry jako u středních a vyšších 

vrstev. Ženy německého původu totiž vedly v Paříži relativně izolovaný 

život ve svých vlastních komunitách, které vznikaly na základě 

geografického původu jejich členů: ženy durynských emigrantů tak 

vytvářely svou vlastní komunitu, stejně jako například ženy z Bavorska, 

atd. Jazyk tak sice nehrál velkou roli, v izolovaných skupinách Bavorů, 

Durynků a dalších emigrantů hrálo mnohem významnější rozlišovací 

funkci nářečí, místní obraty, atd.. Ženy se tak ve statistikách velmi často 

odlišovaly od svých mužů, přestože bychom se mohli domnívat, že je 

budou ve svých názorech spíše následovat. Tento trend je patrný 

zejména u období 1871 - 1891, poté se dostává tato identifikace na 

rámec běžný dané sociální skupině. Vzhledem k tomu, že tuto anomálii 

nemůžeme vysvětlit vyšším vzděláním žen, což by bylo v dané situaci 

velmi nepravděpodobné, musíme se soustředit na možnost šíření 

informace o novém „státu" jako na zajímavé konverzační téma, relativní 

nóvum společenského dění. Tento motiv se může zdát relativně 

nemístný a nezastíráme, že obraz německé emigrantky peroucí 

v neckách prádlo při čilé konverzaci se svou přítelkyní o Bismarckově 

politice je značně problematický. Musíme však přihlédnout i k četnému 

spolkovému životu německých emigrantů v Paříži, jehož se účastnily 

především ženy. V dané sociální skupině je také důležité neopomenout 

charitativní pomoc emigrantům, jíž využívaly velmi často ženy, matky 

od rodin, a která po roce 1871 fungovala zásadně na principu 

německých spolků, nikoli např. bavorských, atd. Svou roli v tomto 

období také sehrála francouzsko-pruská válka z let 1870 - 1871, která 

852 V textu jsme již vysvětlili, že tyto emigrantky přicházely zpravidla jako doprovod 
manuálně pracujících mužů. Srv. kapitolu IV. 1. Německo. 
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bezesporu působila jako silný integrační prvek německého národního 

vědomí u pařížských imigrantů z této oblasti. 

Lucemburský případ nebývá v učebnicích nacionalismu zpravidla 

citován. Běžné typologii nacionalismu se totiž vymyká snad ve všech 

ohledech. Částečně za to může i samotná lucemburská historiografie, 

která se dodnes pře o postavení lucemburského národa v Evropě. 

Téměř 100% míra ztotožnění s lucemburským velkovévodstvím a zcela 

zanedbatelná míra ztotožnění se bývalých obyvatel Lucemburska 

s okolními státy jako například Belgie či Nizozemí však poukazuje na 

velmi silný pocit sounáležitosti této společnosti. Sociální komunikace 

probíhala v tomto případě dokonce natolik intenzívně, že 

k Lucembursku se hlásili i lidé z měst a vesnic nacházejících se 

v belgickém či v nizozemském pohraničí. Stejně tak je zajímavé, že 

v blízkosti pruských hranic s Lucemburskem nenalezneme vůbec žádné 

emigranty hlásící se k Prusku. Míra komunikace lucemburské společnosti 

dovnitř i navenek musela být po roce 1871 zcela impozantní. 

Na příkladu Lucemburska se tak zcela jasně projevuje, jak důležitou 

roli hrála při utváření národa sociální komunikace. Etnikum, které 

obývalo lucemburské území před vytvořením samostatného 

lucemburského státu, neneslo žádný znak označovaný teoretiky 

nacionalismu za určující pro formování národního hnutí. Na tomto území 

byl běžný bilingvismus, historicky se nejednalo o národ s přerušenou 

státností, v průběhu několika staletí se nacházelo toto území 

podmaněno různými panovníky a státy a ani regionální odlišnosti od 

Belgie, Nizozemí či Pruska nehrály významnější roli, neboť byly mezi 

sebou pevně provázány. Přesto vykazují emigranti z Lucemburska 

mnohem silnější identifikaci se svým „národním státem" nežli například 

emigranti těch národů, jejichž státnost byla na delší dobu přerušena či 

jinak potlačena. 

Příklady českého a maďarského národa představují podle Hrochovy 

klasifikace dva příklady nevládnoucích etnických skupin 

v mnohonárodnostním prostředí habsburské monarchie, jejichž státnost 
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byla oslabena včleněním do této říše. Paul Brass dělí tyto dva národy na 

dva zcela odlišné typy konfliktních společenství: zatímco v Uhersku 

došlo v 18. - 19 . století k vyhrocení konfliktu elit, v Čechách došlo 

v 17. století k nahrazení starých elit novými relativně hladce a ke 

konfliktům nedocházelo. Tento postoj se podle našeho názoru a 

v závislosti na interpretaci pařížských statistik podepsal i na vývoji 

kolektivní paměti. V případě Uherska jsme tak svědky 100% identifikace 

s tímto státem, která je však od roku 1885 narušována přihlašováním 

se k nově vzniklému státnímu útvaru Rakouska - Uherska. Před rokem 

1914 se však identifikace vrací ke své původní 100% míře. 

Čechy jsou zcela opačným případem, kdy je identifikace 

s historickým státem postupně zatlačována do stínu rostoucí identifikace 

s Rakouskem. Tento případ je v kontextu předchozích příkladů zcela 

unikátním fenoménem, za nímž stojí při srovnání s Uherskem fakticky 

nekonfliktní chování elit ve 2. polovině 19. století a významné narušení 

kolektivní paměti třistaletým přerušením státnosti. 

Toto narušení je jasně patrné při sémiotické analýze základních 

pojmů vztahujících se k české státnosti. Kolektivní myšlení ve vztahu 

k českému národu se proměňovalo velmi pomalu, zpravidla zde 

fungovalo tzv. pravidlo tří generací: ve čtvrté generaci si události 

tradované z generace na generaci vybavuje již jen cca 30%.853 Pokud 

vycházíme z tohoto předpokladu i na všeobecné úrovni, pak je možno 

za pomoci sémiotické analýzy zevšeobecnit i proměnu kolektivního 

myšlení českého národa jako takového. 

Teoretické základy položil tomuto typu výzkumu francouzský historik 

Lucien Febvre ve své analýze proměny pojmu hranice. Ten poukázal ve 

svém rozboru na postupné užší vymezování celého pojmu. Zatímco ve 

středověku a v raném novověku hranice v našem slova smyslu 

neexistovala a jednalo se ve skutečnosti o jakési „nárazníkové pásmo", 

nikoli přesně vymezenou čáru, změny, k nimž dochází na přelomu 18. a 

19.století, mají pro další vývoj zcela fundamentální význam. Dochází 

853 Srv. dále. 
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k postupnému zužovaní jak pojmu, tak vlastné i hranice a jejích funkcí. 

Tento fakt se musel zákonité odrazit i v mentálním svété člověka 

19. století. 

Nutnost vymezit se geograficky vede k nutnosti vymezovat se 

v tomto daném geografickém prostoru i svou přináležitostí k jistému 

druhu společenství. Tím je nastoupena cesta k bližšímu vymezení tzv. 

„státního občanství". To sloužilo v minulosti v oblasti střední Evropy 

především k vymezení domovského práva chudých a nezaopatřených, o 

něž se v případě nutnosti musela postarat obec. S konceptem pevných 

a geograficky jasně vymezených hranic pak přichází pod vlivem 

Francouzské revoluce a rozvíjejících se národních hnutí 19. století i 

koncept „národního státu", ale především národního společenství, který 

sehrál svou nejvýznamnější roli o století později. 

Jak jsme však již uvedli výše, rytmus změny hranic a jejich 

vymezování v dlouhodobém horizontu neodpovídal změnám, které 

dokáže zpracovat kolektivní paměť. Ke změnám docházelo příliš rychle, 

a přestože se tyto změny odrážely i v běžném životě člověka, nemusely 

nutně mít až takový vliv, který by vedl ke změně rytmu formování této 

paměti... Změny, které by totiž vedly k tak výrazné změně, by musely 

být mnohem závažnější: Maurice Halbwachs ve své práci La mémoire 

collective tvrdí, že vztahy k našim původním společenstvím neovlivňuje 

ani změna místa, profese či přesun do jiné rodiny či společnosti. Tím 

vlastně odpovídá na jednu z největších výtek, které by se mohlo dostat 

našemu výzkumu: emigranti mohou začít měnit své postoje vlivem 

přesunu do jiného prostředí.854 Částečně ano, při snaze o definici vlastní 

země původu může hrát tento fakt svou specifickou roli, na konečné 

odpovědi se však velkou měrou podílí především kolektivní paměť. 

Sociologické výzkumy uskutečněné ve 20. století nás však upozorňují i 

na další závažný fenomén: osobní paměť hraje v rámci kolektivní 

paměti naprosto imaginární roli. Tento fakt vyplývá přesvědčivě na 

854 HALBWACHS, Maurice. La mémoire collective. Paris: PUF, 1950, s. 22. (citováno 
podle: http://dx.doi.Org/doi:10.1522/cla.ham.meml) 
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povrch na základě francouzské ankety z roku 1982: téměř čtvrtina 

(24%) Francouzů je schopna uvést pouze jedno jméno svého praděda, 

13% je schopno vybavit si jména 2 z nich, 18% zná čtyři a jen 4% 

dokážou uvést jména všech 8 pradědů.855 To, co nás však na tomto 

výzkumu zajímá, není míra „zapomnětlivosti", nýbrž její rytmus. Pokud 

si 41% Francouzů nedokáže vybavit jméno ani jednoho svého předka 

před třemi generacemi, pak ve čtvrté generaci, kdy se tempo 

zapomínání zrychluje, se může jednat až o 70%. Toto by měl být 

přirozený rytmus zapomínání, pokud však nejsou vytvořeny takové 

vnější podmínky, které dotyčné nutí pátrat po jménech svých 

předcích,856 či pokud tento typ vzpomínek netvoří integrální součást 

jejich kultury.857 

U historických událostí je rytmus zapomínání, který vlastně 

komplementárně odpovídá rytmu vytváření nové identity,858 ovlivňován 

mnohem ve větší míře vnějším prostředím: zákony, byrokratizací 

společnosti, atd. Změny, k nimž došlo v 19.století, byly co do tempa ve 

srovnání s předchozími stoletími zcela nesrovnatelné. Jedním z důsledků 

těchto změn bylo například v Evropě rozšíření nacionalismu, který podle 

teorie Ernesta Gellnera vzniká v reakci na transformaci rurální 

společnosti ve společnost industriálni. Přesto je nutné si uvědomit, že i 

tyto na první pohled výrazné změny spjaté s industrializací (stěhování, 

změna profese, atd.) se v kolektivní paměti projevují mnohem později: 

„II faudra attendre plusieurs années, quelquefois plusieurs décades, 

pour que, de ('accumulation de toutes ces paroles et de tous ces gestes, 

il sorte un changement important, qui modifie de fagon durable la 

855 NOIRIEL, Gérard. Frangais et étrangers. In: NORA, Pierre (ed ) i;ollv w 
mémoire. Tome 2. Paris: Gallimard, 1997, s. 2461, pozn. 1. 
856 Příkladem takovéhoto chování na celospolečenské úrovni zde může bvt h k w i c ™ 
národních hnutí. y "isrorismus 
857 Na kultu paměti předků a vyprávění je například na rozdíl od křesťanství zalnž 
židovská či muslimská kultura. z e n a 

858 Tyto dva jevy jsou komplementární a neoddělitelné. 
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mémoire de ces milieux, c'est-á- dire ľimage qu'ils gardent de leur 

passé."859 

Nestačí tedy pouhá změna hranice, tlak národních hnutí, apod, aby 

došlo k proměně smýšlení o vlastní zemi původu, jak se například 

projevilo i v naši práci na příkladu pruské Vratislavi. Zde hraje důležitou 

roli právě rámec, který je sociální a kolektivní paměti vymezen, resp. 

v minulosti jí byl vymezován. K významným změnám a proměnám tedy 

dochází teprve s určitým odstupem po jasném vymezení nového stavu. 

V tomto kontextu se tedy můžeme znovu inspirovat u výzkumů 

příhraničních regionů, k nimž došlo ve 20. století. Tyto výzkumy 

potvrdily, že jako onen mezník nefunguje faktický stav, ale zákony: 

„The law functions as one of the principal social forces constructing 

individual and collective identities in direct and indirect ways."860 

Tím se vracíme zpět na počátek naší práce, resp. ke kapitole 

analyzující jednotlivé směry nacionalismu. Jakou roli vlastně stát při 

vytváření národních společenství hraje? Bezesporu zcela zásadní. Nikoliv 

však pouze v tom smyslu, že samostatný stát je cílem národních hnutí. 

Ve spojitosti s dalšími vnějšími faktory, jimiž jsme se v naší práci 

zabývali, totiž můžeme hovořit o tom, že stát se od konce 18. století 

výrazným způsobem podílí na formování národní identity, k čemuž 

dochází skrze postupné změny v kolektivní paměti. Ty jsou totiž ve 

skutečnosti reakcí na státní politiku, legislativu, zákony, nařízení, atd. 

Tam, kde je kontinuální vývoj kolektivní paměti uspíšen zlomy 

v historickém vývoji, dochází k nové strukturaci myšlení a její navázání 

na tyto jevy. Původní struktura zaniká, resp. mizí z běžného života a pro 

historika se stává nejasnou, nezřetelnou, její průvodní znaky jsou 

zachytitelné pouze v rámci dlouhého trvání nebo v období, kdy dochází 

po narušení kontinuálního vývoje k vytvoření nových externích 

859 HALBWACHS, Maurice. La mémoire collective. Paris: PUF, 1950, s. 73. (citováno 
podle: http://dx.doi.Org/doi:10.1522/cla.ham.meml) 
860 MONTOYA, Margaret E. Border/ed Identities: Narrative and the social construction 
of legal and personal identities. IN: SARAT, Austrin - ENGELI, David M. - CONSTABLE 
Marianne (edd.). Crossing Boundaries: Traditions and Transformations in Law and 
Society Research. Northwestern University Press: Evanston, 1998, s. 129-159, zde s 
138. 
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podmínek navazujících na vývoj před zánikem oné prvotní struktury. 

Konjunktura pamětí je ve společnosti zpravidla doprovodným jevem 

vynoření se původní vrstvy struktury myšlení kolektivní paměti. 
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