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Abstrakt:
Práce zkoumá fungování jazyka ve společnosti prizmatem jazykové politiky (legislativní
i exekutivní) v oblasti školství a správy. Formou pěti sond se prostřednictvím metod
historické obsahové analýzy zaměřuje na česko-německé vztahy od závěru 18. století
do roku 1945 s přesahem do současnosti a analyzuje doposud opomíjené dimenze
česko-německého soužití. Právě oblasti školství a správy byly klíčové pro etablování
českého národa v moderním slova smyslu (otázka tzv. historického nebo státoprávního
vyrovnání) i při etablování specifických postojů k jazyku, státu i edukaci – její formativní
složky a symbolické hodnoty. Zatímco školství bylo zásadní pro edukaci budoucí
generace v jejím ne/rodném jazyku a mělo tedy dlouhodobý dopad na budování
národního uvědomění, oblast správy působila především ad hoc jako aktuální záruka
přístupu jedince k justici (ke spravedlnosti) a k orgánům veřejné moci v jeho ne/rodném
jazyku. V průběhu dvou set let se měnil vztah jazyka oficiálního/státního a jazyků
menšinových na všech sledovaných úrovních. Jeden průsečík však mají společný:
subjektivizaci školství i správy, resp. jazyka jako nástroje edukace/administrace
a neschopnost objektivního nebo alespoň objektivizovaného pohledu na fungování
jazyka ve společnosti.
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Language Policy in Czech Lands in the 18th–20th century: School as a National
Political Issue
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Abstract:
The thesis explores functioning of language in society through the prism of language
policy (legislative and executive) in education and administration. Through the five
probes, using methods of historical content analysis, it focuses on Czech-German
relations since the end of the 18th century until 1945, overlapping to the present, and
analyses the previously overlooked dimension of Czech-German coexistence. It is
the education and administration that were crucial for the establishment of the Czech
nation in the modern sense (the question of historical or constitutional settlement) and
also forming specific attitudes to language, government and education with its both
formative components and symbolic value. While education was crucial in educating
future generations in their non-/mother tongue, and thus had a lasting impact
on building national awareness, the area of administration worked primarily ad hoc
as the up-to-date guarantee of the individual´s access to justice and public authorities
in his non-/mother tongue. In the process of two hundred years, the relationship
between the official/state language and national minorities’ languages was changing
at all levels. One intersection, however, they have in common: subjectivisation
of education

and

administration,

respectively

language

as

an

instrument

of education/administration, and the inability of an objective or at least objectified view
of functioning of language in society.
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language policy, Czech, German, Czech-German relations, nationalism, language contacts,
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1. Úvod
Uvědomování si role jazyka ve společnosti a její reflexe představují jednu
z lidských univerzálií. Neexistuje společnost bez jazyka, neexistuje jazyk bez společnosti.
Jazyk však není pouze komunikačním nástrojem, ale má také významnou symbolickou
hodnotu a mluvčí k němu (a také k jiným jazykům a jejich mluvčím) zaujímají specifické
postoje. Slovy P. Eisnera - jazyk je chrám i tvrz (EISNER 1946). Tyto postoje se
konstruují nejefektivněji a nejpevněji prostřednictvím školské edukace a jejich pozdější
rekonstrukce nebo dokonce dekonstrukce je více než náročná.
Podle sociolingvistických teorií plní jazyk či spíše reprezentativní varieta jazyka
(většinou jazyk spisovný/standardní) kromě obecných jazykových funkcí1 také funkce
sjednocující, separující, prestižní a funkce referenčního rámce (GARVIN 1972). Funkce
sjednocovací zajistí ucelení jazykového území, separující jasné odlišení se od jazyka
sousedů, funkce prestižní především uchování a reprodukování kultury daného národa
a funkce referenčního rámce slouží jako norma korektnosti pro vnímání, interpretaci
a hodnocení jazykových projevů. A právě potenciál, který má jazyk jako prostředek
sjednocující určité společenství a podporující loajalitu jeho členů, dokazuje sílu i význam
jazyka pro společnost. Příznačné je, že v dobách, které obyvatelstvo chápe jako krizové
či přelomové, se automaticky přimyká k jazyku jako k hodnotě, kterou je třeba bránit.
Spojitost pojmů jazyk – národ – stát, která byla v Evropanech budována od 17. století,
je totiž stále živá.2
Jazyk je možné interpretovat nejen z pozice mluvčích, kteří ho užívají jako
komunikační nástroj, ale také státu, jehož jsou občany. Stát z praktických i ideologických
důvodů stanovuje (či může stanovit) pravidla, podle nichž je jazyk užíván ve školství,
ve správě, u soudů, ve vojsku atp. Zároveň oficiální jazyk plní reprezentativní funkce
daného státu. Z pozice exekutivy tedy působí jak navenek k jiným státům a jejich
občanům, tak dovnitř k občanům vlastním. Takovéto „působení“ může být samozřejmě
jak explicitní, tak implicitní. Také státy s přímo nedefinovanou jazykovou politikou musí
1

Srov. Jakobsonovy obecné funkce jazyka: emotivní, konativní, fatická, referenční, metajazyková, poetická
(např. JAKOBSON 1995).
2 Důkazem toho je např. rozpad Jugoslávie a následné emancipační procesy týkající se jazyků jednotlivých
zemí.
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jistým způsobem upravit např. školství v minoritních jazycích, podání u soudu v jiném
než oficiálním jazyku nebo nabývání státního občanství. Tyto střípky tvoří státní
jazykovou politiku, které jsou občané v každodenním životě vystaveni.
Na teorii jazykové politiky je možné pohlížet z různých úhlů – od teorií identity,
hodnot, sebepojímání a stereotypů přes legislativní rozbor, teorii elit a byrokracie
až po analýzu komunikátů a jejich funkcí. Jedná se o interdisciplinární obor, který má
styčné plochy s lingvistikou, pedagogikou, sociologií, politologií, teorií práva atp.
Nejobecnějším cílem teorie jazykové politiky je analýza oficiálního fungování jazyka
v daném společenství určitého státu a teoretické přispění k jeho optimalizaci.
Fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současné doby.
Aktuální výzvy pluricentrické a multikulturní společnosti vedou k redefinici postojů
k jazyku, role státu a obecně k naplnění jazykových práv každého jednotlivce. Jazyková
práva se etablovala vedle práv lidských jako nedílná součást moderní společnosti. Týkají
se jak soukromého, tak veřejného užívání jazyků. Postihují všechny oblasti života
člověka: školství, masmédia, služby, správu, justici atp. Aktivní uvědomování si všech
dimenzí jazykové politiky a volání po jejich optimalizaci je příznačné pro současnou
(nejen evropskou) společnost. Teorie jazykové politiky jako vědecká disciplína tak může
na teoretické rovině napomoct k demokratizaci společenství a států i k zabránění (nejen
jazykových) konfliktů a (nejen politických) radikalizací.

1.1. Cíle, koncepce, metodologie
Cílem této práce je (1) uvedení teorie jazykové politiky do české
lingvodidaktiky, pedagogiky a lingvistiky. Představíme základní teoretické modely,
jejichž možnosti a meze podrobíme kritickému zkoumání, a definujeme průsečíky
jednotlivých modelů, které budou aplikovatelné na kontext České republiky,
resp. českých zemí. Zároveň bude nutno nově definovat pojmy, které nejsou v českém
prostředí plně etablovány. (2) Teorii jazykové politiky vztáhneme na české země
od konce 18. století do roku 1945, primárně na bázi česko-německých vztahů,
s přesahem až do současnosti. Aplikujeme tedy teoretická východiska na diachronní
vývoj s vědomím metodologických úskalí, jež budeme reflektovat. (3) Definujeme
konstanty i proměnné jazykové politiky v českých zemích. Právě poznání
9

a pochopení fungování jazyka ve společnosti v co největší šíři může umožnit vytyčení
principů, jichž by bylo záhodno se při plánování nových legislativních konceptů držet
či vyvarovat.
Stejně jako obecně historiografie, tak také diachronní charakteristika jazykové
politiky umožňuje vysvětlení současných problémů prostřednictvím analýzy jejich
příčin, zprostředkovává modelové kategorie pro orientaci v přítomnosti, může
dekonstruovat historické mýty a stereotypy, a proto také vytvářet vědomí existence
variant ontologických entit (srov. např. KOCKA 1975/1990).
Tematicky se zaměříme na dvě stěžejní oblasti, které jsou pro jazykovou politiku
zásadní a zároveň obyvatelstvem nejbedlivěji sledované a hodnotově exponované –
oblast školství a správy. Zatímco školství bývá vnímáno jako investice pro budoucí
generace, a proto je pociťována obzvláště intenzivně jeho symbolická hodnota (vzdělání
v rodném jazyku), správa cílí na současnost – na přístup k moci, k chodu státu
a k justici (spravedlnosti) v mateřštině. Oblast školství budeme vnímat jako klíčovou
pro realizaci a dosahování kulturněpolitických záměrů státní moci i záměrů
jazykověregulativních.

Jmenovitě

se

budeme

věnovat

výuce

rodného

jazyka

a jazykovému charakteru školské pedagogické komunikace jako zásadním faktorům
v procesu utváření individuálních i společenských jazykových postojů.
Vzhledem k rozsáhlému časovému období obsahujícímu téměř 200 let jsme
se rozhodli neanalyzovat celý úsek kontinuálně, ale zvolit formu dílčích sond,
a to pro 19. století většinou v časovém rozmezí 50 let, pro 20. století 10–20 let. Tyto
sondy umožní dostatečně postihnout paradigmatické změny, rozdílný politický i ideový
kontext a zhodnotit, zda se jazykověpolitická opatření v praxi ujala a zda došlo k posunu
v oblasti jazykové politiky právě ve školství a správě. Sondy zároveň umožní odhlédnout
od dílčích výkyvů nebo jednorázových událostí, které neměly významnější dopad
na celkovou perspektivu české jazykové politiky, neboť zásadní pro nás bude makro
hledisko jazykové politiky jako celku v jeho kontinuitě. Každou sondu ohraničíme
významnými historickými, školskými anebo pouze symbolickými mezníky, v jejichž
rámci budeme provádět jazykověpolitickou analýzu. Při definici konstant a proměn
české jazykové politiky budeme porovnávat závěry jednotlivých sond mezi sebou,
abychom naznačili diachronní konsekvence. Rámcově se jedná o závěr 18. století (konec
osvícenského absolutismu v českých zemích), polovinu 19. století (budování občanské
společnosti), závěr 19. století (nacionalistické bouře), závěr 20. let (jazyková
10

společenství v nové republice - hledání společné identity?) a přelom 30. a 40. let
(protektorát Čechy a Morava). Uzavřeme současnou situací (jazykovou politikou po roce
1993, tedy po vzniku monolingvního státu).
V každé sondě se zaměříme na charakteristiku obecné jazykové situace
a následně na analýzu jak legislativy, tak reálného stavu postavení jazyků ve školství
a správě.3
Geograficky se zaměříme na Čechy/Předlitavsko/Československo/protektorát.
Bude nás primárně zajímat vztah češtiny (jako jazyka zprvu menšinového, posléze
oficiálního) a němčiny (jako jazyka zprvu oficiálního, posléze menšinového),4 méně
vztah češtiny a slovenštiny. Chceme touto prací osvětlit další dimenzi česko-německých
vztahů v českých zemích, které doposud nebyla věnována významnější pozornost:
čeština/němčina jako jazyky vyučované a vyučovací a jako jazyky státní.
Stěžejní metodou budou empiricko-analytické postupy, metody historické
obsahové analýzy a částečně také metody historicko-srovnávací. Vyjdeme z dobové
legislativy a její interpretace (rovina de jure) a následně ji budeme explikovat
prostřednictvím interpelací, judikatur, novinových článků, spisků, letáků nebo pamětí
postihujících reakce obyvatelstva (rovina de facto). Budeme kombinovat jak prameny
objektivní (legislativní normy), tak subjektivní (vzpomínky pamětníků) při dodržení
přísné kritické metodologické reflexe. Design výzkumu je tedy smíšený a kombinuje
v sobě jak kvantitativní (statistiky celospolečenského či celostátního významu),
tak kvalitativní aspekt (dílčí případové studie, kontextualizace či explikace). Teprve
po rekonstrukci jazykové politiky v jednotlivých časových sondách přejdeme k aplikaci
teorií jazykové politiky na český historický kontext.

3

Ve školství se zaměříme především na školství primární, všeobecné sekundární (tj. školství
gymnaziálního typu) a okrajově na terciární (především na Univerzitu Karlovu). K odbornému školství
nebudeme přihlížet.
4 Označení jazyka za menšinový nebo většinový záleží na úhlu pohledu, resp. na zkoumaném kontextu,
který se pro dané účely jeví jako relevantní: jazyk v určitém okrese/v Čechách/v českých zemích/v celém
státě.
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1.2. Výzkumné předpoklady
Přestože nebývá obvyklé stanovovat u historických prací výzkumné předpoklady,
není to z pohledu vědecké metodologie ani nemožné. Rozhodli jsme je vytyčit především
proto, že jedním ze sice vedlejších, ovšem neméně závažných dopadů této práce bude
de- nebo rekonstrukce historických stereotypů o vztahu českého jazyka a české
společnosti. Proto jsme se pokusili stanovit takové předpoklady, které jistým způsobem
odpovídají současnému chápání historie, jazyka, školství a správy laickou veřejností.
K jednotlivým

časovým

sondám

jsme

stanovili

následující

výzkumné

předpoklady:

1. Jazyková politika závěru 18. století byla významně protičeská a snažila
se národní uvědomovací procesy monarchie minimalizovat.
2. Rok 1848 představoval stěžejní mezník ve školské a správní jazykové politice
a významně ovlivnil její pojetí a vývoj.
3. Nacionalistické spory závěru 19. století byly způsobeny objektivní diskriminací
Čechů.
4. Koncepce

čechoslovakismu

nijak

významně

Němce

v Československu

nediskriminovala.
5. Protektorátní jazyková politika měla sloužit k ideologické indoktrinaci českomoravského prostoru.

K celkové diachronní jazykové politice jsme stanovili následující výzkumné
předpoklady:

1. Jazyk ve školství a ve správě byl stěžejním programem českého emancipačního
procesu a zaujímá trvale klíčové místo v české jazykové politice.
2. Školská jazyková politika se prosazovala komplikovaněji než jazyková politika
správní.
3. Konstruktivní soužití Čechů a Němců v jednom státě (především v oblasti
školství a správy) bylo nemožné.
4. Hodnoty a postoje Čechů a Němců spojené s jazykovou politikou byly víceméně
konstantní.
12

Tyto předpoklady ověříme (budeme je verifikovat, resp. pokusíme se o jejich
popperovskou falzifikaci) historickou analýzou v rámci daných sond a jejich
diachronním srovnáním.
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2. Teorie jazykové politiky jako vědecká disciplína
Otázka fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat vnější
lingvistiky. Jako interdisciplinární obor je ve světovém měřítku etablovanou disciplínou,
nicméně v českém prostředí prozatím čeká na podrobnější jak teoretická rozpracování,
tak aplikační analýzy. Cílem této teoretické části je proto shrnout světové (především
anglofonní) i české a slovenské práce o jazykové politice, definovat její teorii (především
pojmy a jejich vztahy), která by byla aplikovatelná na český kontext. Vytvoří tak
dostatečné teoretické a metodologické podloží pro následující diachronní analýzy.

2.1. Světové práce o jazykové politice a její teorii
Teorie jazykového managementu, jazykového plánování a jazykové politiky
se začala v anglosaském světě masivně rozvíjet v 60. letech 20. století v souvislosti
s dekolonializací britského impéria a s národně emancipačními procesy afrických,
asijských a pacifických národů. Tyto politické a státoprávní akty šly ruku v ruce s pokusy
o řešení jazykových otázek. Druhým, paralelním impulzem k rozvoji této oblasti byl
masivní rozvoj sociolingvistiky probíhající ve stejné době. Z rozvíjených témat jmenujme
vedle jazykové politiky např. jazykovou dimenzi budování národní identity, jazykovou
kulturu nebo postoje mluvčích k jazyku.5
Na konci 60. let začínají vznikat deskriptivní monografie věnované otázkám
jazykového plánování na základě analýzy jazykové situace v konkrétních zemích např. popis jazykových konfliktů v Indii od Gupty (1970) nebo Haugenova studie
o norštině (1966). První systematickou prací k teorii jazykového plánování byl sborník
upsalské univerzity Introduction to a Theory of Language Planning (TAULI 1968)

5

Těmto oblastem, které měly významný vliv na teorii jazykové politiky, se ve svých pracích věnoval
především Fishman – např. jeho průkopnická monografie Language loyality in the United States (FISHMAN
1966). V 70. letech se Fishman přiklonil k tématům multilingvismu a vztahům mezi jazykem
a nacionalismem, v 80. letech k obecným otázkám sociolingvistiky.
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a newyorský sborník Language Problems of Developing Nations (FISHMAN – FERGUSON
– GUPTA 1968) věnovaný standardizaci jazyků domorodých národů.
Širokou diskusi rozpoutal dnes už kultovní sborník Can Language Be Planned?
(RUBIN – JERNUDD 1971), v němž byly poprvé analyzovány otázky dopadu jazykové
politiky a její právní, etické a lingvistické dimenze, především dopady restriktivních
a preskriptivních aktů na jazykový systém a na chování řečové/jazykové komunity.
Právě Rubin, Jernudd a s nimi Fishman se stali klíčovými postavami teorie i praxe
jazykového plánování v jeho počátcích a položili základy terminologie, metodologie
a jejich aplikace.6
V osmdesátých letech se pozornost v oblasti jazykové politiky zaměřila
na bilingvismus,7 na budování národní identity prostřednictvím jazyka (např. COOPER
1989) a na vztah jazyka a kultury (COULMAS 1984), popř. na otázky s tím souvisejícího
purismu (např. ANNAMALAI 1989, JERNUDD 1989). Rozvíjela se také analýza jazykové
politiky v jednotlivých multilingvních oblastech.8
Devadesátá léta přinesla opět oživení teorie jazykové politiky, a to v souvislosti
s rozpadem bipolárního světa a s postupnou evropskou integrací postkomunistických
zemí. V tomto kontextu připomeňme především pojem jazykového imperialismu
(PHILLIPSON

1992)

vztahujícího

se

na stále

existující

hegemonii

původně

tzv. koloniálních jazyků. V devadesátých letech dochází k mohutnému teoretickému
a metodologickému

rozvoji

obecně

sociolingvistiky

(např. Trudgillovy

práce)

i jazykového plánování (KAPLAN – BALDAUF 1997). Paralelně jsme svědky etablování
teorie jazykové ekologie (MÜHLHÄUSLER 1996). Ve stejné době se také objevil koncept
jazykových lidských práv, který byl aplikován na jazykovou politiku jednotlivých zemí
vůči minoritním jazykům (srov. např. SKUTNABB-KANGAS 2000, SKUTNABB-KANGAS
– PHILLIPSON 1994, KYMLICKA – PATTEN 2003).9
V současnosti se práce věnované jazykovému managementu, jazykovému
plánování nebo jazykové politice věnují jednak obecnému metodologickému rámci, jeho
6

Konstituování teorie jazykového plánování vyvrcholilo sborníkem Language planning: Current issues and
research (RUBIN – SHUY 1973), Fishmanovými Advances in Language Planning (FISHMAN 1974)
a sborníkem Language Planning Processes (RUBIN – JOAN – JERNUDD – GUPTA – FISHMAN –
FERGUSON 1977).
7 Průkopnickými pracemi byly už o deset let dříve např. Klossovy monografie Research Possibilities
on Group Bilingualism (KLOSS 1969) nebo The American Bilingual Tradition (KLOSS 1977).
8 Zmiňme především práce Heizera a Heathové o jazykové politice v Kalifornii, resp. v celých Spojených
státech.
9 Vrcholnou syntetizující prací se pak stala především Schiffmanova Linguistic Culture and Language Policy
(SHIFFMAN 1996).
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metaotázkám a metainterpretacím a jednak konkrétním případům, které se lingvisté
snaží zobecnit.10 Nejnověji teoretické otázky jazykové politiky analyzuje Spolsky (2004),
Shohamy (2006), McColl Millar (2005) nebo Joseph (2004, 2006). Je také nutno
vyzdvihnout první a jedinečný teoreticko-metodologický a přehledně sumarizující a
syntetizující sborník An Introduction to Language Policy: Theory and Methods (RICENTO
2006).11
Výše uvedený přehled nemá ambici být vyčerpávajícím soupisem všech
významných autorů věnujících se této lingvistické oblasti. Pouze skromně naznačuje
směry, jimiž jazyková politika prošla od svých teoretických počátků na konci 60. let
do současnosti. Zmiňuje výhradně její hlavní představitele.12 I z tohoto náčrtu je jasně
patrné, že této oblasti dominují anglofonní práce. Teoretickými mezníky stále zůstávají
klasické práce Rubina, Jernudda, Fishmana, Trudgilla, Shiffmana a Coulmase,
z nejnovějších pak především vyčerpávající Ricentovy a Mühlhäuslerovy syntézy
(o nich viz dále kapitoly 2.3.–2.6.).

2.2. České a slovenské práce o jazykové politice a její teorii
V době významného rozvoje teorie jazykové politiky v 70. letech minulého století
řešila česká (socio)lingvistika především otázky poměru spisovné a obecné češtiny,
jazykové kultury a vztahu češtiny a slovenštiny (srov. např. CVRČEK 2006). Přestože
bylo Československo dvojjazyčným státem, teorie jazykové politiky v českém prostředí
významněji (kromě dílčích studií publikovaných časopisecky) rozpracována nebyla.
Pro téma této práce je z vytyčených oblastí důležitá zejména oblast jazykových
kontaktů. Soustavná pozornost je otázkám česko-slovenské dvojjazykovosti13 věnována
10

Např. jazykové politice Austrálie se věnuje Ingram (ve starších pracích Jernudd), norštině Jahr,
tamilštině James a Shiffman, irštině Riagain, francouzštině Salhi nebo Coulombe, jazykové situaci bývalého
Sovětského svazu Grenoble, Číně Zhou a Sun, Japonska Carroll, Indie Benedikter, Annamalai a další.
11 Většina z výše uvedených titulů je v České republice jen velmi obtížně dostupná. Výjimku tvoří
slovenské překlady Skutnabb-Kangasové.
12 Kompletní bibliografii k této problematice je možno najít v soupisu použité a doporučené literatury
ve sborníku Ricenta (2006).
13 Zatímco dvojjazyčností se rozumí aktivní užívání dvou jazyků jedním uživatelem, dvojjazykovost
se vztahuje ke dvěma uživatelům dvou jazyků, z nichž každý mluví svým jazykem, ale přitom si oba
rozumějí.
Srov.
diskuse
o
termínech
dvojjazykovost,
dvojjazyčnost,
semikomunikace,
pasivní/percepční/receptivní bilingvismus, které byly aplikovány na česko-slovenský kontext
(např. BUDOVIČOVÁ 1984, 1988, HOFFMANNOVÁ – MÜLLEROVÁ 1993, HORECKÝ 1995, KOŘENSKÝ
1998, MUSILOVÁ 2000, 2001, NÁBĚLKOVÁ 1999, 2002, SLOBODA 2004).
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po roce 1989 (práce Dolníka, Musilové, Nábělkové, Slobody nebo Svobodové), nicméně
stále chybí přesah do roviny teorie jazykové politiky. Z dílčích témat, jimž je pozornost
věnována kontinuálně, zmiňme otázky bilingvismu česko-polského u mluvčích
ze severní Moravy a Slezska (práce Bogoczové) a česko-německého (práce Nekulovy).14
Světového věhlasu v oblasti jazykové politiky dosáhl z českých lingvistů
především Neustupný (od roku 1966 v Austrálii, od roku 1993 v Japonsku).
Připomeňme jeho monografie Post-structural Approaches to Language (NEUSTUPNÝ
1978) a The Romani Language and Language Management (NEUSTUPNÝ 1992) nebo
např. jeho příspěvek v dnes už klasickém sborníku Language planning: for whom?
(JERNUDD - NEUSTUPNÝ 1987).
Konkrétním otázkám českého jazykového plánování a jazykové politiky
se věnoval v dílčích studiích např. Nekvapil (2000a, 2000b),15 Neustupný (2002) nebo
oba lingvisté v prestižním sborníku Current Issues in Language Planning (NEKVAPIL –
NEUSTUPNÝ 2003). Z nejnovějších prací přispívá diskusím o jazykové politice
přehledová Mnohojazyčnost v České republice Nekvapila, Slobody a Wagnera (2009).
Právě Slobodovy práce představují nové impulsy pro český jazykový management
(články věnující se bi-/multilingvismu např. na Slovensku nebo v Bělorusku, uvedení
pojmu jazyková krajina do české lingvistiky atd.). Inovativně aplikuje na český kontext
principy jazykové politiky ve spojení lingvistiky a právní vědy také Dovalil, a to
především na základě německého teoretického podloží (srov. např. DOVALIL 2007,
2008, 2009).16
Na Slovensku se v současnosti věnuje soustavná pozornost slovenskomaďarskému bilingvismu (studie Lanstyáka, např. 2002) a všeobecným otázkám
bilingvismu (ŠTEFÁNIK 2000, 2002, 2005, ŠTEFÁNIK – PALCÚTOVÁ – LANSTYÁK 2008).
Zmínku si rovněž zaslouží nespočet dílčích studií v časopise Sociolinguistica Slovaca.
Současné školské jazykové politice se dlouhodobě věnuje M. Čechová
(např. 1985), z diachronního pohledu zmiňme klasické studie J. Jelínka (např. 1972)
a monumentální práce M. Šmejkalové (2005a, 2005b, 2010a, 2010b). Významný počin

14

Práce o česko-německých jazykových kontaktech byly před rokem 1989 často tabuizovány kvůli živým
připomínkám neuralgických meziválečných, válečných i poválečných událostí (komentář M. Šmejkalové,
11. 8. 2012).
15 Jedná se o články v německých sbornících Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach
der Wende (NEKVAPIL 2000a) a Sprachwandel in der Slavia (NEKVAPIL 2000b).
16 Zásadní je především rozsáhlá Dovalilova studie vůbec poprvé synteticky charakterizující současný stav
jazykové politiky v České republice (DOVALIL 2009).
17

představují analýzy německých škol v českých zemích M. Němce (2006, 2007a, 2007b,
2009a, 2009b, 2010a, 2010b). Tito autoři se většinou věnují kurikulární stránce
vyučování, ať už v synchronním nebo v diachronním prizmatu, méně však jazykové
politice a roli školy v ní.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že základní studie v češtině a/nebo o české
jazykové politice či českém jazykovém managementu představují především dílčí práce
Neustupného, Nekvapila, Slobody a Dovalila. Přestože se počet literatury k tomuto
tématu množí, stále české lingvistice chybí teoretická syntetizující práce jak obecně
o teorii jazykové politiky, tak o její historické dimenzi. Mnohé práce jsou sice zaměřeny
na otázky multilingvismu v České republice, nicméně jak ukážeme dále, multilingvismus
je pouze jednou složkou, resp. jedním z průvodních (symptomatických) jevů jazykové
politiky.

2.3. Definice užívaných pojmů17
Při charakteristice teorie jazykové politiky vycházíme především z anglosaských
definic základních sociolingvistických pojmů. České pojmy, které zde uvádíme, nejsou
vždy kompatibilní se zahraničními, a proto považujeme za výhodné zmínit u nich také
jejich anglické pandány. Elementární příručku zahraniční sociolingvistiky představuje
Trudgillův A Glossary of Sociolinguistics (2003) a Crystalův A Dictionary of Language
(2001), které se staly pojmoslovným/terminologickým východiskem také této práce.
Z českých a slovenských příruček byly využity především ESČ (2002) a online Slovník
bilingvizmu Štefánika, Palcútové a Lanstyáka (2008).
Nejedná se o vyčerpávající definice, ale pouze o stručný přehled. Zároveň seznam
pojmů není nikterak vyčerpávající - zaměřili jsme se pouze na ty pojmy, u nichž by
mohly vzniknout nejasnosti ohledně jejich obsahu a rozsahu, a na pojmy, které nejsou
v české lingvistice běžně užívané.18
Pojmy jsou řazeny abecedně, u víceslovných pojmů jsou atributy postponovány.

17

Vzhledem k nejednoznačnosti a (minimálně české) neustálenosti většiny lexémů, považujeme tyto
jednotky za pojmy, pouze některé (ustálenější) za termíny.
18 Z didaktického hlediska považujeme za nutné pojmy definovat ještě před samotnou diachronní
analýzou, a proto je před ni předsazujeme a neumisťujeme je do přílohy práce, jak bývá běžné.
18

Areál

běžné

denní

komunikace:

komunikační

prostor

vytvářený

specifiky

komunikačních funkcí takových komunikačních situací, v nichž dominuje při preferenci
jistých výrazových prostředků komunikační komfort, tj. vyjadřování nespisovné,
diferencované geograficky i sociálně.

Areál vyšších komunikačních funkcí: komunikační prostor vytvářený specifiky
komunikačních funkcí takových komunikačních situací, v nichž dominuje při preferenci
jistých výrazových prostředků regulace a autoregulace jazykového chování jednotlivce
vedoucí k tendenci užívat stylově rozrůzněného spisovného jazyka.19

Bilingvismus, multilingvismus: schopnost jednotlivce užívat dva (bilingvismus) nebo
více

jazyků

(multilingvismus).

Rozlišujeme

bi-/multilingvismus

individuální

a skupinový/státní. Bi-/multilingvismus chápeme široce jako obecně schopnost
jakéhokoliv jednotlivce užívat (i nestejnou měrou a v nestejné kvalitě) více než jeden
jazyk. Opak monolingvismu.

Diglosie: relativně stabilní sociolingvistická situace vyznačující se užíváním dvou
odlišných variet jazyka (často dvou jazyků), z nichž každá plní specifické funkce a každá
disponuje jiným společenským statutem. Variety jsou většinou popisovány jako vysoká
(H) a nízká (L), což rámcově koresponduje s rozdílem v jejich formálnosti. Diglosii
chápeme v širokém slova smyslu: J. Fishman rozšířil původně Fergusonův termín nejen
na ty situace, kdy H a L jsou jiné jazyky, ale také variety téhož jazyka.

Doména užívání jazyka (domain of language use), komunikační doména: společenskokulturní konstrukt abstrahovaný z témat komunikace, vztahů mezi komunikujícími
a místy, kde se komunikuje, ve shodě se společenskými institucemi a sférami aktivit
dané kultury.

Jazyk národní (national language): jazyk, který je považován za hlavní, resp. vůdčí jazyk
určitého národa/státu; všechny regionální, sociální a funkční podoby jazyka, který slouží
příslušníkům národa k pokrytí komunikačních potřeb. V monolingvních státech často

19

K těmto poměrně novým pojmům srov. např NEŠČIMENKO 1999, BOGOCZOVÁ 2000.
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není

rozdíl

mezí

národním

jazykem

a

úředním

jazykem,

v multilingvních

a multinacionálních ano.

Jazyk rodný/mateřský20/první (native language/mother tongue/first language): první
osvojený jazyk, v němž proběhla primární socializace jedince (hledisko časové); jazyk,
kterým na jedince mluvila matka nebo jiná vychovávající a socializující osoba (hledisko
personální); nejlépe ovládaný a ovládnutý jazyk (hledisko kompetenční); jazyk jedincem
nejčastěji používaný (kritérium funkční); jazyk, s nímž se jedinec nejsilněji identifikuje
(hledisko interní identifikace); jazyk, s nímž je jedinec nejsilněji identifikován (hledisko
externí identifikace).

Jazyk úřední (official language): jazyk, který se může, resp. ze zákona musí používat
ve správě, soudnictví, školství nebo v jiných oblastech veřejného života dané země.
V současnosti je z celkového počtu cca 6.000 jazyků světa pouze přibližně 100 uznáno
určitými státy jako jazyky úřední (BRETON 2007: 72).

Jazyk vyučovací: jazyk zprostředkující edukaci, v němž probíhá (školský) výchovněvzdělávací proces. Jazyk vyučovací bývá u primárního vzdělávání definován v zákoně,
u vyšších stupňů vzdělávání je často deregulován.

Jazyk vyučovaný: jazyk (rodný/cizí) jako předmět vyučovaný na školách, součást
kurikula. Jazyková výchova je nedílnou součástí edukace – rozvíjí komunikační
kompetence žáků/studentů v daném jazyku, zprostředkovává jazykový metakód
a buduje hodnoty a postoje s jazykem spojené.

Jazyk zprostředkující: jazyk sloužící v edukačním procesu jako kód pro akvizici
především cizího jazyka. Jazyk, jímž a na jehož pozadí je vedena jazyková výuka. Pojem
bývá používán i pro needukační kontext jako specifická lingua franca pro komunikační
účely (např. tzv. primární kód při vícejazyčném tlumočení).

Kód: souhrn verbálních i neverbálních jazykových prostředků, jejichž prostřednictvím
se sdělení odkazující k mimojazykové skutečnosti kóduje.
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V této práci dáváme přednost genderově neutrálnímu označení rodný jazyk.
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Kodifikace: systematický (většinou institucionalizovaný) proces, při kterém získává
jedna varieta jazyka, často jako část širšího procesu standardizace, veřejně uznanou
a fixovanou formu, ve které je zaznamenána její norma.21

Koiné: jazyková varieta, která vznikla procesem nivelizace jednotlivých dialektů
a funguje jako obecný, všeobecně akceptovaný, ale nespisovný komunikační kód.

Komunita22 jazyková (language community): skupina nebo společenství všech jedinců
mluvících stejným jazykem.

Komunita řečová (speech community) definována jako řečové společenství, které je
menší než jazykové společenství, většinou regionálně omezené. 23

Konflikt jazykový (language conflict): konflikt, který vznikne mezi příslušníky různých
jazykových komunit při řešení otázek užívání jazyků a jazykové regulace. Jazykovým
konfliktům má zabránit jazykové plánování.

Kontakt jazykový (language contact): situace, kdy jsou příslušníci dvou nebo více
jazykových společenství nemajících stejný rodný jazyk v sociálním kontaktu. Výsledkem
dlouhodobého jazykového kontaktu může být bilingvismus.

Krajina jazyková (language landscape, paysage linguistique): soubor všech nápisů
pozorovatelných ve veřejném prostoru daného regionu/státu. Jedná se o nápisy
různého charakteru: oficiální – neoficiální, komerční – nekomerční, podle užitého jazyka
atp. Jazyková krajina je tvořena reklamami, dopravními značkami, označeními toponym,
graffiti, samolepkami atd.

21

Vycházíme zde z deskriptivistického pojetí vztahu úzus – norma – kodifikace.
Lexémy
komunita
a
společenství
používáme
synonymně,
nicméně
navrhujeme
pojmoslovně/terminologicky vycházet z anglofonních pandánů.
23 V českém prostředí může adjektivum řečový (častěji chápaný v dichotomii langue – parole) zavinit
v tomto kontextu nejasnosti. Regionální aspekt je, jak jsme přesvědčeni, dostatečným distinktivním rysem
mezi komunitou jazykovou a řečovou.
22

21

Lingua franca: jazyk užívaný při komunikaci mezi mluvčími, kteří nemají společný
rodný jazyk, jako prostředek komunikace (pův. středověký pidžin Středomoří).

Loajalita jazyková (language loyality): pozitivní postoj k jazyku, který vede jednotlivce
i komunitu k (pokračování) užívání daného jazyka a k jeho předávání svým potomkům.
Může směřovat prostřednictvím radikální péče o jazyk k jazykovému purismu.

Management jazykový (language management): korekční aktivity provázející produkci
promluv, a to jak na úrovni jednotlivce, tak skupin i celé společnosti; teorie spravování
promluv i samotného jazyka. Je realizován např. jazykovým plánováním, systematickou
normalizací termínů, logopedií nebo jazykovou výukou. (Jazykový) management má
čtyři fáze: povšimnutí, hodnocení, plánování úpravy a realizace.

povšimnutí

realizace

hodnocení

plánování
úpravy

Obrázek 1: Cyklus jazykového managementu (VV).

Míchání kódů (code-mixing): proces, při kterém mluvčí střídá kódy tak rychle a tak
hustě (např. v rámci jedné věty nebo fráze), že není možné přesně určit, který kód právě
používá.

Nejistota jazyková (linguistic insecurity): soubor postojů, které mluvčího vedou
k negativnímu vnímání jazykové variety nebo nějakého jejího dílčího aspektu, což vyústí
v jeho nejistotu v otázkách jazykové správnosti.
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Oblast jazyková (linguistic area; Sprachbund): geografická oblast, ve které je
prostřednictvím dlouhotrvajícího jazykového kontaktu dosaženo velkého množství
podobností mezi jazyky, přestože nemusejí být historicky ani typologicky blízce
příbuzné (např. Balkán).

Obrození jazykové (language revival): jestliže v nějakém jazyku probíhá proces
jazykového posunu jakéhokoliv druhu a hrozí jeho zánik jako živého jazyka, mohou být
učiněny pokusy o zvrácení tohoto procesu. Tyto pokusy jsou nazývány jazykovým
obrozením a jsou vykonávány konkrétními jazykovými revitalizačními programy
a opatřeními.

Plánování jazykové (language planning): promyšlené, systematické a na základě
teoretických východisek naplánované aktivity vykonávané vládní, vzdělávací nebo jinou
vlivnou institucí nebo jedincem, které jsou zacíleny na modifikaci nebo stabilizaci
jazykového chování jazykové komunity. Dělí se na korpusové plánování (zaměřené
na vlastní podobu jazyka, týká se např. pravopisu, výslovnosti, lexika atp.) a statutové
plánování (zaměřené na určení statutu jazyka nebo variety jazyka ve vztahu k jiným
jazykům nebo varietám, týká se např. užívání daného jazyka v určitých komunikačních
sférách). Jazykové plánování představuje jeden z prostředků péče o jazyk.

Politika jazyková: soubor oficiálních a veřejně deklarovaných aktivit regulujících
(preskriptivně či restriktivně) konkrétními legislativními akty užívání jazyka či jazyků
či jednotlivých jazykových prvků, tvarů, kódů nebo variet v jednotlivých oblastech
veřejného života daného státu (správa, soudnictví, školství, ozbrojené složky, jazyková
krajina atp.).

Postoje k jazyku (language attitudes): postoje, které lidé (nejen mluvčí aktivně užívající
danou varietu) zaujímají ke svému rodnému jazyku i k odlišným jazykům, dialektům
(obecně kódům) a jejich mluvčím. Postoje (jak pozitivní, tak negativní) představují
důležitý prostředek budování vlastní identity a mají dopad na jazykové chování.

Posun jazykový (language shift): sociálně motivovaná jazyková změna, kdy bilingvní
mluvčí ztrácejí znalost jednoho jazyka (většinou jazyka předků) nebo se jí sami vzdávají
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a jejich potomci se stávají monolingvními. Sociálními determinanty jazykového posunu
jsou např. industrializace, urbanizace, jazyková politika určitého státu, kulturní kontakt
a zároveň individuální (samotnými mluvčími prováděné) hodnocení každodenní
(jazykové) reality.
Registr (register): soubor specializovaného lexika a preferovaných pragmatických
a rétorických prostředků užívaných specifickými profesními skupinami (sociální
jazykové variety ve vztahu k jejich funkční a tematické specifičnosti). Registr je součástí
jazyka (langue), nikoliv (individuálního) idiolektu nebo sociolektu. Specifický registr
může být použit s dialektem nebo jinou jazykovou varietou. Podobně jeden registr může
obsahovat prvky různých jazyků (vědecký registr z oblasti moderních technologií bude
obsahovat jak české, tak anglické, popř. kalkované prvky).

Repertoár (repertoire): souhrn jazykových variet užívaných v odlišných společenských
kontextech určitou skupinou mluvčích, resp. mluvčím jako individuem. Rozdílní mluvčí
mohou mít (aktivně - pasivně, kvantitativně - kvalitativně) odlišné repertoáry vzhledem
k jejich tematickým oblastem a jejich znalostem. Jedná se proto o individuálně specifický
soubor jazykových kompetencí (nebo úrovní znalostí), který dovolí konkrétnímu
mluvčímu působit v rámci různých registrů jazyka nebo jazyků.

L-varieta
(domov, místní sousedství)
H- varieta
(škola, širší komunikace)

Odborné registry
(vyšší vzdělání, profesní život)

Obrázek 2: Soustředné repertoáry jako funkce věku a životních zkušeností mluvčího
(SCHIFFMAN 1996: 48, překlad VV).
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Smrt jazyka (language death), někdy též vymření jazyka nebo jazyková smrt: proces,
který postihuje ty řečové komunity, v nichž úroveň jazykových kompetencí jejich
mluvčích klesá, až znalost daného jazyka nebo variety úplně vymizí, tzn. přestane
existovat jako rodný jazyk, v němž jsou potomci socializováni. Smrt jazyka může
zasáhnout jak jazyky, tak jejich jednotlivé variety. Projevuje se postupným klesáním
znalostí dané variety nebo jazyka, procesem bottom-to-top (tedy ztrátou nižších
komunikačních funkci) nebo radikálním zásahem zvnějšku (tzv. lingvocidou).

Standardizace: proces, při kterém je určitá varieta jazyka subjektem jazykového
zkoumání, kodifikace a stabilizace. Tento proces, který vede ke stanovení standardního
(spisovného) jazyka, může být výsledkem jazykového plánování.

Střídání kódů (code-switching): proces, při kterém mluvčí přepíná mezi jazyky nebo
varietami (kódy) a střídá je během jednoho diskursu; juxtapozice prvků dvou jazyků
(kódů).

Varieta: množina jazykových prostředků s podobnou sociální nebo teritoriální nebo
funkční distribucí. Často používáno jako synonymum k jazykovému útvaru, jazykovému
kódu nebo existenční formě jazyka.

2.4. Definice jazykové politiky
Jazyková politika nebývá jednoznačně definována a jednotlivými lingvisty je tento
pojem chápán také v jiném vztahu k příbuzným pojmům jako jazykový management
nebo jazykové plánování.
Proti sobě stojí především pojetí Bugarského (1992) a Trudgilla (2003).
Bugarski uvádí, že se pojem jazyková politika vztahuje k politice společenství v určité
oblasti řečové komunikace, tj. soubor postojů, principů a rozhodnutí reflektujících vztah
společenství ke svému jazyku a jeho komunikační potenciál. Jazykovým plánováním
se rozumí především soubor konkrétních měření prováděných v rámci jazykové politiky
k ovlivnění jazykové komunikace ve společenství prostřednictvím řízení rozvoje jazyka
(citováno dle SCHIFFMAN 1996: 3, překlad VV). Trudgill oproti tomu charakterizuje
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jazykové plánování jako promyšlené, systematické a na základě teoretických východisek
naplánované aktivity vykonávané vládní, oficiální nebo jinou vlivnou institucí, které jsou
zacíleny na řešení komunikačních problémů dané komunity prostřednictvím studia
jednotlivých jazyků nebo dialektů a na rozvoj vlastní jazykové politiky určující jejich výběr
a užívání (TRUDGILL 2003, překlad VV).
Rozdílné pojetí lze spatřovat především v tom, zda je jazyková politika součástí
jazykového plánování nebo naopak, tzn. který z těchto pojmů je hyperonymem
ke druhému.
V této práci vycházíme z následujících premis:
Co se týče vzájemného vztahu výzkumných oblastí, chápeme jazykové plánování
jako prostředek jazykového managementu, přestože jsou tyto pojmy v zahraniční
sociolingvistické literatuře často zaměňovány a mnohdy se jich užívá synonymně.
Jazykovou politiku chápeme jako hyponymum k jazykovému plánování, jako jeden
z prostředků jeho realizace. Jazykové plánování představuje veškeré aktivity zacílené
na modifikaci nebo stabilizaci jazykového/řečového chování jazykové/řečové komunity
vedoucí k řešení problematicky pociťované jazykové/řečové situace. Jazykové plánování
jako prostředek realizace jazykového managementu můžeme chápat jak na rovině
individuální, tak společenské, jak na rovině oficiální, tak neoficiální, záměrné
i nezáměrné. Jazyková politika ovšem představuje pouze oficiální regulatorní akty
upravující fungování daného jazyka nebo daných jazyků v určitém společenství.
Jazyková politika je vždy záměrná a oficiální, přičemž opět má jak rovinu individuální,
tak společenskou. Blížíme se tedy Trudgillovu pojetí vztahu těchto dvou pojmů.

jazykový
management
jazykové
plánování

jazyková
politika

Obrázek 3: Vztah pojmu jazyková politika k příbuzným pojmům (VV).
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Vzhledem ke specifičnosti české jazykové situace, na kterou budeme tuto teorii
aplikovat, navrhujeme vlastní definici jazykové politiky. Je to soubor oficiálních
a veřejně deklarovaných aktivit regulujících (preskriptivně či restriktivně)
konkrétními legislativními akty užívání jazyka či jazyků, resp. jednotlivých
jazykových prvků, tvarů, kódů nebo variet v jednotlivých oblastech veřejného
života daného státu (správa, soudnictví, školství, ozbrojené složky, jazyková
krajina atp.). Veřejným životem24 rozumíme veškerou formální komunikaci v daném
jazyku na veřejnosti, a to jak psanou, tak mluvenou. Jazyková politika má jak rozměr
individuální (jedinec se rozhoduje dle svých postojů a/nebo dle jazykové regulace, jaký
jazyk či kód použije), tak společenský (existence buď explicitních regulací upravujících
používání jazyků nebo kódů, nebo implicitních společensky žádoucích postojů k jazyku,
jazykům nebo kódům).

přesvědčení

management

výkon

Obrázek 4: Spolského (2004) komponenty jazykové politiky.

Spolsky (2004) identifikuje tři komponenty jazykové politiky: přesvědčení, výkon
a management. Jazyková přesvědčení se vztahují k ideologii a k jazyku, který je politikou
regulován. Konkrétní výkon (řečový akt) se týká ekologie jazyka a zaměřuje se na reálné
projevy jazykové praxe, která je aktuálně v rámci jazykového/řečového společenství
vykonávána (např. s ohledem na politiku de jure a individuální přesvědčení jsou určité
jazyky užívány v určitých regionech, komunikačních oblastech, v sociálních nebo
funkčních kontextech a určitými mluvčími, čímž vzniká politika de facto, tj. konkrétně
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Záměrně preferujeme pojem veřejný život před veřejnou komunikací kvůli jeho širšímu rozsahu
a obsahu a menší vázanosti na ryze lingvistický kontext.
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a reálně se projevující). Jazykový management vytváří a definuje specifické akty
(prostředky), které jsou vykonávány k řízení nebo ovlivňování jazykového chování
daného společenství.
Pro kauzální pochopení exekutivy jazykové politiky je klíčová triáda ideologie –
mechanismy – výkon. Ideologie představuje souhrn vůdčích (metajazykových)
myšlenek, které jsou realizovány (jazykovou) politikou. K výkonu (jazykové) politiky je
zapotřebí stanovit mechanismy, tzn. dílčí kroky. Je nutno rozlišovat jazykovou politiku
de jure, tzn. v souladu s ideologií a z ní vycházející a na jejím základě vykonávanou,
a jazykovou politiku de facto, reálně vykonávanou. Mezi nimi nemusí být vždy rovnítko.
Stejně tak ideologie vytváří jak jazykovou politiku zjevnou, tzn. otevřeně deklarovanou,
tak skrytou, nepřímou. Ideologie je implementována do reality prostřednictvím dílčích
mechanismů a tato transformace se odráží také ve větší či menší, přesnější či přibližnější
derivaci jazykové politiky de facto z jazykové politiky de jure. V ideálně nastavené
jazykové politice je mezi jazykovou politikou de jure a de facto soulad. Je nutné
podotknout, že neexistuje jazyková politika bez ideologie, která by ji determinovala,
ani bez mechanismů, kterými by byla vykonávána.

• → PŘESVĚDČENÍ
Ideologie

• mýty, propaganda, nátlak
• pravidla a regulace
Mechanismy

• → jazyková politika DE JURE

• → jazyková politika DE FACTO
Výkon

Obrázek 5: Ideologie - mechanismy - výkon v jazykové politice (volně dle SHOHAMY 2006: 54, upr. VV).

Jazyková politika je nezávislá na složení obyvatelstva, tzn. je-li stát mono-, binebo multilingvní. Oficiální regulatorní akty totiž mohou být vedeny jak vůči jazyku

28

vlastnímu nebo jazykům vlastním (vyskytujícím se na území daného státu), tak vůči
jazykům cizím. Také monolingvní stát může mít konkrétním způsobem upraveno
používání jazyka na veřejnosti (např. zákaz anglicismů nebo příkaz užívat nápisy kromě
v národním jazyku také v lingua franca), nějakým způsobem je regulováno školství
(Jaký cizí jazyk volí/mohou volit rodiče pro své děti? Na čem jsou tyto preference
založeny? Jak jim vychází vstříc školní realita? Jaký počet dětí navštěvuje školy s jiným
než rodným jazykem vyučovacím a proč?)25 a nějakým způsobem jsou, resp. bývají
regulována práva imigrantů na užívání jejich vlastního jazyka. Obdobně bývá upravena
také jazyková stránka integrace imigrantů do majoritní společnosti (např. povinné
skládání zkoušky z majoritního jazyka k získání státního občanství nebo povolení
k trvalému pobytu). Všechny tyto dílčí prvky dohromady vytvářejí jazykovou politiku
reagující na multispektrální fungování jazyka ve společnosti.

2.5. Složky a procesy jazykového plánování
Teorii jazykové politiky je možno podobně jako teorii jazykového plánování
a jazykového managementu chápat jak jako subdisciplínu sociolingvistiky, tak sociologie
jazyka. Zatímco první pojetí implikuje, že analyzované procesy mají zásadní jazykové
dopady, a to prostřednictvím fungování jazyka ve společnosti, druhé pracuje s premisou,
že procesy mají zásadní dopady společenské, a to prostřednictvím regulace jazyka. Obě
pojetí jsou vzájemně kompatibilní, liší se svým zaměřením (na jazyk jako prostředek
komunikace nebo na jazyk jako znak společnosti).
Chápeme-li jazykovou politiku jako jeden z prostředků realizace jazykového
plánování, musíme blíže charakterizovat procesy, které jazykové plánování zahrnuje.
V současných

pracích

je

pojetí

jazykového

plánování

konfrontováno

např. s konceptem jazykové ekologie (MÜHLHÄUSLER 1996). Jazykové plánování totiž
bezpodmínečně vyžaduje kontrolu a moc exekutivy, jasné cíle a odborné expertízy.
Mühlhäusler (1996: 313nn.) rozeznává celkem 8 přístupů k interpretaci fungování
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Také v monolingvním státě mohou mít uznané národnostní menšiny přístup do škol s jejich jazykem
vyučovacím. Obdobně mohou fungovat školy vedené v lingua franca nebo v jiném prestižně chápaném
jazyku. Rodiče následně řeší, zda své dítě zapíšou do školy s rodným jazykem vyučovacím nebo jiným
edukačním kódem.
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jazyka/jazyků ve společnosti a k řešení multilingvní situace daného společenství. Tyto
přístupy významnou měrou determinují metodologické otázky.
(1) Klasická teorie jazykového plánování je založena na předpokladu,
že jazykový posun nebo „péče“ o jazyk vycházejí ze svobodné a racionální volby
mluvčích. Mluvčí se vzdají určitého svého jazyka (variety), jestliže nevyhovuje jejich
komunikačním potřebám a jestliže není v souladu s ekonomickým a sociálním vývojem.
Podle klasické teorie jazykového plánování je toto všechno přirozený vývoj.
(2) Marxistický přístup zdůrazňuje, že mluvčí z minorit nemají svobodnou
volbu v otázkách užívání jazyka, ale že jsou kontrolováni sociálními, ekonomickými
a ideologickými silami, které nabyly významu a razance právě v kapitalistické
společnosti. Jsou proto spíše pasivními aktéry, kteří se musejí asimilovat.
(3) Teorie akomodace vychází z premisy, že důvodem, proč je jazyk
společenstvem používán, udržován a proč je o něj pečováno, je přání mluvčích zdůraznit
svou odlišnou identitu pomocí společně sdíleného jazyka (model záměrných rolí).
To vyvolává významnou potřebu využít

funkce školství: podporovat kritické

jazykové/řečové uvědomění nejen na všech typech škol (otázka jazyka vyučovacího i
vyučovaného), ale také u jednotlivých vyučujících, kteří fungují jako řečové vzory.
(4) Zvrácení jazykového posunu vysvětluje racionalitu etnokulturního chování
a posuny v jazykové identitě. Upřednostňuje taková řešení, která neizolují minoritní
komunity od majority, ale která zaručí jejich usilování o integraci při zachování jejich
specifičnosti. K zachování původního jazyka je přitom bezpodmínečně nutná role rodičů,
školy i okolí.
(5) Teorie redukce deficitu přistupuje k jazykové situaci s tím, že vláda či jiné
autority buď selektivně podpoří několik minoritních jazyků (poskytnutí zdrojů
oficiálními institucemi), nebo podpoří pomocí různých opatření pozitivní vnímání
minoritních jazyků ať už samotnými členy minoritního společenství nebo majoritní
společností.
(6) Teorie zplnomocňování je založena na technokratickém argumentu,
že jazyky se nejlépe udržují prostřednictvím nových médií a komunikačních technologií.
V minulosti byly tisk a literatura považovány za hlavní prostředky uchování jazyka,
později byla stejná role připsána rádiu a televizi, v současnosti internetu a svobodnému
přístupu k němu.
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(7) Separace domén vychází z předpokladu, že minoritním jazykům mohou být
vyhrazeny jisté domény (areál běžné denní komunikace), zatímco majoritním odlišné
(areál vyšších komunikačních cílů/funkcí). Takovéto rozdělení domén sice v historii
vedlo k zachování původních jazyků (dodnes je praktikováno např. v Austrálii), ale vede
jednak ke vzniku diglosních situací a jednak k nerovné distribuci moci, což dělá
z původních jazyků jazyky druhé kategorie.26
(8) Posledním a podle Mühlhäuslera doposud nejefektivnějším přístupem
je ekologická teorie. Jedná se o dlouhodobé aktivity založené na podchycení fungování
multilingvismu a postojů mluvčích ke svému jazyku. Na základě analýzy současného
stavu v jeho diachronních souvislostech vzniká soubor doporučení pro zlepšení jazykové
situace, řečeno metaforicky „velké znalosti - malé náklady“. Bývají zdůrazňovány
ne kvantitativní, ale funkční aspekty jazyků a jejich vzájemných vztahů. Stále více nabývá
na síle otázka efektivnosti, udržitelnosti, neinvazivnosti regulace a také otázka
přirozeného vývoje, které představují fundament teorie jazykové ekologie.
Existují dva typy jazykového plánování: statutové a korpusové. Korpusové
plánování je primárně zaměřeno na vlastní podobu jazyka. Jedná se o plánování dílčích
konkrétních zásahů do jazyka, většinou na základě teoretických i empirických
(korpusových)

podkladů.

Týká

se např. pravopisu,

výslovnosti,

lexika,

stylové

příznakovosti atp. Oproti tomu statutové plánování je zaměřeno na určení statutu jazyka
nebo variety jazyka ve vztahu k jiným jazykům nebo varietám. Týká se tedy přesného
definování užívání jazyka nebo variety jazyka v konkrétních komunikačních doménách.
Jazyková politika využívá obou typů jazykového plánování: jednak na základě
jistých kritérií přiřkne jazyku nebo varietě jazyka jeho/její status, jednak rozhoduje
o kritériích konkrétních zásahů do jazyka. Statutové plánování je primárně svým
dopadem zaměřeno do společnosti (jazykové společenství bude na základě jazykového
plánování používat dané jazyky nebo variety v daných komunikačních doménách),
zatímco korpusové na jazyk, resp. kód kodifikovaného jazyka. Korpusové i statutové
plánování mají jak rozměr formální (určení politiky), tak funkční (její realizace).

26

Právě kvůli separaci domén byla rakousko-uherská a následně také československá jazyková politika
odmítána národnostními menšinami (viz kapitoly 3.3.–3.4.).
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Forma (plánování politiky)

Společnost
(statutové plánování)

Jazyk
(korpusové plánování)

1. Selekce
(postup rozhodování):
(a) identifikace problému
(b) vymezení normy
2. Kodifikace
(postup standardizace):
(a) grafizace
(b) gramatikalizace27
(c) lexikalizace

Funkce (kultivace)
3. Implementace
(šíření vzdělanosti):
(a) korekční postupy
(b) zpětná vazba a evaluace
4. Elaborace
(rozvoj funkcí):
(a) terminologická modernizace
(b) rozvoj stylů

Tabulka 1: Procesy jazykového plánování (AMMON - DITTMAR - MATTHEIER 1987: 627, překlad VV).

Chronologicky existují v rámci jazykového plánování čtyři na sebe navazující
procesy. Jedná se samozřejmě o procesy ideální, představující plánování takového
jazyka, který doposud nebyl popsán (např. jazyky tzv. přírodních národů). Prvním
krokem jazykového plánování takovéhoto nepopsaného jazyka je empirická analýza
komunikačních situací, identifikace komunikačních specifik a problémů a vymezení
komunikačních norem. Cílem je identifikace jazyka (nebo jeho variety), který by plnil
oficiální komunikační funkce především v klíčových oblastech, jako je školství nebo
správa (v rámci statutového plánování). Následuje proces standardizace: identifikace
i rozhodnutí (uzákonění toho), jaké bude používáno písmo, kodifikace gramatiky
(morfologie a syntaxe) a tvorba slovníku (v rámci korpusového plánování). Třetím
procesem je implementace takto zachycené variety prostřednictvím šíření vzdělanosti
a školské edukace (např. knihy, učebnice a noviny tištěné v tomto jazyku). Důležité jsou
při tom individuální i společenské korekční postupy a zpětné vazby jazykového
plánování (v rámci statutového plánování). Byly-li první tři fáze jazykového plánování
úspěšné, dojde k interiorizaci jazyka, jeho akvizici rodilými mluvčími a jejich potomky
a dojde také k tematickému a stylistickému rozvoji registrů (v rámci korpusového
plánování). Jazyk se začne samostatně vyvíjet, důkazem čehož je především schopnost
vytvářet nová pojmenování z oblasti vědy a techniky, často prostřednictvím neologismů.

27

Gramatikalizaci v této práci chápeme jako kodifikaci gramatické normy v nejširším slova smyslu,
tj. šířeji než standardní pojetí přechodu konkrétního jazykového prostředku lexikálního v gramatický.
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Jak je patrno, střídají se postupy statutového a korpusového plánování a postupy
ovlivňující formální a funkční stránku jazyka.28

2.6. Cíle jazykového plánování
Z výše uvedené definice jazykového plánování vyplývá, že jeho nejobecnějším
cílem je modifikace nebo stabilizace jazykového chování určité komunity. Jazykové
chování můžeme ovšem opět rozdělit do několika oblastí: užívání (geografické, sociální
nebo funkční změny v oblasti užívání jazyka), záznam jazyka a metajazyková rovina
(pravopis, grafika, písmo) a komunikační oblasti užívání daného jazyka a konkrétní
požadavky na užívané prvky, variety nebo kódy daného jazyka (stylová příznakovost,
pragmatický potenciál atp.).
Tyto oblasti korespondují s Rabinovým (1971) rozdělením cílů jazykového
plánování na extralingvistické, semilingvistické a lingvistické. Extralingvistické cíle
se vztahují na užívání jazyka. Jsou děleny na horizontální (charakterizující teritorium,
jehož obyvatelé užívající daný jazyk), vertikální (charakterizující společenství užívající
daný jazyk) a diachronní (představující radikální zásah do jazykové situace zpravidla
prostřednictvím legislativního aktu, který se snaží nějaký jazyk obrodit, oživit a opět
zavést do konkrétní komunikační domény). Semilingvistické cíle se dotýkají jazykové
metaroviny: psaní (volby systému písma, grafiky písma a pravopisu), hláskování
(spellingu), výslovnosti a jazykových restrikcí (zdvořilosti a jazykových tabu).
Lingvistické cíle jazykového plánování se vztahují na jazykový systém a jeho jednotlivé
strukturní roviny (fonetickou, resp. fonémickou, morfologickou, lexikální a stylistickou).
Rabinovu taxonomii můžeme ve stručnosti zobrazit následovně (volně
dle RABIN 1971):

28

Srov. např. etablování v nové češtině: Dobrovského kodifikace (byť nezamýšlená jako normativní
pro budoucí vývoj češtiny, ale výhradně jako deskriptivní z historické perspektivy), Jungmannova
lexikologická a lexikografická aktivita, následné uvedení češtiny do vysoké literatury prostřednictvím
překladů a snah o vlastní autorskou českou literaturu, připuštění češtiny v jistých ohledech do školství
(postupně do různých úrovní) a následný boj o češtinu správní (blíže k tomuto procesu z pohledu historie
a nacionalismus srov. např. GELLNER 1993, MACURA 1995, HROCH 1999a).
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Extralingvistické cíle:
A. Horizontální: změna v místní oblasti užití jazyka:
i. geografická (země, region atp.),
ii. společenská (oblast s jazykově smíšeným obyvatelstvem atp.),
B. Vertikální: změna ve společenské oblasti užití jazyka:
i. mezi třídami obyvatelstva,
ii. mezi městem a venkovem,
iii. ve speciálním užití (např. psaný versus mluvený, náboženský
versus lidový),
C. Diachronní (radikální):
i. obrození „mrtvého” jazyka,
ii. užití psaného kódu pro mluvené komunikáty nebo mluveného
pro psané,
iii. tvorba nové jazykové formy,
iv. „zabití” jazyka nebo „ponechání jazyka zemřít”.
Semilingvistické cíle:
A. Psaní:
i. změnit systém psaní/grafickou strukturu (např. logografický nebo
sylabografický na alfabetický),
ii. změnit vlastnosti psací soustavy (např. zavedení velkých písmen,
nových grafémů, vypuštění úvodního nebo závěrečného grafému),
iii. změnit písmo (např. z cyrilice do latinky, z kurentu do antikvy),
iv. paraortografické změny (např. pravidla interpunkce nebo
transliterace),
B. Spelling:
i. systematizace a unifikace,
ii. simplifikace,
iii. fonémizace,
iv. změny na hranici (nebo švu) slov (morfémů),
C. Výslovnost,29
D. Omezení v jazykové produkci:30
i. používání zdvořilostní formy,
ii. jazyková tabu.
Lingvistické cíle:
A. Slovník:
i. rozšíření lexika:
1. systematické rozhodnutí (generativní procesy),
2. praktické plánování (lexikální jednotky),
ii. standardizace lexika:
1. odborné lexikum,
2. neodborné lexikum (neologismy, archaismy),
3. nářečí,
iii. sociosémantika (rozhodnutí o zdroji rozšíření lexika):
1. cizí versus vlastní,
2. výpůjčky ze starších stadií téhož jazyka,
29
30

Tj. ortofonie a ortoepie.
Tj. pragmatická dimenze komunikace.
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3. výpůjčky z místních dialektů,
4. adaptace lexika blízce příbuzných jazyků,
5. připuštění vulgarismů nebo slangů,
B. Struktura (jazykový systém):
i. fonologie,
ii. morfologie,
iii. syntax,
C. Styl:
i. tradiční versus poevropštěný (specifikován podle domény užití
jazyka),
ii. vysoký styl versus pouhá psanost (záznamovost),
iii. mají být prestižní památky národní literatury čteny v originální
formě, moderní transkripci nebo v překladu?
Rabinova taxonomie je přínosná především proto, že ukazuje široký záběr toho,
co můžeme označit jako „zásah do jazyka“, tedy prostředky k modifikaci nebo stabilizaci
řečového chování. Představené cíle ukazují primárně cíle realizující jazykovou politiku
de jure. Skutečný dopad opatření vedoucích k naplnění těchto cílů se dá stěží predikovat
a také stěží analyzovat, protože jazykovou politiku de facto je možno posoudit pouze
podle zjevných realizací. Analýza těch skrytých, individuálních zůstává pouze
v možnostech a mezích kvalitativního šetření.

2.7. Typologie jazykové politiky
Jazykovou politiku můžeme dělit dle různých kritérií. Ve svých teoretických
podkladech

rozsáhlých

výzkumů

(především

asijských

a

pacifických

řečových/jazykových společenstev) se dělením, klasifikováním a strukturováním
přístupů k jazyku na politické rovině zabývali např. Kloss (1969, 1977), Ferguson
(1966), Stewart (1972), Trudgill (1983) nebo Shapiro a Schiffman (1981). Mnohé
koncepce podrobil důkladné kritice Schiffman (1996), který se je snažil aplikovat
na změněný paradigmatický kontext závěru 20. století.
Blíže se zde zaměříme na Klossovy (1977) a Schiffmanovy (1996) vlastnosti
jazykové politiky, na Klossovy (1969) typy multilingvních společenství a jejich jazykové
politiky a Schiffmanovy vztahy mezi jazykovou politikou a sociolingvistickou realitou
(1996). Právě tyto typologie se ukazují jako klíčové pro aplikaci na českou jazykovou
politiku, jíž se budeme dále věnovat. Považujeme za strategické je osvětlit, a to jednak
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vzhledem k tomu, že v české literatuře s nimi doposud není pracováno (pokud je nám
známo, nebyly publikovány ani přeloženy), jednak pro vytvoření vlastní typologie
jazykové politiky.

2.7.1. Typologie podle vlastností jazykové politiky

Kloss se během šedesátých a sedmdesátých let 20. století zabýval národnostními,
a proto také jazykovými právy v Severní Americe. Ve své rozsáhlé analýze The American
Bilingual Tradition (1977) navrhl typologii jazykové politiky podle jejích vlastností.
Typologii podrobil důkladné kritice a o další kategorie ji rozšířil o dvacet let později
Schiffman (1996).
Typologie je založena na nejobecnějších vlastnostech, které mohou být
v oficiálním přístupu k jazyku uplatněny. Kloss vytvořil síť dichotomických vztahů:
jazyková politika podporující – tolerující, rovnostářská – omezující, právně limitující –
bez právní regulace. Schiffman přidává ještě dvě kritéria, která z předchozích jasně
vyplývají: jazykovou politiku de facto – de jure a skrytou – zjevnou. Klossova typologie
představuje zásadní a nejpodrobněji rozpracovaný pokus zobecnit jednotlivé jazykové
politiky do obecně pojatých premis.
Můžeme ve stručnosti shrnout jednotlivé typy (volně dle KLOSS 1977
a SCHIFFMAN 1996):

A. Podporující versus tolerující jazyková politika:
- Podporující jazyková politika povzbuzuje užívání daného jazyka
prostřednictvím ústavní, právní a správní garance. Jazyku je přiřčen
konkrétní status. Stát vyčlení a/nebo garantuje zdroje (finanční, lidské,
nemovité) pro daný jazyk, resp. jeho uživatele, specifikuje a vyhrazuje
domény jeho užití (školy, soudy, správa). Podporující jazyková politika
nemusí být explicitní: může nepřímo propagovat jazyk, aniž by ho zmínila.
Zjevně podporující politiky zmiňují jazyk nebo jazyky v předpisech,
zákonech, ústavě atp. a definují jejich práva (resp. práva jejich mluvčích)
a/nebo regiony, v nichž jsou tato jazyková práva garantována.
- Tolerující jazyková politika dovoluje použít jazyk většinou bez explicitně
vyčleněných zdrojů, času, prostoru atp. Zároveň nedefinuje domény
komunikace pro jazyk. Může být jak zjevná (zmiňující, které jazyky jsou
tolerovány, a to většinou s konkrétním časovým limitem), tak skrytá.
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Smíšená politika může stále tolerovat jazyk, jazyky nebo menšiny,
aby zajistila hladké fungování státu.31 Přitom je ovšem vyčleněno pouze
minimum zdrojů k podpoře těchto jazyků. Jediným důvodem dílčích
opatření jsou zájmy státu jako celku nebo majoritní společnosti.

B. Rovnostářská versus omezující jazyková politika:
- Jazyková politika může upravovat užívání jazyků minorit tím, že je bude
chápat jako vzájemně absolutně rovné a stavět je všechny (minoritní i
majoritní) na stejnou pozici. Oficiální (většinou psaná) komunikace pak
vypadá, jako by všichni občané byli bilingvní.
- Oproti tomu omezující jazyková politika dává deklarativně přednost
v jistých oblastech jednomu konkrétnímu jazyku. Jednotlivé jazyky daného
společenství si tedy nejsou ve všech doménách rovny.
C. Právně limitující jazyková politika: Stát může tolerovat/podporovat některé
jazyky pouze ve vyhrazených oblastech nebo doménách komunikace. Právo
užívat daný jazyk může být určeno/omezeno pouze pro určitou oblast fungování
státu (např. pro školství, náboženství, armádu, správu) nebo pouze pro určitý
segment populace (např. dospělí, dospělí muži, občané s trvalým pobytem).
- osobní práva: stát může povolit (nebo dokonce garantovat) práva
jednotlivců použít minoritní jazyk v určitých situacích nebo oblastech.
Právo je přenositelné a náleží osobě, která ho může užít ve všech předem
daných komunikačních doménách (např. se může kdekoliv a kdykoliv
obrátit na orgány státu v daném minoritním jazyku).
- teritoriální práva: právo použít daný jazyk může být omezeno pouze
na určitou teritoriální oblast nebo dokonce pouze na určité komunikační
domény v rámci určeného teritoria (např. v předem definovaném regionu
se může kdokoliv nebo pouze příslušník minority obrátit na orgán státu
také v jazyku minority).
D. Ostatní vlastnosti (nedefinované Klossem, ale doplněné Schiffmanem):
- politika de facto – de jure: oficiálními autoritami plánovaná jazyková
politika vtělená do základních právních předpisů (de jure) se může lišit
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Např. nápisy Danger ve čtyřech jazycích v Singapuru nebo zkoušky pro získání řidičského průkazu
v jazyce minority ve Washingtonu (srov. SHOHAMY 2006).

Obr. 0: Standardizovaná jazková krajina v Singapuru
(URL: http://www.flickr.com/photos/kewl/6622840803 [12. 8. 2012]).
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od skutečně vykonávané jazykové politiky (de facto). Tato dichotomie
souvisí se skrytou/zjevnou jazykovou politikou. Politika může de jure
regulovat jeden jazyk, ale de facto tolerovat nebo dokonce podporovat
používání jiného (např. jazyková politika ve školství a výuka cizích
jazyků).
politika skrytá – zjevná: skrytá politika nezmiňuje jazyk v právních
dokumentech, administrativních nařízeních atp. Garance jazykových práv
musí být odvozena z jiné politiky nebo zákonných opatření, z ducha
zákona nebo pouze z faktu, že jsou zákony nebo jiné oficiální dokumenty
publikovány právě v určitém jazyku a ne v jiném. Skrytou politiku
můžeme označit za implicitní, nevyjádřenou, tradiční nebo zvykovou.
Zjevná politika oproti tomu explicitně definuje práva jazyků nebo jejich
mluvčích v jednotlivých doménách komunikace. Zjevná politika zřetelně
garantuje tolerantní přístup. Můžeme ji také označit za explicitní,
specifickou, ústavní nebo zákonnou.

2.7.2. Typologie podle druhu multilingvních společenství

Jazykovou politiku jsme sice označili za primárně nezávislou na mono-, bi- nebo
multilingvním obyvatelstvu daného státu (i monolingvní společenství mohou mít
specifickou jazykovou politiku), je ovšem zřejmé, že bi- nebo multilingvní společenství
budou mít daleko silnější potřebu oficiální užívání jazyků regulovat. Typologii
multilingvních společenství poprvé publikoval Kloss v klasickém článku Types
of multilingual communities (1969). Definuje tzv. jádro národního společenství a dále
dělí bi-/multilingvismus na státní/národní (jádro národního společenství děleno
na jednotlivé jazyky podle rodného jazyka jednotlivců) a individuální (schopnost
mluvčího jako jednotlivce). Typologii dále rozpracovává podle vlastností bi/multilingvismu: personální a impersonální, s právním statutem a bez něj, podle
segmentu bi-/multilingvního obyvatelstva, podle stupně individuálního bilingvismu,
prestiže jednotlivých jazyků, vztahů těchto jazyků a postojů mluvčích. Také tuto
Klossovu typologii upřesnil a kritice podrobil Schiffman (1996).
Klossovu typologii bi-/multilingviních společenství můžeme zjednodušeně
charakterizovat v následujících kategoriích (volně dle KLOSS 1966, SCHIFFMAN 1996):
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1. Typy řečových společenství: všichni občané v daném státě kromě těch,
jejichž rodný jazyk je používán méně než 3 % populace, tvoří tzv. jádro
národního společenství (National Core Community, dále jen „NCC“);
2. Hlavní typy společenství podle vyskytujících se rodných jazyků u souboru
jednotlivců z NCC:
a. NCC A: monolingvní typ: např. současný Island, Portugalsko, Japonsko;
b. NCC B: bi/trilingvní typ: stát obsahuje 2 nebo 3 řečová společenství,
přičemž každé se skládá minimálně ze 3 % populace: např. současné
Švýcarsko, Kanada, Finsko;
c. NCC C: multilingvní typ: více než tři jazyky ve společenství, přičemž
situace s více než čtyřmi jazyky je většinou „neutralizována“ jedním
jazykem cizím: např. současná Indie;
3. Počet jazyků užívaných jednotlivci (neexistuje přímá korelace mezi počtem
oficiálních jazyků státu a individuální akvizicí ve státě se vyskytujících nebo
i jiných – dalších cizích jazyků):
 Typy NCC A:
- NCC Aa: monolingvní stát s většinou plně monolingvním
obyvatelstvem: např. Portugalsko, Island, Japonsko;
- NCC Ab: monolingvní stát s diglosním obyvatelstvem: např. Řecko,
Egypt, Haiti;
- NCC Ac: de facto monolingvní stát s bilingvním obyvatelstvem:
obyvatelstvo může být monolingvní, ale je vystaveno jiným jazykům
ve specifických doménách (ve škole, v kulturním životě atp.);
- NCC Ad: de facto monolingvní stát s tri-/multilingvním obyvatelstvem:
monolingvní Malťané jsou vystaveni italštině a angličtině jako
druhému/třetímu jazyku (de jure je úředním jazykem na Maltě
maltština a angličtina, ale znalost těchto jazyků mezi obyvatelstvem
není stejně zastoupena a nepřekrývá se), obdobně jako monolingvní
Lucemburčané francouzštině a němčině (de jure je úředním jazykem
lucemburština, němčina a francouzština, ale jejich znalost není stejně
zastoupena a nepřekrývá se);
 V případě NCC Ac a NCC Ad je druhý nebo třetí jazyk charakterizován
voluntarismem (neexistuje tlak externích faktorů k akvizici
druhého/třetího jazyka), trvalostí (dlouhodobá stabilita ve vztahu dvou
jazyků) a funkční diferenciací jednotlivých jazyků.
 Zatímco typ NCC A (státně/národně monolingvní) je běžný, typ NCC B
(státně/národně bilingvní) může být individuálně monolingvní (NCC Ba)
nebo bilingvní (NCC Bc): přestože může být garantováno rovné postavení
jazyků z hlediska práva, bilingvní obyvatelstvo je většinou výjimkou
(de jure bilingvismus = de facto dva monolingvismy): Švýcarsko i Belgie
zůstávají zpravidla individuálně monolingvní, bilingvní Kanaďané jsou
většinou frankofonní, nikoliv anglofonní atp.
 Typy NCC B:
- bilingvní situace, ale pouze jeden úřední jazyk (Belgie v 19. století
pouze s oficiální francouzštinou a ignorující vlámštinu),
- jedna jazyková komunita má nižší procentuální zastoupení v populaci,
a proto má i menší práva,
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jazyková politika preferuje jeden jazyk a zatlačuje jiný za každou cenu:
např. Rusko v 19. století, Srí Lanka po roce 1958,32 Irák ve vztahu
ke Kurdům atp.
Typy NCC C:
- stanovení jednoho úředního jazyka původního a jednoho cizího:
např. Pákistán,
- užívání dvou cizích jazyků: např. francouzština a angličtina
v Kamerunu, italština a angličtina v Somálsku (vedle somálštiny).

4. Personální a impersonální bilingvismus:
a. přirozený bilingvismus: výsledek smíšených manželství, dlouhodobého
společného sousedství atp.,
b. dobrovolný bilingvismus: výsledek čistě osobního úsilí, může být
podporovaný státem (vyučování cizím jazykům),
c. nařízený bilingvismus: podporovaný státem, ale proti postojům
a preferencím obyvatelstva (např. Polsko před rokem 1914, Ukrajina
za carského Ruska),
d. impersonální bilingvismus: oficiální formuláře, známky, bankovky,
jazyková krajina (lidé nejsou bilingvní, ale věci ano).
5. Existence a rozsah právního statutu bilingvismu:
a. pro celý stát,
b. pouze pro část území,
c. podporovaný ve školách i v jiných doménách,
d. tolerovaný/ignorovaný oficiálními autoritami,
e. zakázaný oficiálními autoritami.
6. Segmenty obyvatelstva zahrnuté do právní regulace:
a. veškeré obyvatelstvo,
b. všichni dospělí muži,
c. všichni gramotní dospělí muži,
d. všichni absolventi středního školství,
e. všichni výdělečně činní.
7. Typ a stupeň individuálního bilingvismu: od plného po částečný.
8. Existence prestižních oblastí daného jazyka:
a. bohatá literatura,
b. modernizace (vývoj nových registrů, např. pro technické obory),
c. mezinárodní vliv,
d. prestižní mluvčí.
9. Entusiasmus autorit: přirozeně vzniklý bilingvismus versus bilingvismus
na základě politické dohody či rezignace.
10. Stupeň typologické vzdálenosti i genetické příbuznosti jazyků.
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Srov. tzv. Tamil Language Special Provisions Act z roku 1958 (GHOSH 1999).
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11. Původní jazyky versus jazyky importované za kolonialismu.
12. Postoje mluvčích k jazykové stabilitě: např. v mladších imigrantských
společenstvích panuje postoj, že jazykový posun je přirozený, naopak starší
společenství považují za přirozenou jazykovou loajalitu.
Zásadní výhodou Klossovy typologie je její podrobnost a postihnutí bi/multilingvismu v různých oblastech. Na druhou stranu je nutné podotknout, že kritéria
jsou často nekonzistentní a neporovnatelná, protože využívají různých oblastí
(socio)lingvistiky (objektivně i subjektivně stanovených). Přínosné je především
definování NCC a rozlišení bi-/multilingvismu individuálního a státního (oficiálně
deklarovaného), tedy kombinace NCCA, B, C a NCCa, b, c, d, a bi-/multilingvismu
personálního a impersonálního. I zde se ovšem dostáváme do metodologických
problémů, a to při řešení otázky, jak analyzovat individuální bi-/multilingvismus.
V úvahu přichází především kvalitativní studie.

2.7.3. Typologie podle vztahu mezi jazykovou politikou a sociolingvistickou
realitou

Nejnovější typologii jazykové politiky vytvořil v rozsáhlé studii věnované
jazykové kultuře a politice Schiffman (1996). Vycházel v ní ze vztahu mezi jazykovou
politikou a sociolingvistickou realitou. Nejedná se proto o typologii dle vlastností
jazykové politiky, ale dle metaroviny jejího výkonu (hodnotící interpretace). Kladem
této typologie je její jednoduchost a přehlednost, nicméně se jeví jako typologie
druhotná, která může být aplikována až na základě analýz podle předešlých dvou
(Klossových) typologií. Zároveň operuje se sociolingvistickými pojmy, které nejsou
v českém kontextu plně etablované.
Vztah jazykové politiky a sociolingvistické reality můžeme dle Schiffmana (1996)
zobrazit následovně:





politika v téměř absolutní shodě se sociolingvistickou realitou:
např. dnešní Japonsko, Portugalsko, Island (např. monolingvní jazyková
společenství s monolingvní jazykovou politikou),
politika ignorující diglosii, nevšímá si většinou L-variety a koncentruje
se pouze na H-variety: např. současný Singapur,
politika uznávající práva i pro ty jazyky, které někteří mluvčí neovládají:
např. švédština ve Finsku,
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politika rozdělující H-variety mezi místní jazyk a cizí jazyk, který později
může získat dlouhodobou dominanci prostřednictvím společenského
konsensu: např. angličtina v Indii,
politika, která umisťuje dvě (nebo více) H-variet na stejnou úroveň, ale
ignoruje L-variety: např. vlámština v Belgii, francouzština v Kanadě,
politika uznávající teritoriální práva pro určité jazyky s klesající
distribucí registrů založené na počtu mluvčích: např. bývalý Sovětský svaz,
Švýcarsko (de facto, ale ne de jure),
politika zakládající monopol na všechny registry pro jednu varietu,
ignorující L-variety a jejich mluvčí, mařící rozvoj registrů H-variety
ve srovnání s monopolním jazykem: de facto jazyková politika Francie.

Shiffman ve své typologii vhodně kombinuje několik kritérií. Vychází primárně
z bi-/multilingvismu skupinového, resp. státního, a to především kvůli jeho snadnější
identifikaci. Zapojuje do klasifikace fergusonovské dělení vysoké a nízké variety či spíše
vysokých a nízkých variet jednotlivých jazyků a jejich vztahu k de facto (reálné) a de jure
(deklarované) jazykové politice.

2.7.4. Vlastní typologie jazykové politiky

Zobecněním tří výše uvedených typologií vyplyne existence minimálně dvou
dichotomií: jazyková politika autoritativní a liberální (podle ducha/filozofie regulace)
a jazyková politika regulující a pasivní (podle typu či rozsahu regulace). Jedná se
o vlastnosti jazykové politiky jako celku, tedy komplexní zhodnocení toho, jak,
resp. proč, jakým způsobem a s jakým efektem definuje a reguluje stát svou jazykovou
politiku. Tato typologie podchycuje makrohledisko, a to především v souvislosti s jeho
ideovým (filozoficko-politologickým) pozadím.
Pro další analýzu využijeme čtyř dílčích vlastností, jejichž míru (relativní –
v komparaci, nikoliv absolutní) budeme sledovat: míra regulace (samotná existence
a počet regulatorních aktů), míra restrikce (právní síla a charakter regulace,
např. explicitní vymezení oblastí užívání jazyka), míra tolerance (explicitně vyjádřená
regulace menšinových jazyků a jejich skutečná koexistence) a míra rovnosti jazyků
(explicitně vyjádřená rovnost menšinových i většinových jazyků v komunikačních
oblastech a jejich skutečná koexistence).
Míru regulace stanovíme srovnáním počtu regulatorních aktů a norem. Míru
restrikce určíme srovnáním síly, opatření a sankcí ve vymezených komunikačních
situacích. Toleranci charakterizujeme srovnáním různého přístupu k různým jazykům
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v dané jazykové regulaci a vymezením či absencí případných sankcí za její porušení.
Kritérium rovnosti je vyvoditelné z jejich explicitního zmínění či v případě absence
regulace z implicitního předpokladu jejich rovnoprávné koexistence na základě dokladů
de facto.
Druhotnými kritérii je především počet jazyků ve státě (srov. Klossův termín
NCC) a počet jazyků užívaných jednotlivci (závislost na sociologickém pojetí,
resp. zaměření na jistý segment obyvatelstva, a na aktivním nebo pasivním pojetí
jazykové kompetence). Tato kritéria jsou ale stěží rekonstruovatelná pro všechny
navržené sondy, navíc závisí z velké části na historické interpretaci, a proto k nim
budeme přihlížet spíše okrajově.
Čtyři výše uvedené vlastnosti můžeme schematicky zobrazit prostřednictvím
paprskového grafu o čtyřech vrcholech. Je-li výsledný čtyřúhelník dané jazykové politiky
blíže vrcholům „regulace” a „restrikce” (velký počet restriktivních norem vysoké síly),
jedná se o autoritativní typ, je-li blíže vrcholům „rovnost” a „tolerance” (stejná práva
pro všechny jazyky daného státu), jedná se o typ liberální. Je-li výsledný čtyřúhelník
rovnoměrně rozmístěn mezi všemi čtyřmi vrcholy, jedná se o typ regulující
(silná regulace jakéhokoliv typu), a je-li plocha víceméně centrálně umístěného
čtyřúhelníku relativně malá (absence regulace jakéhokoliv typu), jedná se o typ jazykové
politiky pasivní.

míra regulace

autoritativní
liberální
míra rovnosti

míra tolerance

regulující
pasivní

míra restrikce
Graf 1: Vlastní typologie jazykové politiky (VV).
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Vrcholy „regulace“ a „restrikce“ zohledňují typ a sílu regulace především
s ohledem na majoritní jazyk (rovina de jure, z jejichž heuristiky vycházejí), vrcholy
„rovnost“ a „tolerance“ její dopady do praxe primárně prizmatem jazyků menšinových
(heuristicky převládá rovina de facto).

2.8. Fergusonův algebraický vzorec vícejazyčného společenství
Jazyková politika jako systematická činnost nepředstavuje statický stav.
S ohledem na aktuální politické, ekonomické, sociální a kulturní podmínky státu
či geografické oblasti se měnily také snahy o jazykovou regulaci, resp. řečeno
hyperbolicky – měnila se povaha jazykové politiky. Co ovšem zůstávalo víceméně
stabilní, to byla existence jednotlivých národů v rámci jednoho historického prostoru.
Výjimku představují revoluce, vyhlášení nezávislosti či další separatistické tendence
nebo umělé vysídlení či přesídlení celých národů nebo jejich částí. V rámci existence
jednoho konkrétního státu je ovšem jeho národnostní složení víceméně konstantní
(s ohledem na populační změny atp.). Počet jazyků, jimiž mluví obyvatelé konkrétního
státu, je z krátkodobého hlediska konstantní, z dlouhodobého se může měnit.
Proměnnou jsou především dílčí podmínky, resp. požadavky na užívání jednotlivých
jazyků, tedy jejich oficiální regulace.
Chceme-li zachytit zjednodušenou formulí jazykovou situaci státu v určité době,
můžeme využít tzv. Fergusonova algebraického modelu:
Ferguson (1966) dělí jazyky užívané v rámci jednoho státu do tří kategorií, a to
primárně podle počtu aktivních mluvčích a podle oficiálně jim přiřknutého statutu:
majoritní jazyky (Lmaj), minoritní jazyky (Lmin) a jazyky se speciálním statutem
(Lspec).

Majoritní jazyk (Lmaj) se vyznačuje následujícími charakteristikami:
-

mluví jím jako rodným jazykem více než 25 % populace nebo více
než jeden milion obyvatel;

-

je oficiálním jazykem národa;

-

je to jazyk ve školství, ve kterém absolvuje sekundární vzdělávání
více než 50 % absolventů.
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Minoritním jazykem (Lmin):
-

mluví jako rodným jazykem méně než 25 % populace, ale zároveň
více než 5 % populace, resp. 100 000 obyvatel;

-

je vedeno primární vzdělávání v jeho počátcích (např. první ročníky
základní školy).

Jazyk se speciálním statutem (Lspec) je takový, který:
-

je široce užíván pro náboženské účely;

-

je široce užíván pro literární účely;

-

je široce vyučován jako předmět v sekundárním vzdělávání;33

-

je užíván podstatným množstvím obyvatel jako lingua franca;

-

funguje jako majoritní jazyk pro určitou věkově ohraničenou
skupinu obyvatelstva.

Za majoritní jazyk podle výše uvedených kritérií můžeme označit češtinu
v současnosti (v rámci České republiky), za minoritní češtinu za protektorátu Čechy
a Morava (s poznámkou, že loutkový protektorát byl de facto součástí nacistického
Německa a z toho vyplývající postavení češtiny jako Lmin)34 a značně zjednodušeně
a schematicky řečeno za jazyk speciální obrozeneckou češtinu v době předbřeznové
(srov. Macurovo pojetí českého národního obrození jako jazykové hry úzké skupiny
českých intelektuálů).
K dělení na Lmaj, Lmin a Lspec přidává Ferguson (1966) klasifikaci jednotlivých
jazyků státu podle jazykově strukturních kritérií (typů), tedy existuje-li standardizovaná
varieta jazyka a existují-li rodilí mluvčí daného jazyka, popř. využívá-li jazyk jazykové
prvky různých jazyků:

-

Vernacular

(V):

nestandardizovaný

rodný

jazyk

řečového

společenství;
-

Standard (S): (V), který byl standardizován;

-

Classical (C): (S), který vymřel jako rodný jazyk;

33

Srov. např. výuku klasických jazyků na rakouských a československých (klasických) gymnáziích
v 19. a první v první polovině 20. století.
34 Jedná se především o kvantitativní, prestižní a „cílové“ kritérium nacistické správy, které se za 6 let
okupace nepodařilo realizovat.
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-

Pidgin (P): hybridní jazyk, který kombinuje lexikální základ
jednoho jazyka s gramatickou strukturou jiného jazyka nebo
jazykové rodiny;

-

Creole (K): (P), který je rodným jazykem určitého řečového
společenství.

LminV představuje např. doposud nestandardizované jazyky tzv. přírodních
národů, LmajS současnou češtinu v rámci České republiky, jako LspecC můžeme označit
používání latiny pro liturgické účely, a to prakticky od středověku do současnosti
(v užším slova smyslu do druhého vatikánského koncilu). Za určitých okolností by se
dala označit za LspecC také humanistická čeština za raného obrození, nicméně vzhledem
k tomu, že se nejedná o dva odlišné jazyky, ale pouze o historickou varietu, jejíž norma
byla dále rozvíjena a aplikována na situaci počátku 19. století, je grafický záznam
pro humanistickou češtinu v 19. století jako

LspecC → LspecS → LminS

značně nadnesený a zjednodušený. Přesto zřetelně ukazuje jazykovou politiku raných
obrozenců, tedy snahu vyjít z humanistické češtiny (srov. roli Dobrovského kodifikace)
a tu dále rozvíjet a uvést v život (Jungmannova lingvistická činnost).

Fergusonova jazykově strukturní kritéria doplnil o dva roky později Stewart
(1968) o sociolingvistické charakteristiky společenské funkce dané variety:
-

(g): primárně užíván pro komunikaci v rámci určité řečové
komunity, kterou tímto odlišuje jako specifickou skupinu
od majority jednoho národa nebo státu;

-

(o): užíván pro oficiální účely, buď určen legislativním aktem jako
úřední jazyk, nebo je obvykle užíván ve správě, školství a vojsku;

-

(w): užíván jako lingua franca nebo jako jazyk široké komunikace
v národu nebo státu;

-

(e): užíván pro vzdělávací účely v prvních letech primárního
školství;
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-

(r): široce užíván pro náboženské účely;

-

(s): široce vyučován jako předmět ve školách.

Tím dosáhne konečný vzorec poměrně přesného popisu konkrétní jazykové
situace v daném státě. Kombinuje tedy jak popis kvantitativní (podle počtu mluvčích),
jazykově strukturní nebo typologický (zda je to jazyk živý, standardizovaný,
kreolizovaný) a sociolingvistický nebo funkční (v kterých oblastech a jak je ho užíváno).
Fergusonův algebraický model slouží především pro srovnání jazykové situace
různých zemí, resp. různých řečových společenstev. Samozřejmě neposkytuje srovnání
jazykové legislativy nebo konkrétních opatření, ale uvádí pouze jednotlivé složky
jazykové reality daného státu, které nijak nehodnotí.
V současnosti by pro češtinu v České republice platil následující vzorec:

1L = CZmaj

Česká republika je jazykově homogenní, proto 1L (srov. výše podmínky o počtu
mluvčích nutném k zahrnutí do kategorie Lmin), má jeden majoritní jazyk (Lmaj),
a to češtinu.
Vzorec se samozřejmě zkomplikuje jednak u vícejazyčných států, jednak
u diglosních jazykových situací. Kdybychom chtěli do Fergusonova vzorce současné
české jazykové situace zahrnout obecnou češtinu jako svébytný, resp. samostatný kód,
mohl by vzorec vypadat následovně:

2L = CZmaj (Sos) + OČmin (Vw)

Vzorec by v tomto případě znamenal: existují dva jazyky (2L), z nichž majoritní
je standardizovaný a užívaný pro oficiální účely a výuku ve školách a minoritní není
standardizovaný a je široce užívaný v běžné komunikaci. Takováto interpretace ovšem
neodpovídá české jazykové realitě – čeština obecná a spisovná jsou sice dva samostatné
kódy (stratifikační vrstvy), ale nejedná se o samostatné jazyky. Vzorec proto musíme
dále modifikovat. Kdybychom chtěli zdůraznit, že současná čeština spisovná a obecná
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jsou útvary jednoho jazyka, mohli bychom současnou českou jazykovou situaci pomocí
vytčení před závorku znázornit následovně:

1L = CZmaj (Sos, Vw)

Smysl

vzorce

zní:

existuje

jeden

majoritní

jazyk,

který

má

jednak

standardizovanou varietu užívanou pro oficiální účely, která je vyučována ve školách,
a jednak nestandardizovanou plnící široce pojaté komunikační účely.
Kdybychom chtěli naznačit rovnocenné postavení spisovné a obecné češtiny
odlišitelné např. pomocí kategorie formálnosti/neformálnosti, mohli bychom použít
index, čímž odlišíme různé normy (normu spisovné češtiny a normu obecné češtiny)
v rámci jednoho národního jazyka. Obecné češtině tedy přiřkneme charakteristiky
standardizované variety (podle některých lingvistů obecná čeština za určitých okolností
spadá do tzv. širokého standardu):35

1L = CZmaj (S1os, S2w)

Samozřejmě si uvědomujeme, že příklad se specifickou českou diglosií je značně
kontroverzní, nicméně jasně ukazuje, jak je možné pomocí Fergusonových algebraických
vzorců poměrně výstižně zachytit jazykovou situaci určitého řečového společenství,
resp. počet jazyků, jejich typ a funkci (sociolingvistické charakteristiky). Při následující
analýze diachronního vývoje jazykové situace v českých zemích budeme tyto vzorce
podrobně používat především kvůli jejich snadné komparaci.

2.9. Metodologická úskalí
Většina významných lingvistických prací zaměřených na oblast jazykové politiky
a jazykového plánování je zaměřena výhradně synchronně, tzn. na sociolingvistickou
analýzu fungování jazyka ve společnosti a jeho aktivního ovlivňování. Historickou

35

Srov. např. CVRČEK 2008.
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a především diachronní dimenzi je možno implicitně vyvodit z prací historických anebo
sociologických. Jejich aplikovatelnost z pohledu lingvistiky je však limitující.
V klasických jazykově politických pracích byla vytvořena specifická terminologie
(MÜHLHÄUSLER 1996, TRUDGILL 2003), byly popsány teoretické modely (FERGUSON
1966, STEWART 1968, RICENTO 2006) i následné aplikační přístupy. Existují-li
reliabilní a validní kritéria oficiálního fungování jazyka v současné společnosti, vyvstává
zásadní otázka, zda (popř. jak) je možné je aplikovat také na historické skutečnosti
a vyvodit z nich diachronní konsekvence.
Otázka rekonstruovatelnosti jazykové politiky vychází především z možností
poznání a pochopení triády ideologie – mechanismy – výkon v historické perspektivě.
Proti sobě stojí jednak roviny de facto a de jure (ve své provázanosti), jednak deduktivní
a induktivní postup jako elementární logické operace.

de jure

de facto

Ideologie

+

-

Mechanismy

+

+

Výkon

-

+

indukce

dedukce

Tabulka 2: Základní logické operace a jazyková politika (VV).

Pro podchycení fungování jazyka ve společnosti je optimální využít jak induktivní
logické operace (ideologii, víceméně známou, konkretizuji prostřednictvím stanovených
mechanismů, které vysvětluji jedinečným výkonem), tak deduktivní (nalezené a vybrané
konkrétní a jedinečné výkony zobecňuji do popisu mechanismů, z nichž vyvozuji
ideologii).36 Rovina de facto a de jure se střetává právě v oblasti mechanismů jazykové
politiky: výkon je realizován na jejich základě a zároveň konkretizují ideologické
prostředí dané doby.
Rekonstrukci jazykové politiky nejen v historickém, ale také v aktuálním
kontextu je z našeho pohledu optimální provést v co nejpestřejším obraze a zvolit co
nejrozmanitější pramenné zdroje. Induktivní přístup v sobě nese riziko vágnosti
36

V případě jazykové politiky se jedná jak o proces explanace, tak o proces predikce (blíže srov. ČERMÁK
1997).
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(převzetí ideologického obrazu, který je konkretizován pouze ve svých intencích),
deduktivní přístup zase nebezpečí nedostatečné pramenné základny, a proto zobecnění
na nerelevantní, resp. nereliabilní základně.37
Právě odlišení roviny de jure a de facto se jeví jako klíčové pro metodicky
správnou a kompletní analýzu jazykové politiky a zároveň jako nejsložitější
pro charakteristiku fungování jazyka v dané historické epoše. Vyvstávají tři vzájemně
se prostupující heuristické otázky:

(1) Je heuristika týkající se jazykové politiky de facto dostatečná k jejímu
zobecnění v rovině de jure? Příkladem jsou např. judikáty soudů, novinové
články, záznamy interpelací, školské historické doklady kurikulární
i edukační, reflexe jazyka a řečového chování v umělecké literatuře apod.
(2) Je rovina de jure dostatečně explikována, aby byl dokazatelný její praktický
přesah? Příkladem jsou normativní dokumenty a příručky, právní dokumenty
kodifikující řečové chování (jazykové zákony, nařízení vlády, nařízení
jednotlivých ministerstev nebo úřadů), různé metodiky apod.
(3) Je pramenně (kvalitativně a kvantitativně) stav důkazů o jazykové politice de
jure a de facto srovnatelný, aby bylo možné vyvodit jejich vzájemný poměr?38
(4) Je možné odlišit příšiny a následky, resp. kauzalitu a korelaci? Existuje vůbec
možnost jazykové politiky aktivně ovlivnit a ovlivňovat řečové chování
jednotlivců? Je jazyková politika následkem jazykové situace, její příčinou
nebo pouze průvodním jevem?

Výše položené otázky by měly být brány v potaz při interpretaci/rekonstrukci
historické skutečnosti, a to tím více, čím více je dějinná epocha vzdálenější od naší.39

37 Nutnou podmínkou je především tzv. empirický cyklus, tedy postup od observace a abstrakce
přes indukci, dedukci až k verifikaci a evaluaci (ČERMÁK 1997: 21).
38 Je nutné zmínit fakt, že symptomatická je jak přítomnost jistého pramene pro jazykovou politiku de jure,
tak jeho absence. Je pak věcí detailní analýzy, zda se jedná o záměrné ignorování problematicky
pociťované jazykové nebo komunikační situace (kontrast s jazykovou politikou de facto) nebo o vzájemný
soulad (situace problematicky nepociťovaná, a proto neřešená). Ve druhém případě je nutno zmínit jak
pohled současný, tak pohled historický – v současném vnímání historické skutečnosti se mohou jevit jako
problematické, ale pro tehdejší dobu nikoliv.
39 Vytváříme tedy určité historické rekonstrukce, resp. modely prostřednictvím interpretace textů. Model
přitom obsahuje jak rovinu faktickou, tak rovinu hodnotovou. Každý model má objektivní pravdivé jádro,
které zajišťuje shodu smyslu textu a smyslu interpretace, a hodnocení tohoto jádra, které zabezpečuje
adekvátnost humanitního poznání. Adekvátnost interpretačního modelu je syntézou konkrétního, objektivně
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Těmito otázkami se dostáváme k heuristice jazykové politiky a k možnému využití
různých pramenů se zohledněním jejich validity a reliability.

Předmět jazykové
politiky40

Pramen de jure

Pramen de facto

Oficiální/úřední jazyk státu

ústava, zákony,
prohlášení

novinové články, analýzy, interpelace,
reakce veřejnosti a odborníků, podání
úřadům

Rodný jazyk obyvatel

matriční pravidla

statistiky, matriky, novinové články,
analýzy, biografie

Jazyk
školské zákony a
primárního/sekundárního/ další školské normy,
tericárního vzdělávání
metodiky

statistiky, školské matriky, novinové
články, analýzy, ročenky, biografie,
edukační materiály, kurikula, schválené
učebnice, podání úřadům

Jazyk pro náboženské účely

liturgika, katechismy

statistiky, církevní matriky, biografie

Jazyk pro kulturní účely

zákony, publikační
pravidla, normativní
příručky

komunikáty odborného, publicistického a
uměleckého stylu, biografie, statistiky
počtu a nákladu vydaných knih/periodik
v daném jazyku, jejich jazyková praxe

Jazyk jako lingua franca

-

široce pojaté komunikáty, statistiky,
biografie

Míra a forma standardizace
jazyka

jazykový zákon,
normativní příručky

doklady (jakékoliv) jazykové praxe,
písemné (popř. mluvené) prameny

Jazyk ve správě, soudnictví
a vojsku

zákony, vyhlášky,
metodiky

statistiky, biografie, podání úřadům
a jejich jazyk

Jazyková krajina

zákony, vyhlášky,
metodiky

novinové články, analýzy, interpelace,
reakce veřejnosti a odborníků, dobové
fotografie

Tabulka 3: Předmět a prameny jazykové politiky (VV).

Výše uvedená tabulka představuje pouze základní a co možná nejobecnější
a zjednodušený přehled přístupu k pramenům pro analýzu jazykové politiky.
Za základní pramen musíme považovat oficiální dokumenty – zmínění jazyků a/nebo
jejich užívání v ústavě, v dílčích zákonech (školský zákon, soudní řád, správní řád,
speciální jazykový zákon), vyhláškách a výnosech nižší právní síly, v judikátech soudů
a v oficiálních výkladech, metodikách nebo stanoviskách orgánů veřejné moci
pravdivého vědění a vědění axiologického. Výsledek interpretace má systémovou povahu. Kritériem
adekvátnosti interpretace je soulad jejího výsledku a principů interpretace (DEMJANČUK 1995: 28).
40 Kritéria byla vybrána podle složení Fergusonova algebraického vzorce pro vícejazyčná společenství
(volně dle FERGUSON 1966 a STEWART 1968).
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ke sledovaným oblastem veřejné komunikace. Obraz rekonstruovaný z těchto pramenů
tvoří základ jazykové politiky de jure. Nemusí však být zároveň pravidlem, že se tato
politika (v takové podobě nebo síle) skutečně realizovala nebo byla přijata
obyvatelstvem a ovlivnila jeho chování (pozitivně i negativně – interiorizací normy nebo
jejím odmítnutím). To potvrdí, anebo vyvrátí konfrontace se statistikami, analýzami
názorů jednotlivých stran, reakcemi novin nebo jednotlivců (reflexe jazykových
a metajazykových témat v umění nebo biografiích). Vzájemný vztah roviny de facto
a de jure je tedy dynamický, vzájemně na sebe reagující a ovlivňující se.
Jako klíčová se jeví otázka validity a reliability. Zatímco rovinu de jure můžeme
považovat za dostatečně validní a reliabilní (dokumenty chápeme jako oficiální,
schválené nebo normativní), rovina de facto je vždy konkretizována, resp. explikována
dílčími subjektivními fakt:y: např. statistiky jsou do značné míry manipulovatelné
(otázka výzkumného vzorku, zvolených výzkumných metod atd.), jazyková praxe závisí
na zvoleném zaměření (např. jazyková praxe ve vazbě na sociální statut mluvčích, kód,
žánr atd.), největší hodnota vzpomínkových biografií spočívá právě v subjektivní
konkrétnosti, žurnalistika bývá determinována zaměřením novin, vydavatelem nebo
cílovou skupinou atp.
Hodnocení má ve společenských vědách komplexní povahu přesahující hodnotu
pravdivosti, která je v přírodních vědách absolutní, a musí proto zohledňovat etické
orientace a ekonomické a politické podmínky. V jazykové politice hodnotíme ne jazyk,
ale postoj mluvčích k jazyku. Jestliže postoj chápeme hodnotově (axiologicky),
hodnotíme hodnotu (srov. např. WOLDT 2010). Z toho vyplývá nemožnost „pravého“
objektivního poznání.41 Pokud jazykově politické analýzy berou tato specifika v potaz,
mohou vytvořit poměrně pestrý obraz fungování jazyka ve společnosti. Bez této reflexe
heuristiky však hrozí zkreslení analyzovaných skutečností vedoucí z jedné strany
k vágnosti, z druhé strany k jejich hyperinterpretaci.
Stanovení kritérií a jejich analýza prostřednictvím heuristiky v daném časovém
bodě ještě nedokazuje aplikovatelnost do diachronní dimenze. Při interpretaci
historických skutečností v diachronní perspektivě narážíme na překážky, které ztěžují
interpretaci

a

vzájemnou komparaci

získaných

41

dat.

Jejich komparovatelnost

Zatímco logicisté nacházejí uspokojení v jistotě, jež je vlastní deduktivním vztahům mezi premisami
a závěry, humeovský empirista se věnuje pozorování, aby se o věci ujistil (SHAPIRO 2006: 10). Shapiro sám
se přihlásil k vědeckému realismu svými dvěma přesvědčeními: jednak že svět se skládá z kauzálních
mechanismů, které existují nezávisle na našem zkoumání – anebo vědomí, a jednak že metody vědy
představují nejlepší způsob, jak pochopit pravou povahu těchto mechanismů (ibid.: 16).
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a relevantnost ve vztahu k historické skutečnosti i k sobě navzájem může zaručit teprve
konstrukt procesu, resp. diachronie. Vždy se však jedná o autorův konstrukt –
jak diachronní

perspektiva

formou

„historizace“,

tak

synchronní

formou

„kontextualizace“.42
Překážky při aplikaci diachronního přístupu můžeme rozdělit do několika skupin:

(1) Rozdílný obsah nebo rozsah pojmů: Při interpretaci historických dat
musíme počítat s tím, že dnes běžně užívané pojmy jako národ, stát,
teritorium, škola, vyučování, zákon atp. byly etablovány spolu s občanskou
společností až během 19. století.43 Pro charakteristiku jazykové politiky pro
období starší však musíme volit prameny s respektem k jejich limitům (např.:
Jaká kritéria určíme pojmu český národ poloviny 17. století při charakteristice
jazykových regulací Obnoveného zřízení zemského? Jaké typy škol zařadíme
do pojmu základní vzdělávání v 18. století? Jak budeme reflektovat rozdíl
böhmisch a tschechisch?).
(2) Nekompatibilita dat: Kvantitativní analýzy je možné provést v případě
existence relevantních pramenů – např. rozšíření matrik na sklonku
16. století, celospolečenské sčítání obyvatelstva a nemovitostí v 18. století,
rozvoj katastrálních map, pravidelné publikování sbírek zákonů atp.
V případě

absence

ke kvalitativním

těchto

metodám

pramenů
se

je

nutno

zohledněním

kriticky

specifik

přistoupit

zkoumaného

vzorku/osoby/instituce/situace (Jak rozlišit, skloubit a vůbec analyzovat
jazykovou

situaci

nobility

a/versus

jejich

poddaných?

Jak

zajistit

kompatibilitu statistik z Čech se statistikami z Moravy nebo celé dnešní České
republiky? Jak silně vnímal běžný občan vlnu nacionalismu závěru 19. století
s ohledem na tehdejší žurnalistiku a politiku?). Na druhou stranu je vůbec
možné a „vědecké“ dosáhnout (až pozitivistické) úplnosti porozumění?
Např. Horský (2004) si pokládá otázku, zda je kritérium úplnosti kritériem
vědeckým, anebo už/až etickým.
42

Jak upozorňuje Horský (2004), z hlediska historické vědy je zcela legitimní snaha dějepisně porozumět
dějinným aktérům ve smyslu převedení jejich situace na jakýsi průsečík vznikající kombinací diachronní
procesuální a synchronní strukturální perspektivy.
43 Jedná se o klasický příklad tzv. hermeneutického kruhu. Porozumění je možné jen tehdy, když autor
textu a interpret jsou postaveni do stejných podmínek, když je odstraňována aktivním zásahem interpreta
jazyková, kulturní a historická rozdílnost mezi interpretem a autorem (DITHLEY 1980).
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(3) Limitující historický kontext: Je již klasickou historiografickou otázkou,
zda (popř. zda

vůbec)

a

metodologicky jak přistupovat

k historické

skutečnosti. Zmiňme především tzv. pozitivistickou naratologii a snahu
objektivně zachytit, resp. redefinovat kauzalitu (a proto „pravdivost“)
historických

událostí

a

její

kritiku

zdůrazňující

právě

relativitu

a individualitu, odmítající holismus (Geschichten statt Geschichte). Při analýze
historických skutečností totiž musíme rozlišovat mezi dějinnou skutečností,
předmětem bádání a pramennými stopami.44 Za zmínku stojí také otázka
objektivnosti historického poznání45 – v diachronním prizmatu se totiž
nemůže

jednat

o

holistickou

objektivitu

v pravém

slova

smyslu,

ale o „pouhou“ adekvátnost rekonstruovaného obrazu.46
(4) Validita a reliabilita historických dat: Tato „překážka“ souvisí s poměrem
kvantitativních a kvalitativních metod, ale také s výběrem (resp. samotnou
existencí) pramenných materiálů. Jak budeme např. analyzovat jazykovou
situaci negramotných nevolníků v 18. století? Jak jazyk měšťanů a nobility?
Na základě jakých pramenů? Mohou být naše explikace chápány jako příklady
běžné, anebo výjimečné? Tyto otázky jsou zásadní pro induktivní
a deduktivní logické operace vedoucí k charakteristice jazykové.

Z výše uvedeného by se dalo vyvodit, že jazyková politika je poměrně přesně
rekonstruovatelná především pro druhou polovinu 19. století a pro století minulé. Platí
to však i zde pouze zčásti – při interpretaci historických skutečností i v posledních 150
letech musíme respektovat historický kontext a limity jeho poznání, státní zřízení,
sociální strukturu obyvatelstva, jeho mobilitu a flexibilitu atp. Pro období starší
(od budování stavovského státu v 16. století až po vznik občanské společnosti v polovině
19. století) jsou případné diachronní komparace jazykové politiky značně ztíženy a
44 Je totiž zřejmé, že určitou entitu sociálního či kulturního světa mohu sice v rámci výchozích
(antropologických, filosofických, religionistických, sociologických atd.) koncepcí studované skutečnosti
teoreticky konstruovat, přece však nemusí být pokaždé ve všech případech možné učinit tuto entitu také
badatelsky (chcete-li historicko-empiricky) přístupnou (pramenně uchopitelnou) (HORSKÝ 2004).
45 Iluze totožnosti teorie a reality je vyvolávána především základním rysem vědecké racionality, kterým je
zaměřenost na objekt a snaha o jeho adekvátní uchopení, tj. snaha o objektivitu (DEMJANČUK – FAJKUS
2002: 67).
46 Rekonstrukce minulosti je nezbytným, avšak není dostačujícím momentem historického poznání.
Od přírodovědného poznání se odlišuje druhotným odrazem reality – předmětem humanitního poznání jsou
artefakty (DEMJANČUK 1995: 23). K procedurálnímu pojetí historického poznání se přiklání Horský
(2004), který předpokládá adekvátnost ve vztahu k pramenným stopám na straně jedné a k výchozím
otázkám a metodám na straně druhé.
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zúženy především na rovinu de jure podpořenou kvalitativní explikací. Pro období ještě
starší však historici a lingvisté musejí volit výhradně útržky a zlomky, resp.
interpretovat (popperovsky verifikovat a falzifikovat) hypotézy či výzkumné
předpoklady bez přímých pramenných dokladů (blíže srov. např. POPPER 1997,
FAJKUS 2003).
Jazyková politika ve své diachronní dimenzi jako součást historické sociologie
jazyka je charakterizovatelná jako společenská věda, jejímž objektem je člověk,
resp. lidstvo a jeho dějiny: Duchovedné vedy sa zakládajú na vzťahu zážitku, výrazu
a chápania (DILTHEY 1980: 238).47 Humanitní povaha vede k hermeneutické
interpretaci člověka prostřednictvím jím vytvořených textů.48 Textologická redukce však
plní výhradně přípravnou fázi. Konkrétní teoretická koncepce je východiskem, na němž
je obraz světa člověka budován. Teorie vede k pochopení humanitních jevů: od textu, přes
porozumění, hypotézu, interpretaci, teoretický model, k porozumění textu. Humanitní
poznání se neopírá o subjektivistické metodiky, ale o teoretické vysvětlení (DEMJANČUK
1995: 19).
Metodologicky se jazyková politika stýká s historiografií, kterou ovšem dále
rozvíjí. Historiografie totiž nemůže odhalit zákony dějin, naopak zkoumá jedinečná dění.
Podstatným na konkrétní historické události je to, že má smysl a význam
do budoucnosti. Historik tedy zkoumá, co daná událost znamenala pro budoucnost.
Historiografie nejenže neformuje zákony dějin (proti čemuž stojí v opozici Spengler a jeho
okruh – pozn. VV), nevysvětluje, nepredikuje, ale ani pouze nepopisuje, ani nehodnotí
historický čin. Historiografie usiluje o porozumění smyslu a významu události jako
individuálního a zvláštního aktu, jenž se ukázal být podstatným pro další kulturní vývoj
(RADVAN 2006: 32). Teorie jazykové politiky vychází z této premisy, nicméně oficiálně
a oficialitou predikovaný vztah jazyka a společnosti se snaží zobecnit právě specifickými
metodami a postupy (např. již výše zmíněným Fergusonovým algebraickým vzorcem
vícejazyčných společenství).

47 Dilthey zpochybňoval pozitivistickou obsesi kauzalitou a jako reakci na ni rozvíjel psychologizující
hermeneutiku, čímž se mu do jisté míry podařilo obhájit nárok duševních věd na obecnou
(metodologickou) platnost a nezávislost na vědách přírodních (srov. triádu Verstehen – Erleben –
Nacherleben např. in DILTHEY 1980). Jedná se tedy o rozumění chápané jako snahu přiblížit se vědomým
rozpoložením duše dějinných aktérů (HORSKÝ 2004; srov. např. rozdílné koncepce Webera a Diltheye).
48 Fajkus (2005: 265-266) charakterizuje současné tendence filozofické hermeneutiky následovně:
Příroda, společnost, technika, dějiny představují text (texty). Veškeré poznání je interpretací tohoto textu.
To jediné, co máme k dispozici, je pluralita interpretací, žijeme ve světě interpretací.
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Můžeme shrnout: Diachronní pohled na jazykovou politiku jako disciplínu je
limitován (1) možností historického poznání a jeho metod a (2) rekonstrukcí vývoje
prostřednictvím validních a reliabilních kritérií. Princip jazykové politiky de jure
a de facto tvoří propojené dimenze oficiálního fungování jazyka ve společnosti a jeho
regulace. Jejich analýza se však děje prostřednictvím jiných kritérií a metod
se zohledněním jejich specifik (např. jiného subjekt-objektového chápání). Axiologický
aspekt je nutno brát v potaz při veškeré analytické práci, neboť postoj ke (spisovnému)
jazyku má svůj hodnotový potenciál. Metodologicky vychází diachronní jazyková
politika z klasických metod historiografie, a to včetně všech jejích filozofických
problémů především ve vazbě na historickou hermeneutiku.
Uvedené příklady jazykové politiky ukazují, že synchronní a diachronní metody
se mohou vzájemně doplňovat s respektem k jejich možnostem a mezím. Nejedná se,
z pohledu jazykové politiky, o saussurovsky striktní oddělování synchronie a diachronie,
ale o vědomé propojování prizmatu „kontextualizace“ a „historizace“.
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3. Historie české jazykové politiky
Zkoumané období od závěru 18. století po rok 1945 jsme analyzovali
prostřednictvím pěti časových sond. Časové body, jimiž jsou sondy vedeny, jsme
úmyslně zvolili schematicky ad hoc, a to proto, abychom nebyli ovlivňováni vžitými
interpretacemi velkých historických zlomů (aniž bychom tyto události pustili ze svého
zřetele), a naopak abychom se vyvarovali zastínění doposud namnoze opomíjených
událostí těmito „velkými daty“. Za hranice sond jsme přistupovali spíše výjimečně
v případě událostí zásadního významu, které by nebylo strategické opomenout
a zároveň v případě statistických údajů nutných pro diachronní (kontinuální)
charakteristiku.
Při volbě sond bylo také nutno přihlédnout k faktu, že politické události
ovlivňovaly řečové chování dlouhodobě a jejich efekt se mohl projevit až s poměrně
velkým časovým odstupem. Zatímco na rovině de jure je možno spatřovat důsledky
ihned po přijetí, resp. nabytí účinnosti legislativy, na rovině de facto k tomu dochází
v souvislosti se změnou hodnot/postojů/paradigmat významně později. Pro „odstínění“
zkoumaných vzorků a k podpoře jejich kontrastu jsme se rozhodli neanalyzovat
např. z kulturního a politického hlediska klíčové předbřeznové události, bachovský
absolutismus, česko-rakouská dilemata během první světové války, cestu k Mnichovu
nebo druhou republiku. Daleko zásadnější než události samé pro nás byly dopady těchto
událostí na jazykovou politiku a na postoje obyvatelstva k jazykům a jejich mluvčím,
které se projevily v chronologicky následujících sondách právě díky jejich dostatečnému
časovému odstupu.
Sondy jsou od sebe odděleny ve starším období 50 lety, což umožňuje výstižnou
charakteristiku vývoje, konstant i proměn české jazykové politiky. Zároveň zabrání
věnování přílišné pozornosti dílčím událostem, které měly význam spíše v dobovém
(aktuálním) světle. Ve 20. století jsou od sebe vzdáleny 20 a 10 lety kvůli kulminujícímu
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česko-německému vývoji a významným politickým změnám, které jazykovou situaci
i jazykovou politiku ovlivnily.49
Stanovili jsme následující sondy:

1. sonda: 1774–1793,
-

ideově: závěr osvícenského absolutismu, od zemského vlastenectví
k jazykové identifikaci,

-

sonda ohraničena z jedné strany Felbigerovým školním řádem,
z druhé uvedením F. M. Pelcla na stolici české řeči pražské
univerzity,

-

poměrně rozsáhlý časový úsek je nutný pro analýzu změny
paradigmatu (dekonstrukci baroka v klasicismus a následný
preromantismus),

2. sonda: 1848–1849,
-

ideově: budování občanské společnosti,

-

sonda ohraničena z obou stran politickými událostmi revolučních
let,

3. sonda: 1880–1900,
-

ideově: radikalizace česko-německých vztahů, nacionalismus,
volání po státoprávním vyrovnání,

-

sonda ohraničena z jedné strany Stremayrovými jazykovými
nařízeními, z druhé symbolickým závěrem 19. století,

-

poměrně rozsáhlý časový úsek je nutný pro analýzu změny
paradigmatu (vznik a vývoj nacionalismu),

4. sonda: 1926–1929,
-

ideově: jazyková společenství v nové republice (hledání společné
identity?),

-

sonda ohraničena z jedné strany nařízením vlády č. 17/1926 Sb.,
z druhé volbami v roce 1929,

5. sonda: 1939–1941,
-

ideově: česká a německá identita a nacismus,

49

Pozn.: Čechy míníme česky mluvící obyvatelstvo českých zemí. Němci nebo českými Němci německy
mluvící obyvatelstvo českých zemí (v kontrastu s tzv. říšskými Němci nebo Rakušany).
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-

sonda ohraničena z jedné strany vyhlášením protektorátu, z druhé
příchodem R. Heydricha do Prahy.

V každé sondě budeme charakterizovat historický, společenský a politický
kontext doby a následně budeme rekonstruovat jazykovou politiku ve školství
a ve správě, a to jak de jure, tak částečně de facto. V dílčích částech se zaměříme
na typické rysy a symptomatické oblasti. Vzhledem k povaze práce budeme ve školské
oblasti analyzovat především primární školství a sekundární školství (všeobecného)
gymnaziálního typu, okrajově školství terciární (hlavně pražskou univerzitu).50 Teprve
po historické analýze stavu jazykové politiky v jednotlivých časových sondách přejdeme
k aplikaci teorií jazykové politiky na český historický kontext.
Z praktických a didaktických důvodů budeme citace v textu uvádět v češtině nebo
překládat

do

češtiny

(pokud

to

bude

možné,

doplníme

originální

znění

do poznámkového aparátu).51 Pokud se cizojazyčná citace vyskytne v poznámce
pod čarou, bude zachován zdrojový jazyk. Při citaci budeme respektovat všeobecné
zásady transkripce, a to se zachováním jazykových specifik původního textu. V případě
citací z edice přejímáme její ediční pravidla.

50

Budeme při tom používat dobovou terminologii dle účinné legislativy, tj. např. pro primární školství
školy triviální, hlavní, normální / školy obecné a měšťanské / školy národní atp.
51 Výjimku tvoří citace umělecké literatury, které jsme také zachovali v původním jazyku.
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3.1. Sonda první: závěr osmnáctého století (1774–1793)
Konec 18. století představuje zásadní epochu pro etablování českého národa
v moderním slova smyslu i pro zaujímání specifických postojů k češtině, jejichž
konsekvence jsou stále živé. Národní obrození bylo nejen procesem jazykové
emancipace či reinterpretace, ale také sociální a kulturně axiologické restrukturalizace.
Národní obrození interpretuje současná literární věda, kulturologie a historie
jako svébytný sociokulturní konstrukt (srov. MACURA 1996). Příčiny jeho úspěchu je
možno spatřovat v tom, že uspokojilo tři základní lidské existenční potřeby – potřebu
identity, sociability a transcendence (ŘEPA 2008b: 137). Byla vytvořena specificky česká
identita založená jak na historismu (zemská příslušnost ve vazbě na často popíranou
barokní tradicí), tak na soudobém antiněmeckém evropanství (prostřednictvím
vymezování se vůči státní majoritě),52 sociability bylo dosaženo budováním sítě Čechů –
vlastenců a pěstováním vztahů mezi nimi a transcendence byla saturována mystickým
„vzkříšením“ národa. Jazyk hrál klíčovou roli ve všech zmíněných potřebách. Začal
sloužit jako prostředek identifikace i prostředek budování vlastní identity, plnil
společenské funkce a demonstroval společenskou/národní příslušnost a sám byl
předmětem péče, úcty či zbožšťování.53 Ve sledovaném období byly položeny stabilní
základy právě k budoucímu naplnění těchto potřeb.
V době vrcholného baroka bylo posilováno zemské vlastenectví. Ať už
katolicismem (srov. svatořečení Jana Nepomuckého)54 nebo ruku v ruce s habsburským
absolutismem chápajícím české země jako svébytnou a integrální součást monarchie.
Místo českého jazyka bylo přitom nezastupitelné – čeština byla jazykem rekatolizace

52

České a německé vlastenectví a nacionalismus směřovaly na konci 18. století různými směry. Zatímco
u Němců k absolutistickému centralismu, u Slovanů k demokratizujícímu federalismu (KUTNAR 2003: 127).
53 Srov. funkce spisovného jazyka – unifikující, separující, prestižní a funkce referenčního rámce (GARVIN
1972). Z diachronního pohledu je zásadní různá akcentace dílčích funkcí v různých dobách.
54 Křen k barokní spiritualitě poznamenává: Barokní katolicismus, třebaže jeho zbožnost byla jiná než
v gotice, nabízel mnohé, co duchovnímu klimatu předbělohorskému chybělo a co zesvětštělé a silně politické
protestantství nemělo anebo mělo jen v nedostatečné míře. Proti jeho morální suchosti a literní racionální
vzdělanosti přinášel více spirituality, emotivnosti, múzičnosti a vnější nádhery; působivé barokní umění, často
ne jen religiózně utilitární, hrálo v této transformaci obrovskou roli (KŘEN 1992: 48). Srov. také PATOČKA
1992: 64nn. K roli svatováclavského kultu srov. např. PETRBOK – LUNGA 2003.
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a nástrojem

ideologického

působení

absolutismu

(URBAN

2003:

36).55

Na základě funkcí, které jí byly stanoveny Obnoveným zřízením zemským, se jednalo
o jazyk státní. Nicméně místo myšlenek o emancipaci individua a národa v moderním
slova smyslu, které se masivně rozvíjely ve Francii, přežívalo v katolické střední Evropě
více méně stále středověké učení o trojím lidu.56 Posilovala se tím spíše stavovská
nedůtklivost než národní sounáležitost – politická snaha udržet stavovský stát vedla
k historickému uvědomění zemských, a proto také jazykových práv.57
Původní pobělohorští přistěhovalci z řad nízké šlechty začali časem projevovat
pevný vztah ke své nové vlasti, čímž posilovali zemské vlastenectví (BĚLINA 1993: 50,
RAK 1994: 69nn.), vzhledem ke svému původu nezakládané na jazyku, ale na státní
příslušnosti. Toho využila v průběhu 18. století habsburská dynastie k užšímu
připoutání českých zemí k trůnu např. prostřednictvím zrušení české dvorské kanceláře
roku 1749 a dalších správních opatření dle centralistické teze jeden panovník – jeden
národ – jedna řeč. Následující vývoj však jasně ukázal, že jediným společným
jmenovatelem monarchie se stal pouze a výhradně panovník a státní aparát. Jak uvádí
Rádl (1993: 110): Kosmopolitické a centralistické osvícenství nemělo smyslu pro lokální
kolorit a tedy ani pro národnosti; chtělo povznésti lid uniformováním, tím, že jej zbaví jeho
nahodilých lokálních pověr a zvyků, k nimž patřila i místní řeč. Habsburkové ve snaze
unifikovat monarchii byli vystaveni dilematu: zemský partikularismus jim byl na jedné
straně překážkou, na straně druhé ale konzervativní feudální ráz jim byl stabilní
protiváhou partikulárního nacionalismu (KŘEN 1990: 33). Tím, že byla aristokracii
do jisté míry odebrána politická moc ve prospěch státního centralismu, získala nobilita
množství ekonomických a kulturně-sociálních výhod (KROUPA 2006: 21). Role nobility
jako podporovatelů umění, školství a vědy byla během tzv. národního obrození
nezastupitelná. Počátek kapitalismu a „státních“ či „národně uvědomělých“ kulturních
aktivit šlechty lze chápat jako logické vyústění centralistické politiky Habsburků.58

55 Zároveň byla řeč chápána vedle rozumu jako jeden z darů, kterými Bůh obdaroval lidskou přirozenost
(KUTNAR 2003: 30).
56 Dokladem stálé živosti tohoto učení jsou např. Vavákovy paměti (1907–1924, 2009), v nichž se ideově
kloubí češství, selství a katolicismus.
57 Se stavy českými nechci více míti co činiti, nemají rozumu ani vůle; musí se jim jen předepisovati. Marie
Terezie svému synovi, arcivévodovi Ferdinandovi, 1775. Češi jsou dobří a stateční vojáci. Lze se s nimi
snadno spřátelit, na druhé straně se však rovněž vyznačují nedůvěřivou povýšeností. Z tajného deníku Karla
Lotrinského, 1739 (obé cit. dle BĚLINA 1993: 52–53).
58 Švankmajer (2003: 163) poznamenává: Mnozí velmoži a šlechtici sice loajálně sloužili v nejvyšších
vojenských a vládních funkcích (Karel Schwarzenberg, Kolovratové, Bubnové, Kinští, Chotkové, Vrbna,
Radecký aj.), ale většinou ani oni nezapomínali na své stavovské zájmy, které nebyly zcela v souladu se zájmy
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Čeština té doby neplnila funkce vysoké literatury a nestala se salónním jazykem
(STICH 1991, DAVID 2001). S tím, že české literatuře chyběla doba velkých českých
barokních a klasicistních literárních památek, se obrozenci nehodlali smířit. V jejich
očích nastala doba úpadku, kdy funkční omezenost češtiny zapříčinila „deformaci“
jazyka lidovými vrstvami, které „nedbaly“ o jeho vytříbenost.59 Neexistovala-li ovšem
elita, která by přijala českou kulturu a používala český jazyk sféry odborné a vysoké
umělecké, nebylo možné udržovat vysokou českou kulturu při životě a logicky muselo
dojít ke zúžení funkčního spektra češtiny.60 Došlo k omezení sociální i funkční báze
(čeština byla vytlačena z oblasti vědecké, administrativní a dvorské kultury,
tzn. z vyšších komunikačních funkcí). Oficiální centralismus tedy sám o sobě nezapříčinil
tzv. germanizaci, pouze využil a završil kulturní a sociální vývoj 17. a 18. století.61
Němčina v té době začala fungovat jako lingua franca. Nejednalo se o teritoriální
poněmčení, ale o společenské převrstvení (němčina jako živý jazyk vytlačila latinu z její
role obcovacího jazyka vyšších komunikačních funkcí). Češi se stali národem plebejským
složeným z nižších vrstev venkovského a městského obyvatelstva a s tenkou vrstvou
inteligence, převážně kněžské (KŘEN 1992: 51).62

vídeňského dvora. Tyto vzájemně značně odlišné postoje jednotlivých složek české společnosti na počátku
19. století ještě sice nijak neohrožovaly soudržnost monarchie, ale do budoucna ani nenabízely vyhlídky
právě povzbudivé.
59 Ob nun durch alle diese neuen Aufmunterungen, Bemühungen, Anstalten und Antheilnehmung einer
patriotisch gesinnten Böhmen die böhmische Sprache, früher oder später, zu einem merklich größern Grade
von Vollkommenheit, als derjenige war, den sie in ihrem goldnen Zeitalter unter Maxmilian und Rudolph II.
erreicht hatte, sich emporschwingen werde, will ich, da dieß von so vielen Umständen abhängt, die nicht
in unsrer Gewalt sind, der Zukunft zu entscheiden überlassen (DOBROVSKÝ 1792/1936: 216n./171n.).
Blíže srov. např. českobudějovické barokistické studie (ALEXOVÁ – JANEČKOVÁ – POSPÍŠILOVÁ 2010,
2011).
60 Stich (1991: 60) k tomu uvedl: Všechny barokní inovace jsou motivovány snahou přiblížit spisovnou
normu běžně mluvenému jazyku, a to té jeho podobě, která se neopírá o žádný přísně krajově vymezený
nářeční základ (ale spíše o to, co se později pro většinu stalo obecnou češtinou).
61 Profesor práva na pražské univerzitě, vedoucí cenzurního referátu a zakladatel vlastivědné statistiky
J. A. von Riegger v roce 1793 poznamenal: Čech čte rád, ale je chudý. Urozený a bohatý čte raději německy.
Pracuje se ovšem také z vlastenectví, bez ohledu na zisk, ale pracovat se škodou je přesto vždy trpké
(cit. dle BĚLINA 1993: 32). Ve svých statistických přehledech von Riegger (1795) neuvádí jazyk jako
kritérium dělení obyvatelstva, ale výhradě jeho sociální statut. To dokazuje stále ještě osvícenecké chápání
jednoty národa a státu bez významné role jazykové identifikace.
62 Srov. Patočkovu interpretaci: Jde o společnost [obrozenskou – pozn. VV] osvobozených sluhů. Ti se však
neosvobodili sami, k tomu by bylo zapotřebí revolučního činu. Byli osvobozeni opatřením panovníkovým
[josefinské reformy – pozn. VV]; smýšleli daleko méně radikálně než jejich osvoboditel – panovník.
Uvědomovali si výhody osvobození, ale v jádru byli konzervativní, protože tradice, která je poutala k češství,
byla původně protikladná jakémukoliv osvícenství. Myšlenka nadchnout se pro nějaký všeobecný,
byrokraticky propracovaný centralistický stát a obětovat mu svou konkrétní podstatu jim byla cizí. Ale tento
stát představoval novou, moderní obecnou hodnotu, podobně jakou ve středověku a v době barokní bylo
křesťanství (PATOČKA 1992: 76).
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V závěru 18. století přestával být pojem národ chápán v politicko-geografickém
slova smyslu (tedy veškeré obyvatelstvo Čech nebo českých zemí, popř. jeho nobilita),
ale začal být interpretován v historickém světle prostřednictvím jazykové identifikace
(srov. GELLNER 1993). Toto rozštěpení, v němž hrály postoje k jazyku zásadní roli,63
vedlo také k pozvolnému odlišování německých adjektiv böhmisch ve smyslu zemském,
politickém, státním a tschechisch (čechisch, popř. czechisch) ve smyslu jazykovém,
historickém, v moderním slova smyslu národním. Češi se v procesu svého národního
uvědomování postupně začínali cítit v monarchii jako cizinci a Vídeň vnímali
antagonisticky vůči Praze (srov. např. NEJEDLÝ 1806).
Zásadní impulz pro rozvoj nového chápání národa jako sociohistorické entity
představovala Herderova filozofie: národ je produktem přírody, přirozeným
pokračováním rodiny a kmene, a jazyk je jeho hlavním znakem (roli jazyka dále rozvíjí
Fichte, podle něhož je jazyk ideově důležitější a pro národní uvědomění zásadnější
než vlast nebo stát). Od kmene se národ odlišuje svým aktivním sebeuvědoměním
(srov. HERDER 1941, 2003, ČERNÝ 2011: 9nn.). Herder se odvrátil od individualismu
a místo něj definoval tzv. duch národa – společenské síly vytvářené postoji spříznění,
tradicí, vlasteneckým vědomím, kulturou atp.64 Jestliže např. Meinecke (1929) rozlišuje
národy na kulturní a státní, češství se etablovalo pod Herderovým vlivem jako národ
kulturní, a proto muselo dříve nebo později vystoupit kontradiktoricky proti státnímu
vlastenectví, tj. proti „koncepci böhmisch“ (blíže srov. RÁDL 1993: 167nn., KUČERA
2001).65
V obrozeneckém vlastenectví jde o česky mluvící obyvatelstvo, ne o všechny
obyvatele českých zemí. Spojení (vlasteneckého) historismu a uvědomělých jazykových
postojů vytvořilo kánon národního obrození. Jazyk a jazyková politika pak v této fázi
zcela suplovaly politiku v pravém (nejužším) slova smyslu. Roli národa a národnosti
přelomu století je možno interpretovat minimálně na dvou úrovních: jednak jako
63 National languages are the opposite of what nationalist mythology supposes them to be, namely
the primordial foundations of national culture and the matrices of the national mind. They are usually
attempts to devise a standardized idiom out of a multiplicity of actual spoken idioms, which are downgraded
to dialects (JOSEPH 2004: 120).
64 Rádl (1993: 119) vidí právě v Herderově ideovém kolektivismu počátek jak nacionalismu, tak
socialismu, neboť oba pojímají lid jako přírodní sílu a nedůvěřují v moc individua.
65 Herderův význam je o to silnější, že ve svých Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784–
1791) prorokuje obrození slovanských národů a jejich budoucí význam. Tyto pasáže byly často obrozenci
citovány a interpretovány. Dějiny Herder nechápal jako osvícenský lineární pokrok k dokonalosti, ale jako
organický růst lidských schopností a mravnosti (HORYNA 2004: 116).
Obdobně silným dojmem působilo v Rakousku v roce 1790 také vydání německých překladů Voltaira
(STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 139).
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stěžejní protifeudální argument (národ tvoří všichni obyvatelé,66 popř. všichni obyvatelé
mluvící stejným jazykem, nikoliv pouze nobilita), jednak jako metafyzické sjednocení
(národnost jako náboženství) (URBAN 2003: 171; srov. MACURA 1995).
Oficiální či státní jazyky fungují jako symboly prestiže, kdežto národní jazyk
účinkuje jako symbol jednoty reprezentující národní identitu, symbol „národní
odlišnosti“ a také symbol prestiže jednotlivých mluvčích (nikoli však kolektivizovaného
abstraktního státu) (srov. HROCH 1999a, 1999b, GLADKOVÁ 2003). Pojmy státu (státní
příslušnosti) a národa (národnosti) se od sebe začaly vzdalovat.67 Jedním z důvodů
byl obrozenecký akcent na jazyk. Zatímco jazyk mohl být identifikován s národem,
s komplexním teritoriem ne. Šlechta však (prozatím) upřednostňovala především
sociální a politickou, a proto státní dimenzi.68

3.1.1. Jazyková situace za osvícenství
Důvodem počínajícího rozkolu mezi oficiální jazykovou politikou a reálnou
jazykovou situací byla především změna chápání národa a role jazykové identifikace
při procesu této změny. Zatímco během 18. století nebyla němčina chápána
národnostně, ale spíše statutově jako jazyk sociální příslušnosti nebo vzdělanosti
(srov. KŘEN 1990: 44nn.), se změnou paradigmatu pojímání národa se začínají
projevovat silně emotivní antiněmecké postoje. Na konci 18. století množí populární
žánr tzv. jazykových obran (srov. např. PRAŽÁK 1946). Cíle obran byly sice okrajově
či zdánlivě lingvistické, ale ve skutečnosti extralingvistické, a to jak horizontální
ve smyslu geografického rozšíření, tak vertikální, tj. sociální expanze. Stěžejní byl také
jejich aspekt diachronní a vazba na jazykovou, ale také politickou minulost
(terminologie dle RABIN 1971). Novák (1922: 97) shrnul cíle obrany jako uhájení
a rozšíření českého jazyka, rozumový i citový odpor k tzv. germanizaci, posilování
66

Výjimečným názorem bylo např. stanovisko F. Steinského (1789), který tvrdil, že by bylo moudřejší
soustředit se nikoliv na obranu jazykových práv, ale na emancipaci neprivilegovaných sociálních vrstev
(srov. PETRÁŇ 1990: 316).
67 Na všeobecný nezájem o stát, resp. o zemské vlastenectví reagoval např. Bolzano ve své řeči
o vlastenectví k pražským studentům: Jestliže je láska k vlasti tak znamenitým statkem, moji přátelé, musí
nám být dvojnásob důležitá otázka: čím to, že v naší zemi tak velice upadla? Příčinu tohoto nalézám
obzvláště ve třech věcech: v tom totiž, že naši spoluobčané neznají jejích předností, v nerovném stupni
vzdělání jednotlivců a konečně v hmotném i duchovním zeslabení, v němž nyní vlast je (cit. dle KUTNAR
1962: 125–128; blíže srov. např. MATHESIUS 1939/II.: 142nn.).
68 Srov. slavný výrok Josefa Matyáše Thuna, že není ani Čech, ani Němec, ale Böhme (KUTNAR 2003: 91).
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vědomí dějinné slávy českého jazyka, praktický smysl pro nutnost národního jazyka
ve veřejném životě, slovanské uvědomění a antiněmectví. Na Balbínovu obranu
(vydanou až roku 1775)69 navázal Kinský (1773), Pelcl (1777), Hanke (1783), Thám
(1783), Hrdlička (1785) nebo Rulík (1792). Tyto spisky jednak subjektivně reflektovaly
soudobou jazykovou situaci, jednak se idealisticky pokoušely vytyčit možná řešení,
a proto je třeba při jejich interpretaci pracovat s vědomím jejich tendenčnosti
(srov. např. ČERNÝ 1890). Jsou důkazem nejen rozvíjejícího se národního obrození,
ale zároveň (v jistém slova smyslu) doznívajícího zemského patriotismu šlechty.
Lingvocentrismus lze vyvodit z počtu publikací tematizujících jazyk. Hroch (1999b: 66)
k tomu poznamenává: Měřeno počtem vydaných gramatik a slovníků bylo zkoumání
jazyka nejfrekventovanější intelektuální činností v Čechách. Literární historik J. Jakubec
napočítal pro období let 1775–1825 28 vydaných mluvnic, 14 slovníků a dalších více než
20 spisů o češtině, tedy v průměru více než jeden titul ročně.70
Pro pochopení skutečného fungování češtiny na konci 18. století se pokusíme
ilustrovat situaci jak ze zpráv a děl obrozenců, tak Němců a Vídně. Zaměříme se přitom
na myšlení o jazyku a na publicistiku. Záměrně necháváme stranou umění – beletrii,
poezii i drama, v nichž se sice jazyková politika také tematizuje, ale až druhotně a navíc
nepodléhá tak silnému byrokratickému tlaku (v rámci cenzury).

3.1.1.1. Myšlení o jazyku – jazyk a společnost

Nelze přijmout schematickou tezi o všeobecné germanizaci společnosti, politiky,
správy i kultury druhé poloviny 18. století, resp. nelze klást automatické rovnítko mezi
rozšiřování komunikačních sfér německých a útlak češtiny – vztah těchto prizmat je
daleko složitější.71 Přestože byla centralizace a správní, popř. i jazyková unifikace,
69 Za hlavní důvod „jazykového úpadku“ Balbín označil nerozvážné přijímání cizinců a přistěhovalců do
vlasti a skromnost a trpělivost českého národa (BALBÍN 1997: 2. kapitola). Za vydání tohoto Balbínova
spisku byl propuštěn cenzor, který dílo schválil, a sám Pelcl byl pokutován 3denním vězením (ŠOLC 1881:
302).
70 Podobně také při srovnání s jinými evropskými národními hnutími: význam jazykových požadavků
ve fázi B národního hnutí [tj. v období agitace za národní myšlenku – pozn. VV] byl nepřímo úměrný podílu
vládnoucích tříd a vzdělaných elit v sociální struktuře dané nevládnoucí etnické skupiny (HROCH 1999a: 82).
71 Srov. např. typickou schematickou interpretaci osvícenství: Doba Tereziánská jest dobou nejhlubšího
úpadku jazyka a národa českého. Důsledná snaha vládní politiky vytlačovala jazyk český ze škol i úřadův, ano
v městech a na rozhranní jazykovém zanikaly již i zvuky české v bohoslužbě. Lid uhnětený porobou a vyssátý
válkami nenalézal ani v knize již útěchy, poněvadž kromě krajin, které měly potají styky s cizinou, dobrá
česká kniha byla věcí téměř neznámou a knihy, které tehdy byly kněžskými spisovateli skládány, ani obsahem
ani formou nemohly býti za předbělohorské spisy náhradou (PRÁŠEK 1904: 3).
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vykonávána často tvrdými opatřeními, byl brán zřetel na české země, a to
prostřednictvím specifické legislativy. Role češtiny a její akvizice byly reflektovány
v císařských dekretech. Např. Marie Terezie v dekretu z 9. července 1763 (zveřejněného
28. července t. r.) píše zemskému guberniu v Praze o nutnosti ovládat obě zemské řeči
pro správu státu:

Čeština v království Českém a markrabství Moravském chýlí se k úpadku tolik,
že největší díl starostův a úředníkův jazyka toho jest neznalý, ano že u zemských a vrchních
soudních úřadův, jakož i při městských magistrátech velký nedostatek osob česky umějících
se jeví. A protož ve prospěch nejvyšší služby J. M. C., jakož i za udržování řádu
a spravedlnosti nevyhnutelně zapotřebí jest, aby řeč tak hluboko kleslá se povznesla. Proto
přísná je J. M. C. vůle, aby rodičové dávali syny své v jazyku českém pilněji cvičiti, tolikéž
aby studijní komise k tomu bedlivě hleděly, by mládež k pilnému překládání českých
argumentův se přidržovala a tím aby se řeč co možná nejvíce povznesla, tak jenom bude
možno, aby vyrůstali dokonale vycvičení jinoši, kteří by jsouce české a německé řeči znalí,
úplně schopni byli dostupovati na uprázdněná místa soudních stolic, úřadů, kanceláří
a jiných míst. Pro taková místa pak, bez zvláštních příčin a ceteris paribus nebuďte
navrhovány leč jen takové osoby, které se vykáží, že česky mluviti a psáti umějí
(cit. dle PRAŽÁK 1946: 108; blíže srov. např. EDER 2006). 72

Císařovna tedy nechtěla nic jiného než plně naplnit regule Obnoveného zřízení
zemského o dvojjazyčnosti českých zemí. Funkční správa byla totiž nezbytnou
podmínkou efektivní exekutivy. Bez znalosti jazyka „prostého obyvatelstva“ to nebylo
možné. Důležitým opatřením pro zajištění znalosti češtiny mezi budoucími úředníky
72

Nachdem bishero wahrzunehmen gewesen, wie Sowohl in dem Königreiche Böhmen als im Markgrafthum
Mähren die böhmische Sprache dermaßen in Abgang gerathe, daß die meisten Vorsteher und Beamten
derselben ganz unkundig, ja selbst bei denen Landes- und oberen Justizstellen, ingleichen bei den städtischen
Magistraten sich an dieser Sprachen fähigen Subjektis ein großer Mangel äußert, mithin zur Beförderung
Ihrer Majestät Allerhöchsten Dienstes, dann Aufrechthaltung der Ordnung und Justiz ohnumgänglich nöthig
sein will, diese so weit verfallene Sprache wiederum emporzubringen. Solchennach wäre. Ihrer kaiserlichen
Majestät Allerhöchster Befehl und Allergnädigster Wille, daß fürohin die Ältern ihre Söhne fleißig in
der böhmischen Sprache unterrichten lassen, die Studienkommission aber durch die directores gymnasiorum
besonders darauf invigiliren solle, damit die Jugend in denen Schulen zur Uibersetzung böhmischer
Argumente angewiesen und verhalten, folgesam die böhmische Sprache wiederum in aufrechten Gang
gebracht und erhalten, andurch zur Besetzung deren Rathstühle, Ämter, Kanzleien und höheren Stellen
immerdar tüchtige in deutscher und böhmischer Sprache wohlgeübte Subjekte nachgezügelt werden mögen,
worauf von hier auch feste Hand gehalten und zu deinen erledigten Dienststellen ohne besondere Ursachen
keine anderen, als solche subjecti, welche böhmisch reden und Schreiben, in Vorschlag gebracht werden
sollen (Appellatorisches Reskriptenbuch 1759–1764: 450–452, cit. dle ŠOLC 1881: 317).
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a vojáky bylo zakládání stolic české řeči na habsburských univerzitách. Tento dekret
není, jak by se mohlo na první pohled zdát, v přímém rozporu s jinými nařízeními
týkajícími se např. povinné němčiny na školách. Explicitním cílem bylo ovládnutí obou
zemských jazyků, češtiny jako regionálně omezeného jazyka pro české země, němčiny
jako jazyka státního.
Piarista M. A. Voigt ve svých Effigies/Abbildungen (1773–1782) podává obraz
nezájmu nobility o češtinu, který je dle něj způsoben neúctou k jazyku a preferovanou
módní (většinou zahraniční) orientací. U Voigta se však (i v jeho dalších dílech) stále
jedná o ideové podloží barokního vlastenectví a státního, nikoliv národního historismu:

Rozumní mužové vytknou nám snad dnešní úpadek a zanedbání naší mateřské řeči,
jaké se stalo nyní módou. Ale to je následek zkaženého vkusu a předsudků, jež jsou dosti
mocné, aby mnohé z našich krajanů přemluvily, že jest daleko krásnější potřeštěného
cizozemce směšným způsobem očkovati na vážného Čecha, vše, co se zdá novým, dychtivě
přijímati, starým pohrdati, před opravdovou, důkladnou učeností dávat přednost titěrkám
a hříčkám vtipu, vážit si cizích věcí a cizí řeči před domácí. Jak velice bych si přál a se mnou
jistě všichni opravdoví učenci, abychom stran vzdělání své řeči následovali příkladu Poláků
a Rusů (cit. dle SLAVÍK 1975: 111, blíže srov. např. JUNGMANN 1825).

Neznalost zemských jazyků reflektuje ve svých národopisných statistických
skicách také von Riegger, když upozorňuje na časté jazykové konflikty. Ty ovšem dává
za vinu především Čechům a jejich antipatiím vůči Němcům vzniklých neznalostí
němčiny (popř. neochoty interpretovat němčinu jako státního jazyka).73 Znalost
němčiny byla pro von Rieggera samozřejmostí:

Antipatie Čechů vůči Němcům [sic! - nikoliv naopak nebo vzájemně - pozn. VV]:
Odpor Čechů k Němcům ještě stále částečně trvá a vztahuje se nejen na přišedší, ale také
na zde narozené. Jak vlastní Čech, tak německý Čech jsou sice Češi podle narození a země,
ale jinak se odlišují v mnoha ohledech. Tato nechuť nemá důvod v samotném srdci,
ale v neznalosti řeči [sic! - tzn. Češi neovládající němčinu - pozn. VV], rozdílnosti
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Dobrovský ještě v roce 1810 psal Kopitarovi, že češtinu man in Österreich lange für die Rebellensprach
ansah (BRANDL 1883: 118–119).
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charakteru a způsobu života a také v jiných, druhotných příčinách (RIEGGER 1795: § 57,
překlad VV).74

Nesamozřejmost znalosti češtiny mezi nevyššími reprezentanty českých zemí
dokládá K. I. Thám ve své Obraně (1783), v níž s nadšením komentuje aktuální situaci,
kdy arcibiskup A. P. Příchovský, rozený Čech, zná dokonale česky, jako tři čeští biskupové,
nejvyšší purkrabí hr. Prokop Lažanský mluví dobře a plynně česky, hr. Václav Thun,
komandant v Čechách, mluví česky rád (cit. dle SLAVÍK 1975: 250).
Za reprezentanta „lidového“, byť dosti atypického myšlení o jazyku můžeme
považovat např. F. Vaváka. Jako sprostý, neučený sedlák, který zná jen jediný, ten náš milý
mateřský český jazyk (VAVÁK 1907–1924, I/2: 106), se pozastavuje nad tím, že […]
nynější svět tak divně jaksi na náš český jazyk se obořil, že ho netoliko čísti, ale ním ani
mluviti nechce a snaží se jej dokonce potříti (ibid., I/1: 148), nebo že […] snad posavad
žádný národ tak hloupý není, aby se za ten jazyk styděl, který vlastní matka ozvučila
(ibid., II/2: 10).
Radikální

obrozenci

chtěli

v duchu

lingvocentrismu

dosáhnout

funkční

univerzálnosti svého jazyka. Oblast vyšších komunikačních funkcí však na přelomu
18. a 19. století náležela ustupující latině a nastupující němčině. Nejvyšší hodnotou
se stala funkčně stratifikovaná a diverzifikovaná čeština, která měla nahradit jiné jazyky
užívané Čechy, ať už pro jakékoliv.75
Jazyková praxe především tzv. první generace obrozenců byla odlišná. Dobrovský
jako klasicista používal pro vyšší komunikační funkce latinu a němčinu. Při práci
na svém slovníku přišel do kontaktu s regionálními vlastenci, kteří prováděli excerpční
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Antipathie der Böhmen gegen Teutsche: Die Abneigung der Böhmen gegen Teutsche bestehet noch zum
Theile, und erstrecket sich nicht nur gegen Ankömmlinge, sonder auch Eingeborene. Beyde, der eigentliche
Böhme und der Teutschböhme sind zwar Böhmen der Geburt und dem Lande nach, aber sonst in Mancher
Rücksicht sehr verschieden. Diese Abneigung hat nicht sowohl im Herzen selbst, als in der Unkunde
der Sprache, Verschiedenheit des Charakters und Lebensart, auch vorzüglich in anderen Nebenursachen
ihren Grund (RIEGGER 1795: § 57).
75 Pelcl ve svém dopise Zlobickému 20. září 1784 píše: Man nimt nämlich wahr, daß die Böhmen jetzt mehr
als sonst nach Büchern fragen. Doch finden sie an den alten Büchern immer mehr Geschmak als an den jetzt
geschriebenen. Die Ursache liegt am Tage. Jene sind rein und ächt böhmisch sowohl in Wörtern als auch
im Ausdrucke. Sind auch mehr nach dem genie der Nation geschrieben. Diese, die neuern, wollen ihnen nicht
gefallen, weil der Still nach der deutschen Art geformt is. Und ich gestehe, daß ich mir nicht getreue ein Buch
in Böhmischen Sprache zu schreiben, weil ich nun an das Deutsche mehr gewohnet bin, ob gleich
das Böhmische meine Muttersprache ist (cit. dle VINTR – PLESKALOVÁ 2004: 388–389).
Ve vědě proběhla o generaci později mohutná lexikální smršť, v básnictví se diskutovalo o jazykových
i versologických postupech atp.
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práce. Např. zbislavský farář František Vambera odpověděl (27. června 1801)
Dobrovskému na jeho dotaz, proč mu píše v češtině, následovně:

Proč česky píšu? Zapřisáhl jsem se silně, silně jsem se zapřisáhl, žádnému více
nepsati, se žádným více jinak nemluviti, kdo česky zná, nežli česky. Jestliže se to nám
Čechům od našich pronárodů posměšně vytýká, že toliko v cizích řečích sobě píšeme a mezi
sebou mluvíme, proč bychom nemohli tomu odvyknouti? Jest tomu snad tak těžko
odvykati? Já myslím, že ne, a proto jsem se zapřisáhl (cit. dle BRANDL 1883/2003: 104).76

Tendenční obrázek o jazykové situaci v Čechách přelomu století ukazující
ideovou přeměnu dobového klimatu v preromantismus podává Jungmann ve Dvojím
rozmlouvání o jazyku českém:

Pouhý Čech ode všech úřadů vyloučen jsa, ani tím mizerným nádenním pisálkem
býti nemůže, nýbrž jako tam v Egyptčanů ku pluhu neb šídlu otců svých zaklen jest,
zatímco cizozemec nadutý v správu zemskou a prospěchy jeho se uvazuje; aneb velkým
nákladem a prací k ouřadům ten klíč německý sjednati sobě musí, ve školách, očkovaný sice
němčinou, ale k tomu nejvíce hodných, aby i ten poslední znik vtipu českého udusily; […]
Lid český jest; panstvo, nechť sobě hovoří fransky neb chaldejsky [sic! dehonestující
metafora němčiny - pozn. VV] (rozumnější jazyk lidu svého milují), což na tom? že lid za to
je má, zač sebe vydávají – za cizozemce, a tím méně je miluje, čím méně od nich milován
jest. Však jim to špatně sluší, když s poddanými skrze své tlumače mluví, což vpravdě tolik
jest, jako by cizím uchem slyšeli, cizíma rukama jedli a cizích očí a nohou potřebí měli
a voditi se dávali, jako by slepí a chromí byli (JUNGMANN 1806: 335, 344; blíže srov. např.
RAK 1994, HAVRÁNEK 1963: 195nn., ZELENÝ 1873).

Vliv Herdera na Jungmanna je patrný – v jazyku je skryt celý myšlenkový obsah
národa a národní duše, jazyk je tvořen sumou všech znalostí, schopností a dovedností
jeho mluvčích i jejich výtvorů. Vítězí tím (preromantické) etnické a kulturní pojetí
národa. Jungmann uzavírá svá rozmlouvání shrnutím přání vystupujících postav, které
zároveň představuje shrnutí českého národního programu počátku 19. století: z oblasti
76

Sám Brandl (1883/2003: 104) interpretuje Dobrovského postoj k češtině následovně: zdá se, že také
odpor vlády proti všemu českému považoval za nepřekonatelný a že tudíž […] důvěry nabyti nemohl,
že národ tak nečetný, jemuž se vyšší třídy a vzdělanci odcizili, nátlak vládní kdy přemůže.
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jazykové politiky požaduje zavedení češtiny do škol a radnic, svornost (jazykovou,
a proto i národnostní) mezi Čechy, větší toleranci a ochotu učit se češtinu pro Němce.
Jungmannovské pojetí národa a jazyka rozvíjí např. Nejedlý. V jeho stati je
symptomatický především záměrný distanc od státu a dále chápání Čechů jako cizinců
ve „vlastní“ zemi. Vlastí není míněno Rakousko nebo Čechy jako jejich část, ale výhradně
Čechy (české království) v historické dimenzi spojené se samostatností a zcela ignorující
historické kořeny německy mluvícího obyvatelstva:

Vlast jest všeobecná matka, kteráž rovnou měrou děti své miluje, žádného rozdílu
mezi nimi nečiníc, kteráž tomu chce, aby vše v hojnosti bylo. […] při všem štěstí našem toho
nejpřednějšího a nejmilejšího [se nám] nedostává; že nejsme v vlasti naší, nýbrž v cizině.
[…] Ale jakž můžeme vlast milovati, jestliže ona nám nic jiného není, nežli jest cizozemcům,
jestliže ničeho nám neposkytuje, nežli toho, čehož i každému cizímu odepříti nemůže?
Slyšme tedy: Každý národ mateřským jazykem a mravy svými od každého jiného národu
se děli a podle těch dvou jedině ode všech jiných národů se rozeznává. […] Jestliže každý
člověk […] povinen jest upřímně a vroucně vlast svou, to jest: jazyk svůj mateřský a mravy
národu svého milovati, i všemožnou prací a snažností k zvelebení a rozšíření jich přispívati:
tedy hanebného, ošemetného i zlořečeného provinění se dopustí ten, kdož též vlasti své,
to jest: mravům a jazyku svému mateřskému uškodí a ubližuj[e] (NEJEDLÝ 1806: 5–16).

Jazykovou situaci přelomu století hodnotí jako problematickou jak Češi,
tak Němci, přičemž vidí různé důvody tohoto stavu – jedni v nucené germanizaci
shora, druzí v nedostatečném zájmu zdola. Zároveň se při tom osočují z vin, úmyslů
nebo přání radikálně jazykovou situaci změnit ve svůj prospěch a nepřipouštějí si
(až na výjimky – srov. např. Bolzano) možnost kompromisního pohledu na věc
a objektivního nebo alespoň objektivizovaného uvažování o jazyku. Jazyk se totiž stal
pod vlivem herderovských idejí politikem, ba co více – národním politikem.
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3.1.1.2. Žurnalistika

Klíčovým indikátorem jazykové situace de facto, který ilustruje malý zájem Čechů
o vlastní jazyk, je publicistika. V roce 1772 přestaly vycházet jediné české noviny
v monarchii,77 a to kvůli nezájmu čtenářů – měly pouze dva předplatitele v Praze a dva
ve Vídni (BERÁNKOVÁ 1970: 32).78 Cenzurní úřad za souhlasu dědičky Rosenmüllerovy
tiskárny předal návrh na zastavení novin guberniu. Gubernium si ovšem samo netrouflo
rozhodnout v tak ošemetné otázce, jako je zrušení jediných českých novin, a proto
se obrátilo přímo na císařovnu s následující žádostí: V dobrém uvážení věci pokládáme za
těchto okolností české noviny za zbytečné, protože jednak nemají odběratelů, jednak
zůstanou německé noviny, které odběratele mají, načež Marie Terezie odpověděla, že není
závady zastaviti tisk českých novin na tak dlouho, pokud se nenajde dosti milovníků jejich,
kteří by tiskařské výlohy s tiskem jejich spojené hradili. Není závady již proto, poněvadž
budou německé noviny nerušeně dále vycházeti (cit. dle VOLF 1930: 103). Proti tomuto
rozhodnutí nikdo nevznesl protest a nesnažil se ho zvrátit. Z podnětu J. A. Schneidera
došlo sice už rok poté (1773) k pokusu založit nové české noviny, ale na inzerát v Prager
Postzeitung se ozvalo pouze devět potencionálních předplatitelů (BERÁNKOVÁ
1970: 33).
Teprve po desetileté odmlce (za změněné politické situace) opět začaly české
noviny vycházet: Pražské české noviny (1782). O dva roky později odkupuje právo
na vydávání českých i německých novin od Rosenmüllerových pozůstalých J. F.
Schönfeld. Výkonný redaktor Kramerius, který údajně rozšířil obec předplatitelů
na 900,79 po sporech s vydavatelem odchází z redakce a zakládá vlastní Krameriusovy
císařské královské poštovské noviny (žádost z 15. června a povolení ze 4. července 1789;
BERÁNKOVÁ 1970: 51) přímo konkurující schönfeldským (blíže srov. např. HERBEN
1926, NOVOTNÝ 1973). Kramerius se více zaměřil na formativní stránku publicistiky
a věnoval více prostoru literárním a kulturním článkům a statím, čímž se mu podařilo
77

Rosenmüllerovy Pražské poštovské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející (1719–1772).
Uvedl to faktor tiskárny František Unger předvolaný na cenzurní úřad (BERÁNKOVÁ 1970: 32).
79 Dopis Pelcla Dobrovskému z 24. června 1789 (BRANDL 1883/2003: 234): Snad jsi se dověděl ze zprávy
Krameriovy, že bude od 1. července sám vydávat české noviny. Ale Schönfeld pokračuje ve svých, takže
budeme teď mít dvoje české noviny. Ale teď nevím, které budete odbírat, Krameriovy nebo Schönfeldovy? Tyto
píší dva Thámové a mnohdy někdo z typografie, který má právě čas… Kramerius chce dodávat i literární
zprávy, které mohou Čechy zajímat; i jeho styl je lepší. Měl u Schönfelda 900 odběratelů a doufá, že teď
pro sebe dostane pěknou jejich část. Doporučte ubožáka; on to nemohl už u hrubého Schönfelda vydržet.
Chtějí zde založit novou stolici pro českou historii. Van Svieten pomýšlí na to, že mi ji přidělí. Stane-li se to,
přijmu.
78
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vzbudit daleko více pozornosti mezi Čechy a získat je coby předplatitele. Vyvrcholením
žurnalistiky přelomu století byl první pokus o odborné periodikum vydávané v češtině –
Nejedlého Hlasatel český (1806), v němž své stěžejní teze publikovala celá obrozenecká
generace počátku 19. století.
V roce 1808 bylo skóre předplatitelů následující: Krameriusovy noviny 650, české
Schönfeldovy 200, německé Schönfeldovy 1.400 (PETRÁŇ 1990: 250). Objem
předplatného obou pražských českých novin nedosahoval ani dvou třetin německých.
Noviny

neplnily

pouze

funkci

informativní

a

popularizačně-odbornou,

ale zároveň sloužily jako oficiální věstník pro publikování nařízení, patentů, dekretů
a jiných oficiálních regulatorních aktů. Právo na tzv. Intelligenzblatt v češtině i v němčině
měl právě Schönfeld (získal ho v dražbě 21. ledna 1794 za 940 zlatých – srov. gub.
dekret č. 26835/1796).80
Žurnalistiku kolem roku 1800 můžeme charakterizovat jako dynamicky
se rozvíjející, a proto také nestabilní. Jednotlivá česká periodika často zanikala
pro nezájem čtenářů, oproti tomu německá byla poměrně stabilní. O to více docházelo
na stránkách těch českých k volání věrných vlastenců – zdůrazňována byla především
agitační a ideologicky persvazivní funkce publicistiky. Česky psané noviny se začaly
(minimálně co do svého slovníku) radikalizovat a využívat schematizovaných
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Když Schönfeldovy české noviny k 1. červenci 1819 zanikly, neexistovalo médium, které
by uveřejňovalo česká znění oficiálních regulací. Na to reagovali právně i jazykově uvědomělí čtenáři:
Bez ohledu na pozůstávající zákony oznamují se právní prohlášení i v těch vrchnostenských okršlcích, kdež
největší díl jen česky hovořících občanů se nachází, jedině v řeči německé a v novinách jen německých
obsažena bývají. Takovýto nemilý obyčej pohnouti musí každého přítele vlasti i spravedlnosti k žádosti té,
aby ode všech ouřadů českých krajin ten chválohodný zvyk uveden byl, všecka veřejnými listy oznámenu býti
mající právní prohlášení, kromě vyhotovení v mluvu německém úředním, vždy také i v obecné řeči české,
a sice novinami českými prohlásiti […] (GLAUBRECHT 1820: 79). Vdova po Krameriusovi proto žádá
gubernium, aby právo na Intelligenzblatt přešlo ze zaniklých českých schönfeldských novin
na Krameriusovy, protože se jednalo o jediné české noviny s dostatečným rozšířením v monarchii.
Gubernium k 1. 6. 1820 souhlasilo, ale Schönfeldova skupina protestovala: prý ubylo potřeby užívat
češtinu, protože všichni úředníci a většina soukromníků a obchodníků, kteří mají na právních textech
zájem, umějí německy, a proto považuje vydávání českých překladů za zbytečné. Samozřejmě se mu
jednalo o konkurenci a prestiž inzerce právních regulací a o nemalý zdroj příjmu (úřady za zveřejnění
nařízení obvykle platily): Die natürliche Erklärung jenes Umstandes (chabého inserování) liegt indess darin,
dass einerseits die Notwendigkeit und der Gebrauch der böhmischen Sprache sehr abgenommen, anderseits
aber alle jene Beamte und sogar der grösste Teil jener Privaten und Geschäftsleute, für welche
das Intelligenzblatt Interesse haben kann und muss, der deutsche Sprache mächtig sind und da sie selbst sich
durch vollständigen Ersatz ihrer Bekannstmachungen durch deutsche Intelligenzblätter vollständig
befriedigt sehen, ihre eigene Überzeugung auf andere übertragend, die Bekanntmachung in einem
böhmischen Intelligenzblatt wenn nicht für überflüssig, so doch für unnötig halten (cit. dle VOLF 1930: 215).
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jazykových postojů vůči Němcům. Myšlenka jazykové identifikace, a proto také národní
segregace zvítězila.81
Etablování česky psaných novin a odborných periodik představuje klíčový
symbolický i zcela praktický prvek národního obrození. Ukazuje jednak ochotu gubernia
a Vídně povolit samo vydávání, jednak reálný nebo potenciální postupně vzrůstající
zájem Čechů o tyto tiskoviny. Geneze česky psaného novinářství přitom ukazuje,
že první aspekt (přízeň správy a dvora) byl daleko samozřejmější než aspekt
druhý – zájem česky mluvícího čtenářstva.

3.1.2. Jazyk ve správě a soudnictví
Úřednictvo hrálo klíčovou roli při prosazení a provedení osvícenských reforem
a pro centralistickou správu se jeho kvalifikovaný a kvalitní aparát ukázal jako nezbytný.
V Čechách můžeme rozlišit úředníky státní (vídeňské), stavovské a venkovské městské
a patrimoniální. Právě mezi úřednictvem nejnižších instancí na lokální úrovni začaly
obrozenecké myšlenky rezonovat (PETRÁŇ 1990: 111).
Přestože osvícenské reformy zavedly hluboké změny do celého právního systému
habsburské monarchie, které platily následujících téměř 150 let, i do její společnosti,
jazykové legislativy se většinou nedotkly. I když myšlení o jazyku bylo i ve Vídni často
předmětem dílčích regulatorních aktů, na rovině de jure zůstávalo stále platné a účinné
Obnovené zřízení zemské.82 Drobné úpravy co do užívání jazyka v soudnictví provedl
až Obecní řád soudní. I přes poměrně vstřícnou, resp. pokračující legislativu 17. století je

81 Pamatujte, čeho třeba, aby (což Vám již tolikráte bylo opakováno) spanilý jazyk český před záhubou obstál,
národ český z divadla historie nebyl vymazán a vznešené jméno Čech v hubách Nečechů tak nectně nebylo
valchováno. Nenechejte se teprv k tomu zákony nutiti, co každému rozum káže, srdce radí, vážnost
k předkům poroučí. Černá lež jest a bezbožný klam, že by národ český nezahynul, třebať česky nepsal nečítal;
v přirození není skoku žádného, najednou nic nepojde - má-li národ zcela pojíti -, přestává se učit čísti
a psáti,- pak dáleji do své řeči víc a více slov cizích vtrušuje - českých vyobcuje -, jim posledně nerozumí, až se
dokonce poněmčí, to jest z českého národu v Čechách německým národem se stane. […] Zrádce jazyka jest
zrádcem předků (SEDLÁČEK 1818: 150–151).
82 Šolc uvádí zajímavý doklad rozporu situace de jure a de facto při zápisech do zemských desek: Biskup
olomúcký hrabě Hamilton, když mu roku 1762 tehdejší lenní sudí navrhl, aby na místě jazyka českého, „jemuž
prý soudcové již nerozumějí“, v řízení soudní a dsky manské němčinu uvedl, svolil k tomu návrhu,
ale ustanovil, aby se na památku při vkladech do desk zapisovala tato slova po česku: „Dne … stali se tito
vkladové:“; což zachováno až do roku 1848 (ŠOLC 1881: 291).
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v závěru 18. století patrný ústup od češtiny ve správě a justici.83 Dekrety z 80. let posilují
postavení němčiny, nicméně jejich účelem je především efektivní správa a výběr daní.
Proto např. byl dvorským dekretem z 1. února 1782 prohlášen německý text legislativy
za autentický, dekretem z 29. ledna 1784 bylo guberniu přikázáno tisknout patenty
v obou zemských jazycích zároveň, a sice ve dvou sloupcích, v prvním německy
a ve druhém česky, dekretem z 22. června 1789 byly prohlášeny za jazyky v zemi
obvyklé pro vkládání písemností do zemských desek němčina a čeština (v tomto pořadí),
podobně zasáhlo do jazykové legislativy nařízení Nejvyššího právního úřadu z 22. dubna
1803 stanovující, že jazyky v zemi obvyklé pro podání žaloby jsou němčina a čeština
(ŠOLC 1881: 325).
Nebyla to tedy opatření protičeská, ale prostátní. Němčina byla jazykem
Vídně, navíc po mohutném jazykovém, kulturním a literárním vývoji 18. století
disponovala rozvinutou správní, hospodářskou i vědeckou terminologií a mohla plnit
vyšší komunikační funkce (srov. KŘEN 1990: 42n.). Nicméně vzhledem k vládnoucímu
postbaroknímu historismu a specifické sociopolitické situaci v českých zemích bylo toto
nenápadné zavádění němčiny84 interpretováno opačně a začalo fungovat jako jeden
z rozvojových impulzů národního obrození.

3.1.2.1. Obnovené zřízení zemské

Základním právním dokumentem, který reguloval oficiální užívaní jazyků,
zůstávalo na konci 18. století stále Obnovené zřízení zemské, které vstoupilo v platnost
jako nová ústava pro Čechy v roce 1627, pro Moravu o rok později.85 V roce 1640 bylo
vydáno podruhé spolu s Novellae et Declaratoriae, které mírnily příliš vyhraněný
absolutismus a dále Obnovené zřízení zemské vykládaly (např. se pokoušely rozšířit jeho

83

Petráň (1990: 234) uvádí příklad Litoměřic: Tak např. v Litoměřicích se ještě v r. 1751 vedly městské
knihy česky, ale o čtyřicet let později na litoměřickém městském úřadu už žádný úředník česky neuměl.
84
Die „Nebeneinführung der deutsche Sprache“ war vielmehr eine wohlerwogene Maßregel
der Volksaufklärung und guten Verwaltung, die mit dem damaligen Aufschwunge der geistigen deutschen
Bildung zeitlich zusammenfiel […] (FISCHEL 1910: 34).
85 Královské patenty byly tištěny na regálním archu nahoře česky, dole německy. Všechna významná
dvorní nařízení mezi lety 1621–1644 překládal do češtiny Rafael Soběhrd (později s predikátem
Mnišovský ze Sebuzína), který Ferdinanda III. učil česky (ŠOLC 1881: 290).
Zřízení bylo vytištěno německy a český tisk zůstal nedokončen (byl zastaven u písmene F 1, uprostřed
listu 135).
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účinnost také na městské právo).86 Základní dopady Obnoveného zřízení zemského jsou
všeobecně známé: celkové posílení absolutismu, centralismu a zásadní oslabení principů
stavovského státu. V několika dílčích bodech se také reguluje užívání češtiny
a němčiny.87 Všechny se dotýkají procesního práva.88
Bylo umožněno podat tzv. řezanou ceduli (žalobu) nejen v češtině, ale také
v němčině, přičemž se zdůrazňuje bezpodmínečná nutnost, aby obě strany žalobě
rozuměly.89 Úřední řečí se stanovuje jak čeština, tak němčina (v tomto pořadí), tedy
v obou může být učiněno podání a bude veden spor po celou jeho dobu. Neovládá-li
obžalovaný stejný jazyk jako žalující, je spor veden dvojjazyčně.90 Z tohoto důvodu musí
být u zemských desek nejméně tři úředníci a v krajích alespoň jeden překladatel, kteří
plynně ovládají němčinu, kteří by přijímali německá podání, vyslýchali svědky atp.91
Vzhledem k těmto ustanovením bylo nutné sjednotit zápisy do zemských desek a dalších
úředních knih. Obnovené zřízení zemské nově nařizuje, aby se veškeré zápisy děly
dvojjazyčně (popř. u jiných oficiálních zápisů, smluv, závětí atp., aby si nobilita mohla
vybrat jazyk, v němž bude listina sepsána).92 K urychlení procesu (protože soudci

86

Jakož pak také, aby zřízení tato zemská a práva městská co nejvíce možné, spolusrovnána (cit. dle VAŠATÝ
1884).
87 Jedná se o články B 12, C 2-5, D 47, F 4 a J 6.
88 Tato oblast regulace zůstala v účinnosti až do roku 1781, kdy byl Josefem II. vydán Obecní řád soudní.
89 A mohau se budaucně takové řezané cedule netoliko v jazyku českém, ale i německém spisovati a straně
druhé odsýlati: však na ten spůsob, aby těm, o kterých se ví, že jazyku českého povědomí nejsau, též řezané
cedule v jazyku německém, a naproti tomu zase těm, kteří německé řeči neumějí, v řeči české, těm pak, jenžby
ani přirození Čechové ani Němci nebyli, v kterékoliv z těch dvau řečí posýlané byly (OZZ, B 12).
90 A poněvadž tomu milostivě chtíti ráčíme, aby řeč česká a německá v Našem dědičném království Českém
zároveň průchod a vzrůst svůj měla: protož spisové buď v české nebo německé řeči podáváni býti mají [...]
(OZZ, C 2).
Tudíž i toho při tom s pilností šetříno býti má, kteřížby té řeči, v níž allegata podaná jsau, povědomost měli
neb neměli; a kdyžby se taková akta německy podaly, tehdy aby od německého sekretáře nebo jiných
k německé expedicí náležejících osob, pakli česky, tehdy od českých, pospolu složena a přečtena byla. Jakož
pak také, cožby v jakýchkoli příčinách z kancelláře Naší české dvorské vycházelo, v tom vždycky stavu, kraje
neb osob, kdyžby vědomé bylo, žeby toliko samé české neb německé řeči užívaly, šetříno býti má (OZZ, F 5).
91 A poněvadžby se často přihoditi mohlo, žeby se spisové v jedné řeči sepsati a potom v druhé do saudův
podati a stranám propůjčovati měli: protož to milostivě naříditi chtíti ráčíme, aby ve všech krajích, iv jednom
každém, jistí přísežní překladači, jichžby strany bezpečně (k ním však docela zavázáni nejsauce) užívati
mohli, nařízeni byli (OZZ, C 5).
92 A kdež jsau se předešle obeslání do obzvláštních kvaternův při dskách zemských zapisovati: tak vždycky
takoví dva kvaternové založení a do jednoho z nich věci české a do druhého německé vpisovány
a registrovány býti mají [...] (OZZ, C 4).
[...] poněvadž po udušení a zahlazení té vzniklé rebelliae na větším díle cizozemci, obzvláštně pak národu
německého, statkův pozemských v držení jsau, jímžto od Nás k takovému zakaupení pro jejich dobré chování
a prokázání věrných služeb milostivě povoleno bylo, vyzdvihovati, rušiti a zase toto ustanovovati, nařizovati
a tomu chtíti ráčíme, aby jednomu každému na vůli bylo, smlauvy, trhy, kšafty anebo nětco jiného, kterau
kolivěk by mu se líbilo, z těchto dvauch, české a německé řeči, vložiti a zapsati dáti (OZZ, I 6).
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málokdy byli bilingvní) měl nejvyšší zemský sudí vytvořit radu pro česká podání a radu
pro německá podání (blíže srov. např. MALÝ 2003, KADLECOVÁ 2005).93
Čeština a němčina byly rovnoprávné jak jako vnější, tak jako vnitřní úřední
jazyky.94 Zásadním argumentem byla běžná praxe pramenící z prosazovaného
centralismu (Česká dvorská kancelář byla roku 1624 přesunuta do Vídně). Šlechtě byla
dána libovůle v užívání jazyka a zdá se být logické, že němčina vzhledem k politické
situaci začala v jejich politice převažovat. Byly tak vytvořeny právní předpoklady
ke státnímu bilingvismu a lze se domnívat, že Obnovené zřízení zemské nepřímo počítalo
na úrovni nobility se vznikem všeobecně rozšířeného bilingvismu individuálního.95
Proklamovaná jazyková politika se ovšem od té reálně vykonávané významně
lišila. Mohutné (uměle vyvolané) změny ve složení šlechty a měšťanstva zapříčinily také
změnu jazykové situace de facto. Z praktických, prestižních nebo ryze pragmatických
důvodů začala být jako lingua franca pro správu a soudnictví preferována němčina.
Nazývá-li tuto dobu starší historiografie germanizací, musíme dodat, že se jednalo
o individuální germanizaci dobrovolnou,96 která však nebyla zapříčiněna legislativní
bází Obnoveného zřízení zemského (blíže srov. VELČOVSKÝ 2012a).

93

A jakož My to milostivě obmýšleti ráčíme, kterakby obojí řeč česká i německá takový průchod měla, aby
všickni saudcové zemští jedné jako i druhé řeči povědomost míti mohli; ale poněvadž by to z počátku poněkud
za obtížné přišlo: protož z té příčiny, pro lepší a spěšnější fedruňk výpovědi, kdyžby se tak na saud zemský
zároveň české i německé věci podali, má nejvyšší sudí zemský nejvyšší úředlníky a saudce zemské na dvě rady
(jakž se to i při jiných slavných saudech zachovává) rozděliti [...] (OZZ, D 47).
94 Ferdinand III. vydal 26. listopadu 1644 zvláštní instrukci a řád pro pražský apelační soud. V článku XXII
se uvádí: Taktéž co se jazyka týče, milostivě tomu chtíti ráčíme, aby ve všem všudy, jakož stran Našeho král.
soudu zemského a všech jiných soudů v Obnov. zříz. zem. přikázáno, řeč německá jako česká byla užívána
[a spor v jazyce podání] zplna až do konce proveden (Verneuerte Instruction und Ordnung Ferdinands III.
dem hochlöblichen königl. Böhmischen Appellations-Tribunale. Nürnberg: Joh. J. Weingarten, 1712, cit.
dle VAŠATÝ 1884).
95 Důležitost této ústavy jakožto vyrovnaného právního rámce si jasně uvědomoval také František Palacký
(1848: předmluva): Stavové čeští a ouředníci státní nacházejí také v Obnovením zřízení zemském z r. 1627
pevnou hráz, kterouž překročiti jim ani nutno, aniž snad slušno jest.
96 Z analýz politické a jazykové situace po roce 1620 (např. KUČERA 1992) navíc vyplývá, že na vrcholných
postech v českém království nebyli v 17. století žádní cizinci, ale staré české katolické či ke katolictví
přistoupivší rody, které byly často také součástí tzv. dvorské šlechty ve Vídni. Nově přišedší šlechta
většinou nezískala významnou politickou moc.
76

Obrázek 6: Obnovené zřízení zemské a Novellae et Declaratoriae (1640), titulní list.

Obrázek 7: ibid., druhý frontispis.

3.1.1.2. Obecní řád soudní

Ihned po nástupu Josefa II. byla z jeho iniciativy provedena celá řada reforem,
které zasáhly všechny společenské vrstvy a umožnily společenský, průmyslový i správní
rozvoj monarchie (srov. např. BĚLINA 1993, URBAN 2003). Z pohledu jazykové regulace
otázky užívání jazyků nově (byť pouze částečně) definoval Obecní řád soudní (Allgemeine
Gerichtsordnung).
Byl vyhlášen císařským patentem z 1. května 1781 s účinností od 1. ledna 1782.97
Otázku užívání jazyků u soudu reguluje pouze § 13, který stanovil, že jednání má být
vedeno v řeči v zemi obvyklé (landesübliche Sprache).98 Tato obecná formulace měla
zabránit explicitnímu výčtu, navíc vzhledem k politické situaci výčtu značně
proměnlivému. Zároveň však způsobila mnohé interpretační nejasnosti. Problematickou
skutečností z hlediska textace je také použití jednotného čísla – řeč v zemi obvyklá,
nikoliv řeči. Vztah češtiny a němčiny před soudem nebyl tedy nijak regulován, a proto
se i nadále vycházelo z Obnoveného zřízení zemského (TOMEK 1898: § 90), které
konkretizovaly výklady a judikáty soudů všech instancí (např. nařízení Nejvyššího
právního úřadu z 22. dubna 1803, srov. také JUNGMANN 1849/1947: 159).
Poměrně okrajovou, ale vzhledem k výběru daní zásadní oblastí, kterou řád
reguloval, byl jazyk účetních knih. Ty měly být dle § 119e vedeny v němčině, italštině,
francouzštině nebo v řeči v zemi obvyklé.99 Z upřednostňování těchto jazyků je patrná
zahraničněpolitické i obchodní orientace monarchie závěru 18. století. Čeština není
na žádném místě explicitně zmíněna. Vzhledem k politickému pozadí centralizace
monarchie byla implicitní formulace dostatečná (srov. např. LOSCHEDER 1978,
RHEE 2005: 118nn.).
Vnitřním jazykem jednacím se však v duchu unifikace správy postupně stala
němčina (dvorský dekret z 18. května 1784). Nařízením apelačního soudu království
českého z 25. října 1785 bylo podřízeným soudům a právním zástupcům nařízeno,

97

Justizgesetzsammlung 1780–1784.
Beyde Theile sowohl, als ihre Rechtsfreunde haben sich in ihren Reden der landesüblichen Sprache
zu gebrauchen, und aller Weitläufigkeiten, Wiederholungen und Anzünglichkeiten zu enthalten (§ 13
Allgemeine Gerichtsordnung 1781).
99 Soll das Buch in Deutscher, Wälscher, Französischen oder in der üblichen Landessprache geführet worden
seyn. (§ 119e Allgemeine Gerichtsordnung 1781). Tuto oblast už dříve upravoval dvorský dekret z 9. 11.
1770 (srov. edice FISCHEL 1910: 28).
98
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aby bylo rubrum zpráv nebo soudních spisů opatřeno argumentem v němčině
(OSN 1888–1909: heslo Josef II.). Plnění tohoto nařízení bylo striktně vyžadováno
od všech soudů,100 přestože bylo v rozporu s Obnoveným zřízením zemským (srov. např.
ŠOLC 1881: 325nn.).101

Obrázek 8: J. G. Mansfeld: Hermes jako podporovatel rakouského obchodu
(Handbuch der k. k. Gesetze 1784/7, Vídeň 1786, frontispis).

100

Zajímavé jest v té příčině nařízení z 9. led. 1786 vydané pro Slezsko. Appellační rada Michal Schnitzer
vyšetřoval tam 4 soudy (v Johannisberku, v Těšíně, v Bělici a v Opavě) a seznal, že užívá se tam jazyka
polského a českého. Výsledek vyšetřování byl ten, že slezským soudům nařízeno jednati jen německy
(OSN 1888–1909: heslo Josef II.).
101 V souladu s Obnoveným zřízením zemským bylo nařízení z 9. listopadu 1783, že stejná jazyková pravidla
jako na zápis do zemských desek se vztahují také na přílohy. Jazyky nejsou explicitně zmíněny, pouze je
opět operováno s jazyky v zemi obvyklými.
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3.1.3. Jazyk ve školství
V osvícenském pojetí státu hrálo školství zásadní roli. Formativní složka výchovy
měla z mládeže vytvořit státu loajální a v nejobecnějším slova smyslu výkonné
občany.102 Ve středoevropském kontextu byla státní loajalita spojena s jazykovou
výukou a s ovládnutím němčiny jako státního jazyka. Např. dvorským patentem
z 22. února 1765 bylo českému guberniu uloženo přijmout opatření k rozšíření znalosti
němčiny mezi obyvatelstvem. V tereziánské době ovšem pokračovalo vyučování češtiny
jednak v primárním vzdělávání a v jisté podobě v piaristickém a jezuitském školství,
obvykle jako krasopis a pravopis (JELÍNEK 1972: 10). Dvorním dekretem ze 7. září 1765
se zavedla výuka češtiny na malostranské gymnázium, protože mládež ovládající svou
mateřštinu se prý snáze učí cizím řečem (HANZAL 1968: 318). Tereziánské reformy tedy
neznamenaly autoritativní zásah do kurikul, ale spíše je využívaly k prosazování státních
myšlenek za plného využití regionálních jazyků a jejich významu pro obyvatelstvo.
Idea centralismu, sekularismu, resp. katolického, ale státního, nikoliv řádového
dohledu103 a „státní humanity“ vedla ke stoupajícímu počtu nově založených škol, často
z podnětu dvorské nobility.104 Hlavní ideou se stal školský, resp. státní utilitarismus
a pragmatismus. 105
Po reformě správy ve 40. a 50. letech 18. století bylo přistoupeno také k reformě
školské soustavy na všech jejích úrovních. Centrem reformních snah byla od roku 1759
studijní dvorská komise spojená s osobnostmi van Swietena a J. I. Felbigera

102

Roku 1775 bylo v Čechách jen 14.000 dětí, které navštěvovaly školu, o deset let později jich bylo
už 117.733 a roku 1787 239.442 (OSN 1888–1909: heslo Josef II.). Počet škol však nekoreloval s počtem
dětí navštěvujících školy: v letech 1772–1775 jich bylo 1.479, v roce 1787 1.994, a v letech 1790–1798
2.601, což dokazuje význam tzv. skupinového vyučování v osvícenství (PETRÁŇ 1990: 133, srov. také
BENEŠ 2009: 156).
103 Srov. zrušení jezuitského řádu (1773) a s tím kauzálně spojenou reformu gymnázií (1775), blíže srov.
např. POLÁKOVÁ 2004.
104 Za všechny jmenujme především osobu K. Swéerts-Sporcka a jeho filantropické pedagogické aktivity
na lnářském, kostomlatském a lyském panství (srov. KUPKA 2009), J. N. Buqoye a jím zřízenou
Kindermannovu vzornou školu v Kaplici (srov. HANZAL 1964) nebo F. Kinského. Kinský ve svém spisku
o vychování šlechtické mládeže z roku 1773 píše: Máme vychovávati povahy pro skutečný život, muže vlasti
prospěšné, nemáme nerozumným vychováním mládež praktickému životu odcizovati. Mládež buď nejprvé
v mateřském, potom v cizích jazycích vzdělána. Čechovi musí býti mateřštinou jazyk český, jako Francouzovi
francouzský, Němcovi německý (cit. dle ADÁMEK 1878: 130).
105 Postavení učitelů bylo sice poměrně prestižní a společností oceňované a vysoce hodnocené, jejich
materiální zajištění však většinou nedostatečné. Kindermann na to upozorňuje ve svém dopise
J. Broumovi (1781): Učitel má být nejdůležitější osoba ve vsi, máme jich s ostatními provinciálními učiteli
asi 3000, k jejich platu ani z bancali, ani z Cammerali nic. Jezuitský fond je prý prodlužen. Jak má učitel žít,
když nemůže žít? Prius est vivere, deinde philosophari. Naši učitelé mají v průměru méně než nádeník, méně
než kočí. A přesto mají vychovávat a vzdělávat celou obec (cit. dle SLAVÍK 1975: 165).
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(srov. STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 87nn.). Komise vytvářela státní rámec, koncepci
vzdělávání, nicméně školská praxe byla svěřena jednotlivým zemským úřadům.
Unifikace školské soustavy a kurikul probíhala v závěru 18. století spíše opatrně (RÝDL
2010: 7).

3.1.3.1. Regulace jazyka ve školství

6. prosince 1774 (dvorským dekretem č. 1629) byl vydán zásadní dokument
pro školskou reformu – Felbigerův školní řád (Allgemeine Schulordnung für
die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in den säntlichen Kaiserlichen
Erbländern) s platností od roku 1775 (srov. např. ŠTVERÁK – MRZENA 1986, MORKES
2004). Symptomatické je adjektivum deutsche.106 Nejednalo se o užití slova ve smyslu
národním, ale státním, tj. ve státním zájmu. Zároveň opozitum latinský – německý
implikuje dichotomii elitní – všeobecný, lidový (PLACHT – HAVELKA 1934: 3).
Např. v části o normálních školách (§ 5, odst. c) se uvádí, že praktické předměty jako
hospodářství, zemědělství a řemeslo se mají vést v rodné řeči, stejně jako úvod
do latiny,107 nicméně vzhledem ke specifikům zřizování normálních škol je zřejmé,
že za rodnou řeč byla označena právě a jedině němčina: v každé zemi monarchie byla
zřízena školská komise,108 v jejím sídle byla založena normální škola jako vzorová státní,
a proto německá instituce. Jiné jazykové regulace řád neobsahuje. Z textu řádu je zřejmé,
že jazyková situace habsburské monarchie nebyla vůbec reflektována, ba byla
ignorována. Jazyková roztříštěnost byla chápána jako lokální (zvykový) kolorit, který je
(samozřejmě) překonatelný (FISCHEL 1910: 34nn.).
Studijní řád (Disziplinarvorschrift) pro normální školy (schválen dvorským
dekretem z 10. září 1782)109 operuje obdobně výhradně s německými školami
v Čechách, což budí na základě legislativy dojem, že zde české ani neexistovaly. Podobně

106 V předmluvě je uvedeno určení für gesammte deutsche Erbkönigreiche und Länder (dekret 6. prosince
1774 č. 1629).
107 Diese Lehrgegenstände sind die Sprachlehre in der Muttersprache (§ 5, odst. c) dekretu č 1629
z 6. prosince 1774).
108 Členem české komise se stal kaplický farář F. Kindermann nebo osvícenec a filosof K. J. Seibt. Pražská
normální škola byla otevřena 15. listopadu 1775 v bývalém jezuitském gymnáziu na Malé Straně
(ŠRÁMEK 1913: 140). Blíže srov. dvorský dekret ze 7. února 1781 o převodu majetku.
109 Celý název Studijního řádu zní Disziplinarvorschrift des Normalinstituts für die deutschen Schulen
im Königreiche Böhmen (dvorský dekret z 10. září 1782).
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také gymnaziální instrukce (ze 4. října 1781)110 uvádí výhradně němčinu a latinu. Z toho
především starší historiografie usuzovala, že existovala povinnost zavést němčinu jako
jazyk vyučovací ve všech školách všech typů a ve všech třídách. Tyto interpretace se
však pro primární vzdělávání ukázaly jako liché, dokladem čehož jsou minimálně
existující učebnice v českém jazyku nebo v česko-německé verzi, a to jak pro primární
vzdělávání, tak některé pro první ročníky gymnázií (JELÍNEK 1972; KEIL 1967: 34nn.,
JUNGMANN 1849/1947: 122n., WEISS 1906).111
Všeobecné chápání adjektiva deutsche ve významu státní dokládá také
Felbigerova Kniha methodní. Po dvou letech od svého prvního vydání v němčině (1775)
byla přeložena do češtiny, resp. vydána oboujazyčně (1777). Zatímco na jedné straně
čteme název Methodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen, na druhé, přeložené Kniha
methodní pro učitele českých škol (KM 1777: 1–2).112 Překlad deutsche – český se
vyskytuje v celém díle. Vzhledem k tomu, že je Kniha methodní překladem z němčiny,
neobsahuje v českém textu principy vyučování němčině – ty byly „automaticky“
přeloženy, resp. převedeny do českého kontextu na výuku češtiny. V příkladových
větách musel proto překladatel zapojit kreativně svou jazykovou reflexi. V části
o nutnosti rozvíjení gramatických znalostí žáků argumentuje následovně: Aber nicht
jedermann ist gewiß ob er sagen soll: er schreibt oder or schreibet (KM 1777: 282). To ale
však každý neví, říci-li má: oni dělaj, aneb oni dělají (KM 1777: 283). V německém
originálu je využito rozdílu vkladného e (indikativ - konjunktiv), v českém překladu
koncovky 3. osoby plurálu, tj. v obou jazycích problematicky pociťovaného jevu. Také
z tohoto příkladu můžeme vyvodit, že na triviálních školách, jimž byla Felbigerova
příručka určena, převažoval český jazyk vyučovací. Nicméně se lze se domnívat, že díky
svému bilingvnímu paralelnímu tisku měla Kniha methodní zároveň sloužit jako nástroj
akvizice pedagogické němčiny pro české učitele.113

110

Instrukce navazovala na úpravu gymnaziálního studia z roku 1775 (KOVÁŘÍČEK 1984: 8).
Srov. především gramatiky a slovníkové příručky F. J. Tomsy v česko-německo-latinských mutacích.
112 Obdobně také překlad sedmé kapitoly Von der deutschen Sprachlehre jako O české dobrořečnosti (KM
1777: 277): Die Wortforschung [Etymologie – Bem. VV] im eigentlichen Verstande gehört nur für Gelehrte,
und nicht für die Schüler deutscher Schulen; in diesen hat man genug gethan, wenn man der Jugend
die mancherley Arten der Wörter, und deren richtige Veränderung beyzubringen bemühet ist (KM 1777:
278). Vlastnoslovnost [etymologie – pozn. VV], dobře mluvě, patří toliko pro učený muže, ne ale pro žáky
českých škol, pro ty dostis jest, když se jim mnohonásobné způsoby slovců, a pravé jich ohýbání v známost
uvede (KM 1777: 279).
113 Tento záměr se nepodařilo zcela prosadit. Felbigerovo dílo se totiž ukázalo jako příliš náročné
a pro učitele triviálek složité, a proto z něj byly pořizovány různé deriváty – např. Jádro methodní knihy
(1789). Blíže srov. např. JELÍNEK 1972, MORKES 2004.
111
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Obrázek 9: Německo-české vydání Felbigerovy Knihy methodní (1777: 1–2).

Významným výzkumným problémem se tedy stává otázka vyučovacího jazyka,
potažmo statutu školy stanoveného na základě dominantního jazyka pedagogické
komunikace. V praxi právních dokumentů se rozlišují pouze dva typy škol dle jazyka –
školy latinské a německé.114 Josef II. svými patenty zakotvil do obecného povědomí
požadavek aktivního ovládnutí němčiny prostřednictvím absolvování (nebo alespoň
soustavného navštěvování) hlavní nebo normální školy jako podmínky pro připuštění
k vyššímu vzdělání i pro výkon řemesel (srov. ŠOLC 1881: 291–339, ARBES 1946:
104nn.).115 To se týkalo také poskytnutí případného stipendia na další studia.116
Statistiky závěru 18. století nerozlišují školy a žáky na německé a české, a proto nelze
vytvořit statistický přehled o vývoji daných typů škol, ale pouze o vývoji školské
docházky a počtu škol v Čechách, resp. Rakousku.117

114 Srov. např. nařízení ze dne 22. prosince 1785, že se povinné zprávy o činnosti škol mají zpracovat jak
o školách německých, tak o školách latinských.
115 Zu Handwerken sollen kuenftig die Landeskinder nicht eher aufgedungen werden, als sie nicht sich mit
Zeugnissen auszuweisen vermoegen, daß sie die Normalschulen wenigstens durch zwei Jahre besuchet haben
(dvorský dekret z 27. srpna 1787, na Moravě oznámen 30. srpna, v Čechách 3. září; cit. dle EDER
2006: 171).
116 Nařízení z 21. prosince 1780 uvádělo: Pur böhmische Aeltern sollen ihre Kinder, wenn sie Lust
und Fähigkeit besitzen, in die leiteinischen Schulen überzugehen, in die deutsche Orte schicken, um die
deutsche Sprache zu erlernen; ohne welche sie, so wie ohne erlangten Normalschulunterricht, auf Gymnasien
nicht angenommen werden (cit. dle EDER 2006: 176). Obdobně dvorský dekret z 5. února 1787:
Die Kenntnis der deutschen Sprache soll als eine Bedingung der Stipendien für das Künftige festgesetzet,
jedoch für jetzt die Familienstipendien davon noch ausgenommen sein (cit. dle EDER 2006: 177).
K roku 1787 existovalo v Čechách celkem 187 nadací určených pro různé sociální skupiny studentů
celkem podporujících 783 stipendistů souhrnnou částkou přesahující 45.000 zl. Nejštědřejší bylo
tzv. Ferdinandovo stipendium (6.000 zl. pro 20 chlapců z českých šlechtických rodin) existující od roku
1556, dále tzv. Jičínské (tj. původní Valdštejnovo) stipendium (3.500 zl. pro 70 jičínských nebo
novopakských měšťanů), Klementské (1.160 zl. pro 32 studentů z doupovského okresu) a Strakovo
(14.400 zl. pro 64 studentů z českého panského a středního stavu) (RIEGGER 1787).
Bez zajímavosti není ani Rieggrova předmluva, v níž se přímo hlásí ke státnímu patriotismu a vlastenectví:
Dem forschenden, patriotisch gesinnten Publikum wird es in mancherley Rücksichten angenehm seyn, jene
für die studierende Jugend bestimmte Stiftungen, nebst ihren wohlhätigen Urhebern, und den heilsamen
Absichten derselben, etwas näher kennen zu lernen, um eigentlicher zu wissen, durch welche milde Beyträge
die arme fähige Jugend in den Sand gesetzet wird, sich mittelsthätiger Verwendung in den Wissenschaften
zum Dienste des Staates auszubilden, und zugleich für die genossene Wohlthat zu danken
(RIEGGER 1787: 3).
117 V roce 1789 existovalo v Čechách 20 hlavních, 42 městských, 3 klášterní, 2.168 triviálních
a 23 židovských škol (KEIL 1967: 36).
Blíže o stavu škol za Josefa II. srov. jím nařízený popis obecných škol v království českém [pojem obecná
škola používá bez bližšího vysvětlení ve svém překladu ŠAFRÁNEK 1902, a proto nelze údaje v rámci
osvícenského školství blíže interpretovat]. Popis se uskutečnil v letech 1790–1798. Podle něj existovalo v
Čechách 179 obecných škol, z toho 151 veřejných a 28 soukromých (ŠAFRÁNEK 1902). Těmto údajům
však neodpovídá statistika in OSN 1888–1909: heslo Čechy – školy ani KEIL 1967: 36). Josefinský popis
lze chápat jako výhradně výběrový a spíše ilustrační než deskriptivní.
Školské statistiky jsou sice částečně dostupné, rozdělení triviálních škol podle jazyka vyučovacího však
není bezpečné – jazyk vyučovací, popř. jazyk rodný nebyl chápán jako relevantní kritérium pro statistické
účely závěru 18. století (srov. např. SOMR 1987: 154n.). První statistiky podle vyučovacího jazyka
primárního vzdělávání se objevují pro Moravu v roce 1808 (748 německých a 1.034 smíšených),
pro Čechy v roce 1828 (1.403 německých, 1.563 slovanských a 235 smíšených) (KEIL 1967: 37).
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Tezi o koexistenci češtiny a němčiny v pedagogické komunikaci podporuje
např. fakt, že na normálce byl katechismus od roku 1781 přednášen v češtině (WEISS
1906: 35) nebo že na normálku byli povoláváni učitelé z českých triviálek, aby se
zdokonalili v němčině. Už dříve (roku 1765 a 1770) bylo totiž dvorskými dekrety
stanoveno, že německý jazyk má ovládat každý učitel.118 Z toho lze vyvozovat nevalnou
úroveň jazykových kompetencí učitelů, a proto apriorní nemožnost jakékoliv
germanizace pedagogické komunikace.119 Na triviálních školách probíhala výuka
v češtině, byť s cílem akvizice jazyka státního a často pouze ve funkci jazyka
zprostředkujícího (srov. HANZAL 1968: 321). Výjimečně byli vyzdvihováni učitelé, kteří
dokázali na základě vlivu normálky vést vyučování oboujazyčně a přispívat tak
k rozšíření znalosti státního jazyka (jednalo se především o triviálky pražské).120
Situaci na triviálních školách konce 18. století barvitě charakterizují oficiální
školní deníky J. J. Ryby (vedené ve státní řeči).121 Ryba jako pečlivý kantor122 byl
seznámen se školskými reformami a aktuálními legislativními změnami a přizpůsoboval
jim své vyučování na triviální škole v Rožmitále pod Třemšínem. Nepřímo se zmiňuje
např. o akvizici němčiny: Nyní mluví v druhé třídě téměř všechny děti německy, píší podle
pravidel a rozumějí tomu, co čtou (1788; RYBA 1957: 67), se šťastným průběhem
118

Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht und die Verfügung getroffen werden,
dass nach Maß, wie ein Schulmeister abgeht, an dessen Stell ein solches Subjekt angestellet werde, welches
diese sprache kündig ist […] (dvorský dekret z 23. 2. 1765, cit. dle edice FISCHEL 1910: 27).
[Die] Deutsche Sprache [soll] jeder Lehrer kennen, weil er sonst zum Schuldienste nicht angenommen werden
kann (cit. dle EDER 2006: 82). V českých zemích však byla také stanovena podmínka, aby učitelé ovládali
oba zemské jazyky (ibid.).
119 Ve zprávě o stavu školství v Čechách v první polovině roku 1789 se uvádí: Um den böhmischen
Schullehrern, welche zu St. Heinrich in Prag in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, mehr Gelegenheit
zur Erlernung der deutschen Sprache zu verschaffen, hat man sie wöchentlich durch vier Stunden an die
Normalschule gerufen, wo sie den Uibungen deutscher Präparanden beiwohnten, und auch manchmal zur
Beurtheilung der gesehenen und gehörten Versuche aufgerufen wurden. Es gelang auch dadurch vielen
diesen Männer, in der deutschen Sprache einige Fortschritte zu machen, welches ilmen zur Erhaltung
der Bestätigungsdekrete ilires Dienstes von Seiten jder hohen Landesstelle Vorschub giebt (cit. dle edice
WEISS 1906: 166).
120 Ve zprávě o stavu školství v Čechách ve školním roce 1776/1777 se uvádí: In der Neustadt Prag, und
zwar an der Pfarrschule bei St. Heinrich wurde mit dem verbesserten Schulwesen eben noch dieses Jahr
angefangen. Der dasige Kaplan Herr Felix Rokita und der Lehrer Herr Lorenz Amort hatten sich mittelst der
Vorlesungen, denen sie an der Normalschule beiwohnten, so viele Kenntnisse gesammelt, daß sie nicht nur die
böhmische Jugend in beiden Sprachen unterrichteten, und sich gleich nach verstrichenem ersten halben Jahre
einer öffentlichen Prüfung mit vielem Ruhme zu unterziehen, sondern auch andre böhmische Katecheten und
Lehrer durch ihr Beispiel in die vorgeschriebene Lehrart einzuleiten im Stande waren, weswegen beiden eine
Zulage aus dem Schulfonde zuerkannt wurde (cit. dle edice WEISS 1906: 215). Vyzdvihováno bylo
dvojjazyčné vyučování A. Pařízka nebo I. Böhma (HANZAL 1968: 321).
121 Symptomatické je i řečové chování Ryby: deníky si píše v němčině, s rožmitálskou správou
ale komunikuje v češtině. Obhajuje josefínské reformy i nutnou znalost němčiny, ale jako „štokbém“,
tj. rodilý Čech, se na počátku 19. století obrací k obrozeneckému vlastenectví (srov. RYBA 1957).
122 To dokládá např. pochvalný dekret od královského krajského komisaře (1791) a použití jeho deníku
jako vzorového příkladu pro školskou praxi (RYBA 1957).
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[závěrečné] zkoušky z němčiny byli všichni přítomni přátelé školy spokojeni, neboť žáci
druhé třídy překládali před školními hosty celé periody, které jim oni dali k překladu
(1789; ibid.: 72), denně zjišťuji, jak děti pokračují v němčině. Ve své třídě napočítám více
než 30 psaníček, které obsahují jednak prosby nebo poděkování, jednak stížnosti na špatné
chování mnohých žáků. Lístky však musí být napsány německy a tento způsob učení se cizí
řeči je velmi prospěšný. Zkušenost učí, že si ji děti hravě osvojí, musí však mít dobrého
vůdce (1792; ibid.: 102).
Závěrečné zkoušky se na rožmitálské triviálce skládaly z následujících předmětů
(příklad z roku 1788; ibid.: 64):

-

ze znalosti písmen, slabikování a čtení spolu s příslušnými tabulkami
a pravidly;

-

z malého i velkého katechismu;

-

z biblických dějin;

-

z českého a německého pravopisu;

-

ze čtení v obou řečech;

-

z němčiny;

-

z pravidel slušnosti a

-

z počtů.

Ve výčtu Ryba poněkud neústrojně spojoval trivium v češtině se čtením a psaním
v němčině. Toto na první pohled nelogické navazování ovšem vycházelo z Rybových
originálních a inovativních učebních metod, kdy propojoval výuku obou jazyků, za což
byl svými nadřízenými ceněn. Školní komisař ho chválil za praktickou výuku němčiny –
nikoliv pouze za (tehdy běžné) předčítání německých textů (ibid.: 195). Rybův příklad
jasně ukazuje, jak bylo možné prakticky a bilingvně realizovat zásady triviálních škol
obsažené ve Felbigerově řádu s oficiální osvícenskou politikou závěru 18. století
v regionálním kontextu.
Při zachování stratifikace barokně-klasicistních komunikačních funkcí, měla
němčina implicitně a postupně vystřídat latinu právě prostřednictvím školského
vyučování v sekundárním vzdělávání.123 Dekretem č. 1773 z 11. ledna 1776124 bylo

123

Samotná Kniha methodní ještě operuje s latinou pro vyšší komunikační funkce (KM 1777: 373).
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výhradně pro Čechy nařízeno, že každý kandidát do latinské školy (tzn. původní
jezuitské, piaristické a jiné ústavy jako předstupně filozofických přípravek vedených v té
době latinsky) se musí prokázat vysvědčením z hlavní nebo normální školy,
tzn. z vyučování v němčině. Tím byla právně zaručena akvizice němčiny u budoucí
inteligence. Toto nařízení neplatilo pro ostatní rakouské země, z čehož lze vyvodit zájem
na změně jazykové situace v Čechách. Explicitně však ani němčina, ani jazyk státní
zmíněny nejsou (srov. ADÁMEK 1878: 97–104). Definitivní a explicitní povinnost
akvizice němčiny jako jazyka druhého vyplynula až z nařízení českého zemského
gubernia z 18. října 1776, v němž se ukládá následující: Německý jazyk má být žákům
vštípen učiteli také tam, kde je ostatně pouze česky mluveno (cit. dle EDER 2006: 88,
překlad VV).125 Příznačné je, že se nejedná o nařízení Vídně, ale českého gubernia.
Důvody takovéhoto postupu jsou z dnešního pohledu spíše nejasné – mohlo se jednat
o explicitní realizaci implicitní politiky Vídně, o svévolnou aktivitu českého gubernia
nebo o pouhou desinterpretaci adjektiva deutsche. Při analýze kontextu se jako
nejpravděpodobnější jeví první možnost – oblast školství byla totiž delegována
jednotlivým zemským úřadům, které měly povinnost ji rozvíjet podle stanovených
instrukcí.
Nařízení bylo upřesněno dekretem č. 1912 z 9. října 1777, kdy se jako podmínka
vstupu na vyšší učiliště uvádělo absolvování veřejných německých škol, popř. prokázání
znalostí obou řečí.126 Také tento dekret platil výhradně pro české království. Opět není
explicitně stanoveno, zda se jedná o latinu a němčinu nebo o latinu a jazyk v zemi
obvyklý. Přijmeme-li fakt, že se skutečně jednalo o němčinu a latinu (srov. např.

124

Künftig soll kein Kandidat in die lateinischen Schulen aufgenommen werden, wenn er nicht zuvor
ein Attestat seiner Fähigkeit von einer Normal- oder Hauptschule hat (dekret č. 1773 z 11. ledna 1776,
cit. dle TOMAN 1872: 132).
125 Die deutsche Sprache soll auch da, wo uebrigens bloß boehmisch gesprochen wird, von den Lehrern
den Schuelern beigebracht werden (cit. dle EDER 2006: 88).
126 Diese Prüfungen aber haben aus folgenden, zum Eintritte in die lateinischen Schulen unumgänglich
erforderlichen, Lehrgegenständen zu geschehen:
1. aus dem ersten und zweiten Katechismus aus der Religionsgeschichte, und Sittenlehre;
2. aus dem richtigen, und fertigen Lesen nicht nur des deutschen, sowohl, als des lateinischen Druckes
[sic! mluví se o tisku, nikoliv o textech – pozn. VV], sondern auch der Handschriften in beiden diesen
Sprachen;
3. aus dem Schön-Richtig-hertig- und zwar Diktandoschreiben in beiden Sprachen;
4. aus der deutschen Sprachlehre, wie solche für die Normal- und Hauptschule vorgeschriben ist;
5. aus dem zweiten Theile des in den deutsche Schulen eingeführten Lesebuches von der Sittsamkeit, oder
Rechtschaffenheit;
6. aus dem lateinischen Dekliniren, Kompariren, Koniugiren, und der kleinsten Wörterfügung;
7. aus den fünf Rechnungsspezlen in genannten und ungenannten Zahlen, sammt der Degel Detri.
(dekret č. 1912 z 9. října 1777, odst. 5 –13)
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JUNGMANN 1825, PELCL 1956: 27, BRANDL 1883/2003), vyplyne z dekretu
č. 1912/1777 také povinnost vykládat latinu na všech typech škol na pozadí němčiny,
tzn. je možno nařízení interpretovat jako pokus o odstranění role češtiny jako jazyka
zprostředkujícího (ŠRÁMEK 1913: 149).127
Středoškolská otázka němčiny jako jazyka zprostředkujícího latinu byla mohutně
prodiskutovávána. Už dvorským dekretem z 6. července 1771 (v Čechách oznámen
23. července 1771) bylo nařízeno, aby se při výuce latiny používalo jako doposud
češtiny, ale aby se zároveň pozornost věnovala němčině, tzn. aby výuka probíhala
vlastně trojjazyčně (EDER 2006: 106).128 Adverbium bisher (doposud) hraje klíčovou
roli při interpretaci nařízení. Vyplývá totiž, že čeština jako jazyk zprostředkující
v 18. století fungovala. Dokládají to také česky nebo částečně česky psané učebnice
latiny (JELÍNEK 1972: 6nn.).129 Jazyk zprostředkující je zásadní nejen z hlediska
výsledku procesu (jako akviziční kód), ale zároveň jako nepřímý objekt pedagogickodidaktického, a proto také vědeckého zájmu. Silně podporované a oficiálně
prosazované jazykové vyučování v době osvícenství tedy posilovalo jak jazykové
vědomí uživatelů jazyka vyučovaného, tak jazyka zprostředkujícího, a to
v provázanosti akvizičních (meta)jazykově reflektujících procesů.
Např. státní rada Gebler k systému výuky latiny poznamenal:

V tom souhlasím i tentokrát s hrabětem Khevenhüllerem, že latina se má podávat
německy, takže ti, kteří chtějí studovat, nepřímo budou vedeni k naučení se německému
jazyku, který je jazykem jejich vládce, úřadů a armády. Jedinec, který zná jen česky
a latinsky, bude špatným vzdělancem, pro stát bude zcela nepoužitelný a bylo by lépe,
kdyby zůstal u pluhu nebo obyčejného řemesla (cit. dle BĚLINA 1993: 54).

127

Dvorním dekretem z 3. listopadu 1770 bylo údajně uloženo s větší přísností než dosud pečovat
o rozšíření jazyka německého a bylo nařízeno do tří let vyučovat latinu ne na základě češtiny, ale němčiny.
Zároveň byla stanovena podmínka znalosti němčiny pro všechny gymnaziální vyučující (ŠRÁMEK 1913:
135; tento dekret se nám nepodařilo v Gesetzsammlungen závěru 18. století dohledat).
128 Die böhmische Sprache soll fürohin zwar so wie bisher bei Lehrung der lateinischen Sprache beibehalten,
nebst derselben aber auch die Emporbringung der deutschen Sprache zum Augenmerk genommen werden
(cit. dle EDER 2006: 106).
129 Např. Doležalova Orthographia Bohemo-Slavica (1742, 1795) nebo anonymní Krátká pravidla k latinské
řeči (1764, 1767, 1769, 1771, 1775) (blíže srov. JELÍNEK 1972: 6nn.), která vedle latinské gramatiky
obsahovala také kopmarativně českou. Výuka latiny tedy mohla záměrně sloužit k akvizici českého jazyka,
resp. k uvědomělému budování postojů studujících k češtině (srov. také AG-1851: 30).
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Gebler sám chápal provedená opatření v kontextu státního vlastenectví
a budování osvícené společnosti prostřednictvím císařova centralistického záměru.
Ve svém votum separatum z 2. srpna 1780 uvádí:

Uznávám zavedení němčiny právě pomocí škol nejen v Uhrách, ale i v Haliči za věc
na nejvýš užitečnou. Stát musí k tomu pracovati, aby byl znenáhla jediným národem.
K tomu ovšem potřebí jest celých století, aniž hodno násilí v tom užívati. A však stát žije
věčně, tj. přes všechny věky lidské, a protož panovník i státník maje to na mysli, nemá
na zřeteli míti krátký čas svého života, a má dle toho jednati (cit. dle ŠOLC 1881: 320).

Explicitní formulace o učení latiny na pozadí němčiny byla definitivně schválena
až za Josefa II. (dvorský dekret schválený ještě Marií Terezií 27. listopadu,
ale verifikovaný až Josefem II. 21. prosince 1780).130
Nařízení ze 14. září 1786 uvádí, že posud v žádném kraji (v Čechách) nejsou školy
naskrze německé, nýbrž každý kraj má také české, alespoň zčásti. Nařízení proto
přikazuje, aby uchazeči o úřady byli zkoušeni také z českého jazyka, který ve většině
krajů v zemi je ještě vždy nevyhnutelný (cit. dle SLAVÍK 1975: 216).131 Vyučovacím
jazykem na gymnáziích v nejnižších dvou třídách se nicméně němčina stala relativně
úspěšně (KÁDNER 1929: 65).
Nařízením z 12. července (patentem z 29. července) 1784 byla němčina
prohlášena za jediný vyučovací jazyk na rakouských univerzitách (kromě teologických
fakult).132 Tento akt měl nejen jazykově unifikovat univerzitní vzdělávání, ale zároveň

130

Při výuce latiny se má brát ohled auf die Uibersetzung aus dem Deutschen in das Lateinische, als aus
dem Lateinischen in das Deutsche […] (dvorský dekret z 27. listopadu, resp. 21. prosince 1780). Blíže srov.
např. STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 129nn.
131 Po čtyřiceti letech od schválení Felbigerova řádu proběhla revize základních dokumentů školství.
V roce 1805 byla (nejvyšším nařízením z 11. srpna 1805) vydána tzv. Politische Verfassung der deutschen
Schulen für die k. k. österreichischen Provinzen mit Ausnahme von Ungarn, Lombardie, Venedig und
Dalmatien. O tři roky později na něj navázal také Gymnasialkodex (1808). Mění se organizace školství,
typologie (vznik reálek s výhradním německým jazykem vyučovacím), financování i právní postavení
učitelů, nicméně jazyková politika zůstává zachována. O vzdělávání v národních jazycích se oficiálně
nemluví a tyto jazyky byly stále spíše pasivně trpěny a ignorovány (srov. např. HELFERT 1861: 469–472).
132 Reskript Josefa II. na studijní komisi z roku 1782 uvádí: Uebrigens ist die deutsche Sprache die wahre
Landes- und Muttersprache, in welcher man so gut Recepte schreiben in der Medicin, als Sillogismos
und Moralsätze anführen kann in der Philosophie, und in Jure machen die Advocaten ja ohnedies alle
Schriften in deutscher Sprache und wird auch also von Richtern gesprochen (cit. dle FISCHEL 1910: 40).
Nicméně už před tímto datem se němčina na pražské univerzitě jako vyučovací jazyk objevovala. Údajně
první systematické přednášky v němčině vedl sám Seibt na přelomu 60. a 70. let (PRAVDOMIL 1904: 114,
ARBES 1946: 101, z německé perspektivy WOLMAR 1943: 150).
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měl přispět k odluce vzdělání od zrušeného jezuitského řádu. Měl rovněž praktický
důvod – jestliže hlavní a normální školy a gymnázia byly vedeny primárně v němčině,133
nemohli si studenti osvojit latinu na takové úrovni jako němčinu, aby byli v latině
schopni studovat na univerzitě. A proto latinu na univerzitách měla vystřídat
němčina.134 Pokud si však měly obrozenecké kruhy vybrat mezi „jezuitskou“
latinou a „vídeňskou“ němčinou, volily regresivně latinu (srov. PETRÁŇ 1990: 147).
Oficiální jazykovou politiku Vídně ale nebyly s to ovlivnit.
Během vrcholného absolutismu se Vídeň pokusila aktivně ovlivnit jazykovou
situaci Čech prostřednictvím školství. V primárním vzdělávání (na triviálních
školách) se podařilo vytvořit podmínky pro povinnou akvizici němčiny jako cizího
jazyka (prostřednictvím ideálně bilingvních učitelů), ovšem nikoliv pro fungování
němčiny jako jazyka vyučovacího. Dopad edukační praxe hlavních a vzorových
normálních škol s německým jazykem vyučovacím byl kvantitativně spíše okrajový,
nicméně klíčový pro budování nové inteligence – jejich absolvování se stalo podmínkou
pro vyšší vzdělání. Sekularizovaná gymnázia byla transformována na státní, a proto
německá, stejně jako univerzity.

3.1.3.2. Stolice české řeči na pražské univerzitě

Na oficiální rakouskou jazykovou politiku reagovala stavovská desideria,
především jejich třetí spis datovaný v Praze 17. listopadu 1790, v němž české stavy
interpretovaly současný stav školství a žádaly větší prostor pro českou pedagogickou
komunikaci. Stavy se samozřejmě musely držet rétorických i pragmatických zvyklostí
dokumentů adresovaných císaři a respektovat státní politiku, a proto jediným jejich
argumentem proti němčině na gymnáziích jim byla pastorační praxe. Protože farnosti

Pelcl toto nařízení příkře odsoudil ve svých Geschichte der Deutschen in Böhmen: Mohlo by se říci, že nyní
v Praze není university, neboť Poláci, Uhři, Irové a Italové nemohou zde již studovati, protože nerozumějí
německy. Jest to pouze vysoká německá škola, a tak ani Čech, nenaučil-li se německy, nemůže na ní studovati
(cit. dle SLAVÍK 1975: 249).
133 Také Jungmann uvádí, že němčina byla do gymnázií uvedena v roce 1784 (JUNGMANN 1849/1947:
144).
134 Šolc (1881: 338) k tomu poznamenává: Na universitě pražské nařízeno přednášeti pastýřské bohosloví
s cvičením německým a českým (1806). V lékařství pouze umění porodnické pro pomocnice porodní
vykládáno česky vedle výkladů německých. Roku 1810 nařízeno, že má děkan fakulty medicínské býti
povědom jazyka českého při zkoušení porodních bab. Ve filosofii vykládalo se až do roku 1825 latinsky, potom
německy. Z poznámky lze vyvodit společenský statut jazyků, resp. jejich mluvčích. Srov. také WEISS 1904.
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jsou v Čechách většinou české, není znalost němčiny pro faráře tak důležitá, a žádají
opětovné zavedení výuky v latině a minimálně v Praze také v češtině:

Nemalou překážkou pro mládež k duchovním[u] ustavu se vzdělávající jest, že již
v humanitních třídách němčině přivyká, v latině se dostatečně necvičí, a že [se] jim filosofie
dokonce po německu přednáší; tím se stává, že mládež znalá pouze jazyka českého,
z dalších studií se zráží a tudíž nikdy k duchovnímu stavu nedospíchá, kdežto přece největší
část far v Čechách česká jest, a tudíž k nim potřebí jest osob, které jsou jazyka českého
úplně znaly (cit. dle ŠOLC 1881: 332).135

České gubernium doporučilo císaři odmítnout uvedené žádosti, protože v Čechách
stává již velmi málo pouze českých škol triviálních, a počet takových rok od roka ještě více
se umenšuje, zrovna tak jako počet pouze českých chlapců (cit. dle KALOUSEK 1892: 506,
srov. ARBES 1946: 104nn.)136 a místo toho zřídit v Praze stolici české řeči:137

Znalost řeči české poskytuje dojista mnoho užitku, a nelze popírati, že také
vzdělávání její v mnohé příčině zasluhuje pozornosti; avšak nesmí to býti na ujmu
a na úkor řeči německé; jako oni, kdo pouze česky mluví, svou mateřštinu důkladně znáti
a vzdělávati, ale také německy učiti se mají, rovněž měli by též oni, jejichžto mateřská řeč
jest německá, míti více příležitosti, řádně a soustavně češtině se naučiti. Prostředek k tomu
nezdá se býti ani příliš nesnadný ani příliš nákladný; neboť zvláštní úřad učitelský pro tuto
řeč, který by jeden z našich českých filologů ke cti, užitku a slávě národu a řeči české se vzíti
mohl, vyhovoval by úplně v hlavní věci všem těm přáním a účelům tak, jako jest
i na vídeňské universitě již od mnoha let zvláštní učitel české řeči ustanoven, a protože

135

Ein nicht geringes Hindernis für die Jugend, welche zu dem geistlichen Stand fähig und geneigt sein dürfte,
ist, dass sie schon in den Humanitätsklassen allein an die deutsche Sprache gewohnt, in der lateinischen nicht
hinlänglich geübt und die Filosofie ihnen gar nur in der deutschen Sprache vorgetragen wird, wodurch
die Jugend, welche bloss der böhmischen Sprache kundig ist, von der Fortsetzung der Studien
zurückgeschreckt wird und daher nie zum geistlichen Stand gelangen kann, da doch, wie es bekannt,
der grösste Theil der Pfarreien im K. Böhmen böhmisch ist, zu deren Besorgung Individuen, die der
böhmischen Sprache vollkommen kundig sind, erfordert werden (cit. dle TOMAN 1872: 203).
136 […] denn in den Gymnasien kann es keine bloss böhmische Jugend geben, weil keiner daselbst ohne
die Kenntnis der deutschen Sprache eintreten darf. Auch bestehen in Böhmen schon sehr wenige blos
böhmische Trivialschulen, und deren Zahl nimmt ebenso, wie jene der bloss böhmischen Knaben, von Jahr zu
Jahr noch mehr ab (cit. dle TOMAN 1872: 203).
137 Autorem tohoto dobrozdání byl pravděpodobně J. A. Riegger, srov. výše jeho výroky o češtině
(KALOUSEK 1892: 506).
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máme tolik učitelů řečí jiných, zasluhovala by toho tím spíše také řeč česká
(cit. dle BAČKOVSKÝ 1889: 4).

Dvorská studijní komise ve Vídni byla žádostí českých stavů rozdrážděna
a v protokolu z 6. dubna 1791 uvádí, že se na rozdíl od stavů, které pečují o jazyk Říma
a o provinční

řeč,

musí

zastat

všeobecného

národního

jazyka

v této

říši

(cit. dle KALOUSEK 1892: 506) a argumentuje vyučovacím řádem, kde je stanoveno,
že na gymnázium bude připuštěn ten, kdo se prokáže alespoň třemi lety docházky
do hlavní školy, tj. převážně německé. Také požadavek na samostatnou pražskou stolici
se jí zdál zbytečný – v Praze je dost obyvatel jazykově vybavených pro státní službu:138

Řeč českou vzdělávati jest ovšem slušno, ale bylo by nemoudrým, aby dálo se to
na ujmu němčiny, která den co den v dědičných zemích stává se potřebnější. Ve Vídni byla
zřízena stolice jazyka českého, protože tam nebylo možno jinak jazyku tomu se přiučiti;
v Praze by toto zařízení bylo skutečně zbytečným (cit. dle BAČKOVSKÝ 1889: 4).

Následnou návštěvu císaře v Praze využili čeští obrozenci k propagaci myšlenky
české jazykové výuky. Dobrovský přednesl Leopoldovi II. ve Společnosti nauk 25. září
1791 řeč zdůrazňující nutnost vzdělávání o češtině i v češtině, která podtrhává
strategičnost požadavků obsažených ve stavovských desideriích:

To mne popouzí jménem mnoha set tisíců k té nejponíženější prosbě, aby Vaše
císařská Milost národ český také při tomto předrahém dědictví jich předků, totiž při jeho
mateřském jazyku před neslušným nakládáním a nerozvážlivým nucením nejmilostivěji
chrániti ráčila. Ačkoli se zdá, že by veliký z toho prospěch z jedné strany pro obecní správu
vyplýval, když by všickni poddaní jednu a touž řečí mluvili, tak jisté jest to také z druhé
strany, že každé násilí v tom škodlivé bývá a že pravá politika a mnohdykráte všelikých
národů rozdílných jazyků co nejplatnějších prostředků k dosáhnutí oumyslů svých užívati
může. Já bych trpělivosti Vaší císařské Milosti zle užíval, kdybych tuto o potřebnosti
138

Od poloviny 18. století byla císařovna nucena zavádět vyučování češtiny na různých odborných
a vysokých školách. Důvodem byla snaha o efektivní správu monarchie – němčina byla sice jazyk správy
i vojenství, nicméně představitelé státu museli jistým způsobem komunikovat s obyvatelstvem jazykově
nevybaveným. Výuka češtiny byla zavedena na vojenskou akademii ve Vídeňském Novém městě v roce
1752, na vojenskou inženýrskou akademii ve Vídni v roce 1754 a na univerzitu ve Vídni v roce 1775
(srov. VINTR – PLESKALOVÁ 2004).
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českého jazyka pro všecky ouředníky a stavy v Čechách mluviti měl. Vaše císařská Milost
o šetření a vážení sobě našeho jazyka nejsilnější důkaz tím nám dala, že dle obsahu zlaté
bully Karla IV. a dle příkladu svého předka Ferdinanda II., kteréhož jeho syn Ferdinand II.
českou řečí vítával, dle příkladu císařovny a královny Marie Terezie, ana ve vojenské
akademii ve Vídeňském Novém Městě cvičení v českém jazyku nařídila a k tomu učitele
téhož jazyka na obecném učení Vídeňském ustanovila, též císaře Josefa II. slavné paměti,
kterýž naučení české řeči šlechticům v akademiích důkladně poroučel, některé ze svých
synů Jejich královské vyvýšenosti v něm cvičiti dáváte (DOBROVSKÝ 1792: 11–12).

Ztrátou českého jazyka by byla podle Dobrovského poškozena i dynastie, protože
všichni Slované, tedy i Češi, podporovali v těžkých dobách rakouský trůn. Nicméně závěr
řeči nebyl nakonec, údajně z obavy z přílišné smělosti, přednesen (SLAVÍK 1975: 217).
Dvorská studijní komise požadavek stavů sice zcela zamítla, oproti tomu dvorská
kancelář souhlasila s návrhem zřízení stolice české řeči na pražské univerzitě, což bylo
následně stavy vydáváno za jejich největší (nicméně do značné míry také jediný) úspěch
(ŠOLC 1881: 334).139 Stolice českého jazyka byla povolena 28. října 1791 a vyhlášena
guberniálním dekretem z 8. června 1792. Pelcl jako její první profesor byl do funkce
uveden 13. března 1793.
Pelcl ve své nástupní řeči rozpracoval argumenty pro změnu oficiální jazykové
politiky a pro aktivní akvizici češtiny. Nesly se v duchu státního vlastenectví
a pragmatického přínosu jazykových znalostí pro správu. Argumentoval jak prakticky
(společenský styk), tak historicky (historické právo), tak jazykově esteticky (čeština jako
jazyk vyspělý a dokonalý nemůže být odsouzena k zániku) (blíže srov. např.
PETRÁČKOVÁ 1984). Cílem jazykové politiky měl být dle Pelcla alespoň částečný
individuální bilingvismus dosažitelný prostřednictvím školství. A zatímco se Češi
německy učili na všech typech škol, Němci by se měli účastnit minimálně univerzitních
přednášek pro pochopení Čechů:

Zadruhé je [Čech – pozn. VV] už v normální škole nabádán k německému čtení
a psaní, jak jsem ukázal v Dějinách německého jazyka v Čechách. V latinských školách
139

Český sněm přijal císařovo svolení se zřízením stolice netečně. V protokolu z českého sněmu ze dne
16. prosince 1793 existuje pouze lakonický zápisek: Nr. 520 ddo praes. 20. Nov. 1793. Der I. Ausschuss leget
die eingelangte Denkschrift der Originalböhmen für die Verwendung der hochlöbl. Stände
zur Emporbringung der böhmischen Sprache zur Wissenschaft vor. Wurde zur Nachricht genommen
(cit. dle KALOUSEK 1892: 507).
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se cvičí celých pět let v této řeči, protože jsou teď všechna gymnázia německá, a učí
se zároveň latinsky. Na filozofii, kde jsou logika a metafyzika, dějiny a krásné vědy
přednášeny německy, dospěje k plnohodnotné znalosti této řeči (cit. dle TŘÍŠKA 1977: 263,
překlad VV).140

Obrázek 10: Veřejné oznámení o zahájení Pelclových přednášek na pražské univerzitě (PETRÁŇ 1990: 149).

Ve své nástupní řeči se Pelcl vyjádřil také k jazykové krajině, kterou chtěl svou
univerzitní činností kultivovat a jejíž dle Pelcla neutěšený stav je zásadním argumentem
pro důkladnější jazykovou výuku. V Praze totiž zaznamenal např. následující veřejný
nápis: Kdo by na těchto ovocných neb jiných stromoví uškodil, ten bude veřejným dílem
potrestanej (cit. dle TŘÍŠKA 1977: 268).

140

Zweytens wird er schon in der Normalschule, wie ich in der Geschichte der deutschen Sprache in Böhmen
gezeigt habe, zum deutschen Lesen und Schreiben angehalten. In den lateinischen Schulen, weil jetzt alle
Gymnasien deutsch sind, übt es sich ganze fünf Jahre in dieser Sprache und lernt zugleich Latein. In der
Philosohpie, wo die Logik und Metaphysik, Geschichte und die schönen Wissenschaften deutsch vorgetragen
werden, gelangt er zur vollkommenen Kenntniss dieser Sprache (cit. dle TŘÍŠKA 1977: 263).
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Pelclovy přednášky byly na filozofii označeny jako tzv. volné a měly budoucím
vzdělancům, kteří přicházeli do styku s česky mluvícím obyvatelstvem, doplnit
potřebnou jazykovou průpravu (srov. BAČKOVSKÝ 1889).141
Zájem o jazykovou výuku byl však jak ze strany Němců, tak ze strany Čechů
poměrně malý.142 Po Pelclově smrti byl na pražskou stolici uveden Nejedlý. Jeho
nástupní akademická řeč z 16. listopadu 1801 už demonstruje změnu paradigmatu:
od osvícenského klasicismu k národnímu (jazykovému) uvědomění a jeho záměrnému
budování:

Ale samotná národní hrdost nás žádá o práci na zachování a dalším formování naší
mateřské řeči. Když se zeptáte Angličana, Itala nebo Francouze, když se zeptáte všech
národů, zda mluví svou rodnou řečí, uvidíte, jak nadšeně jsou pro ni všichni zaujetí,
jak myslitelé trousí mezi nimi své poznatky, jak se je snaží přivést na nejvyšší stupeň
dokonalosti; jen my Češi chceme sami naší tak dokonalou, tak velkými přednostmi
obdařenou mateřskou řečí opovrhovat? (cit. dle TŘÍŠKA 1977: 278, překlad VV)143

Argumentace se změnila z pragmatické potřeby hladkého fungování státu
na národní hrdost, národní uvědomění a národní rozvoj „k dokonalosti“. Změna
paradigmatu zároveň ovlivnila požadavky na jazykovou politiku ve vztahu stát – národ.
Subjektivizace postojů k jazyku a jejich začlenění do „národního kánonu“
představuje nejdůležitější průvodní jev přelomu století.

141

Na zřízení stolice české řeči reagoval např. Jeník z Bratřic roku 1792: Ku konci téhož roku ustanovila
se učitelská stolice řeči české v českém hlavním městě pražském. Podivná věc! že v Čechách zrození, v Čechách
vychovaní Čechové svou vlastenskou řečí mluviti neumějí a teď teprva ve svém starém věku tuto národní
českou řeč pilně učiti se mají. I tak se to přece jednou uznalo, jaká to šeredná hanba, ano opravdové
prohřešení proti svému národu jest, rozeným Čechem býti a neumět slovíčka českého ze svých úst vypustiti.
Budiž Bohu sláva! Tak tedy přece snad jakási naděje jest, že si některý Čechák za pár krejcarů českou
abecedu koupí a z ní slovíčka některá česká šplechtati bude. Dejž to Pán Bůh! První učitel neb profesor řeči
české vyl vysoce vážený pan František Martin Pelcl, nejvznešenější Čech (JENÍK Z BRATŘIC 1947: 197).
142 Jak v nástupní řeči uvedl Pelcl, na české teologické pastorálce studovalo v roce 1793 ve třetím ročníku
24, ve druhém 19 a v prvním 20 posluchačů. Pelcl vypočítal, že pokud se zájem nezvýší, bude za 10 let
v Čechách chybět přes 500 farářů ovládajících češtinu (cit. dle TŘÍŠKA 1977: 267).
143 Aber der Nationalstolz selbst fordert uns auf für die Aufrechthaltung und weitere Bildung unserer
Muttersrpache zu arbeiten. Man frage doch Engländer, den Italiener, den Franzosen, man fragte alle
Nationen, ob sie ihre Muttersprache sprechen und man wird sehen, wie enthusiastisch sie alle für dieselbe
eingenommen sind, wie die Denker unter ihnen ihre Einsichten in der Muttersprache ausstreuen, wie sie sich
bemühen dieselbe auf den höchsten Grad der Vollkommenheit zu bringen; nur wir Böhmen allein wollen
unsere so vollkommene, mit so grossen Vorzügen begabte Muttersprache verschmähen? (cit. dle TŘÍŠKA
1977: 278).
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3.1.4. Shrnutí
Závěr 18. století je klíčový pro vznik postojů vůči jazyku, národu v moderním
slova smyslu i státu, jejichž konsekvence jsou i v současné společnosti živé. Zásadní
charakteristiky

jazykové

politiky

vrcholného

osvícenství

můžeme

shrnout

do následujících tezí:

Dochází ke změně paradigmatu chápání pojmu národ: od státního, unifikujícího
k historickému, jazykovému a partikulárnímu. Jednotlivé segmenty obyvatelstva se
s touto změnou identifikovaly nestejně rychle a nestejnou intenzitou, což vedlo
k jazykovým konfliktům, interpretačním nejasnostem i agitační aktivitě. Spojená
interpretace národa a jazyka dala spolu s barokním vlasteneckým historismem
vzniknout tzv. národnímu obrození.
Jazyková politika vychází z osvícenského absolutismu a centralismu. Hlavním
cílem byla unifikace území prostřednictvím unifikace obyvatelstva, tzn. vzdělání
a správy. Začala vznikat řada regulatorních aktů upravujících jazykovou politiku
monarchie. Většinou jsou formulovány nepřímo a implicitně. Zavádějí pojem řeči v zemi
obvyklé a adejktivum/adverbium deutsch chápou striktně státně, kvůli čemuž budou
pozdější (desinterpretující) historiografií označovány za germanizující, utlačující nebo
porobující.
Z analýzy názorů různých sociálních skupin závěru 18. století vyplývá,
že podpora a zájem Vídně o národnostní otázku v Čechách byly daleko zřetelnější
než zájem samotných Čechů. Dokladem toho jsou např. spory o české noviny té doby,
kulantní formulace jazykové legislativy, snahy o aktivní akvizici obou zemských jazyků
pro státně stěžejní skupiny nebo argumentace kolem zřízení stolice českého jazyka
na pražské univerzitě.
Základním dokumentem určujícím jazyk ve správě a soudnictví zůstává Obnovené
zřízení zemské zavádějící zásady státního (a utopisticky také individuálního) bilingvismu
do fungování státu. Ve školství se jedná o Felbigerův školní řád a studijní řád většinou
ignorující jazykovou situaci v českých zemích, ale zároveň dávající dostatečný prostor
pro svébytnou interpretaci a realizaci školské politiky.
Ve školství byla češtině přiřknuta role jazyka zprostředkujícího elementární
vyučování. Důvodem bylo jednak složení obyvatelstva (čeština zůstala vyučovacím
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jazykem na triviálních školách) a sociolingvistické chápání němčiny jako jazyka
pro vyšší komunikační funkce (proto se stala němčina vyučovacím jazykem částečně
na školách hlavních, plně na normálních, gymnáziích a univerzitách – s výjimkou
částečně české teologické pastorálky), který postupně z klíčových oblastí vytlačoval
latinu. Jazyková restrukturalizace a postojová reinterpretace ovšem zároveň zapříčinily
vzrůstající podporu tzv. jazykového obrození, které se vůči této unifikaci začalo
za změny paradigmatu národa vymezovat.
Role osvícenských školských reforem byla stěžejním impulzem pro rozvoj
obrozeneckých myšlenek. Teprve tlak na všeobecnou vzdělanost (ať už v jakémkoliv
jazyku) začal vytvářet podklad pro budování národní identity prostřednictvím záměrné
(kulturněhistorické) edukace. Pokus o „germanizaci“, resp. denacionalizaci144 školství
vedl k přesně opačným výsledkům, než bylo zamýšleno. Zatímco němčina ve správě
převládla spontánně, školství znamenalo natolik citlivou oblast, že snahy o změnu
jazykového modu začaly vyvolávat významně axiologické postoje k češtině, bez kterých
by tzv. „národní obrození“ ve stejné podobě pravděpodobně nevzniklo.

Osvícenství představovalo poslední epochu praktikovaného (a nikoliv pouze
hypotetického) státního patriotismu ve střední Evropě. Vlivem politických událostí
i filozofických, vědeckých a uměleckých podnětů se však na jeho základě budoval českoněmecký antagonismus vedoucí k národní/jazykové segregaci. Tím začala vznikat
specifická obrozenecká a později v pravém slova smyslu občanská společnost, která
do značné míry převzala právě stereotypy, vzorce chování a hodnoty etablované
za tzv. národního obrození.

144

Interpretaci politiky Josefa II. jako politiky denacionalizace poprvé rozvinul Toman (1872: 205n.).
Žádná z těchto [pobělohorských – pozn. VV] egyptských ran nebyla záměrně cílena proti etnickým Čechům
a Moravanům (vůbec ne Slezanům), nýbrž proti nim jakožto národům zemským, místní Němce v to počítaje
(KŘEN 1992: 51).
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3.2. Sonda druhá: polovina devatenáctého století (1848–1849)
V polovině

devatenáctého

století

došlo

v důsledku

souhry

politických,

ekonomických, sociálních i kulturních okolností k bouřlivému vývoji v celé Evropě.
Na pozadí konfliktu stál především konflikt státního absolutismu a nově se etablující
občanské společnosti (URBAN 1982, 2003, DUDEK 2007). Předpoklady k tomuto napětí
však byly vytvořeny už v osvícenství: centralizace státního aparátu, hospodářská
aktivita šlechty a měšťanstva, zrušení nevolnictví, to vše vedlo k postupné
restrukturalizaci společenského modelu, k tomu (střídavé) rušení cenzury, reformy
školství, rozvoj gramotnosti i všeobecné vzdělanosti, informační exploze (rozvoj
novinářství a krásné i odborné literatury v národních jazycích),145 vědomí a záměrné
budování národní identity atp. tyto procesy ještě podpořily. Inspirace francouzským
republikánským demokratismem byla zprvu zdůrazněna, avšak později nahrazena
anglickým liberalismem, jeho konstituční monarchií a kompromisem mezi aristokracií
a měšťanstvem vedoucímu ke vzniku nové nobility (blíže srov. KŘEN 1990: 69).
Přestože byla série revolucí ve všech zemích víceméně neúspěšná, znamenala klíčový
impuls pro rozvoj občanské společnosti i národního a národnostního uvědomění
a prosazování občanských, resp. národnostních práv.
Zatímco v ostatních evropských zemích byl pojem národ relativně pevně
a stabilně definován, v českých zemích docházelo od konce 18. století k herderovskofichtovské redefinici, v níž byla jazyková identifikace podmínkou sine qua non. Rozdílné
chápání národa se odrazilo také v rozdílné politické orientaci – velkoněmecká
a panslovanská (z níž česká reprezentace postupně střízlivěla) jazyková koncepce
versus

austroslavistická

státní,

která

však

narážela

právě

na

otázku

národnostní/jazykové koexistence (srov. ČERNÝ 2011: 51nn.).146
Stejně jako se prostřednictvím jazykové identifikace radikalizovali Češi,
docházelo k vyhrocení situace také mezi Němci, kteří Čechy posměšně označovali jako
145

V Čechách bylo v roce 1848 (bez rozlišení specifik, četnosti vydání, zaměření nebo „trvanlivosti“)
celkem 100 časopisů, z nich 41 českých a 59 německých (BENEŠ 1948: 24).
146 Es scheint also, daß der Begriff der Nationalität, welcher früher an den Begriff des Staates oder eines
gemeinsamen Glaubens gebunden war, jetzt mit dem einer gemeinsamen Sprache identitsch sein müsse
(EÖTVÖS 1851, cit. dle FROMMELT 1963: 17).
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megalomanské Čechomany nebo Ultračechy (Czechomanen – srov. např. GT 1845,
SCHUSELKA 1843, 1847, SCHOPF 1848a)147. Adjektiva český a německý se rázem stala
opozity. Koncepce böhmisch byla definitivně opuštěna a její zbylí přívrženci často
na stránkách tisku pranýřováni (srov. např. slavný výrok J. M. Thuna, anonymní útok
na L. Thuna v roce 1845,148 jeho spisek z roku 1849 a reakci celého politického spektra
na něj, obavu Němců před českými radikály149 atp.). Právě L. Thun se stal hlavním
šlechtickým představitelem austroslavismu argumentujícím státotvornou potenci
národního hnutí zdůrazňováním (a také implikací) jeho loajální rakouské orientace
(KŘEN 1990: 78). U tzv. národního separatismu přitom nešlo o odluku od Rakouska,
ale o uznání historických práv zemí, a to včetně práv jazykových. Tyto požadavky
vyrůstaly z uvědomělého odlišování historických a přirozených práv, resp. na jiné
dichotomické úrovni práv národních a občanských. Také z tohoto důvodu nepíše Palacký
dějiny Čech, ale Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, tzn. na základě jazykové
distinkce.
Palackého psaní do Frankfurtu definovalo českou politiku celé druhé poloviny
19. století. Přestože jeho pojetí nebylo protiněmecké, byl tak později zjednodušován.
Zatímco sám chápal Čechy a Němce jako dva rovnocenné národy, mladší generace začala
147

Někteří Němci zároveň zpochybňovali slovanskou národnost – není možné mluvit o národnosti, když
neexistuje slovanská nobilita, slovanská věda ani kultura: Es kam kein Bürgerleben unter ihnen [Slaven]
auf, und wo dieses nicht ist, da kann von Nationalbildung keine Rede sein (SCHUSELKA 1843: 203–204).
Aber jetzt ist Böhmen fast durchaus ein deutsche Land. Rein tschechisch ist nur der Bauer und Kleinbürger
in den mittlern und östlichen Theilen des Landes. Alle Gebildeten sind deutsch gebildet und in den schönsten
und gewerbreichsten Gegenden leben an zwei Millionen reiner Stammdeutschen. Unter diesen Umständen
wird es der kleinen Anzahl, die literarisch für das Slaventhum kämpft, schwerlich gelingen, eine originell
slavische Literatur zu entwickeln (SCHUSELKA 1843: 208–209). Diese [politische Bedeutung
des tschechischen Treibens – Bem. VV] besteht darin, daß dieses czechische Streben weit weniger einen
eigentlich nationalen als einen rein politischen Beweggrund hat. Es ist die Opposition gegen Oesterreich, oder
vielmehr gegen das Systém, nach welchem Oesterreich bewegt wird (SCHUSELKA 1846: 282). Ueberhaupt ist
es den Czechomanen nur um Namen, nicht um die Sache selbst zu thun (GT 1845: 10). Srov. slavný
Havlíčkův popěvek reagující na Schuselkovo pozvání na všeněmecký sněm do Frankfurtu: Šuselka nám
píše až z německé říše, bysme Němcům přišli pomoct, že jim kručí v břiše!
148 Tyto myšlenky, obsažené už v předešlých spisech, podrobil tvrdé kritice anonymní autor: Graf Thun
maßt sich übrigens sehr viel an, wenn er glaubt, man würde jenen Czechismus, d. i. die aufgedrungene
Schmach der Unbildung zu tilgen und würdig sich einzureihen den übrigen Völkern Europas, eine Gebilde
seiner Phantasie nennen und nicht aufhören, ihm ganz andere Tendenzen unterzuschieben. Weder
dem Slavismus noch dem Czechismus hat man bis jetzt anderweitige Tendenzen unterschoben. DIeser
Vorwurf trifft nur den Panslavismus und die Czechomanie; ob mit Recht oder Unrecht, darüber wird
die Zukunft entscheiden, obgleich wir uns rücksichtlich der Czechomanie bereits über die Unschädlichkeit
ihrer gegenwärtigen Bestrebungen ausgesprochen haben (GT 1845: 10). Was nun noch die Rohheit der
Czechen anbelangt, so scheint Herr Graff Thun ganz außer zu haben, daß nur böhmische Staatsmänner
an der Spitze der öffentlichen Regierung stehen, und daß die Mehrzahl der österreichischen Beamten
mit besonderer Vorliebe dem Böhmerlande entommen wird; oder will Herr Graf Thun die Rohheit oder
Feinheit eines Volkes und seiner Bildungsfähigkeit nur vom Standpunkte des gemeinsten Pöbels beurtheilen?
(GT 1845: 16).
149 Srov. německé postoje k české revoluci 1848 např. in PÜSCHNER 1998.
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zohledňovat kvantitativní aspekty a Němce chápala jako (do značné míry cizorodou)
menšinu v české zemi. Vyrůstá tedy zásadní konflikt, který bude implicitně přítomen
české politice až do rozpadu monarchie: kolísání mezi historickým státoprávnictvím
(Havlíčkova priorita Čechů a češtiny) a autonomismem či právem přirozeným (Palackého
rovnost obou zemských jazyků) (KŘEN 1990: 102).
Všechny tyto aspekty podporovaly konstituování svébytné národní politiky –
už se nejedná pouze o jazykovou emancipaci, ale o svébytný národně politický program,
jehož nedílnou součástí je „boj“ za národní práva. Všeobecný požadavek národní
rovnosti byl v Rakousku chápán téměř výhradně jako požadavek jazykový. Jako důkaz
rovnosti se požadovala aktivní akvizice obou zemských jazyků u veškerého obyvatelstva,
a proto zajištění stejného jazykového modu ve školách i úřadech (TOMEK 1848a,
1848b). Idea aktivního a plnohodnotného bilingvismu napříč společností byla v polovině
19. století spíše utopistická. Jazykové požadavky se za uplynulé půlstoletí radikalizovaly
– alfou a omegou bylo explicitní uznání češtiny jako druhého zemského jazyka a z toho
vyplývající požadavek vnějšího úředního jazyka a primární a sekundární edukace
v českém jazyku. Osvícenská idea funkční univerzálnosti němčiny byla dávno opuštěna.
Čeština díky masivnímu lexikografickému a gramatografickému (uměle vyvolanému,
nicméně víceméně úspěšnému) vývoji začala v očích obrozenců aspirovat na oblasti
vyšších komunikačních funkcí:

Mnozí chudinci na duchu, svou nedbalost o národní jazyk vymlouvati a svou
zpozdilost zakrýti chtíce, namítají: že českoslovanským jazykem daleko se nedojde, a že
němčinou mnohem dále se přijde. […] němčina se rozšířila pouze nevděčnými, národu
vlastnímu se odcizilými učenými, jenž pro samou učenost nevědí, kterého národa pole,
aby se vzdělanost mezi všelikými národy množila, vlastně by zdělávati měli a mohli
(KAMPELÍK 1847: 11).

Preference němčiny byla vydávána za zhoubný kosmopolitismus (KAMPELÍK
1847: 12) a záměrné nepoužívání češtiny pro literární nebo vědecké účely za zradu
na národu, za nedbání povinnosti svaté každého dědice, chce-li předků svých hoden býti
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(PRESL 1847: 20).150 Docházelo k silné sebeidentifikaci a k budování antagonismu my –
oni, naše – cizí, historické – umělé: Ano jazyk jest nejpevnější, nejsvětější vazba, srdce
veškerého obyvatelstva ku drahé vlasti poutající – jazyk jest základ lásky vlastenecké,
točna, v nížto se paprskové i sjednocené síly národa všecky soustřeďují (RIEGER 1847: 39).
Ve slavném spisku Úvahy o nynějších poměrech hledíc zvláště k Čechám (1849)151
požaduje Lev Thun absolutní rovnost obou národů (českého a německého), a proto také
obou řečí ve školství, správě a soudnictví:

My počítáme národnost k těm interessům, nad kterými státu nepřísluší žádného
vplyvu. Národnost jest přirozená přízeň, kterou zrozenci jednoho kmene k sobě cítí,
věrnost, s kterou lnou ke svému jazyku a k mravům svým[,] a snaha, aby ve všem, cokoli
postupuje postoupné rozvíjení člověčenstva spoluoučinkovali ve svých formách
(THUN 1849: 19).

Thun byl přívržencem rovnosti, ale rovnosti postupné, neradikální, zemské, které
musí být dosaženo dílčími, na sebe navazujícími kroky: Žádati v takovýchto okolnostech,
aby hned všechno všude bylo české, cokoli se jinde nachází, anebo jen co posud v zemi již
stávalo po německu, spůsobiti musí množství marných snah (ibid.: 43). Mluví tedy
v „národním duchu“, nicméně zdůrazňuje nutnost objektivnosti a nestrannosti a v dílčích
krocích

především

praktičnost

a

neutopičnost.

Právě

odstranění

přílišného

hodnotového, resp. postojového potenciálu jazyka a národnosti je pro Thuna cestou
k udržitelnému soužití Čechů a Němců (ibid.: 49).152 Tento intelektuálský (až rádlovský)
názor však zůstal víceméně osamocen a byl přehlušen radikalismem na obou stranách.
Významný dopad mělo publikování ucelených myšlenek politicky aktivních Čechů
v Havlíčkových Národních novinách, a to formou přístupnou masovému čtenáři. V dubnu

150

Nedávej se, milý vlastenče přemluviti, že řeč cizá člověka dělá učeného, ouhlednějšího, důstojnějšího,
ba i urozenějšího. Takovými důvody chtějí svůdcové svou tupost a neumělost jazyka sobě přirozeného zakrýti
a okrásiti (PRESL 1847: 22).
151 Srov. rozsáhlou reakci Havlíčka v Národních novinách (21., 22. a 23. srpna 1849), v níž
např. zpochybňuje stěžejní ideu rovnoprávnosti a upozorňuje na její vágnost: Někdo myslí, kupř. že již
to pro Čecha jest veliká rovnoprávnost, když není pro užívání svého jazyka potrestán! (HAVLÍČEK
1851/1971: 155).
152 Především budiž dána každému člověku i každému národu stejná svoboda, by se o svých silách vyvinoval,
kdekoli se nezvrhuje v rušení práv jiných, neboť i tato svoboda jest právo jejich, nech ji užívají moudře nebo
zpozdile. […] oučel, k vůli kterému se mluví, stůj vždy výše, nežli jazyk ve kterém se mluví (THUN 1849: 49).
K německé interpretaci Thuna srov. např. STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 177.
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1848 publikuje Havlíček celou řadu článků věnovaných národu a jazyku, které pak
do uceleného programu formuloval Tomek (1848a, 1848b):

První a nejhlavnější péče naše musí být o národnost, o jazyk. Bratři milí, nedejte
se svésti neupřímnými hlasy, kteří říkají, že to jen forma jest, jen věc postranní, že pro jazyk
a národnost nesmíme zapomenout na důležitější věci. Toť jsou hlasové neupřímných
skrytých nepřátel národu našeho. Největší svoboda národnosti není nic, protože jest
to svoboda jen pro cizé, pro utlačovatele a pány naše, ne pak pro nás. […] Kde ale váš jazyk
z ouřadů a škol jest vyloučen, tam odňata jest vám, tj. národu vašemu, více svoboda tato
než skrze policii a cenzuru. […] tam zavřen jest tuhým zámkem jazyk lidu, tam panuje
několik privilegovaných cizím jazykem a prodává lid ve vlastní zemi jeho. Povstane vás
několik přátel národu, podivnou náhodou vzpamatovali jste se, vycvičeni byvše
co služebníci jiného národu, že máte povinnost pečovati o lid svůj, chcete k němu mluviti,
abyste jej povznesli a povzbudili. Ale lid váš nerozumí vám, protože jeho jazyk,
jsa ustavičně jen v kuchyni a chlévě, nemá ani slov pro věci vyšší, ostatní nerozumní
a zlomyslní posmívají se vám, sami ti, o které se staráte, nevidí toho potřebu a neuznávají
vaše zásluhy (HAVLÍČEK 1851/1971: 13).

Havlíček spolukonstituoval mýtus o češtině jako poddanském jazyku, o vzkříšení
národa a jeho nesamozřejmosti a podporuje dichotomii my – oni. Herderovskou ideu
jednoty jazyka pak přivedl k dokonalosti: jestliže je jazyk utlačován, není nebo
nemůže být funkčně univerzální, je stejně tak nedokonalým, nekompletním nebo
popíraným samotný národ s tímto jazykem se identifikující. Tato teze se stane
klíčovou pro celou druhou polovinu 19. století.

3.2.1. Role jazyka v revolučním roce 1848
Vzhledem k propojenému chápání národa a jazyka docházelo už od března 1848
k verbalizaci národnostních, a proto také jazykových požadavků. Jejich vývoj přitom
kopíruje politickou situaci: od euforie března a dubna 1848 přes protivídeňské bouře
v červnu a politický paralelismus podzimu 1848 až k pokusu o opětovný centralismus
jara 1849. Málokteré legislativní normy přežily rok 1849, přesto představují zásadní
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mezník v české jazykové politice – byly systematicky definovány požadavky v občansky
klíčových oblastech školství a administrativy, a to samotnou českou stranou, která tyto
návrhy vytvářela. Vzniká tedy explicitní, paralelní politika – vídeňská a česká (ať už
pražská nebo kroměřížská), která se dle svého přesvědčení snaží vytvořit rámec
koexistence obou zemských jazyků. Prostřednictvím její rekonstrukce lze demonstrovat
tehdejší chápání jazyka, národa i společnosti.

3.2.1.1. Základní legislativní vývoj

Tzv. první petice svatováclavského výboru z 11. března 1848 ve svém prvním
článku obsahuje explicitní požadavek, aby pojištěna byla národnost Česká ve všech zemích
ku koruně České náležitých i aby obě řeči, Česká i Německá, v dokonalou rovnost mezi
sebou vespolek byly postaveny i práv stejných, jak ve školách tak i v úřadech (cit. dle edice
ČERNÝ 2007: 36).153 Zmínění školství a správy v takto klíčovém dokumentu
na exponovaném místě dokazuje význam těchto oblastí pro kulturní a politické záměry
a jejich soudobou hodnotovou interpretaci. Osmý článek pak požaduje znalost obou
zemských jazyků u úředníků: Aby se dosazovaly na úřady jen osoby takové, kteréž obou
jazyků v zemi obyčejných jsou stejně a úplně povědomy (ibid.: 37).
15. března 1848 císař slibuje konstituci a ve vyřízení první pražské petice
kabinetním listem z 23. března ukládá Pillersdorfovi v prvním bodě následující:
Vyměření Českého zřízení zemského C. II. o užívání českého jazyka má tam, kdež až potud
zouplna ve skutek uvedeno nebylo, svůj ouplný průchod míti se zvláštním zřetelem
na potřeby národu ve škole a ve vladařských ouřadech i místech, a kdež stává užívání tomu
protivného aneb předpisův, s tím se nesrovnávajících, má to zdviženo býti (ibid.: 93).
Druhá petice z 29. března, reagující na nedostatečné císařovy garance plnění
přednesených požadavků, zhuštěně opakovala a parafrázovala původní teze.154
Odpověď císaře, kabinetní list z 8. dubna, formuluje ve svém prvním bodě zásadu, o níž

153 Petice se v úvodní části diplomaticky vyjadřuje k soužití Čechů a Němců: Dva rozdílní národové
přebývají v požehnaném království Českém, ježto jest perla koruny Císařské Milosti Vaší; jeden národ, kterýž
jest původní a má první právo k zemi a ku králi svému, byl potud zdržován ode vzdělávání sebe i od užívání
stejného práva ústavy takovými, kteréžto neukazujíce se sice zjevně nepřátelsky, aniž přímo národnost
odjímajíce, vždy přece podlé povahy své k tomu směřují a za výminku požívání práv občanských pokládají,
aby se národnost původní Česká v jistém ohledu zapřela a odložila (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 35).
154 Bod 1 druhé pražské petice z 29. března 1848: […] dokonalé srovnání české a německé národnosti
ve všech větvích učení a správy v těchto zemích – jakožto základní státní zákon pro ně (cit. dle edice ČERNÝ
2007: 111).
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se bude opírat a jíž bude argumentovat veškerá legislativa druhé poloviny 19. století
(kabinetní list totiž na rozdíl od ústav nepozbyl platnosti). § 1 stanovuje, že národnost
česká budiž položena za základ tak, že se česká řeč ve všech větvích státní správy
a veřejného vyučování s řečí německou v úplnou rovnost staví, a § 9 že od nynějška mají
v Čechách všickni úřadové veřejní a všecky soudy obsazeny [obsazovány – pozn. VV]155
býti jedině osobami obojí řečí zemské mocnými (ibid.: 171).
List byl přijat s nadšením jak Čechy, tak Němci.156 Zásady kabinetního listu však
byly do ústavy z 25. dubna 1848 (tzv. Pillersdorfovy) včleněny pouze částečně a navíc
ve značně obecné formulaci. V § 4 se uvádí: Všem národům pojišťuje se neporušitelnost
národnosti a jazyka (ibid.: 249). Tato vágní formulace neposkytovala v očích Čechů
žádné garance ochrany jejich historických/národních/jazykových práv a byla chápána
jako pouhá (prázdná) proklamace.
Národní výbor mezi 29. dubnem, kdy byl rozdělen na 12 sekcí, a 26. červnem,
kdy bylo oznámeno jeho rozpuštění po svatodušních bouřích, vypracoval řadu návrhů
týkajících se jazykové politiky ve správě a školství. Především se jednalo o jeho šestou
sekci pro vyvedení zásady strany rovnosti řečí, v zemi panujících, ve školách i ouřadech
(ibid.: 201). Vzhledem k dalšímu politickému vývoji však zůstalo pouze u návrhů,
kterými se Vídeň nemusela řídit, a proto ani neřídila.
155 Z dikce kabinetního listu vyplývá, že se nejednalo o jazykové kompetence současných úředníků,
ale teprve nově jmenovaných. Požadavek aktivního bilingvismu všech zaměstnanců státu byl pohledem
Vídně příliš radikální. Proto smyslu listu více odpovídá překlad nedokonavým slovesem.
156 Na stránkách Bohemie interpretoval 14. dubna kabinetní list německý zástupce delegace do Vídně
Kliebert: Findet Ihr darin [in der Sprachengerechtigkeit – Bem. VV] etwas Unrechtes? Ich nicht! - Denkt
Euch, man hätte Eure Kinder in der Schule genöthigt, französisch beten und denken zu lernen, und man hätte
Euch bei Gericht auf Eure deutschen Bittschriften einen französischen Bescheid geschrieben! […]Was Ihr aber
für Euch wünschen würdet, müßt Ihr auch so billig seyn, Euerm Nachbar, dem böhmisch sprechenden
Landsmanne zuzugestehen. […] Wenn nun auch, wie es in der Absicht liegt, mit der Zeit die Schuleinrichtung
so getroffen wird, daß wenigstens in höhern böhmischen Schulen die Kinder nebenbei auch die deutsche
Sprache, und in höhern deutsche Schulen die Kinder nebenbei auch so viel böhmische lernen, um ihre
böhmischen Landsleute wenigstens zu verstehen, so habt Ihr doch ganz gewiß keinen Grund zu besorgen,
als ob der Böhme die deutsche Sprache seines deutschen Landsmannes unterdrücken wolle. […] Ihr und Eure
Kinder sollt deutsch bleiben, doch der Böhme, der bisher beinahe gezwungen wurde, deutsch zu werden, will
auch böhmisch bleiben, und nur durch einen zweckmäßigen Schulunterricht, vorzüglich in den höheren
Schulen, soll es dahin kommen, daß künftig der Deutsche auch den Böhmen, und der Böhme auch
den Deutschen verstehen lerne. (KLIEBERT 1848: 1–2).
Podobně volal po konstruktivním využití této příležitosti Schopf, který nabádal Čechy ke společnému
budování konstituce: Die böhmische Nation setzt das Vetrauen in Sie; sie wird aber auch den Gang Ihrer
Verhandlungen unausgesetzt verfolgen. Die freie Presse wird Ihnen das öffentliche Lob und den öffentlichen
Tadel verkünden, wird Ihnen aber auch manches Mittel an die Hand geben, manche Richtung auf der Bahn
vorzeichnen, die Sie zu verfolgen haben. Erfüllen Sie Ihre Bestimmung, dann wird das dankbare Volk
Böhmens Ihre weisen Beschlüße segnen und Ihre Namen den Nachkommen überliefern. Dagegen wird Sie,
wenn Sie die Ausführung des Guten zu verhindern, sich bestreben, sich in einen Parteienkampf einlassen und
so die Nation dem Zustande der Anarchie Preis geben, der Fluch des Volkes empfangen, und Ihnen
für die Zukunft eine bittere Existenz gewähren (SCHOPF 1848b: 22).
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26. září 1848 vypracoval říšský sněm první návrh nové ústavy, nicméně kvůli
vídeňským nepokojům na počátku října nemohl být ani schválen, ani projednán.157
Přesto obsahuje významný jazykově- a národněpolitický článek, který bude rezonovat
v následujících dokumentech. § 21 stanovuje, že každý kmen národní má neporušitelné
právo k zachování a pěstování národnosti své vůbec a jazyka svého zvláště. Rovné právo
všech v zemi obyčejných jazyků ve škole, v ouřadě i u veřejném životě pojišťuje se od státu
(cit. dle edice ČERNÝ 2007: 595).
Podobně nedokončen zůstal také návrh konstituce kroměřížského sněmu.158
Byl vypracován už 21. prosince 1848, ale do rozpuštění sněmu 7. března 1849
(císařským manifestem ze 4. března) nebyl zcela schválen. Navrhovaný § 21 obsahoval
poněkud jinou terminologii dokazující liberální a občanskoprávní smýšlení sněmu:
Všichni národové v říši jsou stejně oprávněni. Každý kmen má nedotknutedlné právo
k hájení a pěstování své národnosti vůbec a jazyka svého zvláště. Stejné oprávnění všech
jazyků v zemi obyčejných ve škole, v úřadě, ve veřejném životě zaručuje se od státu
(ibid.: 689). Návrh už nepočítal s rakouskou národností a s národními kmeny,
ale s rakouskou

státní

příslušností

a

jednotlivými

národy.

Tento posun

byl

pro konstituování právního vědomí i národní identity více než důležitý, protože
ukázal postupnou, ale trvalou odluku od jakékoliv formy státního patriotismu,
resp. od „nadnárodní“ identity.159
Spolu s manifestem o rozpuštění kroměřížského sněmu ze 4. března 1849 vydal
císař také oktrojovanou (tzv. Stadionovu) ústavu. Jazyková práva upravoval § 5:
Všickni národové mají rovná práva, a každý národ má neporušitelné právo k chování
i vzdělávání národnosti své a svého jazyka (ibid.: 810). V tzv. základních právech,
tj. ve specifikaci ústavy pro neuherské země, byla definována i pravidla stanovení jazyka
vyučovacího: O obecní národní vzdělání má se pečovati veřejnými ústavy, a sice v částkách
zemí, kdež smíšené obyvatelstvo přebývá, spůsobem takovým, aby i národní kmenové,
jsoucí v menšině, prostředků k pěstování svého jazyka a ku vzdělání se v něm potřebných

157 F. L. Rieger při projednávání jednací řeči sněmu 11. září pronesl: Není žádného privilegovaného národa.
[…] Činíme sice tento ústupek ve prospěch zachování mocnářství a užíváme němčiny; ale nepochybuji ani
na okamžik, že mám právo užívati svého mateřského jazyka českého. Národnosť jest právo tak posvátné
a přirozené jako osobní svoboda. Není také žádné státní řeči, a takové výsady jednoho národa nikdy neuznám
(cit. dle ŠOLC 1881: 369).
158 Není bez zajímavosti, že jednacím jazykem kroměřížského sněmu byla němčina, byť ne explicitně,
ale výhradně z praktických důvodů (KŘEN 1990: 132).
159 Jeden z pozměňovacích návrhů zvažoval dodat větu Žádné národnosti nedopouští se politické přednosti
před jinými (ČERNÝ 2007: 689).
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nabývali […] (ibid.: 828). Oktrojovaná ústava byla po euforii z kroměřížského sněmu
velkým zklamáním.160
Následně Vídeň intenzivně pracovala na zemské ústavě pro české království.161
Císařem byla schválena 30. prosince 1849, ale zveřejněna ve Vídeňských novinách
až 3. února 1850 [sic!]. De jure byla opět uznána rovnoprávnost obou národností. § 3
uvádí: V zemi bydlící národové jsou rovně oprávněni, i mají neporušitelné právo k hájení
a zvelebování své národnosti a řeči (ibid.: 997).
Tři silvestrovské patenty z 31. prosince 1851 zavedly opět prvky císařského
absolutismu. Zrušily tzv. Stadionovu oktrojovanou ústavu a potvrdily pouze zrušení
poddanství a rovnost občanů před zákonem, kteréžto dva body lze považovat za jediné
významné a hmatatelné výsledky revoluce 1848–1849. Jedinou jazykově právní
legislativní normou platnou po roce 1851 zůstal kabinetní list císaře Ferdinanda
z 8. dubna 1848 (blíže srov. GUMPLOWICZ 1879).

3.2.1.2. Čeština a němčina během revolučního roku

Euforie března a dubna 1848 v sobě (alespoň na moment) sjednotila české
a německé postoje vůči Vídni, což se odrazilo také na vnímání českého a německého
národa a jazyka. Zájem o akvizici češtiny jako druhého/cizího jazyka podle tehdejší
publicistiky vzrostl: České mluvnice mají nyní většího než kdy jindy odbytu, znamení to
upřímného přání jak Čechů, tak Němců, zanedbaným svým povinnostem k našemu jazyku
podle možnosti ještě zadost učiniti (Květy, 15, 1848, č. 40, 1. 4.: 178).162 Byly zakládány
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Po vyhlášení ústavy se i česká společnost začíná daleko více diverzifikovat. Císaři jsou adresovány
jak petice proti ní (ze 3. a 11. dubna 1849), tak vyjadřující jí podporu (z 2. května 1849) (blíže srov. edice
ČERNÝ 2007: 876nn., 883nn., 895nn.).
161 K vypracování zemské ústavy na základě ústavy říšské byli osloveni Brauner, Palacký, Pinkas, Plaček,
Strobach a Trojan. Plaček jako politický úředník musel pozvání přijmout, z ostatních tak učinil pouze
Brauner, což bylo interpretováno jako jeho souhlas s oktrojovanou ústavou. Po svém návratu z Vídně
vydal v Národních novinách rozsáhlou obhajobu, vč. zveřejnění svého návrhu (NN, 2, 1849, č, 73, 27. 3.).
Na základě struktury ústavy ze 4. března navrhl následující konkretizace:
§ 2: Oba národové v této zemi aby měli stejné neporušitelné právo k zachování národnosti své a užívání
jazyka v ouřadech a u veřejném vyučování. Správce království (Statthalter) aby byl muž záležitostí království
českého a obojí řeči náležitě znalý. Ouřady, kteréž se vztahují na díly země oběma národy obývané, aby se
toliko lidmi obou jazyků znalými obsazovati směly. Jak při uvedení vyučování v obojí řeči znalosti jazyka
přibývati bude, má se na sněmu zemském čas po čase, např. vždy v 3. roce v uvážení vzíti, kterak toto pravidlo
provedeno býti má a které snad výminky se připustiti mohou (ibid.).
162 Jednalo se o mluvnice nebo jiné praktické příručky Dobrovského, Jungmanna, Nejedlého, Kampelíka,
Hanky, Tomka, Malého, Vaňka, Proschka, Zieglera, Kysely, Filcíka aj.
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čtenářské spolky, které si daly za cíl zvýšit gramotnost v druhém zemském jazyku
jak pro řadového občana, tak pro úředníky (např. v Praze, v Litoměřicích, v Jičíně atp.):

Na požádání úředníků státní účtárny (Staatsbuchhandlung) a s přivolením jejího
představeného přednáší jim p. Vávra, official u téhož úřadu, český jazyk, pro Čechy
a pro Němce zvláště po třech hodinách za týden. Zapsaných oučastníků obojího druhu
počítá se již as 60. Ouředníkům fiskálním přednáší na jich požádání p. Neubauer český
právní sloh. Tak je i po privátních hodinách v českém jazyku silnější poptávka. P. Wocl
zavedl ve svém ústavu pro hochy rovněž přednášky o češtině a více jiného se chystá. Zajistě
potěšitelné znamení, jak větší obecenstvo rovnosti a svornosti obou národností v Čechách
rozuměti počíná (Květy, 15, 1848, č. 40, 1. 4.: 178).

Po prohlášení ústavnosti 15. března 1848 vydaly Pražské noviny provolání
k obyvatelstvu, v němž agitovaly za počeštění jazykové krajiny: Všichni věrní Čechové
jak v Praze, tak na venkově se tuto napomínají, aby ke cti nové konstituce svoje německé
firmy, štíty a vývěsky zrušili a české si vivěsili [sic!], aby se tak s námi vnitřně i zevně stala
důstojná změna (PN, 1848, č. 23, 19. 3.). Hned v následujícím čísle však Pražské noviny
mírnily své vyjádření: Někteří naši němečtí spoluobyvatelé lekají se článku, jejž nedělní
české noviny stran zřizování českých štítů a nápisů přinesly. Nebojte se, není to žádná
válka, žádné nepřátelství, není to tak myšleno, jak se třeba na první pohled zdá anebo
vykládati může. Že dosavadní způsob krámských vývěsků a tabulí, dle něhož by Praha
do kořán německým městem býti musila, přestane, že se i v tom rovnost učiní, kdož
by pochyboval? Slušnost toho musí každý uznati (PN, 1848, č. 24, 23. 3.).
Zavládlo všeobecné a spontánní nadšení vedoucí v extrémních případech až
k násilnostem. Němci se na Havlíčkův návrh uvědomělé čechizace jazykové krajiny dívali
s rezervou a s nedůvěrou.163 Její záměrné ovlivňování (byť ne prostřednictvím explicitní
legislativy, ale žurnalistickým provoláním) představovalo klíčový krok ve výkonu
jazykové politiky.
163

Die Preßfreiheit hat sich im ersten Augenblicke in einer Art entwickelt, welche die größte Besorgniß
erregen mußte. Abgesehen von den vielen Flugschriften, Bildern, welche den Monarchen, seine Minister,
die Staatseinrichtungen und auch die Religion tief herabwürdigten, so traten auch noch Schriftsteller mit
Aufsätzen in öffentlichen Blättern auf, welche das enge Band zwischen Herrn und Unterthanen, zwischen
den Nationalitäten in Böhmen, nämlich den Czechen und Deutschen bedrohten. […] so hat Hawlíček
das literarische Organ der Ultraczechen, die Slaven in Böhmen aufgefordert, sich in allem nur der
czechischen Sprache zu bedienen, und sogar die Cassirung der deutschen Auffschriften auf den
Verkaufslokalitäten angetragen (SCHOPF 1848a/1: 19; blíže srov. PÜSCHNER 1998).
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Obrázek 11: Titulní stránka Pražských novin z 19. března 1848.

O tři roky později, po nastolení bachovské pevné ruky, si Havlíček (1851)
povzdechne: Zda-li jest rozdílu mezi dobou předbřeznovou a nynější? Kdo loni vyvěsil
českou tabuli, letos ji schoval, shledávaje větší prospěch při německém nápise. V krámech
dostaneš jako jindy na českou otázku německou odpověď (cit. dle HORA-HOREJŠ
1998: 203).
Nadšení z cesty ke konstituci bylo oboustranné: čeští a němečtí spisovatelé
prohlašují svornost (prohlášení z 20. března 1848),164 to podporuje také výzva předsedy
českého gubernia Stadiona (24. března 1848), revoluční písně oslavují jedno tělo,
tj. jednu zemi Čecha a Němce (tato metafora byla údajně poprvé použita někým z davu
na Svatováclavském shromáždění; VOCEL 1848a), a ukazují idylický obraz obou národů
jdoucích ruku v ruce.165 Frič (1957: 394) vzpomíná, jak se po mši166 na Koňském trhu
19. března zpívala následující píseň:
164 První bod prohlášení spisovatelů českých (ve smyslu böhmisch) z 20. března 1848: aby svornost mezi
obyvatelstvem českým i německým ve vlasti naší, tyto dni šťastně se objevivši, nebyla rušena; nýbrž udržela
se pevně, a to na zásadě úplné rovnosti, tak aby ani Němcové před Čechy, ani Čechové před Němci neměli
přednosti žádné; protož horlení a domáhání se strany české, aby této rovnosti ve všem teprv skutečně účastni
se stali, nebude za rušení té svornosti považováno (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 77). Blíže srov. např.
pamětnický pohled in TOMEK 1904: 259nn.
165 Česká píseň: Čech a Němec jedno tělo duchom času spojeno, co se v minulosti dělo, v nepaměť
buď pohřbeno. Vstaňme, ruce si podejme, Sláva vlasti! zazpívejme! Nebo německá: Keiner will das schöne
Prag entweihen, das Libuša einst entstehen liess; Cžechen, Deutsche steh´n vereint in Reihen, die die Vorzeit
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Von Freiheit wagen wir zu sprechen,
vom heil´gen, ew´gen Bruderbund,
obs´ deutsche Brüder oder Čechen,
gleich freudig tönt´s aus jedem Mund:
Wir zeigen, ob die Heimat wieder
des alten Ruhmes würdig sei –
ob wir, wie unsere Väter – bieder?
Wir sind´s – das Vaterland ist frei!

Vzájemnost Čechů a Němců byla podporována jednak vědomím jedné země a
společné historie, jednak společného nepřítele – Vídně, kterého bylo třeba přesvědčit
o nutnosti reformních kroků. Identifikace společného cíle sjednotila jedince a překonala
jindy čile zdůrazňované jazykové bariéry.
Myšlenku vzájemnosti a spolupráce podporoval (kromě Thuna) také Vocel. V sérii
svých článků vycházejících v prestižních českých periodikách nabádal k národnostní
a jazykové vstřícnosti:

Daleko budiž od nás všeliký rozbroj, daleko nesvorné chování se k německým
spoluobčanům, s nimiž nás nový, bezpečnější svazek, svazek rovnosti ve všech národního
života poměrech, spojuje. Podle konstitučních zásad bude stejné a rovné užívání obou
jazyků v úřadech i ve školách zavedeno a každý vzdělanec v Čechách časem svým tak dobře
česky jako německy mluviti bude a bohdá objeví se, jak ve Svatováclavském shromáždění
z úst neznámých provoláno, že Čech a Němec jedno tělo jsou (VOCEL 1848a).

Obdobně vstřícně se vyjádřil na stránkách Bohemie např. Ebert (1848) nebo
Kliebert (1848) (blíže srov. např. také MARŠAN 1898, KREIBICH 1950: 29nn).
Brüder werden liess, Jubelt, Brüder, lasst den Jubel schallen, hoch erfreut in ganzen Böhmerland, da nun
Cžechen, Deutsche friedlich wallen, Arm in Arm in beider Vaterland (cit. dle ROUBÍK 1931: 118).
166 Příznačná je také katolická interpretace jazyka vycházející z barokně-osvícenské tradice: Duch národní
zjevuje se v řeči národní. Řeč národní jest dech i duch národní; neb řeč a duch jest jedno. Řeč národní tedy
není nějaké mechanické náhodné navyknutí na jisté zvuky a hlaholy jazyčné, jež jsme do sebe vssávali již
s mlékem mateřským, a ani láska k řeči mateřské, národní, není citlivůstkářské lpění na pouhé tintěrce jakési
rozbolestnění po lhostejném ale navyklém oděvu myšlenek našich – nikoliv! zde jest něco bytného,
podstatného, duchovního, božského, totiž: řeč národní jest duch národní, jest daguerotyp národa; jest obraz,
do jakého vůbec povaha lidská, cit, rozum a čin, s obzvláštní barvitostí a původností vykresleny byly
postupem času i okolnostmi i prozřetelností božskou (JM 1848).
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Idyla však netrvala dlouho. Obě křídla, české i německé, se začala brzy
radikalizovat a vzájemně se zalekla svých požadavků: Němci českého požadavku na plné
zrovnoprávnění jazyků, Češi německého akcentu němčiny jako jazyka Vídně.
Radikalizaci

nepřímo

podpořilo

také

zrušení

cenzury.

Dokladem

toho

jsou

např. anonymní letáky té doby určené nejširšímu publiku (širší než Thunovy a Vocelovy
publikační aktivity). Krátký katechismus českého sedláka jakožto průvodce k jeho i jeho
potomstva štěstí se snažil budovat tvrdé protiněmecké postoje prostřednictvím obrazu
potencionální frankfurtské apokalypsy.167 Jazykové stereotypy posilovala píseň
na lidovou notu se symptomatickým názvem Bělohorská:

[…] Přišel na něj šelma Němec,
ten proklatý hospodář:
Milý Čechu, teď jsi Němcem,
teď si se svou zemí náš.

A já nejsem žádný Němec
ani žádný tulipán,
ačkoli jsem mnoho prospal,
přec jsem ještě v Čechách pán.

Dvě stě let jsem u vás sloužil
a nic ste mi nedali,
jen tu švábskou hatlaninu,
tu aby čerti vzali. […]
(cit. dle NOVOTNÝ 1948: 184)

167 Otázka: Co máme k očekávání, podrobíme-li se Němcům, volíce do sněmu frankfurtského?
Odpověď: Veliké nátisky od Němců a odrodilců. Čech by opět byl opovrženým jako potuď, neměl by zastání
žádného při úřadech a právu v mateřské řeči své; Němci by se houfně do země české hrnuli a sedláci čeští
by vytisknuti byli ze statků svých; řemeslníci ve městech by práce neměli, poněvadž by německé fabriky
veškerou zem laciněji, ale také chatrnějšími pracemi zásobovaly; fabriky v Čechách, v nichž tisíce lidu obživu
nalezá, by byly zničeny, poněvadž pod vládou Metternichovou tak se zdokonaliti nemohly jako německé, a tak
by vbrzce celý národ, měšťan i sedlák, zchudnul a veškerá země na mizinu přišla.
Otázka: Co máme tedy činiti?
Odpověď: Spoléhati se především na Boha a pak na krále a na veškerý národ český i nevoliti pod žádnou
výminkou do sněmu frankfurtského! (cit. dle NOVOTNÝ 1948: 164)
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Poprvé se také objevilo při návrhu řešení soužití Čechů a Němců kvantitativní,
nikoliv pouze symbolické měřítko. Havlíček v prvním čísle Národních novin definoval
jeho zásady, tj. i zásady svého politického vidění:

Rovnost mezi Čechy a Němci nerozumíme tak, aby všeho měli Němci polovic
a Čechové polovic. Toť bychom za velikou křivdu Čechů vždy považovali, neboť jest Čechů
¾ a Němců ¼ v zemi. Naše mínění jest: Čech i Němec užívej každý všelikého pohodlí strany
národnosti své v ouřadech i ve školách, jinak ale Čechové přednost mají, poněvadž
v Čechách jsme a většina Čechů (NN, 1848, č. 1, 5. 4.).

Myšlenku privilegia češtiny podpořily také ostatní české noviny a časopisy
z poloviny dubna 1848.168
Jako do značné míry protiváha k frankfurtskému sněmu fungoval do Prahy
svolaný sjezd slovanský. Účastnilo se ho na 30 Poláků, 24 Jihoslovanů a 150 účastníků
mluvících česky/slovensky (ČERVINKA 1965: 83). Přestože slovanský sjezd neřešil
otázku jazykovou, ale spíše filozofickou, státní a politickou,169 svou povahou se tohoto
tématu dotýkal: bylo argumentováno národní, a proto jazykovou – jazykovou, a proto
národní blízkostí slovanstva. Svým megalomanským pojetím vzbuzoval nedůvěru, a tak
se členové přípravného výboru několikrát museli na (neslovanskou) veřejnost obrátit
s vysvětlením samotného cíle sjezdu.170
Německý tisk se s nadhledem vyjadřoval ke slovanskému sjezdu a často ho také
parodoval. Němci především oponovali, že by si Češi měli uvědomit, že Němci (myšleno
čeští Němci, nikoliv „všeněmci“) jsou jim blíž než ostatní Slované – Češi ovládají jejich

168

Např. článek Vyjádření mnohých sedláků z Královéhradecka otiskly jak Národní noviny (14. dubna
1848), tak Květy (11. dubna): Tak tedy že jsme se naučili německy, má býti naším ponížením a neštěstím?
a máme čekati, až by po letech skrze uvedení české řeči a vyučování na vysokých školách, kdež nepravě
vyloučena byla, naše řeč se opět povznesla a rozšířila? – To dá Bůh nebude; pod tím nevyrozumíváme onu
svornost a rovnost, nýbrž: co sestárne a ve zvyk přijde, nerado pak i právu místa postoupí. Buďto ryc anebo
nic (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 161).
169 Program slovanského sjezdu (27. května 1848) byl shrnut do následujících bodů (NN, 1, 1848, č. 49,
2. 6.: 194–195):
1. O významu Slovanů v rakouské říši a o jejich vzájemných poměrech,
2. O poměru slovanských národů k ostatním národům rakouské říše,
3. O nynějších poměrech rakouských Slovanů k ostatním Slovanům,
4. Vyznačení poměru rakouských Slovanů k ostatním evropejským neslovanským národům,
5. [o deputaci k císaři].
170 Srov. např. Osvědčení neslovanů stran sjezdu slovanského (NN, 1, 1848, č. 28, 7. 5.: 109nn.).
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řeč, mají společnou téměř tisíciletou historii a jejich geografická i kulturní blízkost jsou
nezpochybnitelné.171
Utopistický projekt slovanského sjezdu si vzal na paškál týdeník Wiener
Sonntagsblätter. 25. června 1848 otiskl fiktivní veselohru o pěti scénách, v nichž
vystupují Češi, Poláci, Rusové a Srbové. Každá scéna je tvořena proslovem daného
národa o vzájemném bratrství a následným nadšeným voláním Sláva! Poslední scéna
hořce uzavírá:

Rus, Polák, Srb a Čech chtějí přijmout společné rozhodnutí a všimnou si, že si vlastně
vůbec nerozumějí, protože každý mluví ve vlastním slovanském dialektu. Usnesou se tedy,
že v budoucnu budou při jednáních všichni mluvit německy (cit. dle TOBOLKA – ŽÁČEK
1952: 443, překlad VV).172

3.2.2. Jazyk ve správě a soudnictví
I to stejnou měrou bludná myšlenka jest, že se jazyka našeho proto ve veřejném
a státním životě šetřiti nemůže, poněvadž prý ve státě jeden toliko zákonní, úřadní,
panující jazyk býti může, bez něhož prý jednotě vlády obstáti nelze! […] Jsou to tedy proti
rozdílnosti a samostatnosti národů všecko jen řeči jalové, povstalé z nerozumu a zášti proti
národu našemu […] (RIEGER 1847: 48–50).

Riegerův názor reprezentuje změnu chápání němčiny v polovině 19. století –
česká reprezentace si sice uvědomovala nutnou znalost němčiny pro komunikaci s Vídní,
přesto však se zvyšujícím se pocitem prestiže češtiny a její funkční diferenciace
vyvstávaly požadavky jejího připuštění jak do vnějšího, tak do vnitřního úřadování.
Vznikaly také dílčí právní rozbory pro analýzu stavu jazykové legislativy. Např. Štrobach
171 Die Zeit wird viel thun; ich hoffe der Tag ist nicht fern, wo auch der für das Czechenthum Schwärmende
es einsehen wird, dass der Deutsche, dessen Sprache er eben so gut spricht als der Deutsche selbst,
der Deutsche, mit dem er eine gemeinsame Geschichte getheilt und Jahrhunderte lang dasselbe Land bewohnt
hat, dass der Deutsche, sage ich, ihm näher, tausendmal näher steht, als der Croat, der Pole, der Russe
(Grenzboten, 7, č. 2: 285nn, cit. dle TOBOLKA – ŽÁČEK 1952: 445).
172 Der Russe, der Pole, der Serbe, der Czeche wollen einen gemeinsamen Beschluß fassen und merken, daß sie
sich, da Jeder in dem eigenen slawischen Dialekt sprach, eigentlich gar nicht verstanden haben.
Sie beschließen künftig alle deutsch zu sprechen bei ihren Verhandlungen (cit. dle TOBOLKA – ŽÁČEK
1952: 443).
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(1846) rozborem právních norem jasně dokázal, že neexistuje významnější předpis,
který by omezoval užívání češtiny, z čehož vyvodil, že tehdejší jazyková situace
je ovlivněna především nezájmem samotných Čechů o svůj jazyk než nelibostí Vídně
(blíže PRAŽÁK 1946: 295n.).
Havlíčkův blízký spolupracovník a historik V. V. Tomek shrnul na stránkách
Národních novin jazykové požadavky Čechů: Ouplná stejnost obou národností dá se tu
tedy nejpřirozenějším spůsobem provésti, když kažédmu soukromníku bude volno, tak
oustně tak písemně na úřad tím jazykem se obrátiti, který jest jemu obvyklejším tedy
dle pohodlí své buď česky nebo německy, a když úřad každému tou řečí odpovídati bude,
kterou jest osloven (TOMEK 1848a: 5). Zavrhl přitom jakoukoliv správní úpravu, která by
vytvořila paralelní českou a německou správu. Zatímco vnější úřední jazyk měl
dle Tomka záviset na vůli občana, vnitřní na jazykové majoritě daného správního celku.
Striktně němčinu navrhl pouze pro styk s centrálními úřady a se zahraničím.
Prostředkem budování aktivního bilingvismu, tj. de facto prostředkem extralingvistické
změny, měla být především školská praxe:

Každý rozumný nahlíží, že se stejnost práv obou národností, takto rozuměná,
nenechá pouhým rozkazem a najednou ve skutek uvésti. Zavedení této stejnosti do ouřadů
má překážku v posavadním zanedbání jazyka českého ve školách, které musí napřed býti
odstraněno (ibid.).173

Podle § 9 kabinetního listu z 8. dubna 1848, který jako jedna z mála regulací
přežila rok 1851, měli být do úřadů jmenování pouze takoví úředníci, kteří ovládali oba
zemské jazyky. Do praxe však toto ustanovení nebylo nikdy plně uvedeno, a to kvůli
obnovenému absolutistickému centralismu.

173

Do rozpoutané diskuse o jazykové rovnoprávnosti zasáhl Havlíček článkem v Národních novinách
z 18. října 1849: Jedna z nejhlavnějších stránek rovnoprávnosti jest ta, aby každý občan ve svém jazyku
přirozeném mohl až do nejvyšších instancí rozepři svou provésti a všemu tomu sám rozuměti, co rozliční
soudové o něm rozhodují. Bude-li se ale již u soudů druhé instance jenom německy vyjednávati, jest patrno,
že všichni Čechové tratí již druhou instanci, tj. že již nemohou s ouplnou důvěrou vzdáti se do spravedlnosti
toho soudu, který snad ani schopen není jejich žalobě neb obraně a všem přílohám a důkazům náležitě
rozuměti. Neboť jestliže se při všech instancích rozepře česká nepovede též v českém jazyku, můžeme
již napřed vědět, že za krátký čas většina soudců při vyšších instancích nebude ani česky rozuměti, zákonu
o rovnoprávnosti učiní se zadost nějakým vysvědčením z českého jazyka, které bude tak pravdivé, jako často
bývalo posud. Český občan ztratí tím soud kolegiální, poněvadž bude pak kolegium neznající jazyk výroky své
činiti na dobrou víru některého v řeči české schopného referenta (HAVLÍČEK 1851/1971: 175).
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Už 20. května 1848 bylo na základě vysokého dekretu moravského zemského
presidia (č. 2627 z 12. května 1848) stanoveno, aby se nařízení v obcích uveřejňovala
v jazyku vlastenském, v každé krajině obvyklém, v kterémž zvláště i všeliké smlouvy
zhotoviti se mají (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 363). Toto Bubnovo nařízení se vztahovalo
sice výhradně na Moravu, ale jasně ukazuje jak rétoriku doby, tak účel takovéhoto
nařízení: objektivnost nařízení (zveřejňování právních norem) versus subjektivnost
slovníku (vlastenský jazyk, jazyk v krajině obvyklý).
Jazyk u soudů v Čechách nově regulovalo cirkulární nařízení c. k. apelačního
soudu českého z 30. května 1848 č. 9535. Znovu verbalizovalo praxi Obnoveného zřízení
zemského a stanovilo vnější úřední jazyk jako jazyk podání.174 Přestože si Češi slibovali
od regulace jazyka u soudů více (především explicitní stanovení jazykové způsobilosti
úředníků a regulaci vnitřního úředního jazyka), se zadostiučiněním uvítali především
zřízení českého senátu u apelačního soudu, tzn. opět plně v intencích Obnoveného zřízení
zemského. Tato úprava ovšem platila pouze do roku 1851.
Ústava ze 4. března 1849 stanovila rovná práva všech národ monarchie a z toho
se vyvozovala také povinnost vydávat říšský zákoník ve všech jazycích v zemi obvyklých.
Vzhledem k tomu, že právní terminologie ani v češtině nebyla zcela ustálena, byla
k 1. srpnu 1849 zřízena ve Vídni speciální právní translatologická komise.175 Zároveň
bylo nutné stanovit, do jakých jazyků bude říšský zákoník překládán, tzn. jaké to vlastně
jsou ony landesübliche Sprachen. Ministerským (prováděcím) nařízením z 2. dubna 1849
byl stanoven následující taxativní výčet jazyků v tomto pořadí: němčina, italština,
maďarština, čeština, která je zároveň moravským a slovenským spisovným jazykem,176
polština, rusínština, slovinština, srbochorvatština (cyrilice), srbochorvatština (latinka)

174

Jakož s jedné strany každému svobodno stojí, všechny právní spisy buďto v Německém neb Českém jazyku
zadati, jsou s druhé strany právní ouřady povinni, všechny protokoly jakéhokoliv právního konání a oustního
vyjednávání vždy jen v té řeči předsevzíti, pak všechna rozhodnutí buď písemních zadání neb právních
protokolů, též všechny výroky v té samé řeči vydávati, kteréžto strana, od níž právní spis zadán byl, aneb
s kterou se právní protokol předevzal, mocná je – a pro níž (stranu) uzavřené rozhodnutí neboli výrok určen
jest; tehdy Čechům v České a Němcům v Německé řeči (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 400).
175 Jejím předsedou se stal Šafařík a členy z řad Čechů a Slováků Erben, Rybička, Beck, Šembera, Kollár,
Kuzmáni. Bachův dopis Šemberovi otiskly Moravské noviny:
Aby jazykové slovanští byli v té míře uvedeni v zákonnictví a správu, jaká jim jest pojištěna v ústavě, aby pak
výslovně mohly vydány býti listy říšských zákonů ve všech zemských jazycích, jak toho žádá nejvyšší
rozhodnutí od 11. března, naklonil jsem se k tomu, aby někteří proslulí znatelé slovanských jazyků povoláni
byli do Vídně k tomu účelu, aby ustanovili právnické názvy, jenž by při vydávání říšského zákonníka i vůbec
v úředním slohu mohly státi se pravidlem, jsouce ustanovené podlé ducha těch jazyků, přiměřené potřebě
nynějšího zákonnictví a správy, čerpané ze starší pramenů právnických, aneb utvořené z přirozené bohaté
podstaty rozličných nářečí slovanských (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 931).
176 In böhmischer (zugleich mährischer und slovakischer Schriftsprache) (RGBl. 1849, 2. 4.).
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a rumunština. Jednotlivá vydání sbírky zákonů byla buď výhradně německá, nebo
v případě jazykových mutací byl německý text na pravé straně.177 Z pohledu vývoje
češtiny a slovenštiny je příznačná vídeňská interpretace těchto jazyků jako kódů, kdy
byla čeština chápána jako spisovný jazyk moravského a slovenského dialektu, resp. byla
vnímána v geografickém slova smyslu jako reprezentativní varieta českého, moravského
a slovenského prostoru.
Na počátku 50. let s nástupem nového centralismu se opět dostala do centra
pozornosti němčina jako možný (minimálně vnitřní) jednací jazyk soudů. V některých
právních předpisech se stále operovalo s jazyky v zemi obvyklými, ovšem v jiných už
byla explicitně zmíněna preference němčiny. Tak např. císařským patentem č. 325
ze 7. srpna 1850 se zřizuje nejvyšší kasační soudní dvůr ve Vídni a § 27 stanovuje:

Jazykem jednacím nejvyššího soudního a kassačního dvoru jest z pravidla němčina
[…]. Bylo-li však jednání v některém jiném jazyku nežli v němčině vedeno, má soud nejvyšší
rozhodnutí své i s příčinami vydati v tom jazyku, v němž jednání v první stolici se dělo
(cit. dle edice ČERNÝ 2007: 1102).178

Ministr spravedlnosti Kraus vydal dne 23. května 1852 tajné nařízení č. 8103,
aby se užívání obou zemských jazyků v řízení trestním u soudů a státních zastupitelstev
v království českém upravilo, které přikázalo užívat jako vnitřní úřední řeč pouze
němčinu: užito budiž v trestním řízení jazyka německého, kterýž vůbec co jazyk vnitřní
služby za pravidlo sloužiti má (cit. dle ŠOLC 1881, srov. FISCHEL 1910: 101).
Problematickou otázkou byla např. hranice mezi vnitřním a vnějším úředním jazykem
(kam spadají zápisy, protokoly, porady, označení místností, formuláře atp.). Přestože
bylo v rozporu s Ferdinandovým kabinetním listem a nebylo stejné legislativní síly, bylo
jím mohutně argumentováno. Platnost tohoto nařízení však byla vzhledem k jeho
neveřejnosti často zpochybňována.

177 Původně

byly za autentická znění zákonů chápány všechny jazykové mutace, což ovšem postupem času
začalo způsobovat zásadní potíže při výkladů zákonů. Proto se císařským patentem č. 260 z 27. prosince
1852 stanovilo za jediné autentické znění znění německé.
178 Obdobné formulace obsahuje také císařský patent č. 81 z 3. května 1853, č. 208 z 9. srpna 1854
a nařízení č. 262 z 10. října 1854.
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3.2.3. Jazyk ve školství
Čeština byla v polovině devatenáctého století jako jazyk vyučovací plně
etablovaná na školách triviálních, ve kterých osvícenské snahy o zavedení němčiny
neuspěly, nicméně v ostatních typech škol němčina převládla úspěšně. Čeština se však
začala prosazovat jako předmět vyučovaný: na gymnáziích zprvu jako soukromá
iniciativa vyučujících bez legislativního ukotvení,179 později ve výlučně českých nebo
jazykově smíšených oblastech díky dekretu studijní dvorské komise č. 1821 z 23. srpna
1816.180

Školství

bylo

regulováno

prostřednictvím

tzv.

Politische

Verfassung

der deutscher Schulen (schválena roku 1805, s účinností od roku 1806), která byla
do češtiny přeložena až v roce 1822 (JUNGMANN 1849/1947: 151, MOKRES 2004,
HANZAL 1968: 331nn.).
Objevovaly se zřetelné hlasy po jazykově českém školství (např. neúspěšné
memorandum muzejního sboru sepsané Vinařickým a Jungmannem z roku 1832,
„otevřený dopis“ Chmely z roku 1843 atp.; srov. např. KÁDNER 1929: 88n., VESELÁ
1977).181 O to významnějším aktem se stalo založení pražské vzorové české školy hlavní
9. dubna 1848 (otevřena 7. listopadu), která se měla stát klíčovým místem

179

Jungmmann vyučoval češtinu na litoměřickém gymnáziu od roku 1800, Thám na pražském
akademickém gymnáziu od roku 1802 (ŠMEJKALOVÁ 2010a: 16–17). Přístup veřejnosti byl však spíše
rezervovaný (srov. HAVRÁNEK 1963).
180 Dekretem bylo povoleno vyučovat na gymnáziích v českých zemích český jazyk, ovšem pouze jako
předmět nepovinný a navíc vyučovaný neplacenými učiteli (neměla být zřizována speciální místa
pro gymnaziální učitele českého jazyka):
a) pro gymnasia v místech pouze českých, anebo v nichž mimo Němce také rodilí Čechové se nacházejí,
mají jedině takové praefekti, pak učitelé grammatikální a humanitní se zřizovati, kteří v jazyce
českém zběhlí jsou;
b) v těchto gymnasiích mají žáci, kteří známost jazyka českého již ze škol triviálních anebo z domácího
vychování s sebou přinášejí, také v českém překládání a spisování se cvičiti;
c) při počátku každého školního roku budiž v poslucháních filosofického a právnického učení veřejně
ohlašováno, že u přijímání k politickým úřadům zemí českých těm, kteří česky umějí, při jinak stejné
schopnosti přednost dána bude (cit. dle ŠAFRÁNEK 1898: 69, také in ŠMEJKALOVÁ 2010a).
Na dekret navázal další (č. 2764 z 14. prosince 1816) o jazykové způsobilosti nově přijímaných profesorů
na gymnázia v jazykově českých oblastech.
V Čechách se v roce 1817 dobrovolně vyučoval český jazyk na 24 gymnáziích (ROUBÍK 1931: 31),
resp. celkem 2788 žáků z gramatikálních (nižších) tříd a více než 900 žáků z humanitních (vyšších) tříd
(ŠAFRÁNEK 1921: 28) a jejich počet stoupal.
181 Symptomatické je rovněž založení dvou tzv. reálních škol v Rakovníku a Liberci (na podnět pražského
arcibiskupa V. Chlumčanského), na nichž mělo být původně celé vyučování vedeno v češtině, nicméně
zůstalo pouze u češtiny jako vyučovacího předmětu, vyučovacím jazykem se stala němčina (JUNGMANN
1849/1947: 155).
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pro vyučování budoucích českých učitelů (blíže srov. JELÍNEK 1972: 97nn., STRAKOSCHGRASSMANN 1905: 174nn.).182
Obrozenci si uvědomovali klíčovou roli školství pro budování národní identity
i všeobecněji rozšířeného bilingvismu.183 Tyto postoje nabývaly na síle s blížícím se
rokem 1848:

Vodou pojízdnou literatury jsou školy národní. Jako loď mezi skalinami z vod
strmícími, po mělčinách a písku málo anebo dokonce nikam neupluje: tak i literatura
národní, nemající na pomoc škol vlastenských, nikam neujde. Co rybě voda, co slepému
zrak, co nám lidem vzduch, to jsou v literatuře národní školy, bez nichžto chřadnouti
a zahynouti musí (RIEGER 1847: 44).

Už 20. března 1848 reagovala na konstituci pražská konzistoř. Svým oběžníkem
č. 1771 ukládala zahájit bilingvní (utrakvistické) vyučování na všech hlavních a farních
(tj. triviálních, někdy též filiálních) školách (blíže srov. edice ČERNÝ 2007: 80–81;
PLACHT – HAVELKA 1934: 4). Ne všichni učitelé však pochopili oběžník jako jazykově
oboustranný, a tak zatímco Češi začali vyučovat také němčině, Němci často (z důvodu
jazykové neznalosti) češtině nikoliv. Přípravy byly časově i logisticky více než náročné,
a proto na konzistoř začaly docházet stížnosti (ibid.: 206). Pro uklidnění sporů vydala
konzistoř 14. dubna upřesňující nařízení, že vyučování má být všude vedeno v rodném
jazyku dítek, ale aby na hlavních a městských školách dána příležitost, aby se v obou
jazycích potud vycvičili, by české děti také svým německým krajanům, a naopak Němci
Čechům rozuměti se naučili (ibid.: 206). Vágní terminologie (typy škol) i formulace
(rozuměti se naučili) však otázku akvizice druhého zemského jazyka nevyjasnila.
V roce 1849 bylo v Čechách také díky rozvířené diskusi o jazyku vyučovacím
1.814 českých, 1.579 německých a 173 smíšených (oboujazyčných) triviálních škol
(KEIL 1967: 55, FROMMELT 1963: 48).184 Jejich poměr neodpovídal národnostnímu
složení Čech – německý jazyk vyučovací byl (historicky nebo pragmaticky)
182

Poněvadž potřeba zříditi v Praze hlavní školu, ve které se mládež vyučuje jazykem českým, mnohonásobně
odůvodněna byla, ráčilo Jeho cís. král. Veličenství podle dopisu vysokého praesidia ministerského ze dne
30. března 1848 č. 253, dne 30. března t. r. nejmilostivěji naříditi, aby v Praze škola taková, zatím o třech
třídách, co možná nejdříve z nákaldu českého fondu školního byla zřízena (cit. dle ŠAFRÁNEK 1913/I.: 296).
Blíže srov. např. HOFFMANNOVÁ 1982: 80nn.
183 Blíže srov. např. KODEDOVÁ 1971, HOFFMANNOVÁ 1982, KRATOCHVÍL 1987.
184 Srov. údaje z roku 1847: v Čechách 1.610 německých, 1.767 českých a 184 bilingvních triviálních škol
(FROMMELT 1963: 48).
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preferovaným edukačním kódem, nicméně české školy začaly být mohutně zakládány.
Na Moravě a ve Slezsku byla převaha českých škol nad německými zřetelnější: v roce
1847 existovalo 1.052 škol českých, 709 německých a 179 bilingvních, o dva roky
později to bylo 1.094 škol českých, 705 německých a 153 bilingvních (KEIL 1967: 55).
Mezi bilingvními školami na Moravě a ve Slezsku bylo 52 polsko-německých a 101
česko-německých. V té době neexistovala žádná výhradně polská škola.

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1814

1767
1610

1579

české
německé
bilingvní
184

173

1847

1849

Graf 2: Počet tzv. národních škol v Čechách podle vyučovacího jazyka (1847, 1849) (KEIL 1967: 55).

Stejně jako do otázky úředního jazyka zasáhl původem historik V. V. Tomek také
do koncepce jazyka ve školství. Bryskně reagoval na kabinetní list z 23. března
a analyzoval možné cesty k cíli rovnoprávnosti. Varoval před povinností školské akvizice
obou zemských jazyků, kterou označil za babylonské zmatení185 a žádal primární
vzdělání výhradně v rodném jazyku:186

Čím více vzdělán bude jazyk český školami a literaturou, tím více ubývati bude
potřeba jazyka německého co prostředku k nabytí jinších známostí vědeckých, průmyslních
atd. Čím šířeji se však rozvinovati bude svobodný politický život v naší vlasti, tím více
potřeba bude, aby si obadva národové vedlé sebe bydlící ve společných potřebách svých
185

Bůh nás střežiž před takovým dobrodiním […]. Věrně nepřejem Němcům těch krajin takové křivdy,
neb nám oni ničím neublížili, proč bychom se mstíti chtěli? Bohdá nepřijde ani u nich ani u nás k takovému
babylonskému zmatku jazyků (TOMEK 1848b: 14).
186 Už o dva dny dříve vyšel ve Včele krátký anonymní článek (podepsaný POK): Nejhlavnější žádost naše
jest: Aby byly od latinských škol dolů až k nejnižším (v českých krajinách) všecky české, zúplna české; aby se
v nich všemu dobrému jenom v české řeči vyučovalo, německému jazyku ale pouze co předmětu. Úřední
jednání na kancelářích a jejich dopisy jenom české. Pro Němce však aby se též tolik škol a úřadů vykázalo,
kolik a kde jest jich zapotřebí: však aby se v jejich školách jazyku českému vyučovalo co předmětu
(POK 1848).
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rozuměli. […] Potřeba školního vzdělání jazykem mateřským a naučení se Čecha
německému, Němce českému jazyku musí býti dle zdání našeho hlavní dvě zásady, kterých
při

zavedení

stejného

práva

obou

národností

ve

školách

sluší

zachovati

(TOMEK 1848b: 14).

Tomek konkrétně navrhl následující zásady: triviální a hlavní školy výhradně
v mateřštině místního obyvatelstva,187 podobně také rozdělení gymnázií na česká
a německá, přičemž by obě měla povinnost vyučovat druhý zemský jazyk jako jazyk
cizí/druhý (od tercie, ale vždy za souhlasu rodičů). Na univerzitě by pak dle Tomka měla
být dána volba přednášejícímu, zda zvolí češtinu nebo němčinu (TOMEK 1848b). Tento
silně individualistický a liberální požadavek byl zakotven do Stadionovy odpovědi
z 2. dubna 1848 (vycházející z ministerského dekretu z 31. března 1848 č. 252) na petici
vysokých škol pražských. V bodě 2 se uvádí: Vyučovati se může v obojí řeči zemské (české
nebo německé) jakož i v každém jiném jazyku (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 132).
Oproti tomu archeolog J. E. Vocel, představující konzervativnější křídlo,
několikrát zdůraznil přínos akvizice češtiny pro Němce. Příznačný je téměř
apokalyptický obraz školství (hluchý prostor) a bezbřehý idealismus implikující
všeobecnou ochotu a vstřícnost:

Mírně a svorně se chovejme k německým spoluobčanům svým. Okovy padly, jimiž
školy a úřady jazyk náš poutaly, překážky zmizely, které se vyvinování a vzrůstu
národnosti české kladly; stejné pole s německým živlem, stejná činnosti prostora nám
vykázána – na nás nyní povinnost připadá pole toto vzdělávati, rozlehlou, téměř prázdnou
a hluchou prostoru skutkem českého ducha, české vzdělanosti zúrodniti, oživiti a osvítiti –
toť naše úloha. Poměry našich okolností samy sebou to nesou, že vzdělanější Čechoněmci
snažně se učiti budou jazyku českému, ba přemnozí již nyní, ač doba z hrobu vstání české
národnosti kratičká, pilně se učí. A stane se zajisté, že celý jich díl k českému živlu
přiznávati se bude […]. A též vám, spoluobčané němečtí, vznešený úkol vykázán. Získavše
sobě prostředkem jazyka svého znamenitých praktických vědomostí v oboru věd
a průmyslu, hleďte budoucně jazykem sbratřeného národa rozšiřovati poklady ducha
187

O školách normálních se Tomek vyjadřuje nejasně: Zkušenost tato ukazuje při celém našem obecenstvu,
které jinými školami než normálními neproběhlo, také tolik, že i německému jazyku, jemuž se až posud školní
vzdělání za oběť přinášelo, přece tolik průchodu způsobeno nebylo, aby náš obyčejný řemeslník několik řádků
německých správně napsati nemohl (česky ovšem tím méně, protože se tomu naskrze neučil)
(TOMEK 1848b: 14).
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a přenášeti je k národům východním. Ctnost a svoboda vás k této práci volá – vděčný svět
vám za to děkovati bude (VOCEL 1848b).188

Vídeň však snahy o jazykovou emancipaci ve školství často nechápala (posměšně
se vídeňští Němci ptali: Co mají Češi stále s tou svou češtinou?).189 Ani idea češtiny jako
povinného jazyka druhého na všech školách nebyla přijata bez výhrad – čeští Němci
adresovali 9. dubna 1848 vídeňskému ministerstvu kultu a vyučování stížnost, v níž
protestovali proti pražským peticím.
Český národní výbor se zabýval jazykem ve školství od konce dubna do 3. června
1848, kdy publikoval Návrh o provedení zásady stejného práva jazyka českého
a německého ve školách.190 Členy tzv. šesté sekce výboru, která byla přípravou pověřena,
byl Palacký, Erben, Ebert, rytíř z Neuberka, křížovnický generál Beer, profesoři Wenzig
a Heimerl, Vocel a Štulc (srov. NN, 1, 1848, č. 22, 30. 4.: 86 a NN, 1, 1848, č. 24, 3. 5.: 93).
Jazykem vyučovacím triviálních škol měla být dle návrhu čeština nebo němčina
podle krajin (§ 1),191 stejně tak na školách hlavních a reálních, ovšem ve čtvrté třídě
s povinným českým/německým jazykem a slohem (§ 2). Na gymnáziích německých
okresů se měla vyučovat česká řeč a literatura a v českých okresech řeč německá jako
povinný předmět (§ 4). Návrh počítal s rozdělením 19 mimopražských gymnázií
na 9 českých (Hradec Králové, Litomyšl, Rychnov, Německý Brod, Jičín, Mladá Boleslav,
Písek, Plzeň, Klatovy), 7 německých (Cheb, Broumov, Česká Lípa, Chomutov, Žatec, Most,
Ostrov) a 3 smíšená (gymnázium v Jindřichově Hradci by se mělo stát českým,
litoměřické a budějovické zůstat německými), z pražských se mělo malostranské
transoformovat do německého a staroměstské a novoměstské do českého (§§ 5, 6), a to
od školního roku 1848/1849. Zároveň se počítalo se zavedením češtiny jako jazyka
vyučovacího na všechna česká gymnázia (§ 8). Vysoké školy se měly také zasadit o to,

188

Blíže srov. např. Purkyňovy názory na reformu školství (KRATOCHVÍL 1987) nebo návrh Šafaříkovy
koncepce (ŠAFAŘÍK 1848).
189 Was haben die Czechen immerfort mit ihrem Böhmischen?! (údajná reakce na druhou petici – FRIČ
1957: 426).
190 Publikován byl v NN, 1, 1848, č. 53, 7. 6.: 209.
191 Odůvodnění: Potřeba lidu obecného nežádá, aby se děti cizí řeči učili; mimo to vyučování takové
za příčinou krátkého času, jejžto mládež v těchto školách stráví, málo platné by bylo a na ujmu jiných
pro praktický život potřebných předmětů by se konati muselo. K tomu přistupuje, že by se zavedením českého
jazyka do nižších německých škol a naopak německého do českých lehce důminka zbudila, jako by
se v prvním pádu německý lid zčeštiti, v druhém pak český lid zněmčiti měl, což se zásadou svobodného,
konstitučního zřízení, jenž oběma národům ouplnou samostatnost pojišťuje, [se] nesrovnává (cit. dle edice
ČERNÝ 2007: 413).
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aby se všechny předměty, které budou součástí státní zkoušky, přednášely jak česky, tak
německy (§ 10) (blíže srov. např. KÁDNER 1929, KEIL 1967).
Proti tomuto návrhu ostře protestovaly Národní noviny (NN, 1, 1848, č. 53, 7. 6.:
210). Kritizovaly především separatistické tendence, tzn. české školy pro Čechy
a německé pro Němce pouze s omezenou možností akvizice druhého zemského jazyka:

Takovým způsobem budou na věčné časy obě národnosti v zemi naší ostře odděleny,
a němečtí vzdělanci tak málo po česku se naučí, jako čeští po německu, když se jen těmto
jazykům co předmětu vyučovati bude. […] K tomu cíli musí se ve všech gymnasiích
některým předmětům česky i některým německy vyučovati, aby žákové všichni v obou
řečích náležité zběhlosti nabyli (ibid.).

Stanovisko Národních novin bylo z dnešního pohledu téměř vizionářské –
predikovalo následný stoletý vývoj česko-německého separatistického soužití v oblasti
školství. Požadavek „oboujazyčné“ výuky nebyl tak radikální a těžko proveditelný, jak by
se mohlo na první pohled zdát. Gymnázia byla výrazně lingvisticky orientována
a budovala budoucí státní elitu, která byla tak jako tak bilingvismu vystavena. Zvedení
bilingvní výuky by tedy představovalo praktický prvek v edukačním procesu
i v kurikulech. Přestože návrh národního výboru nebyl dopracován a národní výbor
(rozpuštěný 26. června 1848) neměl možnost se jím zabývat, představoval klíčový
dokument poznání právního povědomí, resp. interpretace možností regulace jazyka
ve školství a zároveň laické reakce na ni.
Český sněm se kvůli svatodušním bouřím nesešel, a proto přistoupilo české
zemské gubernium k explicitní regulaci prostřednictvím prozatímních pravidel
k oprávnění rovnosti obojího jazyka ve školství z 11. srpna 1848. Gubernium
proklamovalo nutnost nejen akvizice obou zemských jazyků, ale zároveň zřízení
gymnázií, měšťanských, reálních, průmyslových a vysokých škol s českým jazykem
vyučovacím. Samo si ale uvědomovalo, že jsou nutné postupné kroky „připouštění“
češtiny do edukace, které by měl stanovit až regulérní zemský sněm. Zpochybnilo
rozhodnutí konzistoře z 20. března 1848 o oboujazyčné výuce kvůli jeho neefektivitě,192
a proto od školního roku 1848–1849 zakázalo utrakvistický způsob výuky: v jazykově
192

U vyučování v spůsobu tomto pokračují dítky velmi zdlouhavě, a posléze ani v české ani v německé
mluvnici a pravopisu náležitě zběhlé nejsou. Proti způsobu u vyučování tomuto ozvalo se námitek mnoho
(cit. dle ČERNÝ 2007: 523–524).
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homogenních okresech měla být vedena výuka v mateřštině, ve smíšených okresech pak
bylo nutno přistoupit k efektivnímu využití hierarchického vztahu škola hlavní – triviální
podle národnostního vzorce, tzn. přizpůsobit školní správu národnostním poměrům
okresu (byla-li v okresu hlavní i triviální škola, převažující jazyk obyvatelstva se stal
jazykem školy hlavní). Situace v Praze měla být řešena jednak českou školou hlavní
(založenou v dubnu), jednak vyrovnáním poměru farních (triviálních) škol s daným
jazykem vyučovacím s národnostním složením obyvatelstva jednotlivých pražských
čtvrtí (srov. edice ČERNÝ 2007: 522).
Na konci července zveřejnilo ministerstvo kultu a vyučování Návrh základních
rysů veřejného vyučování v Rakousku, který reformoval především školskou soustavu,
organizaci škol a učitelstva a jednotlivé vyučovací předměty (PN, 1848, č. 12–17, 21. 7. –
30. 7.). Jazykový modus škol byl upraven pouze zčásti: tzv. školy pro lid (nižší školy)
měly vést vyučování výhradně v rodném jazyku (§ 16), přičemž záleží na obci, chceli
vůbec a jak chce pečovati o naučení se druhému zemskému jazyku. Vyučovací jazyk
na gymnáziích explicitně regulován nebyl, pouze mezi vyučovacími předměty se objevil
druhý jazyk zemský, pokud potřeba toho jest (§ 36 odst. 2 písm. c). Jazyk univerzit nebyl
v návrhu zmíněn vůbec. 7. září 1848 se sešlo v hlavní škole na Starém Městě na 500
učitelů národních škol, aby o Návrhu diskutovali. Podali sice pozměňovací připomínky,
ale v celku návrh uvítali (NN, 1848, 1, č. 130, 12. 9.: 511).
28. srpna 1848 vydalo ministerstvo kvůli nedostatku času prozatímní zřízení
gymnázií pro akademický rok 1848–1849. Jazyk vyučovací měl být stanoven podle
rodného jazyka většiny obyvatel příslušného kraje, v případě bilingvních krajů se měla
spádová gymnázia rozdělit podle jazyků (obdobně jako v návrhu z 3. června) a druhý
zemský jazyk měl být vyučován pouze jako předmět volný (nepovinný), vedený
neplacenými učiteli.
Proti tomuto principu se zaujatě ohradily Národní noviny (NN, 1, 1848, č. 131,
13. 9.) – modus fakultativnosti a navíc neplacenosti by byl pro českou stranu prohrou.
10. září 1848 adresovali profesoři pražského akademického gymnázia ministerstvu
návrh, aby na všech gymnasiích v Čechách vyučování českému jazyku, slohu a literatuře
české již v příštím roce ve všech třídách aspoň po dvě neb tři hodiny v témdni nic méně než
vyučování jazyku, slohu a literatuře německé co povinný předmět ustanoveno bylo (NN, 1,
1848, č. 135, 16. 9.). Profesoři se obávali nulového dopadu akvizice češtiny u Němců
ve výhradně volitelném modu a klonili se ke změnám prostřednictvím postupné,
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ale povinné akvizice češtiny jak pro Čechy, tak pro Němce. Obdobně argumentovali čeští
říšští poslanci při interpelaci ministra 16. září 1848:

Takovýto rozkaz zdá se býti znamením zpátečnického, národu nepřátelského
smýšlení; neb se ním stará absolutní přednost německé řeči v gymnasiích ponechává a jí
vážnost dává, česká národní řeč pak k mimořádnému od neplacených učitelů
přednášenému předmětu snižuje (NN, 1, 1848, č. 137, 19. 9.).

Poslanci důrazně žádali, aby byly školy v českých okresech vedeny v českém
jazyku vyučovacím, v případě hlavních škol se zavedením němčiny jako druhého jazyka
ve 3. a 4. třídě, aby na všech gymnáziích byla zavedena čeština jako povinný (řádný)
předmět s placeným (řádným) profesorem. Ministerstvo předalo žádost přípisem
č. 6143 z 18. září 1848 zemskému guberniu (AG-1851: 32), které 27. září rozhodlo
následovně: Na gymnasiích německých okresů zavede se český jazyk co svobodný učebný
předmět. Na gymnasiích českých okresů má se český jazyk a literatura přednášeti co
povinný předmět, a nad to učiti mimo náboženství ještě přírodopisu, dějepisu a zeměpisu
v jazyku zemském (cit. dle edice ČERNÝ 2007: 577; srov. např. KLIKA 1898).
Na nereflektované návrhy reagovala 7. října 1848 Lípa slovanská dopisem
zemské vládě. Výbor Slovanské lípy,193 v jehož čele stál Klicpera, požadoval zavedení
češtiny jako jazyka vyučovacího do všech předmětů na českých gymnáziích, nikoliv
pouze do zmíněných (argumentoval dostatkem učebnic i učitelů), a jako přechodné
stadium navrhl, aby zbytek německých studentů dostudoval ještě německy, tzn. aby
změny byly učiněny postupně s obměnou gymnaziálních ročníků (NN, 1, 1848, č. 165,
21. 10.).194
Neustálé diskuse bez hmatatelného výsledku ilustroval Havlíčkův ironický článek
z března 1849:

„Kdypak již přece bude někde ve školách zaveden náš jazyk?“ tážeme se v holubičí
snášenlivosti, opírajíce se na stéblo c. kr. rovnoprávnosti všech národů. – „Svornost, braši,“
– odpoví se nám – „nedělejte pro takové maličkosti různice!“ – My se spokojíme, stydíme
193

Slovanská lípa byla založena 30. dubna 1848 jako kulturně politický spolek (blíže srov. NOVOTNÝ
1975, 1976 nebo subjektivní paměti TOMEK 1904: 278nn.).
194 Malostranské gymnázium, doposud německé, protestovalo proti návrhu Lípy slovanské (především
proti češtině jako povinnému předmětu i na německých školách) a podalo proti němu stížnost zemské
vládě. Ta však předložený návrh plně schválila (NN, 1, 1848, č. 164, 20. 10.).
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se a mlčíme. […] „Cožpak nemáte nic důležitějšího v tomto velikém čase než pořád
to abecedárství?“ – odpoví se nám trochu zhurta. – My se lekneme, opět se stydíme
a mlčíme zase (HAVLÍČEK 1851/1971: 120).

Rakouská jazyková politika byla v polovině 19. století sice pasivní, ovšem pasivní
zcela záměrně: marginalizací problémů mělo být dosaženo jejich odeznění.
Na konci roku 1849 se ve Vídni s novým ministrem vyučování L. Thunem konaly
porady o budoucnosti vyššího školství v národních jazycích, jichž se účastnili pozvaní
čeští gymnaziální profesoři. Proti sobě stály především gymnaziální koncepce
jednoškolní – dvojjazyčná (gymnázia vyučující v obou jazycích, přičemž by bylo
na libovůli žáků, resp. jejich rodičů, jakou výuku si zvolí) a dvouškolní – jednojazyčná
(jazykově homogenní gymnázia s jedním jazykem vyučovacím). Za podpory L. Thuna
zvítězila koncepce druhá,195 která byla zapracována do tzv. Exner-Bonitzovy reformy
(blíže srov. PÜSCHNER 1998).196
Ministerským nařízením č. 6143 z 18. září 1849 bylo pražské staroměstské
gymnázium proměněno na gymnázium české (nařízení bylo českému guberniu
oznámeno přípisem z 24. září):

Při zřízení gymnasium budiž však následující zachováno:
1. Žáci tohoto gymnasium budou se důkladně vyučovati též německé řeči a literatuře.
Budouť tedy tyto ve všech třídách předmětem příkazným, avšak vyučování toto
nebude se vztahovati na němčinu prostředně vysokou, jížto se jen tam učiti bude,
kde jest německá řeč mateřštinou.
2. Německá literatura budiž ve vyšším gymnasium německy přednášena, u vyučování
jazykům klassickým a v překladech z nich a do nich, použito budiž od 3. třídy jak

195 Německá historiografie konce 19. století interpretovala tuto situaci následovně: es wurde
das Slawentum im Mittelschulunterricht einigermaßen berücksichtigt, wenn auch am Prinzip festgehalten
wurde, daß die Unterrichtssprache aller Staatsgymnasien die deutsche sein müsse; es wurde das Slawentum
im Elementarunterricht sogar auf Kosten des Deutschen begünstigt. Es wurde zwar nicht das eingehalten,
was in den Regierungsprogrammen von 1848 und 1849 den nichtdeutschen Nationen versprochen worden
war, aber es wurde ihnen doch vieles zu teil (STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 182).
196 Z hlediska jazykové politiky má reforma zásadní význam v tom, že významně upravuje hodinové dotace
klasických jazyků ve prospěch živých (srov. např. ŠMEJKALOVÁ 2010a: 20n.): hodinová dotace latiny byla
stanovena dle ročníků jako 8-6-5-6-6-6-5-5, češtiny 4-4-3-3-2-3-3-3 (KOVÁŘÍČEK 1984: 83). ExnerBonitzovu reformu se definitivně podařilo realizovat až v roce 1854 – většina liberálních opatření měla
jako dětictví roku 1848 pouze přechodnou platnost (RÝDL 2010: 8).
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německého, tak českého jazyka, kromě toho užíváno budiž němčiny ve vyšším
gymnasium vždy jen u toho neb onoho předmětu jakožto řeči vyučovací.
3. Kromě toho budiž jí užíváno prozatím ještě ve všech třídách u všech oněch
předmětů, pro něž ještě žádných vhodných učebních kněh ponavrhnouti nelze
(cit. dle ČERNÝ 2007: 1052).

Gubernium

zdůrazňovalo

nutnou

akvizici

němčiny.

Němčina

se

stala

zprostředkujícím jazykem německého jazyka a německé literatury, při výuce klasických
jazyků byla připuštěna do role zprostředkujícího jazyka vedle němčiny také čeština.
Významně limitujícím se stal nedostatečný čas pro tvorbu českých učebnic.
Už 28. září české noviny uváděly, že se na české gymnázium za 4 dny přihlásilo
600 studujících, a proto místodržitelství muselo vydat povolení navýšit kapacitu tříd
až na 90 žáků (ŠAFRÁNEK 1913/II.: 110).197
Na počátku 50. let tedy fungovalo v Praze české gymnázium, česká reálka (první
šestitřídní založená 15. října 1849) i česká škola hlavní, které se staly do značné míry
školami vzorovými, podle kterých byly zakládány jiné ústavy s českým jazykem
vyučovacím

(blíže

srov.

FROMMELT

1963).198

Školy

triviální

se

jazykově

homogenizovaly, resp. víceméně spontánně rozdělily na české a německé.
Rozšíření funkčního spektra češtiny o odborný styl (specifické vědecké
disciplíny) vedlo k nutnosti rozšířit a kodifikovat terminologii nutnou pro gymnaziální
vzdělávání. Ministr vyučování proto v Praze zřídil (nařízením č. 4391 z 15. června 1851)
zvláštní komisi, která měla do tří měsíců [sic!] vytvořit seznam kompletní terminologie

197

Historie, jazyk a literatura národní podobají se úhlům posvátného trojhranu, jenž v úzkém spojení svém
jediný posvátný celek působí. Kdo historii nezná, nezná národ, kdo jazyk nezná, nezná lásku k vlasti, komu
literatura neznáma, ten nepoznal pramen mravní síly národa – odejmiž jeden uhel trojhranu, a trojhran
zmizí (VOCEL 1849: 63).
Na druhou stranu už o dva roky později zájem o studium na českém gymnáziu opět poklesl, a to v roce
1850–1851 o 292 studentů (STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 184).
198 A to nejen pro české země, ale také pro Slovensko (nařízení ministerstva vyučování z 5. května 1851
a z 1. ledna 1855 o užívání českého jazyka na gymnáziích slovenských).
Jazyk český jako jazyk vyučovací na gymnáziích byl definitivně stvrzen nařízením o organizaci gymnázií
z 16. prosince 1854.
Ministerstvo vyučování vydalo 9. března 1856 učební plán pro gymnázia. Pro jazyk český na českých
gymnáziích se stanovuje: 2. Jazyk vyučovací ve všech osmi třídách jest český. 5. Účel vyučování jest: aby
známost jazyka českého v úplné zběhlosti a jistotě v užívání jeho žákům byla vpravena, a aby seznámeni byli
s tím, co v literatuře nejznamenitějšího a ke vzdělání ducha a charakteru jest nejpříhodnějšího. Pro německá
gymnázia bylo stanoveno: 1. Jazyk vyučovací až do V třídy inclusive německý, v VI dle možnosti český, v VII
a VIII veskrz český. 3. Účel vyučování jest: naučiti žáky německé jazyku českému tak, aby hbitě i dobře mluvili
i psali, a seznámiti je s nejdůležitější, ducha i povahu vzdělávající látkou literatury české (cit. dle edice
ČERNÝ 2007: 1128–1129).
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všech česky vyučovaných předmětů (gramatika, stylistika, umění, filozofie, logika,
psychologie, dějepis, zeměpis, statistika, matematika, fyzika, chemie, přírodopis,
geologie, technologie, ekonomie aj.). Komise se 7. července 1851 obrátila na široký
okruh českých vědců, učitelů a vlastenců, aby do 20. srpna zaslali německo-česká,
popř. latinsko-česká excerpta:199

Vyznavši tímto komise vysoce ctěné české, moravské a slovenské učené k ochotnému
a rychlému ji podporování, spoléhá důvěrně, že hlasu jejího, uváživše i důležitost věci
i nemalé její obtíže, neoslyší, nýbrž že, použivše této nyní podávané příležitosti, rádi přispějí
ke zdaru tak dlouho žádaného, rozličnými nejvíce vlastními překážkami váznoucího
vyššího národního jazyka, na jehož zdárném a rychlém ve školách ujímání se,
jak budoucnost národní školství, tak vůbec i bezpečnější a rychlejší pokrok vzdělanosti
ve vlastech našich záleží (PN, 1851, č. 160, 9. 7.).

Euforie z češtiny jako vyučovacího jazyka na českých gymnáziích netrvala dlouho,
navíc měla často hořkou pachuť nejistoty dalšího politického vývoje, která nabádala
gymnaziální profesory k opatrnosti.200 Už 25. prosince 1853 nařídilo české
místodržitelské presidium, aby vyučování na vyšším stupni všech gymnázií bylo vedeno
v němčině a česky aby bylo vedeno pouze vyučování náboženství a češtině jako
vyučovacímu předmětu (ŠAFRÁNEK 1898: 119).201
Okrajově se jazyková regulace poloviny 19. století dotkla také univerzit.
Na pražské univerzitě bylo provizorním nařízením nejvyššího purkrabího z 28. března

199

Předsedou komise se stal podobně jako v právnické oblasti Šafařík a členy Čelakovský, Tomek, Erben
a Štorch (PN, 1851, č. 160, 9. 7.).
200 Tomek ve svých pamětech vzpomíná na rok 1851, kdy byl navštívit Hradec Králové: V Hradci měl jsem
potěšení z toho, co již tam pro češtinu na normálce a praeparandě, tak i na gymnasii učiněno. Na gymnasii
jmenovitě přednáší se dějepis, zeměpis, přírodopis, náboženství dílem zcela, dílem s části česky; též i v latině
ohled na národní řeč se béře v překládání a jinak. Nevím ovšem, s jakou horlivostí a důkladností všecko to
se děje; neb jsou tam jako snad i všude jinde také někteří z pánů profesorů, kteří tomu posud nevěří, žeby to
s tou češtinou bylo pravda, a vůli ministerstva vyučování myslí nejjistěji naplniti, když jen tak něco na oko
činí. Jeden z nich zradil žákům i prošení o česky psaná vysvědčení, poněvadž prý taková jsou beze vší platnosti
krom právě po čas studií. Nedivil jsem se větru takovému, když jsem do Prahy přišel a se samým ředitelem
českého Staroměstského gymnasia [Klicperou – pozn. VV] mluvil, kterýž při nejlepším smýšlení národním
posud také jest pln strachu, obávání, nedůvěry. Ptal se mne, co myslím, jestli se předc skutečně od vlády
upřímně obmýšlí gymnasia česky zříditi, a což tomu podobného. Učinil jsem jej, jak i několikkrát již vloní
při jiných příležitostech, opět pozorna na škodlivé následky jevení takového strachu, poněvadž tím
nepříznivcům jenom srdce dodává; dal mi ouplně za pravdu; ale to již kolikkrát učinil (TOMEK 1904:
368–369).
201 Toto nařízení de jure platilo až do vydání říjnového diplomu (1860).
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1848 přikázáno, že přednášející mají svobodu určit si jazyk, v němž budou přednášet.202
2. dubna 1848 na to reagoval hrabě Stadion, odvolávající se na dekret z 31. března 1848
č. 252. V souvislosti s akademickými svobodami a svobodou vyučování se druhým
článkem stanovilo: Vyučovati se může v obojí řeči zemské (české nebo německé), jakož
i v každém jiném jazyku.
Přestože byla de jure na pražské univerzitě situace vyřešena jazykovou
rovnoprávností, de facto převažovala na právnické fakultě (na rozdíl od filozofické,
kam byli přijati čeští profesoři) stále němčina: deset německých profesorů versus dva
česky přednášející docenti. Čeští posluchači právnické fakulty podali (po schválení
akademickým senátem) na ministerstvo žádost, aby byli jmenováni čeští profesoři
povinných předmětů (NN, 2, 1849, č. 300, 14. 12.).
Jazyk vyučovací na univerzitě však byl nezávislý na jazyku zkoušek – tam byla
(s krátkou přestávkou roku 1848) až na dílčí výjimky stále povinná němčina, což byl
také důvod, proč byl o české přednášky zájem minimální: české hodiny V. V. Tomka
si v roce 1854 zapsali pouze tři a v roce 1855 pouze dva studenti (HAVRÁNEK
2003: 28).203

3.2.4. Shrnutí
České hnutí rokem 1848 definitivně opustilo výhradně folklorní a kulturní
dimenzi a vstoupilo do vysoké rakouské politiky, kterou se pokusilo významněji ovlivnit.
Zemský patriotismus byl nahrazen národním separatismem, resp. purismem na základě
jazykové identifikace.
Čeština dosud nebyla na takové lexikální úrovni, aby mohla plnit všechny vyšší
komunikační funkce. Aspirace češtiny však Vídeň respektovala a do značné míry v rámci
ústavnosti podporovala – pro povinné překlady říšského zákoníku i pro zavedení češtiny
jako jazyka vyučovacího na gymnázia byly vytvořeny odborné lexikografické komise.
202

Blíže srov. obšírnou analýzu na stránkách Národních novin, 1, 1848, 8. 4.
Sám Tomek ve svých pamětech udává, že v roce 1855, kdy byl stanoven pro právníky povinný předmět
rakouských dějin, navštěvovali jeho přednášky pouze 2 posluchači, protože většina splnila tento předmět
v předešlých letech, nicméně dodává, že německou paralelku profesora Vietze navštěvovalo studentů
dvanáct (TOMEK 1904: 414). Těmi dvěma studenty byli budoucí gymnaziální profesoři a kulturně
a vědecky činní Češi Tille a Zoubek.
V roce 1857 proběhlo v češtině na pražské univerzitě pouze 7 běhů přednášek na filozofické fakultě, jeden
běh na právnické (FROMMELT 1963: 123).
203
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Výsledky revolučního roku 1848 byly ve všech ohledech spíše dočasné
a v otázkách jazykové politiky o to více. Polovinu 19. století můžeme proto
charakterizovat následovně:

Mezi Čechy se začala silně prosazovat koncepce jazykové autonomie, a to jak
ve správě, tak ve školství.
Pro správu se množila nařízení opakující a upřesňující Obnovené zřízení zemské.
Čeština byla jedním z jazyků v zemi obvyklých a podle kabinetního listu, který jako jedna
z mála revolučních norem nebyl zrušen, měli být noví úředníci znalí jak češtiny, tak
němčiny. Explicitní prosazování těchto nařízení se však většinou nedělo a interní
nařízení šla často kontradiktoricky proti nim.
Čeština se etablovala z jazyka „podpůrného“ či zprostředkujícího na jazyk
vyučovací nejen v triviálkách, ale také ve školách hlavních a na gymnáziích (dočasně
na všech stupních, trvale na nižším stupni). Na univerzitě byla stanovena svoboda jazyka
přednášek.
Principiálně proti sobě stály dvě koncepce češtiny jako jazyka vyučovacího:
„autonomní“ dělící školy na české a německé (tj. jednojazyčné) a „koexistenční“ vyučující
v obou zemských jazycích (tj. dvoujazyčné) – první radikální, druhá utopistická.
Za souhlasu Vídně byla postupnými kroky realizována první z nich, čímž došlo jak
k emancipaci českého národa na jedné straně, tak k jeho segregaci na straně
druhé.

Euforie poloviny 19. století byla vystřídána rychlým vystřízlivěním 50. let.
Jazyková práva byla opět v pozadí, popř. výhradně na rovině de jure. Významným
úspěchem však zůstalo rozvinuté školství s českým jazykem vyučovacím, jehož
prostřednictvím byly formovány jazykové postoje obyvatelstva i nová generace Čechů,
která bude aktivně vytvářet a ovlivňovat podobu bouřlivého nacionalismu závěru
19. století. Na rovině didaktické byly právě v tomto bodě položeny základy budoucí
expanze školské gramatografie a dynamického rozvoje češtiny jako vyučovacího
předmětu.
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3.3. Sonda třetí: závěr devatenáctého století (1880–1900)
Závěr 19. století ukázal všechny slabiny česko-německých vztahů v oblasti
jazykové politiky. Tím, jak se plně etablovala česká společnost v oblasti školství všech
úrovní, vědy, kultury i průmyslu204 jako moderní evropský národ (sociálně, a proto také
politicky již plně diferencovaný) a rostla síla i význam českých zemí v rámci monarchie,
rostlo sebevědomí Čechů a docházelo k eskalaci česko-německých vztahů. Jazyková
politika se stala jak prostředkem a důvodem k nacionalistickým třenicím, tak záminkou
k jejich vyvolání (srov. RAK 1998, KAISEROVÁ – RAK 2008, KAISEROVÁ – KUNŠTÁT
2011, KOVÁČ – MAREK – PEŠEK – PRAHL 2009, LÜDI 2007).205
Státoprávní radikalismus šedesátých a sedmdesátých let byl vystřídán
od osmdesátých let radikalismem nacionálním (URBAN 2003: 246).206 Všeobecným

204

V roce 1890 se v Čechách (bez rozlišení zaměření, periodicity nebo stability) vydávalo 418 časopisů,
z toho 253 českých, 157 německých a 8 jinojazyčných (OSN: 1888–1909, heslo Čechy – dějiny školství).
205 Srov. např. odchod Němců z českého zemského sněmu (1886) a radikální reakci mladočechů na něj.
Dobovou žurnalistiku reflektující jazykovou politiku reprezentuje Nerudův fejeton z 18. května 1890,
který graduje následujícím obrazem: Toliko je jisto: touto cestou [neúcty k češtině - pozn. VV] by národního
bohatství nepřibylo, tou by ho ubývalo! Nám ale nesmí ubýt věru již ani píď půdy, ani lok vzduchu pro rozvoj
naší mateřštiny! Dost jsme se již všelikým a často ohromným neštěstím naztrácel[i] půdy politické i jiné starostí nás všech nyní jest, abychom ochránili se už před každou ještě další ztrátou. Nikdo ve světě nám
ji nemůže spůsobiti, když máme ku obraně poctivou vůli. „Národ, který svůj jazyk ztrácí, ztrácí svůj hlas
v lidstvě a je odsouzen, aby hrál na jevišti světovém jen úlohy němé - lokajské!“ Kdo chce být lokajem, toho
z národa vykopneme! (NL, 30, 1890, 18. 5.)
Křen charakterizuje český nacionalismus druhé poloviny 19. století především ve vazbě na osvětu
a podnikání: Národ, který měl jen v omezené míře k dispozici státní prostředky, musel sám ze sebe, zdola,
vyvinout struktury a mechanismy rozvoje, kvalitní školství, živou samosprávu a širokou síť agilních spolků.
Nacionalismus se tu stal osvětovým i ekonomickým stimulátorem: jeho „svůj k svému“ vytvářelo nehmotnou,
ale účinnou „celní“ ochranu a z národního sdružování (záložny, družstva apod.) vyrůstaly efektivní zdroje
akumulace kapitálu (KŘEN 1992: 70).
206 Srov. např. spor Mommsen – Pekař z podzimu 1897:
Mommsen v Neue Freie Presse (1897, 31. 10., č. 11923) uvedl, že jest na čase bíti české lebky, které uvrhly
německou půltisíciletou práci do propasti své nevzdělanosti (překlad cit. dle PRAŽÁK 1945: 335): Und nun
sind die Apostel der Barbarisierung am Werke, die deutsche Arbeit eines halben Jahrtausends in
dem Abgrunde ihrer Uncultur zu begraben... Seid hart! Vernunft nimmt der Schädel der Czechen nicht an,
aber für Schläge ist auch er zugänglich! Es ist mit unzeitiger Nachgiebigkeit in Oesterreich viel gesündigt und
viel verdorben worden. Es geht um Alles; unterliegen ist Vernichtung (NFP, 1897, 31. 10., č. 11923).
Pekař na to odpověděl spiskem Čechové jako apoštolové barbarství (1897) dokazující význam českých
dějin pro dějiny evropské (především s akcentem na husitství a reformaci). Plamennou obhajobu češství
uzavírá: A nyní, nyní přicházejí nejen jejich [němečtí] žurnalističtí námezdníci, ale i heroové jejich vědy,
ozdoby a chlouby jejich národa, pyšni vším tím k nám, kteří jsme se byli vykrváceli pro svou a jejich svobodu,
a kteří, když jsme chtěli znovu žíti jako národ a hlásiti se k životu, ubíjeni jsme byli právě německou politikou
a německou nepřízní, kteří jsme musili si na nich, „šiřitelích kultury“, těžce vybojovati každou střední školu,
každou pomůcku kulturního rozvoje - a ukazují na nás s pohrdáním. „Hle, méně cenný národ!“... Nám, nám
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jevem 90. let pak bylo zhrubnutí veřejného života207 a segregace obou národností
jak na úrovni státní (kolektivní, politické), tak na úrovni občanské (individuální).
Stereotypní postoje češství a němectví konstituované během 19. století byly plně
interiorizovány (srov. např. SOUKUPOVÁ 2000). Segregace není přitom už výhradně
pasivní, ale začínají se masově objevovat specifické aktivní šovinistické akce bojkotující
příslušníky té nebo oné národnosti v běžném životě – v obchodě, ve škole, v kostele atp.
(blíže srov. KŘEN 1990: 260nn.).208 Radikalizace jedné strany zapříčinily stejně
intenzivní akce druhé strany a vytvářely tak bludný kruh. Kvůli všeobecné radikalizaci
se ukázaly jakékoliv pokusy o (jazykově) politický kompromis jako zcela nereálné.
Alfou a omegou národnostního vyrovnání209 se stal aktivní boj (často dokonce boj
v pravém slova smyslu) o jazyk v úřadech a na školách.210 Zatímco v otázce správy
se Vídeň snažila jistým způsobem předkládat (neúspěšné) návrhy na uspořádání, které
by zajistily fungující správu země, ve školství zůstalo spíše u obecných regulací,211 které
se výkladem konkretizovaly a upřesňovaly – ve školství byla legislativa stabilní a řešilo
se primárně její naplnění:

Těžiště našich bojů za zachování národnosti spočívá ve škole. Ve škole nalezli
odpůrcové naši Archimedův bod svých snah netoliko ku obmezení svobodného vývoje
a rozvoje, ale také k úplnému vyvrácení naší národnosti čelících a proto od našeho
probuzení v obhajování ideálních statků našeho národa, v odrážení útokův proti našemu
školství podnikaných téměř veškeré své síly utkáváme a jest smutnou zásluhou vlády,
vrhají po všem tom, co jsme vykonali a vytrpěli výtku v tvář: „Apoštolové barbarství!“... Můj Bože, lze to
pochopiti? (PEKAŘ 1897: 16)
207 Staletý politický úpadek, který národu ubral na sebevědomí a přidal na úzkostlivosti stran národní
existence, vnesl do moderní české politiky rozdvojenost mezi rebelským vzdorem a poddanskou vírou,
že loajalita dojde „nahoře“ odměny – obojí bylo též strukturálně podmíně plebejským rázem české společnosti
a její nepřekonatelně menšinovou pozicí v rakouském systému (KŘEN 1992: 72).
208 Vídeňské Neue Freie Presse uveřejnily 5. dubna 1897 úvahu o Badenim a jeho vztahu k Čechům, která
končí následující tezí: Čechové budou před dějinami postaveni na pranýř jako po roce 1848, když sběhové
z Kroměříže ve svých pamětech si na to stěžovali, že nenávisť proti Němcům jest u Čechů silnější, než jejich
láska ke svobodě. Železný kruh jest uzavřen a bude třeba jej na novo rozdrtiti tak jistě, jako že jest
neslučitelným se životními podmínkami říše (cit. v překladu NL, 37, 1897, 6. 4.).
209 Zatímco v Čechách až do roku 1918 k česko-německému vyrovnání nedošlo, na Moravě se to povedlo
prostřednictvím tzv. moravského paktu (1905). Politická situace na Moravě avšak byla od té české zcela
odlišná (srov. např. URBAN 2003: 246, MALÍŘ 1998).
210 Policejní mocí sice lze dosáhnouti okamžitých, zdánlivých úspěchů, avšak takovými prostředky se nerazí
cesta ku spokojenosti a k trvalému smíření národů! Přijde doba, kdy také tyto zásluhy p. ministra vyučování
o nynější všeobecnou politickou situaci budou dokonale uznány a oceněny, ten ortel budoucnosti mu
nezávidím! (ADÁMEK 1890: 37)
211 Řešila se především otázka centralizace školství versus jeho přenechání zemím. Zatímco Češi
označovali centralizaci za germanizaci, Němci decentralizaci ze bohemizaci (blíže srov. např. ADÁMEK
1890).
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že tento boj o školu dosud zuří, že dosud s napjetím všech sil musíme dobývati rovné právo
těžce zkoušeného národa našeho ve všech oborech veřejného vyučování (ADÁMEK
1890: 24).

Základní

argumenty

Čechů

pro

česko-německé

vyrovnání

vycházely

z následujících premis: Češi vnímali region Čech v historickém prizmatu jako centrum
českých zemí, a proto si nárokovali vystupovat také jménem Moravanů a Slezanů
(srov. MALÍŘ 1998). Na konci 19. století už byla sociální struktura Čechů srovnatelná
s Němci, a proto se Češi domáhali stejných práv bez ohledu na státní kontext. Občan té
doby měl celkem tři struktury osobnosti - Čecha, Rakušana, Němce, přičemž každou
používal v různých sférách veřejného života (jinou např. ve školství, jinou ve státě
a státním sektoru, jinou při distinkci podle řeči), což vedlo k logickým snahám tuto
triádu překonat (jeden jazyk – jeden národ – jedna země – jeden stát). Ze strany Němců
neproběhlo ani reálné, ani symbolické národnostní vyrovnání, navíc Češi čekali,
že vyhrocená situace bude mít (v rámci tzv. českého zemského práva) konsekvence
pro celou monarchii, což se ovšem nestalo – po roce 1867 to už nebylo možné
(srov. BRIX 2003, ARBES 1894).212
Paralelně (mimo soudobá paradigmata) sice vznikaly individuální reakce
zpochybňující přes sto let trvající konstrukt česko-německého soužití a kritizující
eskalaci žabomyších konfliktů, nicméně autoři byli často napadáni jak ze strany Čechů,
tak ze strany Němců a představovali spíše intelektuálskou alternativu k vyhroceným
nacionálním polemikám. Takovým příkladem byl např. T. G. Masaryk (srov. např.
MASARYK 1895 versus KAIZL 1896), který si jasně uvědomoval herderovské podloží
existence novodobého českého národa a východisko spatřoval právě ve vůdčí ideji
humanity, G. Eim a jeho jiná cesta213 nebo H. G. Schauer. Ten v Našich dvou otázkách

212

Der kernpunkt der deutsch-böhmischen Frage liegt im Festhalten an der Fiction des böhmischen
Staatsrechtes. Gehen auch die Begriffe über dessen Wesen und Umfang bei den Vertretern der čechischen
Nation weit auseinander, herrscht weder in den Köpfen dieser Localpatriotismus beseelten, in ihrer Mehrzahl
dabei gewiss von den besten Absichten geleiteten Anhänger des feudalen Princips, noch viel weniger in der
ihnen nacheifernden Menge irgend welche Klarheit über das, was sie mit ihrem Staatsrechte erreichen
wollen, so darf die in demselben liegenden Gefahr doch keineswegs gering angeschlagen werden (CZERNIN
1900: 13).
213 Náš historický stát smazala doba a násilí ne z existence právní, ale ze života. Jistě tím světější povinnost
pro nás vším úsilím v život jej uvést, až bude na čase smířiti jej se skutečnými poměry státními, a pak s celou
duševní i hmotnou mohutností jej udržovat a k rozkvětu vypěstit. Ale protože ani český stát sám, ba ani
skuteční jeho představitelové již neexistovali, musili jsme stát český tvořit. Musili, jak Palacký praví,
společnost, jež udržeti chce stát, míti k tomu potřebnou sílu, což teprve měla jí zapotřebí naše národní
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kritizoval nekoncepčnost české politiky a pouhý jazykový formalismus bez reálného
politického programu. Poprvé byl veřejně zpochybněn konstrukt „jazyk = národ“ jako
conditio sine qua non národní existence:

Co jest úkolem našeho národa? Máme-li pak určitý cíl a můžeme-li ho dosíci?
Otázka ta jest ohromného dosahu. Či dostačí, když prozatím dle statistických výkazů tolik
a tolik milionů mluví určitým jazykem, má-li tato masa nějakou, jakou takou organisaci
a hierarchii, píše-li se jazykem tím – literatura, pěstuje-li se tu hudba, výtvarné umění,
divadlo, pořádají-li se schůze a slavnosti a žije-li se se sousedy rozličně, v přátelství nebo
v neshodě, dle zděděných názorů a chvilkových nálad obecných? Nikoli, nestačí; říká-li
se tomu zevnímu, třeba že na pohled sebe správněji fungujícímu mechanismu národ,
v očích myslitelových tento sociální úkaz nezasloužil si jména národa. […] Bez ideálu,
bez vědomí mravního povolání není národa (SCHAUER 1886/1995: 203).214

Unikátním počinem se stalo vydání vůbec první vědecké jazykově politické studie
v Rakousku, práce W. Frinda (1899), německého římskokatolického kněze. I přes dobu
prodchnutou všeobecným nacionalismem a šovinismem obdivuhodně nezaujatě
zkoumal vztah jazyka, společnosti a státu. Dospěl k nesmírně progresivnímu
a objektivnímu závěru, že jádro sporů leželo v zaměňování jazyka jako prostředku
(komunikace) a jazyka jako účelu/významu (symbolu národa). Zdůrazňoval, že mluvčí
mají nejen jazyková práva, ale také jazykové povinnosti, a to ve vztahu ke státu jako
celku (němčina jako jazyk státní, byť ne jazyk úřední či oficiální). Jazykovou
spravedlnost Frind rozdělil na komutativní (subjektivní, tj. právo osoby, nikoliv jazyka,
na dorozumění se) a distributivní (objektivní, tj. stejné právo a stejná opatření
pro všechny jazyky).215 Zaměňování či slučování komutativního a distributivního
principu totiž podle něj vede k desinterpretaci jazykové politiky a k nacionalizaci
jednotlivých řečových společenstev. Frindova studie zůstala bez většího ohlasu
společnost, aby stát český – znova utvořila! A síly té jsme my tenkráte neměli, a již proto nebylo radno
vyměňovati národní program za státoprávní (EIM 1886/1995: 209).
214 Blíže k Schauerovi srov. např. HARTL 1913, SKŘIVÁNEK 1992 nebo RŮŽIČKA 2002.
215 Frind se zásadně vyslovuje pro právo osobní (tzn. pro Badeniho nařízení), nikoliv teritoriální:
Der Gedanke der sprachlich-nationalen Revindication solcher Gebiete, auf welchen einmal eine bestimmte
Sprache die Verkehrssprache war, macht die falsche Voraussetzung, daß die Sprache na Grund und Boden
und nicht an den Personen als Eigenschaft hafte, deren Verkehrsmittel sie ist. Es hieße im Namen
des ehemaligen Personalrechtes der ausgestorbenen Bewohner einer Landstriches den lebenden Personen ihr
bestehendes Personalrecht nehmen und dritten Personen aus dem Grunde übertragen wollen, weil diese
mit den erstgenannten die gleiche Sprache sprechen (FRIND 1899: 369).
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oficiálních autorit, navíc společnost byla už natolik radikalizovaná, že by prosazení
Frindových zásad bylo už zcela nemožné.
Průvodním jevem vzrůstajícího napětí ve společnosti byla silná subjektivizace
postojů k jazyku. Od poloviny 19. století došlo k masivnímu rozšíření funkčního spektra
češtiny, a proto i k rozvoji českého lexika. S tím související stylistická diferenciace vedla
ke vzdalování raně obrozeneckého kodifikovaného jazyka od jazyka běžně užívaného,
což mnozí kritici považovali za úpadek češtiny. Tento názor nabýval na síle od 70. let.
Spisovný jazyk se stal pro tehdejší společnost nejcennějším znakem národnosti - ztrátou
jeho čistoty by mohlo dojít také ke ztrátě národnosti samotné. Došlo k podpoření
a rozšíření etablovaného mýtu: Je-li jazyk nedokonalý, tj. nečistý, neryzí,
neautentický atp., je stejný také národ, jehož příslušníci jím mluví. To byl důvod
k logickému propojení nacionalismu a brusičství a purismu, tj. umělých snah očistit
jazyk od všeho cizího.
Puristé trpěli utkvělou představou, že se jazyk bez jejich přičinění znehodnotí.
Úpadek dle mnohých spočíval ve faktu, že čeština měla řadu (především slovotvorných,
frazeologických a syntaktických) prvků společných s němčinou. Připomínány byly dva
prameny „ryzosti“ češtiny: čeština humanistická (záměrně se přehlížely značné
latinismy) a čeština lidová, tj. dialekty (dle romantických představ neposkvrněné
prameny národní minulosti, které ovšem nevyhovovaly kodifikaci svou geografickou
variantností). Purismus čtvrté čtvrtiny 19. století se netajil svým antiněmeckým
postojem, zdůrazňováním pravé, tj. bezpodmínečně nutně odlišné podoby spisovné
češtiny od němčiny (blíže srov. např. JAKOBSON 1932, NEUSTUPNÝ 1989, HROCH
1999a, 1999b, JELÍNEK 1974–1975, 2007 a tam uvedená literatura).
Musíme poznamenat, že vlna jazykového purismu prošla v této době celou
Evropou a byla spojená s utvářením občanské společnosti.216 České země nebyly
výjimkou. Unikátní bylo pouze české pojetí spisovnosti a vztah k Němcům,
resp. k vymezování se vůči jazyku obyvatel společné země. Tzv. brusy začala vydávat
Matice česká (1877, 1881, 1894) i jednotlivci (M. Hattala 1877217 nebo F. Bačkovský
1889, F. Bartoš 1892, 1894, 1901). Přestože byli puristé vedeni pseudoušlechtilými
216

Např. Sandersův Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten in der deutschen Sprache (první vydání 1872)
se dočkal více než 25 vydání (k německému purismu srov. např. BARTOŠ 1901: 3nn.). Samozřejmě
ne všechna národní hnutí měla jazykovou politiku (ve smyslu navázání na starší literární tradici)
na prvním místě. Hroch (1999a: 54) poznamená, že tomu tak nebylo v případě Norů, Řeků, Irů nebo Srbů.
217 Hattalův brus vznikal jako opozice k brusu matičnímu (vyšel ve stejném roce) a ukazuje odlišné pojetí
spisovnosti.
133

pohnutkami, prostředky k jejich naplnění (návrat k humanistické češtině či očištění
dialektickými prvky) byly neúčinné a pouze svými díly podpořili jazykovou nejistotu
mluvčích a zjitřili postoje Čechů k němčině.

3.3.1. Pokusy o česko-německé správní vyrovnání
Předlitavsko představovalo národnostně i správně heterogenní komplex zemí
i národností. Kabinetní list ze dne 8. dubna 1848, vytvořil právní základ jazykové
politiky na téměř 80 let. § 9 (viz zde s. 101) vznikl díky entuziasmu revolučního roku
1848. Ukázalo se totiž jako zcela nerealistické, aby všichni úředníci ovládali oba zemské
jazyky. Nehledě na to, že počet takovéto sociální skupiny byl jiný v roce 1848 a jiný
o padesát let později, kdy se na tento kabinetní list poukazovalo.218 Zatímco § 1
kabinetního listu byl převzat s pouze mírnými modifikacemi do pozdějších legislativních
úprav, od požadavku jazykové kompetence úředníků se začalo ustupovat, a to z ryze
praktických důvodů.
Fundamentálním právním dokumentem, který upravoval jazykovou politiku
Rakousko-Uherska, byl článek 19 ústavy z roku 1867 (tzv. státní základní zákon č. 142
ze dne 21. prosince 1867 RGBl.):219

(1) Všichni kmenové národní ve státě mají rovné právo a každý kmen
národní má neporušitelné právo pěstovati a vzdělávati národnost a řeč
svou.
(2) Rovnoprávnost všech v zemi obvyklých řečí ve škole, v úřadě a v životě
veřejném od státu se uznává.

218 V roce 1891 bylo v monarchii celkem 36 tisíc úředníků a o deset let později jejich počet vzrostl na 65
tisíc (VYSKOČIL 2009: 53). Stali se tedy nejen významným správním činitelem, ale zároveň aktivním
aktérem utváření národních politik. Statistiky o celkovém počtu Čechů a Němců ve státní správě nejsou
dostupné (tyto údaje nepovažovala tehdejší správa za relevantní), a proto lze vztah Čechů a Němců
rekonstruovat pouze z dobové publicistiky. Např. národnostní složení Moravy plně nekorespondovalo
s vytipovaným šetřením národnostního složení úřednictva v moravských statutárních městech. Vyplynulo
z něj, že v roce 1900 bylo na Moravě 71,89 % obyvatelstva česky hovořících, na zemském sněmu tomu
odpovídalo 61,34 % a ve sledovaných úřadech pouze 54,83 % (VYSKOČIL 2009: 68).
219 Cit. dle NEVŠÍMAL (1899: 7) s tím rozdílem, že jsem přihlédl k německému originálu a označení
Volksstamm důsledně přeložil jako kmen národní, nikoliv jako národ, jak to ve své edici pramenů provedl
Nevšímal (srov. RGBl. 1867, 61. díl, č. 141 a 142).
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(3) V zemích, v kterýchž bydlí několik kmenů národních, zřízena buďte
veřejná učiliště tím způsobem, by se každému kmenu národnímu dostalo
náležitých prostředků vzdělati se ve své řeči, aniž by byl kdo nucen učiti
se druhému jazyku zemskému.220

Právní nejasnosti vzbudily především užité pojmy. Od vydání ústavy bylo
kritizováno spojení národní kmen (Volksstamm) a nikoliv národ (Nation). Z vídeňského
pohledu však byl národ jeden, resp. dva – rakouský a uherský, čemuž odpovídalo také
členění monarchie na Předlitavsko a Zalitavsko. Tato osvícenecká zemská koncepce však
už byla prostřednictvím jednotlivých rozvinutých národních hnutí dávno překonána
a působila jako anachronismus. Druhým problémem se ukázalo spojení, které se sice
užívalo již od 18. století, ale teprve v druhé polovině 19. století začalo být
desinterpretováno – řeči v zemi obvyklé (landesübliche Sprachen). Řeč v zemi obvyklá
byla vykládána jako synonymum k řeči zemské.221 V potaz byla přitom brána situace
historické země jako celku, nikoliv jejích dílčích (správních) částí. V zemi české byly
proto řečmi v zemi obvyklými jak čeština, tak němčina, a to i v okresech s českou nebo
německou většinou.
Článek 19 ústavy 1867 se stal pro druhou polovinu 19. století alfou a omegou
jazykových a národnostních práv, a to jak na úrovni správní, tak na úrovni školské. Jeho
právní síla a také fakt, že se jednalo vedle výše zmíněného kabinetního listu o jedinou
stále

platnou

právní

normu,

představovaly

jeho

nejvýznamnější

aplikační

a argumentační potenciál (srov. STOURZH 1985: 53–82, HYE 1998, SCHARF 1998).222

220

Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt, und jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht
auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache. Die Gleichberechtigung aller landesüblichen
Sprachen in Schule, Amt und öffentlichen Leben wird vom Staate anerkannt. In den Ländern, in welchen
mehrere Volkstämme wohnen, sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, daß ohne
Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser Volkstämme
die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält (RGBl. 1867, 61. díl, č. 142). K německému
výkladu srov. např. CZERNIN 1900: 27n.
221 Patent č. 260 ze dne 27. prosince 1852 RGBl. a patent č. 3 ze dne 1. ledna 1860 RGBl. uvádějí,
že Reichsgesetzblatt má být přeložen do zemských jazyků (Landessprachen) a prohlašuje za jediné
autentické znění text německý. Na druhou stranu § 2 zákona č. 113 ze dne 10. června 1869 RGBl. ukládá
ministerstvu vnitra vydávat Reichgesetzblatt v jazycích v zemi obvyklých (landesübliche Sprachen).
222 Srov. např. českou stylizaci národní křivdy z roku 1867 a pokusy o její odčinění (ČERVINKA 1965).
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3.3.1.1. Stremayrova jazyková nařízení

Nařízení c. k. ministerstva vnitra a spravedlnosti ze dne 19. dubna 1880 týkající
se užívání zemských jazyků ve styku politických soudních úřadův a státních návladnictví
v království Českém se stranami a samosprávnými orgány223 je pojmenováno podle
tehdejšího ministra spravedlnosti K. Stremayra. Pro Čechy vstoupilo v platnost
13. května, pro Moravu 28. dubna 1880 a pro Slezsko (v upravené podobě reflektující
především polskou menšinu) 12. října 1882.224 Nařízení reagovala na opakovaná
memoranda

a

otevřené

dopisy

českých

poslanců

k řešení

jazykové

otázky

v Předlitavsku. Od ledna 1880 zkoumala speciální komise pod vedením ministra
bez portfeje a pozdějšího ministra spravedlnosti A. Pražáka české požadavky. Výsledkem
byl zásadní dokument, který i přes dílčí pokusy o revize platil plných 17 let,
resp. v některých svých částech až do roku 1918.225
Nařízení explicitně zavádí do vnější úřední řeči všech úřadů češtinu i němčinu,
a to jak pro podání ústní, tak písemná (§ 1) – úřad musí odpovědět v jazyku podání (§ 2).
Podklady k jednání není nutno překládat do druhého zemského jazyka (§ 3). Není-li
znám jazyk adresáta, má se vzít v potaz jeho bydliště (§ 4). Veřejná oznámení úřadů
musejí být provedena v obou zemských jazycích (§ 6). U soudu se jednací řečí stává
jazyk obžalovaného (§ 8), nikoliv žalujícího. Nařízení se nevztahovala na armádu.226
Přes poměrně jasnou dikci byla nařízení podrobena vleklé kritice. V praxi byla
často obcházena, což bylo pro Němce důkazem jejich nekvalitnosti nebo zbytečnosti,

223

Cit. dle edice NEVŠÍMAL 1899.
Nařízení byla přijata také Němci. Např. Bohemia (53, 1880, 19. 4.) chválí (byť s ironickým ostnem
ve smyslu řečnickém, nikoliv věcném) Riegrovu řeč na říšském sněmu.
225 Nařízení bylo zrušeno nařízením ministrů vnitra, spravedlnosti, financí, obchodu a orby č. 12 z 5. dubna
1897 RGBl. (tzv. Badeniho jazykovými nařízeními). Po odvolání Badeniho vlády a nahrazení této regulace
novou normou (tzv. Gautschovými jazykovými nařízeními) a i po jejím zrušení tak zůstávají částečně
v platnosti právě nařízení Stremayrova.
226 Srov. dobovou reflexi jazyka v armádě: Trotz aller Anstrengungen ist es noch nicht gelungen alles
Deutsche zu verbannen. Vom Militär, das in Oesterreich entschieden als eine Bildungsanstalt für viele
weniger zivil Völker verachtet werden kann, bringen die heimkehrenden Soldaten stets wieder einen neuen
Vorrath deutschen Wörter zurück. Jedes deutsche Zeitwort wird durch ein einfaches Anhängen der Endung
owat in ein tschechisches Verbum verwandelt und erregt dann bei den Patrioten und Puristen gerechten
Anstoß. In gelinde Aufregung geräth aber jeder nationalgesinnte Tscheche wenn man ihn mit Sie (oni)
anredet, eine Unform, die statt der zweiten Person des Plurals Ihr (vy) im vorigen Jahrhundert einriss. Der
gemeine Mann glaubt jedoch, dass er unhöflich sei, wenn er einen höher gestellten mit Ihr anredet
(ANDREE 1871: 47).
224
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pro Čechy důkazem jejich neostrosti a úzké působnosti (srov. např. ARBES 1946:
145nn.).227

3.3.1.2. Protinávrhy

Vzhledem k tomu, že se česká reprezentace na říšském sněmu nechtěla spokojit
s regulací pouze vnějšího úředního jazyka, jak to učinila Stremayrova jazyková nařízení,
vytvořila v druhé polovině 80. let celou řadu návrhů zákonů i ministerských nařízení
k tzv. provedení rovnosti obou zemských jazyků, a to ve všech oblastech správy.
30. října 1889 byl předložen návrh zákona o užívání obou zemských jazyků
při úřadech samosprávných (sněm 379, číslo tisku 106),228 jehož autorem byl J. Šolc.
Návrh dával možnost zastupitelstvu, aby si zvolilo jednací jazyk obce při reflektování
jejího národnostního složení (§ 1), nicméně písemná podání musí obec přijímat
v jakémkoliv zemském jazyku (§ 2) a ta pak musí být vyřízena v jednacím jazyku obce
(§ 3). Census pro povinnou dvojjazyčnost podání, vyřizování i veřejného oznamování byl
navržen

na

20

%

(s povinností

pro

všechna

statutární

města

a

Prahu).

Nejproblematičtější částí, kvůli které byl návrh jako celek zamítnut, byla povinnost,
aby státní orgány jednaly s obcemi v jazyku, který si obec na základě svého
národnostního složení určí jako svůj jazyk jednací (§ 11).
Významným pokusem správní i jazykové reformy byly tzv. punktace. Jednalo
se o konzervativní dohodu mezi vládou, staročechy (F. L. Riegrem) a německými liberály
(jednání probíhala od 4. do 27. ledna 1890). Zásadní myšlenka spočívala ve snaze změnit
správní rozdělení Čech na co možná nejkompaktnější část německou a smíšenou, nikoliv
českou (srov. dále problematiku sčítání lidu a určení obcovací řeči). Přestože jako celek
neměly žádnou právní závaznost a představovaly spíše přípravné rozhovory

227

Na rozsáhlou německou kritiku „české svévůle“ v otázce jazyka podání a vyřízení (vnějšího úředního
jazyka u soudů) reagoval poslanec J. Vašatý na 356. schůzi říšského sněmu 26. března 1884 následující
plamennou řečí: My vám, pánové, otvíráme brány svých [sic!] okresů českých, abyste tam v jazyku svém
domáhali se práva dle Vaší vůle. Budiž Vám toho přáno; chcemeť, abyste se v celé zemi považovali za její
rovné děti, za její zdárné syny, Vy však nesmíte navzájem nás z Vašich německých okresů vypovídati, nesmíte
s námi tam jako s cizinci chtít nakládati! Neboť národ český, voličové naši, jsou toho sobě vědomi,
že předkové naši založili tuto velikou obec, království České a lid náš by toho nikdy nestrpěl, aby ve své
domovině, ve své rodné vlasti za cizince byl považován (VAŠATÝ 1884: 23). Blíže srov. např. KAIZL
1895/1995.
228 Blíže srov. např. edice NEVŠÍMAL 1899.
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k provedení reforem, jejich zveřejnění bylo výbušné.229 Mladočeši návrh zásadně
odmítli, protože by jím údajně došlo k rozpadu Čech jako historické země na prakticky
dvojí území s dvojím právem. Některé z 11 bodů230 sice vešly v platnost v jiných
zákonných normách, ale jako celek punktace zkrachovaly (blíže srov. KAZBUNDA 1935,
ARBES 1946: 193nn.).231 Tento neúspěch nepřímo zapříčinil také porážku staročechů
ve volbách do říšské rady o rok později (1891).232
J. Šolc i přes odmítnutí svého návrhu pokračoval v předkládání nových regulací
23. září 1892 a 2. ledna 1894 (tisk č. 30): Rozšířil Stremayrova nařízení o §§ 1–11
zamítnutého návrhu zákona o užívání obou zemských jazyků při úřadech samosprávných
a doplnil je o čtyři nové paragrafy (§§ 20–23),233 které zavádějí jako vnitřní úřední jazyk
správních úřadů řeč čtyř pětin obcí daného obvodu, popř. tam, kde to není čtyř pětinová
majorita, má se zvolit jako jazyk vnitřní v daném případě jazyk konkrétního podání,

229

Jeden z účastníků jednání o punktacích staročech Bráf vzpomíná na jednání: Každá taková řeč
[německý výpad proti Čechům – pozn. VV], využitkovaná obratně Nár. Listy a jinými časopisy, zapadla
do českých lidí jako puma. My sami jsme si ostatně nevedli dost moudře. Rieger, milující výklad volnější, pouty
právnické přesnosti nevázaný, punktace příliš chválil a dával lidem tím snáze příležitost k námitkám. Mattuš
ale v přílišné poctivosti mluvil vždy v ten smysl: v jedné věci jsme ustoupili od zásady vždy hájené, od zásady,
že každý úřadník má znáti oba jazyky. Ale opak se již vlastně připustil v nařízeních o státních zkouškách
právnických a v punktacích zněla formule přece jen tak, že vypadala jako pouhé připuštění výjimky a tím
vlastně uznání pravidla. Oč hůře stojí věci n. př. od té doby, kde se via facti dělá status úředníků českých
a německých! (GRUBER 1922: 38).
230 1. Složení a zařízení zemské školní rady,
2. Školy menšin,
3. Základní pravidla o novém upravení zemědělské rady pro království České,
4. Zřízení obchodní a živnostenské komory ve východních Čechách,
5. Revise volebního řádu obchodních komor,
6. Vymezení soudních okresů,
7. Zařízení při vrchním zemském soudě v Praze,
8. Obsazování při soudech první stolice,
9. Revise nařízení o užívání jazyků,
10. Zákon o užívání jazyků zemských při samosprávných úřadech,
11. Oprava volebního řádu pro sněm a zřízení národních kurií.
(cit. dle ČAPKA 2010: 57–63, blíže srov. GRUBER 1922: 31–54, KAZBUNDA 1935).
231 Agitační technika mladočeská byla ovšem velikolepá a zvláště veřejný průvod hromadné deputace
zástupců okresů, obcí a různých jiných korporací do sněmovny, aby jménem národa odvrátila vůdce
staročeské od punktací, byl vychytralým výmyslem. [...] Mezi předáky té hromadné deputace bylo několik
rázovitých demagogů, kteří mluvili hrdě a jménem národa atd. a jevili všecku chuť jménem národa provést
hned též exekuci nad neposlušnými. Hrdá a sebevědomá odpověď, kterou jim Rieger dal, v pravém smyslu je
rozzuřila, že on se odvažuje lidu vzdorovat (GRUBER 1922: 39).
Účinek stoupajícího odporu veřejného proti vídeňským úmluvám, odporu, který propukal až v projevy zcela
pitomého fanatismu, jevil se ovšem nezbytně na straně staročeské. Jednak ji lidé šmahem opouštěli a kdo
v ní zůstal, hleděl se zachránit tím, že se s punktacemi nestotožňoval. Vidět před hlasováním staročeské
poslance prchat do kuloárů nebo s bázlivým třesením vcházet, bývalo by veseloherním námětem, kdyby
nebylo trudným obrazem morálního spustošení, jaké v lidech budí strach před veřejným míněním všecko
vlastní přesvědčení nebo zmužilé jeho sledování zabíjeje (ibid.: 42).
232 Srov. např. interpretaci Urbana (2003: 185) o axiomatu české politiky – integrity Čech, kterou
diskusemi o punktacích staročeši narušili.
233 Blíže srov. např. edice NEVŠÍMAL 1899.
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popř. je-li adresátem obec, má se užít jednacího jazyka konkrétní obce. Také tento návrh
byl z analogických důvodů rovněž zamítnut.
B. Pacák podal 18. ledna 1896 rozsáhlý návrh národnostního zákona na ochranu
rovného práva českého i německého národa v království českém.234 Explicitně zmiňoval
češtinu

a němčinu

jako

zemské

jazyky

a

zdůrazňoval

jejich

rovnocennost

a rovnoprávnost při vnějším i vnitřním jednání státních a zemských úřadů (§ 1). Zároveň
měl ambici stát se základním zemským zákonem, neboť rovné právo obou národností
království českého staví se pod ochranu korunovací přísahy královy. Radikalismus návrhu
a utopistické představy byly např. jasně patrné z požadavku na aktivní znalost obou
zemských jazyků všech úředníků do pěti let,235 která by zaručila rovnoprávnost užívání
obou zemských jazyků při vnějším i vnitřním úředním styku (§ 8). Návrh byl jako celek
zamítnut.
Povahu českých protinávrhů můžeme zobecnit: čeští zástupci (především
mladočeští po krachu staročeských punktací) byli přesvědčeni o tom, že rovnost češtiny
a němčiny a obecně také (právní) rovnost Čechů a Němců nebude možno provést, aniž
by oba zemské jazyky ovládali také všichni úředníci. Zásada vyřízení v jazyku podání
byla v různých návrzích specifikována různě, a to ve spojitosti s otázkou vnitřní úřední
řeči. Principiálně se diskutovalo o následujících možnostech úprav: vnitřní úřední jazyk
jako jazyk podání, vnitřní úřední jazyk jako jazyk obce, vnitřní úřední jazyk jako jazyk
okresu, přičemž nastavení censu bylo většinou v návrzích jednotné – dvacetiprocentní.

3.3.1.3. Badeniho jazyková nařízení

Nařízení ministrů vnitra, spravedlnosti, financí, obchodu a orby č. 12 ze dne
5. dubna 1897, týkající se užívání zemských jazyků při úřadech v království českém,236
pojmenovaná podle ministerského předsedy Badeniho, vstoupila v platnost pro Čechy

234

Blíže srov. např. PACÁK 1896 nebo edice NEVŠÍMAL 1899.
Předloha přitom počítala s bilingvním úředníkem, nikoliv pouze s formálním složením zkoušky
z druhého zemského jazyka: Výkaz znalostí obou jazyků vykazuje se při vstoupení do zemské neb státní
služby vysvědčením vyšších středních škol o s prospěchem navštěvovaném učení se oběma jazykům zemským
[…]. Nucení však učiti se oběma jazykům zemským na vyšších školách středních se nepřipouští. Zkoušky
jazykové, k účeli v tomto článku uvedeném, na obou universitách zemských v Praze se naprosto vylučují (§ 8).
Takováto dikce implikuje diskriminaci německých mluvčích, kteří by si své znalosti češtiny nemohli
doplnit, jestliže by nenavštěvovali v mládí střední školu s českým jazykem vyučovacím, popř. vyučovaným
(jako jazykem cizím, resp. druhým).
236 Cit. dle edice NEVŠÍMAL 1899.
235
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5. dubna a pro Moravu 23. dubna 1897. Zachovávala sice duch Stremayrových nařízení,
ale nově regulovala také vnitřní úřední jazyk.
Jako vnější úřední jazyk je opět chápán jazyk podání, a to jak pro soudy,
tak pro všechny úřady podřízené ministerstvům vnitra, spravedlnosti, financí, obchodu
a orby (§ 1). Nově však úřady […] užívejtež ve všem úředním jednání, konaném
k cíli vyřízení anebo rozhodnutí, onoho jazyka, ve kterém strany svoji věc ústně přednesly
nebo podaly. Zvláště pak má se u soudních dvorů podávání návrhů a porada v senátě v této
řeči díti (§ 7). U nižších instancí v Čechách a na Moravě bylo tedy dovoleno užívat češtinu
i při vnitřním styku. U vyšších instancí (s celorakouskou platností) a při jednáních
s vojenskými a četnickými úřady tato možnost neplatila (§ 15).
Na tuto regulaci navazovalo nařízení č. 13 z téhož dne, jež se týče jazykové
způsobilosti úředníků ustanovených při úřadech v království českém.237 Úředníci, kteří
budou nově ustanoveni od 1. července 1901 k soudům, státním zastupitelstvím
a k úřadům podřízeným ministerstvům vnitra, financí, obchodu a orby, mají povinnost
prokázat znalost obou zemských jazyků slovem i písmem (§ 1). Důkaz jazykových
znalostí má být podán buď u praktické odborné úřednické zkoušky, nebo u speciální
jazykové zkoušky, a to do tří let od nástupu na úřad (§ 2).
Návrh byl prosazován především radikálními mladočechy, kteří nevyjednali
ústupky Němcům, spoléhajíce na podporu Badeniho vlády (srov. např. GRUBER
1922).238 Prudký odpor ze strany českých Němců vedl k tomu, že Badeniho vláda
237

Cit. dle edice NEVŠÍMAL 1899.
Národní listy (37, 1897, 6. 4.) přinesly bombastické nadšení z nařízení a zcela programově agitovaly
prostřednictvím zjednodušující až demagogické interpretace jazykové politiky předešlých období
za přijetí nařízení:
Jazykové nařízení, tak často již ohlášené a znova tak často zase odložené, jazykové nařízení, nad nímž
nejednou vznášel se již meč Damoklův, dnes konečně tedy publikováno. Splacena tím čásť oné velké hypotéky,
kterou, žel, že na velice malé úroky uloženou měl národ náš u toho státu, odčiněno konečně aspoň bezpráví
nejkřiklavější, jež svíralo vývoj náš a tížilo českou duši. Nebylo by dobře přeceňovati toto nařízení, není
příčiny k jásavému hossianah, ale nespravedlivo bylo by podceňovati je, zneuznávati jeho význam
a prohlašovati je za "čočovici", za kterouž zástupci národa našeho prodali volnost jednání a "upsali se vládě".
Nechť zalétne duch náš v minulost, v dobu, jež následovala po katastrofě, kterou pozbyl národ náš své
samostatnosti, nechť připomene si tu bídu, v níž úpěl, tu bídu hmotnou i duševní, nechť vzpomene smutných
pronásledování a ničení národa našeho, na útrapy doby terezianské a josefinské, na zjevnou tendenci
vídeňské vlády, národ náš vyhubiti [sic!], nechť vzpomene si pronásledování Metternichovských, kdy každé
tištěné české slovo pokládáno za attentát na vládu, na dobu bachovskou s pověstným Krausovým nařízením,
na Schmerlingovské úsilí stlačiti národ náš v úplnou bezvýznamnost, na punktace - a pod dojmem těchto
vzpomínek nechť posuzuje nynější vymoženost českou. Střízlivý sloh úřadní, kterýmž nařízení sepsáno
a patrná v něm snaha učiniti hořkou pilulku Němcům co možná nejméně odpornou, bude asi příčinou,
že nařízení na první ráz vlidu našem nebude míti effekt významného obratu, nařízení třeba studovati
a porovnávati stav, jejž přivodí s tím, co zvyklostí a právem bylo před tím (NL, 37, 1897, 6. 4.).
Reakce německé samosprávy a německých novin na sebe nenechala dlouho čekat. Bohemia (70, 1897,
6. 4.) přetiskuje bez většího komentáře silně emotivní usnesení městské rady města Chebu:
238
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v listopadu

1897

padla.

Nad Prahou

bylo

vyhlášeno

stanné

právo

a

síla

jazykových/národnostních sporů začala eskalovat.239 Protičeská kampaň se však vedla
do značné míry z neporozumění nařízení: zkoušky z češtiny se nevztahovaly na všechny
státní úředníky, ale pouze na ty nově přijaté od 1. července 1901, kteří museli prokázat
znalost

druhého

zemského

jazyka

k 1.

červenci

1904.

Nicméně

vzhledem

k separatistickým tendencím českého a německého školství v Čechách, a to na všech
úrovních, byl také tento požadavek z německého pohledu spíše nereálný. Po necelém
roce byla vláda nucena přistoupit k novelizaci, resp. k revizi Badeniho nařízení, která
ovšem ve svém výsledku neuspokojila ani Čechy, ani Němce (srov. MACKOVÁ 1998).

Eger, 5. April. In der heutigen Sitzung des Gemeinde Auschusses wurde über Antrag des Stadtrathes
einstimmig folgende Resolution angenommen: „Der Egerer Bürgerausschuß erklärt die babsichtigte
Sprachenverordnung, welche nach seiner Uibersetzung mit ihrem Zwange der Zweisprachigkeit nur einen
gewaltigen Vorstoß der Čechen in das geschlossene deutsche Sprachgebiet und zugleich die Ausscheidung
der Deutschen von den Aemtern und demnach von der Verwaltung und Rechtsprechung in der eigenen
Heimat bedeutet, vom Standpuncte der Deutschen für unannehmbar und von jenem der Stadt Eger noch
insbesondere mit Rücksicht darauf, als der Egerer Kreisgerichtssprengel mit seinen zwanzig Bezirksgerichten
auf einem Flächenraume von 75,7 Quadratmeilen auch nicht eine einzige čechische Gemeinde aufweist.
Der Bürgerausschuß erhebt daher gegen die geplante Maßregel eintschiedene Verwahrung und erwartet
von den Abgeordneten deutscher Nationalität, welcher politischen Schattirung sie auch angehören, daß sie
ihre Stammesgenossen in Deutschböhmen nicht im Stiche lassen und mit allen gesetzlichen Mitteln
das Zustandekommen und Rechtsgiltigwerden dieser Sprachenverordnung zu bekämpfen und hintanzuhalten
bestrebt sein werden.“ (Bohemia, 70, 1897, 6. 4.).
Následující číslo Bohemie (7. 4.) je už převážně věnováno jazykovým nařízením a jejich analýze. Nařízení
interpretuje jako eine politische Action zu Ungunsten des deutschen Volkes in Böhmen a nabádá
zur Erhaltung und Befestigung deutschen Wesens (Bohemia, 70, 1897, 7. 4.).
Blíže srov. např. rozsáhlou analýzu diskursu českých a německých novin, kterou provedla ve své
monografii Hall (2008).
239 Srov. protičeské bouře v Chebu, Aši, Plzni, Mostě, svolání Volkstagu do Chebu na 13. června,
německého národního sněmu na 11. července, protičeskou argumentaci (Badeni byl radikálními Němci
označován za Alexandra Makedonského, který chce také vše rozseknout jedním úderem – narážka
na gordický uzel –, Češi byli uraženi výroky, že bezzubý český lev začal švihat oběma ocasy) atp.
(ŘEHKA 1987 [je nutno upozornit na Řehkovy ostré protiněmecké formulace, východiska z radikálních
pramenů anebo také jeho desinterpretace Badeniho nařízení – pozn. VV]; blíže srov. také
např. VALENTA 1908).
Výkonný výbor vydal jako reakci na aktuální politickou situaci následující prohlášení: Národe český! Opět
nastal jeden z oněch neočekávaných, překvapujících převratů politických, které již tolikráte otřásly základy
soustátí Habsburského. Odvěké úsilí našich národních a politických odpůrců, stačiti historické představitele
zemí koruny České na místo podružné, zvrhlo se v tom okamžiku, když jazyku českému vrácena byla část jeho
práva, v nejsurovější násilí, které přímo řízeno bylo proti základnům naší národní existence […] (cit. dle SRB,
A. 1908: 216–217).
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3.3.1.4. Gautschova jazyková nařízení a Thunův jazykový zákon

Nařízení ministrů vnitra, spravedlnosti, financí, obchodu a orby ze dne 24. února
1898, o užívání zemských jazyků při úřadech v království Českém (s účinností od 5. března
pro Čechy a od 15. března pro Moravu),240 vychází z dikce Badeniho nařízení, která plně
nahrazuje, nicméně oproti nim detailněji specifikuje vnitřní a vnější úřední jazyk,
a to především ve vazbě na národnostní složení obyvatelstva daného okresu. Vnitřním je
ten jazyk, ku kterému jakožto řeči obcovací přiznává se přítomné obyvatelstvo jejich
úřadního okresu podle výsledku sčítání lidu té které doby (§ 7 odst. 1). V jazykově
smíšených okresech budiž obou jazyků zemských stejnoměrně užíváno (§ 7 odst. 2).
Census pro označení smíšeného okresu je alespoň jedna obec s 25 % obyvatelstva jiné
národnosti, resp. 20 % obcí soudního okresu, každá s 25 % obyvatelstva jiné národnosti.
Vnitřní úřední jazyk je však ponechán ve většině případů na praxi daného úřadu (§ 8).
Stejně jako vnitřní úřední řeč, tak i jazyková způsobilost úředníků byla silně
rozvolněna: § 17 uvádí, že jednotlivá úřednická místa mají být obsazována toliko
dle potřeby skutečné. Každý úředník bude proto povinen míti tolik jazykových vědomostí,
kolik jich skutečně vyžaduje služba při úřadě, u kterého jest zaměstnán (§ 17 odst. 2).
Jazyková regulace byla revidována především na základě stížností českých
Němců, kteří mohutně protestovali proti češtině jako možné vnitřní úřední řeči
a povinným jazykovým zkouškám.241 Zatímco Badeniho nařízení byla vytvořena
na základě zásady dvojjazyčnosti ve vnitřním i vnějším chodu státní správy (s výhradní
němčinou u nejvyšších instancí) a povinnou dvojjazyčností všech úředníků, Gautschova
nařízení ovlivnila zásada vnitřní i vnější dvojjazyčnosti pouze pro smíšené okresy,
pro jednotné okresy vnitřně jednojazyčně a vně dvojjazyčně a zásada vnitřní potřebnosti
jazykové kompetence. Navíc census smíšených okresů byl zvýšen z 20 % obvyklých
v předešlých návrzích na 25 % obyvatelstva. Pokud byla Badeniho nařízení založena
na principu dvojjazyčné rovnoprávnosti, Gautschova na jednojazyčné rovnoprávnosti
(do vnitřního úřadování v německých okresech se vrací němčina jako ve Stremayrových
nařízeních a odpadá povinnost bilingvních úředníků; tím je dán ústupek i češtině –

240
241

Cit. dle edice NEVŠÍMAL 1899.
Srov. přehled názorů a argumentů např. v NL, 38, 1898, 5. 3.
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výhradně český vnitřní úřední styk v českých okresech; blíže srov. NEVŠÍMAL
1899: 95).242
Žádné straně nevyhovující Gautschova nařízení měl nahradit Thunův jazykový
zákon, který byl připravován a konzultován během července 1898.243 Upravoval
především vztah jazyka ke správě a justici. V důvodové zprávě se uvádí:

Příčinou toho zjevu [požadavku na jazykové vyrovnání - pozn. VV] jest přirozená
touha každého národního kmene vyvíjeti svou mohutnost hospodářskou a duševní, touha,
které dostává se výrazu nejvíce v přání, aby vlastní jazyk vymohl si na poli vzdělání
a úřadování co nejvíce platnosti a státního uznání, při čemž začasté nebere se náležitého
242

Známo, od kterého tahu bar. Gautsch očekává svou spásu v parlamentě cislajtánském. Ohlásil jej před pěti
nedělemi troufale na sněmu českém: jest to jeho příští nové jazykové nařízení, kterým hledí a doufá
uchlácholiti Němce, aniž by pohoršil nás. [...] Odtud vidí baron Gautsch, že se chystanou svou ordonanci
nikomu nezavděčí, ani nám, ani Němcům, nýbrž se svou akcí na obou stranách pohoří. Co jej za těchto
okolností může k tomu vésti, aby při svém záměru vytrval? Pro koho a k vůli čemu by měl vydat tuto napřed
již od obou národův odmítnutou ordonanci? [...] Proč vydávati mrtvé nařízení ministeriální, po jehož porodu
zemře jeho vláda, aniž by kdo pro ni slzy uronil? Varujeme Jeho Excelenci před zbytečným pohoršením
chybného politického činu vládního. Jsouť doby, kdy i pro vlády a státy platí heslo: Ani jediného chybného
kroku více! (NL, 38, 1898, 25. 2.).
Že si takovýto „pořádek“ [opatření Gautschových nařízení – pozn. VV] národ český nedá líbit, za to ručí jeho
uvědomělost a statečnost vlastenecká. Nebojí-li se vláda p. Gautschova o jednotu země, národ český se o ni
chvěje, žárlivě nad ní bdí a opře se všem pokusům o její rozrušení vynaložením veškeré síly a tuhosti své.
Podle našeho citu a soudu nedovede toto "rozřešení" než ku dalším roztrpčelým sporům a zápasům v zemi
i v říši, jichž konec jest u boha. U Němců je to dne asi jen holá komedie, tváří-li se, býti ordonancemi
p. Gautschovými neuspokojeni. Ale pravíme-li my baronu Gautschovi dnes, že v českém národě nasil skutkem
svým nové hořkosti, že zrušením Badenových nařízení pro křik německý národ náš hluboce pohoršil
a koncedováním Němcům ryze německého území národ český do nejrozhodnější opposice proti systému
svému dohání: přesvědčí se záhy, že ani slovem nenadsazujeme, ba že skutečnou trpkost myslí českých ani
slovy svými z daleka nevystihujeme (NL, 38, 1898, 6. 3.).
Die Dreitheilung des Landes nach Sprachgebieten sollte ein nationales Schutzmittel für die angestammte
erbgefessene Bevölkerung sein; in der vorliegenden Verordnung besteht dieses Schutzmittel jedoch lediglich
auf dem Papier und wird in Folge der dasselbe durchlöchernden Bestimmungen der Verordnung selbst
praktisch gar keine Folge haben, wohl aber nicht blos theoretisch, sondern practisch den großen Nachtheil
haben, daß in dem großen čechischen Sprachgebiete in Hinkunft die innere Dienstsprache der staatlichen
Behörden zum großen Theile nicht die deutsche Sprache, die thatsächliche Staatsprache [sic!], sondern
die čechische Sprache sein wird. Damit erscheint zu gleicher Zeit für die Zukunft die Gefahr geschaffen, daß es
in diesem großen čechischen Gebiete Staatsbeamte geben wird, welche das allgemeine Verständigungsmittel
des Staates seit Jahrhunderten die deutsche sprache, die thatsächliche Staatssprache, entweder gar nicht
oder nicht genügend beherrschen werden. Damit ist auch zugleich für die staatsrechtlichen Aspirationen
der Čechen eine concrete Basis, der erste Ansatz zum künftigen čechischen Staate geschaffen (Bohemia, 71,
1898, 6. 3.).
243 O konferencích náruživě informovaly jak Národní listy, tak Bohemia, vzájemně se osočujíce
ze šovinismu, radikalismu nebo nevstřícnosti. Zatímco pro Němce byl hlavní požadavek zrušení všech
předešlých jazykových nařízení a teprve potom jednání o nové právní regulaci, Češi se v žádném případě
nechtěli vzdát byť jen dočasně vydobytých jazykově politických pozic.
Ne, ne! Od jazykových nařízení neustoupíme, dokud nezřeknete se své tradicionální německé politiky, jejíž
konečným cílem je národně nás zardousit a dokud nepřistoupíte na zásadu, že nám Čechům ve všech zemích
koruny naší, ve všem životě veřejném, v úřadě, ve škole, na soudě, od instance nejnižší až do nejvyšší, má
se dostati naskrze téhož práva, na kteréž vy sami nároky činíte. Starý program, nic v něm nového. Ale to,
co v něm obsaženo, má cenu a trvání věčně, neboť to – spravedlnost (NL, 38, 1898, 5. 7.).
K osobnosti a významu Thuna srov. např. GALANDAUER 2007.
143

ohledu na požadavky státní správy, ku kterým z části s jiných hledisek přihlížeti sluší
(cit. dle JOKLÍK – HUBKA 1900: 12, blíže srov. např. ARBES 1946: 270nn.).

Zákon ukládá provést do roku 1901 reformu soudních okresů, aby v nich byly
zpravidla obce jednojazyčné (§ 1).244 Tímto se jazyková legislativa vrací zpět
k principům punktací. Pro vnější úřední jazyk platil stávající princip, že všechny úřady
mají povinnost přijímat podání v obou zemských jazycích a v daném jazyku také vydávat
rozhodnutí (§ 3). V otázce vnitřního úředního jazyka však došlo ke značnému rozvolnění
– v jednojazyčném soudním okrese je jím jazyk většiny obyvatelstva, ale ve smíšených
se užívá jazyka povaze věci přiměřeného (§ 18). Druhoinstanční úřady musejí vyřizovat
žádost v jazyku, v jakém byla zahájena a zaslána (§ 20) a pro usnadnění chodu se zemské
úřady musejí „vnitřně“ rozdělit na česká a německá oddělení (§ 25). Jazyková
způsobilost úředníků je řešena pouze nepřímo – na úřadě musí být dostatečný počet
zaměstnanců znalých obou zemských jazyků (§ 27).245 Vláda sama v důvodové zprávě
přiznala, že jejím cílem je etablování němčiny jako jazyka státního – rakouského, nikoliv
výhradně národního:

Ovšem musí vláda dáti výraz svému přesvědčení, že znalost německého jazyka pro
všechny úředníky jest nutná a že tento požadavek není požadavkem národním, nýbrž
státním, dle povahy své vlastně pomůckou správní. Vláda má za to, že jakmile národní
vášně budou uklidněny a hlas klidného uvažování opět dojde ku platnosti, budou též
poznány prospěchy spojené s učením se jazyku německému (cit. dle JOKLÍK – HUBKA
1900: 25).246

Takováto idea způsobila mezi Čechy opětovné protivídeňské a zároveň
protiněmecké bouře.
Problémem byla nejen dikce nařízení i jazykového zákona, ale především právní
postavení druhého zmíněného návrhu: jak dokládají mnohé právní rozbory
244 V Čechách mělo být z 219 soudních okresů 76 jednojazyčně německých, 6 převážně německých,
15 smíšených, 8 převážně českých a 114 jednojazyčně českých (blíže srov. JOKLÍK – HUBKA 1900).
245 Důvodová zpráva (cit. dle JOKLÍK – HUBKA 1900: 13–14) se rovněž vyjadřuje k tomu, že rozdělení
pražské univerzity vedlo k separaci vzdělávání Čechů a Němců, a proto se státní správě nedostává
kvalifikovaných a jazykově způsobilých úředníků: Neodpovídá slušnosti proto, že při stávající organisaci
středního a vysokého učení v Čechách a za nynějších dotčených zákonných předpisů velmi jest obtížno
vychovati úředníky obou zemských jazyků stejně mocné.
246 Srov. tímto návrhem vyvolané jazykové bouře po celých Čechách (např. v Poličce in KONEČNÝ 2004).
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(např. HOŘICA 1898, JOKLÍK – HUBKA 1900, PACÁK 1900), zákon byl v rozporu
s článkem 19 ústavy 1867. Navíc návrat k punktacím (byť pouze implicitní) byl
pro českou stranu stěží představitelný a vzdání se češtiny jako vnitřního úředního
jazyka by v daném politickém rozložení sil znamenalo pro Čechy ústupek ve prospěch
Němců.247
Nařízení ve svém výsledku neuspokojila ani jednu stranu. Gautsch byl donucen
podat demisi. Jeho jazyková nařízení byla zrušena 14. října 1899 a Clary-Aldringenovou
vládou byl v oblasti jazykové legislativy navracen stav před rok 1897, tzn. de facto
ke Stremayrovým jazykovým nařízením, která pak zčásti platila až do konce RakouskoUherska (blíže srov. FISCHEL 1910: 43nn.). Národnostní situace však už přestala být
udržitelná – došlo k mohutné radikalizaci politického spektra i společnosti: odvolání
Badeniho nařízení Češi chápali jako velkou prohru a neospravedlnitelnou křivdu.248

3.3.1.5. Základy sporů a nemožnost jejich řešení

Vztah Prahy a Vídně demonstroval metaforicky ve svých pamětech Andrassy,
když vzpomínal na první pokusy o vyrovnání z roku 1871:

Že se Čechům mohlo to nejvyšší přislíbiti a obratem ruky vzíti, aniž by veřejné
poměry sebe méně otřeseny byly, že se lvu s dvěma ohony podaná jemu pokroutka ze zubů
bezbolestně vyrvati mohla, objev ten připravil je na rozhodujícím místě o všechen význam
a učinil je na dlouhou dobu malomocnými a bezbrannými (cit. dle SRB, A. 1908: 111).

Obecný rámec rovnosti národů, národností a jazyků byl v legislativě druhé
poloviny 19. století dostatečně ukotven. Spory v závěru 19. století se však týkaly toho,
jakou cestou se má jazyková politika ubírat: (A) buď právy teritoriálními, nebo (B) právy
osobními, buď (1) explicitní novou jazykovou regulací (další spory se týkaly síly normy –
„silnější“ jazykový zákon nebo „slabší“ jazyková nařízení příslušných ministerstev), nebo
247

Aby v českém království mohlo se projednávati překlady a tlumočníky, nedopustíme nikdy! (PACÁK
1900: 23).
248 Vrcholem byla formulace národního programu pěti německých stran (19. května 1899), který
požadoval jednotné Rakousko právě prostřednictvím jednotného úřadního jazyka. Odmítl zcela české
požadavky ať už správní nebo jazykové. Program ostře odsoudili mladočeši (srov. prohlášení
mladočeských poslanců z 16. září 1899) (ČAPKA 1999).
Blíže srov. následující Körberovy česko-německé konference k národnostnímu vyrovnání (1900) (KŘEN
1990: 280nn., KLEPETAŘ 1930, ABLEITINGER 1973, SRB, J. 1908: 244nn.).
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(2) pouze

provedením

obecných

principů

ukotvených

v legislativě

stávající

a odstraněním jejích rozporů (prostřednictvím harmonizace stávajících norem).
Posledně jmenované dvě cesty byly prosazovány napříč politickým spektrem
i napříč jednotlivými národy. Z českých zástupců zmiňme především poslance
J. Vašatého (tč. staročecha),249 který prosazoval realizaci platné a účinné legislativy,
a poslance B. Pacáka (Národní strana svobodomyslná),250 který zdůrazňoval nutnost
nového právního ošetření a nových garancí rovnosti češtiny a němčiny ve všech
oblastech veřejného života. Poslanec Vašatý předložil vládě 13. prosince 1887 návrh,
aby byly platné normy přezkoumány a jejich plná realizace vyžadována, nicméně návrh
odmítla jak rakouská a německá strana (pro jeho náročnost a údajnou nadbytečnost),
tak strana česká (pro jeho „národní a národnostní“ nedostatečnost).251 Animozity
zastánců odlišných koncepcí jazykové politiky došly tak daleko, že ke vzájemným
útokům využili také české noviny. V Mělničanu (2. srpna 1896)252 byl otištěn článek
ostře napadající Vašatého za jeho „protičeské postoje“.253
Teritoriální (rovnoprávnost jednojazyčná) i osobní práva (rovnoprávnost
oboujazyčná) se vyskytovala v různých návrzích s různým akcentem. Např. v Badeniho
jazykových nařízeních můžeme spatřovat prvky osobního jazykového práva,
v Gautschových zase teritoriálního. Oba principy zkrachovaly na regulaci vnitřního
úředního jazyka, v němž se prolíná právě teritoriální a osobní přístup podpořený
chápáním úředníka jako subjektu i objektu jazykové regulace.

249

J. Vašatý prošel pestrým politickým vývojem: v letech 1878–1889 byl poslancem českého sněmu,
1889–1898 poslancem říšské rady; do roku 1890 stoupencem staročeské politiky, 1890–1896 radikálního
křídla mladočechů, ovšem roku 1896 byl z mladočeské strany vyloučen a dále působil jako nezávislý
(OSN 1888–1909, heslo Vašatý).
250 Blíže k osobnosti Pacáka srov. např. ARBES 1894: 365, 425.
251 V českém sněmu reagoval na návrh nejvyšší zemský maršálek Kvíčala následujícím osobním útokem:
Ctěný pan posl. dr. Vašatý pravil dále, že prý jsme se provinili tím, že přiznávána byla sprostředkovací úloha
německého jazyka, nebo sprostředkovací působení a důležitost německého jazyka, a tím prý pomáháme
návrhu Scharschmidovu. Avšak musím při tom podotknouti, že ctěný pan posl. Vašatý sám uznává
sprostředkovací působnost jazyka německého ipso facto tím, že na říšské radě, pokud mi jest povědomo, užívá
vždycky a bez výminky německého jazyka a nemluví jazykem českým, jak by mohl a jak by dle svého
stanoviska a dle toho obviněni, kteréž vyslovil, měl v skutku činiti (stenoprotokol z 6. zasedání 13. schůze
sněmu království českého 5. října 1888).
252 Spor se později přesunul i na stránky Národních listů (1896).
253 Vašatý se proti desinterpretaci svého postoje k jazykové politice ohradil otevřeným dopisem
do Mělničana, který však deník neotiskl: Což ten výtečný odborník dr. Pacák po celých těch 6 let své činnosti
parlamentní pohřížen byl ve spánek tak hluboký, že ani v čas bojů punktačních nenašel okamžiku
o rovnoprávnosti neprovedené, ba šlapané, alespoň trochu přemýšleti? (blíže srov. VAŠATÝ 1896: 18nn.)
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Situace konce 19. století ukázala, že vytvoření nové, jednotné normy nebylo
za daného politického, ale ani sociokulturního klimatu možné a pro žádnou
ze stran průchodné a přijatelné.
Za utopický pokus se dá označit Thunův jazykový zákon rozlišující němčinu jako
jazyk národní (pro české Němce) a jako jazyk státní (pro celé Předlitavsko) nebo návrhy
na vytvoření nových (ahistorických) okresů, které by příhodněji reflektovaly jazykové
složení místního obyvatelstva.254 Jedinou reálnou cestou se tak stalo (víceméně
neúspěšné) lpění na přesném výkladu a transparentním plnění stávajících právních
norem, tedy často přes padesát let starých (kabinetní list z 8. dubna 1848, článek
19 ústavy 1867 a část Stremayrových nařízení 1880). Pokusy o ucelenou jazykovou
regulaci selhaly a naopak otevřely neuralgický prostor k eskalaci národnostních
konfliktů.255

254 Die Utopie des böhmischen Staatsrechtes scheint demselben auf Grund numerischen Übergewichtes
die Eignung zur böhmischen Staatssprache zu verleihen. Aber insolange Böhmen noch ein integrierender
Bestandtheil der österreichischen Monarchie ist, sollte da wohl die čechische Sprache
dem gesammtstaatlichen Bedürfnisse, wie dem internationalen Verkehr in hervorragender Weise
entsprechen und sich zur österreichischen Staats- oder Vermittlungssprache ebenso gut oder besser eignen,
als eine andere? (CZERNIN 1900: 30)
Mit einem Worte, winn die Deutschen stark sind und ihre berechtigte Stellung im Staate zu behaupten wissen,
wird auch ihre Sprache ihr gesetzliches und natürliches Uebergewicht behaupten (FISCHEL 1910: 43).
255 Srov. např. ČERVINKA 1965, byť s vědomím kritického čtení jeho dobovým kontextem silně ovlivněné
analýzy.
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Obrázek 12: Čeština a němčina jako obcovací řeči v soudních okresech v Čechách (1900); legenda: zelená území (do 5, 10, 20, 50 % obyvatel s obcovací řečí německou),
červená území (do 80, 90, 95 a 100 % obyvatel s obcovací řečí německou), silnou černou linií vyznačena tzv. jazyková hranice (RAUCHBERG 1905 III.).

3.3.2. Jazyk ve školství
Únorová ústava (1861) přiznala zemským sněmům pravomoc upravovat
v mezích platné legislativy mimo jiné také oblast školskou a církevní. Český sněm této
možnosti v polovině 60. let mohutně využil: 18. ledna 1866 byl schválen zákon č. 1 LGBl.
o provedení rovného práva obou zemských jazyků v obecných a středních školách. Byla
explicitně vyjádřena rovnost obou zemských jazyků ve školství (§ 1) a dále bylo
stanoveno, že vyučovacím jazykem veřejných škol v Čechách má být zpravidla jen jeden
z obou zemských jazyků (§ 2); na středních školách s českým jazykem vyučovacím
se stal jazyk německý a v německých jazyk český povinným předmětem (§ 4).
Touto úpravou mělo být dosaženo aktivního bilingvismu u širších vrstev
obyvatelstva (povinnost vyučovat druhému zemskému jazyku platila pro všechny
střední školy, nikoliv pouze ty ve smíšených okresech), nicméně Němci danou právní
úpravu chápali jako donucovací prostředek ke svému počeštění. O necelé dva roky
později (po schválení ústavy 1867) vyšlo při právním výkladu najevo, že je tento školský
zákon v rozporu s článkem 19 ústavy: všechny národy a všechny jazyky jsou si rovny,
aniž by byl kdo nucen učiti se druhému jazyku zemskému. Zemským zákonem č. 29
z 5. října 1868 LGBl. byl § 4 výše zmíněného zákona zrušen (blíže srov. STOURZH 1985:
166–188, MACKOVÁ 2011, BURGER 2007).256
Delegací kompetencí jednotlivým zemím byl dál prostor pro využití školství
k národním a národnostním zájmům (srov. HYE 1998). Školství začalo být
nacionalizováno, čímž docházelo k segregaci českých a německých žáků
do paralelních místních českých a německých obecných škol. Stalo se tak plně
v primárním školství, částečně v sekundárním. Ve středním školství (vzhledem
k nižšímu počtu českých gymnázií oproti německým a elitnímu zaměření gymnázií)
nacionalizace proběhla jen v omezené míře, více v reálkách. Němčina však přesto zůstala
jazykem prestižním, nutným pro kariéru ve státní správě nebo ve vojsku.

256

S přivolením sněmu zemského Mého království Českého vidí se Mi u vykonávání článku 19. základního
zákona státního, daného dne 21. prosince 1867, o obecních právích občanů státních v zemích zastoupených
v radě říšské, naříditi takto: § 4 zákona, daného dne 18. ledna 1866 o provedení rovného práva obou jazyků
zemských tímto pozbývá platnosti. Zákon tento provésti nařizuji Svému ministrovi duchovních záležitostí
a vyučování (zákon č. 29 z 5. října 1868 LGBl.).
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3.3.2.1. Obecné a měšťanské školy

Říšským zákonem č. 48 z 25. května 1868 RGBl. došlo k definitivní odluce školství
a církve a dozor nad školstvím byl svěřen výhradně státu (s výjimkou vyučování
náboženství). Fundamentální úpravu základního školství zaváděl říšský zákon č. 62
ze dne 14. května 1869 RGBl. (tzv. Hasnerův zákon), kterým se ustanovují pravidla
vyučování ve školách obecných (novelizován zákonem č. 53 ze dne 2. května 1883
RGBl.).257 Byly zřízeny osmileté obecné a měšťanské školy s vyučováním v zemském
jazyku. Ten se určoval podle zřizovatele školy, resp. jazyka zřizující obce (§ 6).258 Obecná
škola se měla založit tam, kde bylo více než 40 dětí, které měly do jiné školy vzdálenost
přes půl míle (§ 59).259 Náklady na zřízení a financování školy nesla obec, do níž škola
spadala (§ 62).260 Vzhledem k tomu, že na základě článku 19 ústavy 1867 nesměl být
nikdo nucen učit se druhému zemskému jazyku, musely se obce s národnostní menšinou
vyrovnat s tím, že paralelně vydržovaly školy dvě – českou a německou.261 Škola se tak
stala důležitým nástrojem nejen osvěty a vzdělávání, ale zároveň schematického
národnostního boje (srov. např. BURGER 1996, STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 331nn.,
SRB, J. 1908).
K podpoře německého školství v oblastech, které nesplňovaly podmínky § 59, byl
v roce 1880 založen Deutscher Schulverein,262 který financoval soukromé školy
257

Na něj navázal zemský zákon č. 17/1870 LGBl., o zřizování, vydržování a návštěvě národních škol.
V kterém jazyku se má vyučovati a zdali se má učiti některému jinému jazyku vlastenskému, opatří
v příčině toho, čeho bude potřebí, školní řád zemský, slyšev ty, kteří školu náklad vedou (§ 6).
259 Na nedodržování této kvóty u německých škol si na českém zemském sněmu 23. listopadu 1889
stěžoval poslanec Adámek (blíže srov. ADÁMEK 1890: 4). Proto byly vytvářeny na českém zemském
sněmu takové legislativní návrhy, které by zakázaly machinace – např. tím, že stanoví povinnou kvótu,
jak dlouho musí oficiálně být rodiče obyvateli daného okresu. Tyto návrhy, především vzešlé z řad Čechů,
byly zamítnuty – srov. lex Kvíčala (1884), další návrhy z let 1889, 1891, 1892, 1893, lex Čelakovský (1896)
aj. (FISCHEL 1900: 23nn.).
260 K financování škol srov. např. RÝDL 2010: 12.
261 Tento stav byl posvěcen zemským zákonem o zřizování škol ze dne 19. února 1870 č. 22 LGBl.: Ukáže-li
se potřeba ve školních obcích, jež mají obyvatelstvo české i německé, ve kterých však veřejné obecné školy
pouze s českým nebo pouze s německým jazykem vyučovacím se nacházejí, aby se také vyučovalo druhým
jazykem zemským, tedy se vyhověti má potřebě takové zřízením samostatných veřejných škol obecných
s tímto jazykem vyučovacím (školy menšin) (§ 1a, cit. dle SRB, A. 1908: 171). Jako podnímku zákon
stanovuje alespoň 40 dětí, jejichž rodiče v daném školním obvodě bydlí minimálně 5 let, popř. 80 dětí
s minimálně 3letým pobytem rodičů (ibid.).
262 Blíže srov. např. REINÖHL 1885, ADÁMEK 1890, FISCHEL 1900.
Die Deutschen suchen die letzten Reste ihres Volksthums im Bereich des fremden Stammes, insoweit es von
diesem noch nicht erdrückt und aufgesogen ist, durch die deutsche Schule und den deutschen Kindergarten
zu erhalten; die Tschechen wollen des öfteren über das ähnliche berechtigte Streben hinaus
eingestandenermaßen deutsches Gebiet zurückerobern, gleichwie es ihnen einst in den Hussitenstürmen
gelungen,an vielen Orten die Saat deutscher Cultur unter den Rädern ihrer Kriegswagen zu zerstampfen
(FISCHEL 1900: 1).
258
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s německým jazykem vyučovacím (po splnění podmínek stanoveným zákonem, tj. když
se do školy přihlásil dostatečný počet dětí s obcovací řečí německou, musela financování
školy převzít daná obec). Jako reakci na něj založili Češi ve stejném roce Ústřední matici
školskou s analogickým cílem.263 Oba spolky přitom působily kontradiktoricky proti
sobě a vzájemně se osočovaly z germanizačních, resp. čechizačních tendencí a z umělých
zásahů do školské jazykové politiky.264 Ve školství nastal tzv. boj o děti. Dobová
literatura glosovala situaci následovně: O prázdninách probíhá stále velká agitace kvůli
školám. Oba národy nabírají pro své školy děti, někdy také ne bezproblémovými
prostředky. Některé rodiny posílají své děti střídavě jeden rok do české, jeden rok
do německé školy (SCHEU 1919: 200–201, cit. dle ZAHRA 2007: 230, překlad VV).265
Školská správa dělením na politické a soudní okresy nekorespondovala se státní
správou. Každá veřejná škola měla svůj obvod a tvořila osadu, osady pak okres. V každé
zemi byla zřízena zemská školní rada, v okresech a v obcích okresní a místní školní

263

Zakladateli Matice se stali Kredba, Král, Barák, Černý, Kořán, Šubrt a Turnovský. Stanovy
charakterizovaly činnost Matice jako zřizovati, vydržovat a podporovati v zemích rakouských školy, jakož
i opatrovny a školy mateřské s českým jazykem vyučovacím, zvláště v obcích takových, kde zřízení školy nebo
opatrovny pro děti české nelze dosíci nákladem veřejným (OSN 1888–1909: heslo Matice).
Krásnohorská (1882: 4) charakterizovala nesamozřejmost podpory Matice mezi českým obyvatelstvem:
Zlatku na zřizování českých škol! Čecháček-šosáček div že nevyletěl z kůže! Neví, má-li se více smáti nebo
zlobiti, ale do smíchu mu vlastně není, a zlostí všecek překypuje. Na české školy platiti! To by bylo nadělení!
Česká škola mu jest jen k posměchu, k opovržení. Ó, jemu není čeština jazykem dosti kulturním, aby v ní viděl
možnost nějakého pokroku a prospěchu; on má přesvědčení, že jen němčina jest cestou ku vznešenosti
a blahu. Česká škola! Našemu Čecháčkovi se zdá, že ani slabikování není náležitě učeným slabikováním, když
jest to "jenom" české slabikování. Božínku, ta radosť, kdyby jeho kluk uměl německy "ajmolanc"! [násobilka –
einmal eins - pozn. VV].
K roku 1891 matice v Čechách založila a financovala soukromé školy v Bílině, Boršově, Dobřanech,
Dubenči, Dolním Hamru, Hodkovicích, Jablonci, Kolešovicích, Kounově, Liberci, Litoměřicích, Mostě,
Dolním Nemajově, Pelechách, Mlýnečku, Postoloprtech, Prapořišti, Rejdicích, Dolních Sekeřanech,
Teplicích, Terezíně, Tisu, Trutnově, Nové Vsi, Všekarech a Žatci; na Moravě v Jihlavě, Krumlově, Znojmě;
ve Slezsku v Opavě. V Opavě navíc vydržovala také české vyšší gymnázium (GABRIEL 1891b: 127).
Blíže srov. ADÁMEK 1895, každoroční Výroční zprávu Ústřední matice školské (1881–1938) nebo Věstník
ústřední matice školské (1885–1938).
Blíže srov. Kvíčalův návrh zákona z 13. května 1884, aby měl každý Čech, jedno v jaké obci a v jakém
okrese, právo dát své dítě do české školy (PRAŽÁK 1945: 334). Zákon nebyl přijat kvůli přílišné finanční
náročnosti takové úpravy.
264 Vor der Gründung des deutschen Schulvereines betrachten es die Tschechen als ihr gutes Recht, diese
in ihr compactes Gebiet eingesprengten deutschen Volkssplitter zu assimilieren, wobei sie betonten, es handle
sich denn doch nur um germanisierte Slaven, die zu ihrer ursprünglichen Wesenheit zurückkehrten
(FISCHEL 1900: 7).
V závěru 19. století přitom působila v Čechách řada antagonistických spolků. Kromě zmíněných školských
se jednalo např. o Národní jednotu pošumavskou (1884) versus Böhmerwaldbund (1884), o Národní radu
českou (1900) versus Deutscher Volksrat (1903), popř. také o Bund der Deutschen in Böhmen (1904).
Blíže srov. NAUTZ 2009.
265 In den Ferien ist immer eine grosse Agitation wegen der Schulen. Beide Nationen werben für ihre Schulen
Kinder, manchmal auch nicht mit einwandfreien Mitteln. Manche Familien schicken ihre Kinder abwechselnd
ein Jahr in die böhmische und ein Jahr in die deutsche Schule (SCHEU 1919: 200–201, cit. dle ZAHRA 2007:
230).
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rady.266 Národnostní skladbu v oblasti v školské správy, soukromých škol i vyučování
druhému zemskému jazyku na obecních a měšťanských školách v Čechách v roce 1891
zobrazuje následující tabulka (údaje dle GABRIEL 1891b: 139n.):

české

německé

58

47

2

2

60

49

2.436

1.873

20

69

celkem

2.456

1.942

školy obecné267

2.716

1.994

školy měšťanské

82

69

soukromé školy

90

134

veřejné školy v jinojazyčném okrese

19

27

352

54

školské venkovské okresy
školské městské okresy
celkem
školské obce
expositury

počet škol vyučujících druhému zemskému jazyku268

Tabulka 4: Obecné a měšťanské školy v Čechách v roce 1891 (údaje dle GABRIEL 1891b).

266

Českým zemským zákonem č. 17 z 24. února 1873 bylo stanoveno dělení místních a okresních školních
rad na české a německé. K rozdělení zemské školní rady na českou a německou srov. např. ADÁMEK 1890:
51–60, ŠAFRÁNEK 1898: 153. V Čechách a na Moravě toto dělení proběhlo, ve Slezsku nikoliv
(RÝDL 2010: 10).
267 Poměr údajů koresponduje se situací v roce 1894/1895: Český jazyk vyučovací v 2.859 národních
školách, tj. školách obecných a měšťanských, z nichž 2.789 bylo v českých venkovských okresech
a 24 v německých venkovských okresech, ostatní české školy se nacházely ve třech městských okresech.
Německý jazyk vyučovací byl zaveden ve 2.247 školách, z nichž bylo 2.194 v německých venkovských
okresech, 33 v českých venkovských okresech a 3 v okresech městských (Stenoprotokol z 18. schůze
českého sněmu z 2. března 1897; v řádu jednotek se liší údaje in ŠAFRÁNEK 1913 a ADÁMEK 1901).
K obdobným údajům dospěla i Veselá (1984), oproti tomu statistiky Jaroše a Joba jsou zkreslené
nerozlišování škol podle jazyka vyučovacího. Z německého pohledu srov. např. KRAUS 1900: 294.
268 Poměr údajů koresponduje se situací v roce 1894/1895: Druhému zemskému jazyku jako
nepovinnému předmětu se vyučovalo na 464 školách, z toho češtině na 61 německých školách a němčině
na 403 českých školách (Stenoprotokol z 18. schůze českého sněmu z 2. března 1897; v řádu jednotek
se liší údaje in ŠAFRÁNEK 1913 a ADÁMEK 1901). K obdobným údajům dospěla i Veselá (1984).
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Graf 3: Obecné a měšťanské školy v Čechách v roce 1891 (údaje dle GABRIEL 1891b). Červená čára
schematicky ukazuje národnostní složení v Čechách v roce 1890: 62 % Čechů.

Z výše uvedené statistiky lze vyvodit následující charakteristiku situace
v primárním vzdělávání na konci 19. století: Rozložení školských okresů a školských
obcí respektuje složení obyvatelstva Čech pouze částečně (v neprospěch Čechů),
nicméně je zapříčiněno geografickými podmínkami daných oblastí a především ne vždy
kompatibilním subjektivním přihlášením se k obcovací a vyučovací řeči. Ze srovnání
počtu dětí školou povinných, počtu českých a německých obecních škol a celkového
počtu obyvatelstva totiž vyplývá, že významná skupina Čechů se buď pragmaticky,
nebo z donucení hlásila k německé obcovací řeči:269 V roce 1889 navštěvovalo české
veřejné školy v Čechách celkem 565.407 českých a 3.033 německých dětí, oproti tomu
německé veřejné školy v Čechách celkem 315.604 německých a 15.276 českých dětí
(bez rozlišení, zda se školy nacházely ve většinově českých nebo německých okresech;
ADÁMEK 1890: 6).270

269 Krásnohorská (1882: 8) charakterizovala český pragmatismus následovně: Odříci se národnosti, ano,
jaké to laciné hrdinství! A český občan, dav se k němu přemluviti křiklounskými frázemi jmenem vylhaných
požadavků budoucnosti, český pracovník, jenž arci sám již nemá času, aby se odnárodnil, myslí, že jedná
ve prospěch celé pracující třídy lidstva, stará-li se, aby aspoň budoucí pokolení dělnictva se nedalo
omamovati "předsudkem" vlastenectví. Český dělník odlučuje aspoň své děti od srdce národa, ve kterém
se zrodily, i spěchá vehnat je do školy německé!
270 V Praze byla situace ještě markantnější: německé školy v Praze navštěvovalo v roce 1889 celkem 2.040
německých a 1.131 českých dětí (ADÁMEK 1890: 4).
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Tuto „dobrovolnou germanizaci“ se na Moravě pokusil zvrátit tzv. lex Perek, který
novelizoval § 20 zákona č. 17/1870 moravského zákoníku (jako zákon č. 4/1906
moravského zákoníku) vložením následujícího, 2. odstavce do § 20: Do škol obecných
smějí zpravidla přijímány býti toliko dítky, jež jsou vyučovací řeči mocny (cit. dle PLACHT
– HAVELKA 1934: 37).271 Pro jiné české země žádná obdobná povinnost stanovena
nebyla. Ustanovení bylo zrušeno v roce 1919.
Z edukačního pohledu je možné český nacionalismus interpretovat jako
reakci na pragmatismus významné části Čechů ve vztahu k jejich jazyku a školství.
Logicky tak navazuje na obrozenecké volání po české publicistice a krásné a odborné
literatuře (volání spíše po podpoře než po samotné existenci), pouze s pozměněnou
rétorikou a významně politickým potenciálem.
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Graf 4: % českých a německých žáků českých a německých obecných a měšťanských škol v r. 1889 v Čechách
(ADÁMEK 1890).

Soukromé školy zakládané Schulvereinem převažovaly nad školami založenými
Ústřední maticí školskou v poměru 3:2. Podobně také poměr veřejných německých škol
v českých okresech k veřejným českým školám v německých okresech dokládá jednak
větší organizovanost Němců v oblasti školství a zároveň některými Čechy významněji

271

K provedení novelizace bylo přijato tzv. Marchetovo prováděcí nařízení (č. 52/1904 moravského
zákoníku), které však bylo řadou judikátů oklešťováno a postupně uznáno za odporující jiným právním
normám (PLACHT – HAVELKA 1934: 37).
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pociťovaný pragmatický potenciál němčiny a vyučování v německém jazyku vůbec.272
Pouze 12 % obecných a měšťanských škol s německým jazykem vyučovacím
vyučovalo také češtinu (ze srovnání absolutních čísel vyplývá, že ne všechny německé
měšťanské školy vyučovaly češtině [sic!]), což dokládá celkový nezájem Němců o druhý
zemský jazyk a nepochopení smyslu jeho vyučování.
V Praze mezi lety 1890 a 1900 významně vzrostl počet obyvatel hlásících
se k české obcovací řeči, a to z 4.322 na 9.501 a počet Němců klesl z 12.526 na 8.064
(SRB, J. 1908: 59nn., blíže srov. RAUCHBERG 1905, FLEISCHMANN 2007).273 Tento
výsledek interpretovali Češi jako významný úspěch, Němci zase jako národní porážku
a čechizaci Prahy. Německý konzul v Praze von Seckendorff ve své zprávě z 2. října 1898
poznamenal:

Něco přes 400.000 českých obyvatel stojí proti 40.000 Němců. Na ulicích není slyšet
(s výjimkou vnitřního města, tj. uzavřeného čtyřúhelníku Příkopů, Václavského náměstí,
městského parku a Hybernské ulice) téměř žádné německé slovo, vše kvůli vyhlášeným
opatřením a nařízením městské správy tvořené jen z českých členů - jsou prováděny v české
řeči, stejně tak ve všech označeních ulic, nápisech na elektrických nebo koňských drahách,
varovných tabulích, cedulích na zdech a oznámeních dostávají uplatnění jen česká slova.
Zatímco charakter města měl ještě před 25 lety nést typ čistě německého města, je dnes
Praha bez pochyby téměř zcela česká. […] Předchozí zmiňuji proto, abych ukázal, že zde
máme co do činění nejen s obyvatelstvem téměř zcela jinojazyčným, ale také zcela cize
cítícím a myslícím. Na tuto skutečnost je nutno brát zřetel při posuzování svérázu zdejších
poměrů (cit. dle KOŘALKA 1967: 129, překlad VV).274
272

Matice a Schulverein se vzájemně napadaly z toho, že chtějí žáky počešťovat nebo germanizovat.
Matice byla ve své obraně bojovnější, protože se jí ne vždy dařilo zvrátit všeobecné chápání
pragmatického potenciálu němčiny a protože se jí nedostávalo takových finančních prostředků
pro zakládání soukromých škol jako právě Schulvereinu: Vše, co se uvádí proti Matičním školám, že prý
chtějí počešťovati německou mládež, jest drzá lež. (Tak jest!) Stokrát to bylo odmítnuto a stokráte to musí
býti odmítáno. (Tak jest!) My netoužíme, aby na naše náklady byla německá mládež počešťována, ale
bráníme se proti tomu, aby česká mládež v německých školách byla poněmčována. (Tak jest!)
(ADÁMEK 1890: 9).
273 Židé se přihlásili v letech 1890/1900 k české obcovací řeči v 4.498/9.980 a k německé v 12.588/9.880
případech (SRB, J. 1908: 59nn.). Židovská komunita v bouřlivých, nacionalisticky vyhrocených časech
konce 19. století využívala znalosti obou zemských jazyků a pragmaticky se k jednomu z nich přihlašovala
(blíže srov. např. STÖLZL 1997, ZAHRA 2007, PEŠEK 2007).
274 Etwas über 400.000 tschechischen Bewohneren stehen nur ca 40.000 Deutsche gegenüber. In den Straßen
hört man, mit Ausnahme der inneren Stadt, d.h. in dem durch Graben, Wenzelsplatz, Stadtpark und
Hyberner-Gasse eingeschlossenen Vierecke, fast kein deutsches Wort, alle seitens der nur aus tschechischen
Mitgliedern bestehenden Stadtverwaltung erlassenen Verfügungen und Verordnungen erfolgen in
tschechische Sprache, ebenso wie bei allen Straßenbezeichnungen, Aufschriften auf den elektrischen- und
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Z pražských školských statistik roku 1899/1900, které zjišťovaly rodný jazyk
žáků, vyplývá, že zatímco české obecné školy byly téměř bez výjimky zcela jednojazyčné,
do německých chodily jak české, tak německé děti. Z žáků českých veřejných obecných
škol (celkem 15.933) bylo pouze pět žáků s němčinou jako rodným jazykem, z žáků
německých obecných škol (celkem 1.841) téměř polovina (824) uvedla češtinu jako
rodný jazyk (SRB, J. 1908: 86). Obdobná byla také situace v soukromých školách.
Pedagogická komunikace a vykonávaná školská jazyková politika podporovaly
segregační tendence i stereotypní vnímání obou národností – mnozí Němci neviděli
důvod k akvizici češtiny, což Češi schematicky brali minimálně jako ignorování, anebo
(ti radikální) dokonce jako popírání českých státoprávních požadavků, přičemž většina
Čechů sama různou měrou potenciál němčiny chápala a využívala.
Otázka jazyka vyučovacího a cizího jazyka je spojena s problematikou
bilingvismu.275 Rauchberg (1905 I.: 422) uvádí statistiku bilingvních dětí obecních škol.
Při přepočtu do relativních čísel vypadala situace v Čechách v roce 1900 následovně:
34 % dětí mluvilo pouze německy (celkem 334.745), 62 % pouze česky (611.352) a 4 %
byly bilingvní (41.063).276 Při porovnání se školskými statistikami (s počty škol podle
jazyka vyučovacího a s počtem německých škol vyučujících jazyk český) vyplývá,
že převažovali bilingvní Češi. Geografická distribuce bilingvních dětí je rovněž
symptomatická: více než 15 % bilingvních dětí bylo nahlášeno ve smíšených okresech,
nicméně sice v okresech s německou většinou, ale ne absolutní či významnou:
v českobudějovickém, v pražském, mosteckém a duchcovském politickém okrese. Méně
než tři procenta bilingvních dětí žilo v oblastech s více než 80% národnostní většinou
(ať už českou nebo německou).277 Z dat můžeme vyvodit nutnou podmínku vyrovnané
koexistence jazykových menšin pro spontánní vznik bilingvismu jejich mluvčích.
Pferdebahnen, Warnungstafeln, Maueraufschlägen und Kundmachungen nur tschechische Worte zur
Anwendung gelangen. Während der Charakter der Stadt noch vor 25 Jahren den Typus einer rein deutschen
getragen haben soll, ist Prag heute zweifellos fast ganz tschechisch. […] Ich erwähne das Vorstehende
übrigens nur, um zu zeigen, daß man es hier nicht nur mit einer fast ganz fremdsprachigen, sondern auch
ganz fremd fühlenden und denkenden Bevölkerung zu tun hat, ein Umstand, der bei der Beurteilung der
Eigenartigkeit der hiesigen Verhältnisse wohl in Betracht zu ziehen ist (cit. dle KOŘALKA 1967: 129).
275 Podle Ústřední statistické komise ve Vídni žilo v Praze v roce 1900 celkem 16.967 (77 %) dětí
mluvících pouze česky, 1.435 (7 %) pouze německy, a 3.643 (16 %) dětí bilingvních (SRB, J. 1908: 87).
276 Na českých soukromých školách se vzdělávalo 516 dětí s češtinou a 2 děti s němčinou jako rodným
jazykem. Na německých soukromých školách se jednalo o 1.488 dětí s němčinou a 901 s češtinou jako
jazykem rodným.
277 Výjimku tvoří na jedné straně Praha a na straně druhé liberecký, broumovský, vrchlabský a litoměřický
politický okres, v nichž žilo 10–15 % bilingvních dětí.
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Obrázek 14: Čeština a němčina jako obcovací řeči v politických okresech v Čechách Obrázek 13: Četnost bilingvních dětí na národních (obecných a měšťanských)
(1900); legenda: zelená území (do 5, 10, 20, 50 % obyvatel s obcovací řečí školách (1900); legenda: dle sytosti červené barvy do 3, 5, 10, 15 a nad 15 %
německou), červená území (do 80, 90, 95 a 100 % obyvatel s obcovací řečí (RAUCHBERG 1905 III.).
německou) (RAUCHBERG 1905 III.).

3.3.2.2. Školy gymnaziálního typu

Po zrušení § 4 zákona č. 1/1866 LGBl. se také Češi začali domáhat českých
středních škol. Ve sledovaném období gymnázia kvantitativně ztratila své exkluzivní
postavení v systému středního školství, protože nově zakládané reálky začaly
gymnáziím významně konkurovat, navíc od poloviny 70. let k nim přibyla ještě reálná
gymnázia. Oblíbenost reálných gymnázií jako „průsečíku“ gymnázia a reálky spočívala
především v jejich univerzálnosti jak pro studenty, tak pro školskou správu: došlo totiž
ke spojení obou typů škol do jedné, což usnadnilo její organizaci i financování (teprve
od vyššího ročníku si student volil větev reální či gymnaziální).278
Zejména na tzv. klasických gymnáziích se čeština znovu navrací ke své funkci
z konce 18. století jako jazyka zprostředkujícího výuku latiny (srov. 47 týdenních hodin
určených výuce latiny a naproti tomu 26 hodin věnovaných češtině).279 Přesto lze
vypozorovat v jejím postavení posun – zdůrazňovaná pozice češtiny již není motivována
pouze důvody jazykověpolitickými, nýbrž také odbornými, reflektujícími silnou
humanistickou tradici jazykového vzdělávání klasické filologie. Lze tím demonstrovat
diskrepance mezi situací de jure (v nejširším smyslu tohoto spojení) a de facto: zatímco
podle platné legislativy klasické jazyky prorůstaly celým učebním plánem, navenek
evidentně na úkor češtiny, situace de facto tomu ne zcela odpovídala - přínos výuky
obou jazyků byl do velké míry reciproční. Tuto reciprocitu lze odhalit až na základě
historických dokumentů školské praxe a na základě znalosti jazykové typologie,
resp. komparace postupů dobové didaktiky latiny a češtiny.280
Stejně jako školství základní, také střední prošlo sekularizací. Od 1. srpna 1870
musely mít školy dostatečný počet profesorů podle zákona způsobilých k výuce,
což mnohá řádová gymnázia nesplňovala, a proto musela přejít pod státní správu.281
Profesionalizace středoškolských učitelů byla završena říšským zákonem č. 175

278

Přestože byly tyto školy označovány jako české, vyučování češtině jako předmětu byla věnována
minimální pozornost, nejednalo se o předmět klíčový (srov. ŠMEJKALOVÁ 2010a: 69nn.).
279 To dokládají také témata písemných prací z češtiny – jednalo se většinou o interpretace klasické
literatury. Málokdy měly významně formativní (státně nebo národně ideový či ideologický) ráz – např.
na Akademickém gymnáziu v Praze byly ve školním roce 1896/1897 vyhlášeny následující slohové práce:
Viribus unitis, heslo císaře Františka Josefa objasněte a doložte (sexta), Co přimělo Dalimila ke skládání
kroniky? (sexta), Císař Josef II. a jeho snahy po zvelebení říše (septima) (AG-33-1896/1897).
280 Ústní sdělení M. Šmejkalové 15. 8. 2012.
281 V roce 1873 působila v českých zemích následující řádová gymnázia: benediktinské v Broumově,
premonstrátské v Plzni, augustiniánské v České Lípě a piaristické v Praze, Litomyšli, Benešově, Ostrově
a ve Strážnici (ŠÍREK 1992: 8).
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z 19. září 1898 RGBl. Zákonné úpravy se však gymnáziím ani novým typům středních
škol nedostalo a při jejich správě byla využívána pouze císařská a ministerská nařízení
a následně zemské zákony, které se v jednotlivých zemích habsburské monarchie mohly
lišit.
Podle císařského nařízení č. 309 z 27. července 1850 RGBl. bylo umožněno
zakládat soukromá gymnázia. Tyto soukromé ústavy ve svém názvu buď nesly název
„gymnázium“ nebo „reálka“, a pak musely splňovat podmínky aprobovaných učitelů,
učebních osnov a finanční zajištěnosti, nebo nikoliv, a pak tyto podmínky splňovat
nemusely. Soukromé školy s názvem „gymnázium“ nebo „reálka“ muselo schvalovat
ministerstvo, v druhém případě muselo být jejich zřízení oznámeno zemskému školnímu
úřadu. Vysvědčení mohly soukromé školy vydávat pouze s výslovným svolením státu
(ŠÍREK 1992: 10). Založení veřejné střední školy muselo schválit ministerstvo školství.
Vídeň se snažila o zachování parity středních škol v Čechách a nezvýhodňovat žádnou
národnost vzhledem k vyučovacímu jazyku nově zakládaných škol, což však
nekorespondovalo s národnostním složením země a vedlo k pocitu ať už explicitní nebo
implicitní diskriminace Čechů (blíže srov. ŠAFRÁNEK 1918).
Financování německých středních škol bylo prováděno (tradičně) státem. České
školy však vzbuzovaly ve státní správě především pro svou finanční náročnost značné
rozpaky. Nově zakládané české střední školy byly proto převážně financovány
samosprávami, spolky a za podpory Ústřední matice školské. Po jejich plném uvedení
v život (od 80. let) pak byly postupně včetně svých finančních fondů zestátňovány.
Mezi roky 1870 a 1900 bylo pod správu státu převedeno 31 českých a 37 německý škol
(CACH-VALENTA 1990: 57).
Celkový počet gymnázií a reálek s českým a německým jazykem vyučovacím není
podobně

jako

počet

studentů

s českou

nebo

německou

národností

snadno

rekonstruovatelý. Údaje se jednak liší (manipulace statistikami jak českou,
tak německou stranou), jednak nejsou časově, geograficky, národnostně či typologicky
kompatibilní.282 Z dílčích údajů je možno vyjádřit situaci ve středním školství
před Marchetovou reformou (1908)283 v Čechách následovně: 27 českých gymnázií,
24 českých reálek, 30 německých gymnázií, 16 německých reálek (reálná gymnázia
282

Srov. ŠAFRÁNEK 1898, 1918, GABRIEL 1891b, RAUCHBERG 1905, SRB, J. 1908, CACH-VALENTA 1990,
ŠÍREK 1992, VESELÁ 1992.
283 Reforma také upravila týdenní hodinovou dotaci pro latinu na 7-6-6-6-6-6-5-5 a pro vyučovací jazyk
na 4-4-3-3-3-3-3-3 (KOVÁŘÍČEK 1984: 106).
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nejsou zohledněna) (NEUHÖFER 1925: 112, CACH-VALENTA 1990: 57). V celých
českých zemích gymnázia studovalo 13.371 Čechů a 10.298 Němců, reálky 14.883 Čechů
a 9.297 Němců (ŠÍREK: 1992). Na rozdíl od počtu středních škol národnostní složení
žáků z dílčích statistik rekonstruoval Šírek (1992) poměrně bezpečně.

100%
90%
80%
70%
60%
50%

německé

40%

české

30%
20%
10%
0%
reálky

gymnázia

Graf 5: % českých a německých gymnázií a reálek v Čechách (1908). Červená čára schematicky ukazuje
národnostní složení v Čechách v roce 1910 - 63 % Čechů (NEUHÖFER 1925: 112, CACH-VALENTA 1990: 57).
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Graf 6: % českých a německých studentů gymnázií a reálek v českých zemích (1908) (ŠÍREK: 1992).

Ze statistiky relativních čísel (s vědomím její nekompletnosti) můžeme vyvodit,
že podobně jako počet základních škol ani počet středních škol neodpovídal
národnostnímu složení Čech. Jako významnější se rozdíl jeví v počtu (klasických)
gymnázií, naopak počet reálek reflektuje jejich oblíbenost a masivní zakládání českými
samosprávami v 70. a 80. letech. Relativní počet českých studentů reálek odpovídá
relativnímu počtu českých reálek, naproti tomu z údajů gymnaziálních vyplývá,
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že na přelomu století navštěvoval nezanedbatelný počet Čechů (řádově zhruba 10 %)
gymnázia německá.284

3.3.2.3. Rozdělená pražská univerzita

Po segregaci národů v primárním a sekundárním vzdělávání rostlo volání také
po české univerzitě.285 Už od roku 1848 mohlo probíhat de jure na základě
Ferdinandova dekretu univerzitní vyučování dvojjazyčně, nicméně de facto převažovala
němčina jak ve vyučování, tak při zkouškách. Samostatná česká univerzita představovala
vrchol vědeckých snah, tzn. vrchol národního společenství dokazující jak vyspělost české
společnosti, tak českého jazyka, plně zralého a rozvinutého pro vyšší komunikační
funkce.286 Dílčí návrhy na založení české univerzity se objevovaly už od 60. let
(blíže srov. např. ŠAFRÁNEK 1921: 39, SCHERER 1899, KEIL 1967: 285nn.).287 Prvním
impulzem k dělení byly dvě mimořádné profesury s českým jazykem vyučovacím
na právnické fakultě (1861). V průběhu 60. a 70. let vykrystalizovaly dvě možná řešení
(podobná těm ve správě) – jednak explicitní bilingvizace univerzitního vyučování
podmiňovaná aktivním bilingvismem studentů a především profesorů, jednak řešení
radikální – vznik jazykově homogenních univerzit samostatných. Zatímco první návrh
byl podporován především Čechy, kteří i ve správní reformě trvali na aktivním
bilingvismu, druhý především Němci, pro které představovalo „jediné čisté řešení“.
Postupně s ním souhlasili i radikalizovaní Češi – řešení obsahovalo především národně
emancipační potenciál a symbolickou hodnotu (GOLL 1908: 15, blíže srov.
LEMBERG 2003a).
284

Tento odhad potvrzuje statistika Newerkly (2003: 24), který analyzoval národnostní příslušnost žáků
českého a německého gymnázia v Plzni.
285 Pražská technika se akademickým rokem 1864–1865 stala bilingvní – byly zřízeny dvojí profesury
(české a německé). Tento víceméně přechodný stav trval roku 1869, kdy se technika definitivně rozdělila.
Blíže srov. např. ŠAFRÁNEK 1921, SEKYROVÁ 2003.
286 V akademickém roce 1877/1878 probíhalo na teologické fakultě 10 latinských, 12 německých
a 8 českých přednášek, na právnické fakultě 46 německých a 13 českých, na filozofické fakultě
102 německých, 23 českých přednášek a na lékařské 7 českých a 77 německých kolegií (ŠRÁMEK
1913/II.: 252).
287 Srov. především Riegrovu rezoluci 1866, Thunovu rezoluci 1866, Pražskou petici 1872, Petici českých
doktorů 1872, Pamětní spis německých profesorů a docentů filozofické a lékařské fakulty 1879, Pamětní
spis českých profesorů a docentů filozofické a lékařské fakulty 1880 aj. (např. edice GOLL 1908).
Na univerzitě bylo přitom soužití mezi českými a německými profesory a docenty víceméně
bezproblémové. Goll (1908: 46) vzpomíná: Žádný z nás českých docentů, kteří jsme se habilitovali
v posledních letech před rozdělením university na fakultě filosofické a právnické, nepotkával se se strany
německých professorů se žádnými překážkami. Národnostní „třenice“ nastaly vlastně až po rozdělení
univerzity, kdy bylo nutné agitovat pro přestoupení k české.
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Druhou úroveň sporu vytvářela otázka tzv. historické kontinuity, tzn. zda dojde
k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity, anebo k založené nové, české univerzity.
Zatímco první možnost zaručovala oběma částem (alespoň zdánlivě) rovnocenné
postavení, druhá hrozila tím, že historická kontinuita a symbolická hodnota zůstane
na univerzitě německé (GOLL 1908: 36).288
Emancipační vývoj byl dovršen císařským výnosem z 11. dubna 1881, nicméně
zákon vyšel až 28. února 1882 pod číslem 24 RGBl.289 Od zimního semestru roku 1882
začaly fungovat oddělené české a německé filozofické a právnické fakulty,290 roku 1883
fakulty lékařské a roku 1891 také fakulty teologické. Rozdělení, resp. rozdělování
a majetkové i ideové vyrovnání, přitom bylo podbarveno silně nacionálním
kontextem.291 Profesoři se na základě opce (§ 2 zákona) museli rozhodnout, do které
univerzity chtějí být spolu se svými pracovišti zařazeni. Většina vyučujících zůstala
na německé, a tak česká univerzita de facto vznikla na zelené louce (blíže srov. KAVKA –
PETRÁŇ 1997/III.: 183nn., MÍŠKOVÁ 2008: 251nn.).
Celá univerzita měla před rozdělením (v akademickém roce 1881/1882) 2.147
posluchačů. V následujícím roce přešlo, resp. nastoupilo na německou 1.695 studentů,
na českou 1.055 (JAROŠ – JOB 1961: 102). Relativní počet studentů německé univerzity
ve srovnání se studenty české univerzity postupně klesal s tím, jak se etablovala česká
univerzita a výuka na jednotlivých fakultách (PEŠEK 2007, 2012). Univerzity v Praze se
tak jazykově homogenizovaly podobně jako základní a střední školství v Čechách.292
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Krofta při oslavě 500 let od vydání dekretu kutnohorského prohlásil: Dnes má Praha university dvě,
a obě se prohlašují za nástupkyně staré university, založené Karlem IV. Podle litery zákona jsou jimi skutečně,
podle velikosti práv a výhod zděděných po staré universitě je jí spíše universita německá, ale podle ducha
jejích dějin jest jí toliko universita česká (cit. dle VOJTÍŠEK 1932: 26).
289 An der deutschen Universität ist die deutsche Sprache, an der böhmischen die böhmische
die ausschließliche Unterrichtssprache. Der Gebrauch der lateinischen Sprache bleibt jedoch im üblichen
Umfange aufrecht (§ 1 odst. 1 zákona č. 24 z 28. února 1882 RGBl.).
Projednávání zákona však bylo více než bouřlivé. Poslanec Ungar přednesl na zasedání komise
pro školství panské sněmovny následující řeč zpochybňující existenci české vědy: Die Mehrheit
der Komission ist nicht in der Lage, sich mit vollster Überzeugung und Beruhigung der Annahme
anzuschließen, daß für die Existenz einer Universität mit böhmischer Unterrichtssprache die erforderliche
Grundlage einer voll ausgebildeten und entwickelten Wissenschaft vorhanden sei; eine weitere Förderung
der von den böhmischen Mittelschulen hergebrachten Unkenntnis der deutschen Sprache könne sowohl
vom Standpunkte des Staates als auch im eigensten Interesse der böhmischen Bevölkerung nicht als
unbedenklich erachtet werden (cit. dle STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 332).
290 Prvním českým rektorem se stal historik Tomek, německým chirurg Hering. Blíže srov. např. HILSCH –
DOLEZEL 2003.
291 Srov. např. spory o germanistiku na české univerzitě nebo dlouho neexistující lektorát češtiny
na německé. Blíže srov. např. MALÍŘ 2003, POKORNÁ 2003, JANKO 1931.
292 K analogické homogenizaci došlo také po vzniku pražské české techniky. V akademickém roce
1868/1869 na ní bylo zapsáno 749 studentů, v roce 1869/1870 bylo na české 556 a na německé 335
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Graf 7: Počet vyučujících na pražské české a německé univerzitě (1904–1905)
(OSN 1888–1909: heslo universita).
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Graf 8: Počet studentů a studentek české a německé univerzity (1904–1905)
(OSN 1888–1909: heslo universita).

posluchačů. Počet Němců na české byl minimální (zpravidla do deseti studentů), počet Čechů na německé
klesal (z 248 v roce 1875/1876 až na 37 v roce 1910/1911) (JAROŠ – JOB 1961: 105).
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Graf 9: Celkový počet studentů české a německé pražské univerzity (1904–1905)
(OSN 1888–1909: heslo universita).

Otázka pražské univerzity plně zapadá do národnostních a jazykových sporů
závěru 19. století.293 Ze vzdělání se stalo politikum – jak ve smyslu formativní složky
vzdělávání, tak ve smyslu symbolické hodnoty dokazující národní vyspělost (blíže srov.
např. MAREK 2001). Segregační tendence (vyvolávané primárně Čechy voláním
po tzv. národnostním vyrovnání) přitom ještě více jitřily neuralgické body soužití
národů v rámci monarchie.294
To, co nebylo ve správě myslitelné a z hlediska fungování státu
proveditelné, se ve školství podařilo. Vznikly předpoklady k oddělenému českému
a německému vzdělávání všech úrovní i k separované vědě, které ve svém
výsledku významně podpořily nacionální partikularismus a vznik specifické
česko–německé diglosie v Čechách (NEWERKLA 2003) a impersonálního státního
bilingvismu. Školské statistiky totiž ukazují odlišné vnímání češtiny a němčiny u českých
a německých rodičů, kteří se museli rozhodnout, do školy s jakým vyučovacím jazykem
své dítě zapíší. Němčina je chápána jako „nutný“ či prestižní jazyk, a to jak Němci, tak
Čechy, zatímco čeština pouze jazyk regionální. Nechuť učit se češtině jako druhému
zemskému jazyku je patrná jak z národnostního složení žáků škol, tak z počtu škol
s německým jazykem vyučovacím nabízejících také hodiny češtiny (pouze 12 %
obecných škol).
Ve světle těchto fakt je třeba odlišit českou nacionalistickou vlnu poslední
dekády 19. století jako do jisté míry akademický a verbalistní projev národního

293

Bez zajímavosti také není, že Němci označovali českou pražskou univerzitu za slovanskou, nikoliv
českou (STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 178).
294 Např. liberečtí Němci označili v otevřeném listu Matici školskou za Hetzverein (spolek štváčů) (ARBES
1946: 244) a volali po zabránění čechizace Liberce.
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vlastenectví a skutečné jazykové chování v aktuální komunikační situaci.
Individuální jazyková politika v rámci rodiny byla v souladu se školskou
jazykovou politikou státu.

3.3.3. Jazyk, obyvatelstvo, školství
V roce 1880, 1890, 1900 a 1910 proběhlo sčítání lidu a z podrobných statistik
je možno vyvodit zásadní údaje pro interpretaci školské dimenze jazykové politiky.
Určující kritéria jsou především vývoj národnostního složení obyvatelstva (tj. počet
obyvatel přihlásivších se na základě svého tzv. obcovacího jazyka k české, německé nebo
polské národnosti), počet národních (obecných a měšťanských) škol s českým,
německým nebo polským jazykem vyučovacím a počet studentů gymnázií české,
německé nebo polské národnosti.295
Je nutno podotknout, že samotná koncepce sčítání lidu nebyla zcela objektivní.
Přestože Češi mohutně protestovali proti určení národnosti na základě obcovací řeči
a navrhovali určujícím znakem národnosti rodnou řeč, nebyl tento princip za třicet let
změněn. Poslanec Čelakovský na jednání říšské rady 16. dubna 1880 prohlásil:

Nebude můj úsudek příkrý, když prohlásím, že statistikům rakousko-uherským
podařilo se svými dobrozdáními pojem národnosti ještě více poplésti, než dosud popleten
byl. Neboť věda přes tato dobrozdání bude se držeti nadále zásady, že národnost totožna
jest s kmenovou příslušností a že hlavní známkou národnosti jest jazyk (cit. dle SRB, J.
1908: 19).

Rakouská vláda tento pojem vysvětlovala jako řeč, jíž se člověk obsluhuje v běžném
styku (ibid., překlad VV).296 Jaké jsou však těmito okolnostmi míněny situace (rodina,
práce, církev atp.), specifikováno není. Zásadním argumentem byla výhodnost daného
termínu pro potenciální správní reformy. Obcovací řeč navíc mohl občan zvolit pouze
295

Záměrně nepoužíváme jako kritérium počet gymnázií s českým, německým nebo polským vyučovacím
jazykem, ale počet studentů bez ohledu na to, v jakém jazyce gymnázium studovali. U sekundárního
vzdělávání na konci 19. století se pro statistické účely jeví jako klíčový přístup národnostních menšin
k němu, bez ohledu na jazyk vyučovací (školská soustava pro vzdělávání v jazyce menšin nebyla plně
etablovaná).
296 […] deren sich dieselbe im gewöhnlichen Umgange bedient (SRB, J. 1908: 19)
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jednu, a proto se otevíral prostor pro pragmatickou interpretaci takovéhoto aktu.
Především při sčítání lidu v roce 1900 (po proběhnutých jazykových bouřích)
se množily případy, kdy byla česká menšina na lokální úrovni nucena přihlásit
se k německé obcovací řeči, protože v zaměstnání přece němčinu používají.297
Spor o validitu dat byl veden jak na rovině žurnalistické, tak odborné. Česká i německá
strana si totiž uvědomovala, že získané údaje bude brát vláda jako bernou minci
k provedení reformních kroků (blíže srov. spor RAUCHBERG 1905 I., II., III. versus SRB, J.
1908).298
Údaje vybraných třech kritérií v českých zemích zobrazuje následující tabulka
(dílčí údaje z SRB 2004, ZŠČR 1991, ŠÍREK 1992 a korekčně z KÁDNER 1929). Klíčové
pro komparativní účely přitom nebude absolutní počet ani vývoj absolutního počtu
v daných kategoriích, ale srovnání relativní ve sledovaném období 1880–1910.

297

Nationale Zeitung v úvodníku z 22. prosince 1900 provolával: An und für sich schon von großer
Wichtigkeit, wird sie (Volkszählung) diesmal für uns Deutsche in Oesterreich insbesondere aber für uns
Deutsche in Böhmen geradezu zu einer Lebensfrage, von der das künftige Schicksal der Ostmarkdeutschen
abhängt. Unsere völkische Zukunft, unsere Stellung im Reich, unsere Schule, unser geselliges Gemeindeleben,
unsere Sprachgesetzgebung, die Besetzung Tausender von Beamtstellen, die Zukunft unserer Kinder im
öffentlichen Dienste – all dies steht mit der Volkszählung in untrennbarer Verbindung. Wenn durch die
Volkszählung das deutsche geschlossene Sprachgebiet als zersetzt, sowie die Zahl der Deutschen in
gemischtsprachigen Orten verringert erschient, so ergibt sich hieraus eine für uns Deutsche nachteilige
Sprachgesetzgebung mit all den hieraus folgenden wirtschaftlichen und völkischen Uebeln (cit. dle SRB, J.
1908: 26).
Brüxer Zeitung z 29. prosince 1900 uvádí: Wir haben bereits Gelegenheit genommen, darauf hinzuweisen,
dass das Volkszählungsgesetz die Angabe der Umgangssprache und nicht die der Nationalität verlangt, denn
nicht die Abstammung der Bewohner, sondern das Wirkungsgebiet der Sprachen soll festgestellt werden.
Ein deutscher Gebiet bleibt deutsch, und wenn es zehnmal noch einer Anzahl Fremdsprachiger bewohnt wird.
Die letzteren müssen deutsch verstehen, deutsch sprechen, wenn sie in einer deutschen Stadt ihre Existenz,
ihr Fortkommen finden wollen. Ihre Umgangssprache muss die deutsche sein, weil sie sonst keinen Umgang
pflegen, sich nicht verständlich machen könnten. […] Eine große Verhörung, eine leichtfertige
Herausforderung, ja eine grobe Lüge und falsche Tatsache wäre es, wenn die Tschechen von Brüx, die,
um hier ihr Brot verdienen zu können, unbedingt deutsch verkehren und deutsch verstehen müssen, als
Umgangssprache die tschechische angeben würden. Dagegen muss Protest erhoben werden und zu diesem
fordern wir jene Faktoren, welche die Angabe solcher falschen Daten nicht zulassen dürfen, fordern wir
unsere deutschen Hausherren auf. Ueber die Mittel, wie solche Lügen und falsche Tatsachen verhindert
werden können, dürfen wir uns leider mit Rücksicht auf den Herrn Staatsanwalt nicht näher verbreiten, doch
hoffen wir, dass uns die deutschen Hausherren von Brüx verstanden haben werden (cit. dle SRB, J. 1908: 33).
298 V Bohosudově (Mariaschein) nebyla ani jediná osoba zapsána s obcovací řečí českou a přece tam byly dva
české spolky a konaly se tam české bohoslužby. V Ústí nad Labem spojeném s Březnicí a Kliší zapsáno bylo
s obcovací řečí českou toliko 774 osob, avšak samy správy německých škol tamějších udaly, že mezi jich
žactvem jest 536 dětí česky mluvících. Připočte-li se k těmto dětem 178 dětí, navštěvujících školu matičnou
a 63 matiční opatrovnu, pak tam bylo jen školních dítek více než osob s českou obcovací řečí. Čechové Ústečtí
udávají sílu svoji na 8-10.000 duší (SRB, J. 1908: 46).
Celkový rozdíl oficiálně publikovaného stavu a dle Srba (1908: 56) reálného je 120.000 Čechů, kteří byli
nuceni přihlásit se k německé obcovací řeči. Srov. také BACHMANN 1900.
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1880

1890

1900

1910

počet obyvatel v českých zemích

8.221.432

8.665.521

9.372.656

10.078.896

počet Čechů a jiných Slovanů (myšleni
především Slováci)

5.113.813

5.408.166

5.848.704

6.335.630

počet Němců

2.927.133

3.087.204

3.289.616

3.492.362

počet Poláků

77.403

100.021

147.971

158.261

počet dětí národních (obecných a
měšťanských) škol

1.231.366

1.400.587

1.558.463

1.708.778

počet dětí školou povinných

1.266.314

1.471.328

1.606.508

1.774.868

národní (obecné a měšťanské) školy s
českým vyučovacím jazykem

3.836

4.462

5.046

5.787

národní (obecné a měšťanské) školy s
německým vyučovacím jazykem

2.857

3.078

3.335

3.664

národní (obecné a měšťanské) školy s
polským vyučovacím jazykem

78

131

144

154

počet žáků škol gymnaziálního typu

31.928

31.925

41.646

53.768

národnost žáků škol gymnaziálního
typu: Češi a ostatní Slované (myšleni
především Slováci)

18.555

18.230

24.978

31.829

národnost žáků škol gymnaziálního
typu: Němci

12.973

13.296

16.048

21.123

národnost žáků škol gymnaziálního
typu: Poláci

330

340

570

737

Tabulka 5: Národnostní složení českých zemí, počet národních škol a počet žáků škol gymnaziálního typu
dané národnosti v letech 1880, 1890, 1900 a 1910 (SRB 2004, ZŠČR 1991, ŠÍREK 1992).
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Graf 10: Národnostní složení českých zemí (tmavá barva), počet národních škol (střední barva) a počet studentů škol gymnaziálního typu (světlá barva)
dané národnosti v letech 1880, 1890, 1900 a 1910 (SRB 2004, ZŠČR 1991, ŠÍREK 1992).
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Graf 11: Češi v českých zemích, počet národních škol s českým jazykem vyučovacím a počet studentů české
národnosti škol gymnaziálního typu v letech 1880, 1890, 1900 a 1910 (ibid.).
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Graf 12: Němci v českých zemích, počet národních škol s německým jazykem vyučovacím a počet studentů
německé národnosti škol gymnaziálního typu v letech 1880, 1890, 1900 a 1910 (ibid.).
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Graf 13: Poláci v českých zemích, počet národních škol s polským jazykem vyučovacím a počet studentů
polské národnosti škol gymnaziálního typu v letech 1880, 1890, 1900 a 1910 (ibid.).
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Zatímco v letech 1880–1910 procentuální zastoupení Čechů v českých zemích
mírně stoupalo a Němců mírně klesalo, počet národních (obecných a měšťanských) škol
tento vývoj nekopíroval, ba ve srovnání s procentuálním zastoupením demografického
složení obyvatelstva jevil značné rozdíly pro Čechy a pro Němce: řádově rozdíly až ± 8 %
v relativním počtu národních (obecných a měšťanských) škol a v přístupu žáků dané
národnosti ke gymnaziálnímu vzdělání (blíže srov. VELČOVSKÝ 2011a). V letech 1880
až 1910 docházelo k postupnému vyrovnávání těchto diskrepancí, nicméně
k plnému vyrovnání sledovaných kategorií nedošlo. Výjimkou je situace s polskou
menšinou, kde se sledované segmenty vyvíjely relativně autonomně a bez významné
konkurenční vazby na majoritní společnost.

3.3.3.1. České země jako součást Předlitavska

V roce 1880 žilo v celém Předlitavsku 22.144.244 obyvatel, z toho 5.181.611
(23,77 %) Čechů. O deset let později (1890) to byl celkový počet 23.895.413 obyvatel,
z toho 5.427.871 (23,32 %) Čechů. Předlitavsko tedy bylo složeno z 36,05 % Němců,
23,32 % Čechů, 15,84 % Poláků, 13,23 % Rusínů, 5,01 % Slovinců, 2,75 % Srbů
a Chorvatů, 2,88 % Italů, 0,89 % Rumunů, 0,03 % Maďarů.299 V celém Předlitavsku
celkový počet obyvatel hlásících se k českému obcovacímu jazyku, a tedy i české
národnosti poklesl o 0,45% bodů, přestože v absolutních číslech došlo ke zvýšení
o necelý čtvrt milion obyvatel. Tento rozdíl v celé předlitavské dimenzi je možno
interpretovat jednak jinou populační křivkou jednotlivých národů, ale zároveň
pragmatickými důvody přihlášení se k obcovací řeči.
Národnostní složení plně neobrážela školská statistika z roku 1896. Podle ní bylo
v Předlitavsku 5 německých, 1 česká a 3 polské univerzity;300 4 německé, 1 česká
a 1 polská polytechnika; 96 německých, 40 českých, 24 polských, 1 rusínské, 4 italská
a 6 jihoslovanských gymnázií; 57 německých, 12 českých, 4 polské, 4 italské
a 1 jihoslovanská reálka.

299

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna data v této kapitole citována podle HOŘICA 1898.
Není snadné rolišit polské a německé univerzity: jednalo se o univerzitu v Krakově, Lvově
a Černovicích, nicméně jak uvádí Kádner (1929: 395), černovická univerzita by měla být interpretována
jako spíše německá, která byla otevřena jako náhrada za to, že byla Polákům přiřčena univerzita ve Lvově
(srov. např. MÍŠKOVÁ 2008). Vzhledem ke slovanskému obyvatelstvu ji pro statistické účely budeme
považovat za polskou.
300
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Graf 14: Národnostní složení Předlitavska (1890) (HOŘICA 1898).
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Graf 15: Počet obyvatel (1890) a škol (1896) v Předlitavsku (HOŘICA 1898).

Ze srovnání s počtem obyvatel v Předlitavsku vyplývá, že zatímco německé
obyvatelstvo tvořilo zhruba 38 %, technik s německým jazykem vyučovacím bylo
58 % a reálek dokonce přes 70 %. Počty českých škol jsou ve srovnání s ostatními
neněmeckými národy zastoupeny reprezentativním způsobem, nicméně nekorespondují
s procentuálním zastoupením Čechů v předlitavské společnosti. Zarážející je chybějící
školská soustava v jazyku rusínském – pouze jedno gymnázium, přestože se jedná
o čtvrtý největší předlitavský národ.
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Vztah českého a německého školství v Čechách se nijak nevymykal jazykové
situaci ve školství v celém Předlitavsku a vztahu Vídně k ostatním národům
(srov. např. GUTSCHMIDT 2008, BICHLMEIER 2008). Subjektivní pocit českých radikálů
o diskriminaci českého národa je nutno odmítnout. Ba naopak, Čechy byly zemí
s nejnižší mírou negramotnosti (pouze 5,3–6 %) a nejvyšší vzdělaností (srov. HOŘICA
1898, ČSVL 1932 Osvěta: 62). Je však jasně patrné, že němčina jako státní jazyk
v mnohých oblastech dominovala – tomu odpovídá počet univerzit a technik, které
připravovaly budoucí státní a jiné strategické zaměstnance různých oborů.

3.3.4. Shrnutí
Závěr 19. století ukázal, kam může vést extralingvistický jazykový radikalismus
v kontrastu s pragmatismem většinové společnosti: národnostní bouře vyvolané pokusy
o jazykovou a národnostní regulaci neodpovídající požadavkům jednotlivých národů,
desinterpretace vládní politiky, vyhlášení výjimečného stavu, osobní i kolektivní útoky
podpořené vzájemnými stereotypy a schematizací vnímání demonstrují silně a pevně
zakořeněné postoje obyvatelstva ke svému jazyku.
Z dílčích analýz můžeme vyvodit následující teze:

Vnější úřední jazyk byl explicitně regulován v roce 1880 a na konci 19. století již
byl zcela etablovaný a jeho statut nepůsobil větší komplikace (nebylo voláno po jeho
revizi).
I přes silnou snahu Čechů explicitně regulovat tzv. vnitřní úřední jazyk nebylo
nalezeno řešení, které by vyhovovalo oběma stranám. Důvodem byly především
jazykové kompetence úředníků.
V jazykové politice daného období se v sobě stýká jak princip teritoriálních,
tak princip osobních práv. Ve svém výsledku však není realizován ani jeden a de jure
zůstává u 50 let starých obecných zákonných norem (kabinetní list 1848 a ústava 1867).
Školství bylo v období liberalismu 70. let svěřeno jednotlivým zemím monarchie.
I přes problémy s jeho financováním docházelo k masivnímu rozvoji školství
v národních jazycích, které bylo chápáno jako důkaz národní vyspělosti a jako základní
podmínka zachování a rozvoje národa.
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Relativní počet škol v národních jazycích neodpovídal relativnímu počtu obyvatel
v Čechách, českých zemích ani v celém Předlitavsku. Jak mezi školami obecnými,
tak školami gymnaziálního typu mírně převažoval německý vyučovací jazyk.
V závislosti na vývoji relativního počtu obyvatel a relativního počtu škol s daným
jazykem vyučovacím a relativního počtu studentů škol gymnaziálního typu dané
národnosti docházelo sice k postupnému vyrovnávání rozdílů, ani do roku 1910 se však
diskrepance zcela nevyrovnaly.
Zatímco školy s českým jazykem vyučovacím se téměř zcela jazykově
homogenizovaly, německé navštěvovala ne nevýznamná menšina českých žáků.
Mezi bilingvními dětmi převažovali Češi, a to v okresech s českou jazykovou
menšinou mezi 20 a 50 %, naopak obyvatelstvo okresů se silně dominující národností
bilingvní nebylo.
I přes národní a národnostní separaci Čechů a Němců (ve správě víceméně
neúspěšnou a ve školství víceméně úspěšnou) byla němčina nutnou (byť implicitní)
podmínkou ke státní a vojenské službě, a proto její funkce byla jak jazyk separatisticky
národní (německý), tak jazyk unifikující státní (rakouský). Nerozlišování mezi nimi
vedlo k radikalizaci společnosti a ke schematizaci (a nepochopení) jazykové politiky.

Všeobecný liberalismus 70. let nevedl k posilování národního porozumění,
přesně naopak. Tím, že byla dána možnost segregovat školství (od primárního
až po terciární), docházelo k postupné národnostní i jazykové radikalizaci společnosti
a požadavky na vyrovnání, vyrovnávání nebo pouhé zadostiučinění se začaly z obou
stran stupňovat, až byly pro Vídeň zcela nepřijatelné. Ve chvíli, kdy Češi požadovali
aktivní bilingvismus, protože sami bilingvní byli, a naopak Němci ho zcela odmítli
a dožadovali se správních reforem, které byly zase nepřijatelné pro Čechy,
protože by narušily historický rámec království, neexistovalo žádné pragmatické
řešení (srov. ARBES 1894).301 Obě strany ztratily jak chuť k dialogu, tak důvěru
ve Vídeň, která nebyla schopna gordický uzel rozetnout.302 Tato vídeňská pasivita

301

Srov. např. antagonistickou činnost Ústřední matice školské a Schulvereinu, jejichž představitelé
a podporovatelé se de facto předháněli v tom, kolik škol založí a kolik dětí tím zachrání
před poněmčením/počeštěním (argumentace z německého pohledu in STRAKOSCH-GRASSMANN
1905: 335).
302 Podobně pasivně se ovšem Vídeň chovala také ke slovinské nebo rusínské menšině.
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de facto zapříčinila, že Češi a Němci na konci 19. století vedle sebe pouze koexistovali.303
A. Klaar charakterizoval česko-německé soužití jako specifický paralelismus: Ve vnějších
vztazích, ve formách působení vznikl svého druhu jedinečný paralelismus. Praha je unikum
jako město se dvěma univerzitami, dvěma technickými vysokými školami a dvěma velkými
operami, které by mohly například současně uvádět dva Lohengriny (KLAAR 1900,
cit. dle českého překladu in MÍŠKOVÁ 2002: 18). Paralelismus ale implikuje
konstruktivnost národnostního soužití s celospolečenskými a celostátními
ideovými pojítky, kterých se na konci 19. století nedostávalo.
Rozpad Rakousko-Uherska byl logickým vyústěním všech provedených
i neprovedených vládních kroků. Problémy analogické povahy následně zdědila také
první československá republika – jak v oblasti správy, tak v oblasti školství.

303 Es ist eine für eine Nation unwürdige Sache, wenn ihre Vertreter alljährlich als Bettler vor den Toren
des Parlaments oder vor den Türen der Hofräte und Sektionschefs des Ministeriums erschienen müssen,
um erst nach wiederholten Abweisungen oder auch überhaupt nicht die Erfüllung der berechtigtesten
Wünsche zu erlangen. Die einzelnen Nationen eines national so verschieden zusammengesetzten Staates sind
nicht dazu da, um als Material für einen Einheitsstaat zerknetet zu werden, sondern der Staat muß in einer
solchen Weise umgebaut werden, daß jede einzelne Nation ein möglichst großes Maß freier
Selbstbestimmung hat (STRAKOSCH-GRASSMANN 1905: 353).
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3.4. Sonda čtvrtá: závěr dvacátých let (1926–1929)
V samostatném Československu došlo k eskalaci postojů a hodnot, které
se vytvářely během celého 19. století, a to postojů k vlastní historii, státu, jiným
národům (především Němcům)304 a samozřejmě k jazyku. Jazyk byl zcela nepokrytě
herderovsky chápán jako nejdůležitější znak národa, a proto také státu. Na Němce
a jejich možný vztah k Československu se jaksi pragmaticky pozapomnělo,305 protože
úkolem Československé republiky je umožňovat československému národu uskutečňování
jeho ideje národní, plnění jeho národního poslání (KROFTA 1939: 28). Přestože
se Masaryk svou ideou historizovaného humanismu a demokracie snažil vytvořit
vstřícnou a snášenlivou politickou filozofii,306 konstruktivně usměrňovat vnímání
německé menšiny mezi Čechy se mu nepodařilo.
Mýtus o bělohorské porobě, národním a jazykovém vzkříšení a konečně
prvorepublikovém zadostiučinění byl plně etablovaný a prostřednictvím školské výuky
i populárněvědeckých aktivit také dostatečně stabilní (srov. RAK 1994, KUČERA 1999,
RYCHLÍK 2001, KOLDINSKÁ 2007, BAKKE 1999, KÁRNÍK 2003: 479nn., ŠKRÁBEK
2002).307 Akceptace mýtů a života v nich vytvářela zároveň vědomí národní
sounáležitosti a podporovala národní, méně však státní loajalitu, a tak se stát, jedněmi
pociťovaný jako vlastní, druhými jako cizí, stal vlastně prostředkem národnostního boje

304

Zájmy státu byly první a rozhodující: Němci, Maďaři a katolická církev byli pokládáni za nepřátele státu
a tedy se mělo za to, že je třeba využíti státní moci proti nim (RÁDL 1928/1993: 125).
Vliv národa na národ nezáleží jen v positivním přizpůsobování, ale také v negaci, v odporu, a tato druhá
stránka je zvláště silna i významna tam, kde, jako bez výjimky u všech západních Slovanů, Němci vystupovali
nepřátelsky s programem, národy ty si podrobit a po případě i poněmčit (CHALUPNÝ 1935: 44).
305 Srov. vyhlášení 4 sudetoněmeckých provincií (např. KURAL 1993).
306 Co je spravedlivější, aby 3 miliony, tj. zlomek německého národa, byly v neněmeckém státě, či aby
10 milionů Čechů a Slováků, tj. národ celý, bylo ve státě německém? (MASARYK 1925/2005: 354)
Nacionalismus šovinistický nemá nikde oprávnění, a nejméně u nás. […] Historie dokazuje, že všecky státy
padly šovinismem, ať už národním, stavovským, politickým nebo náboženským (ibid. 356–357). Srov. také
ČERNÝ 2011: 115nn.
307 Zmiňme např. puristické tendence reprezentované Naší řečí. V prologu prvního čísla se uvádí: Veliká,
mimořádná doba naše volá po očistě: po očistě vnitřní a vnější, po návratu k přirozenosti a svéráznosti,
k nezkaleným pramenům původním, po samobytnosti vědění a umění – volá hlasem daleko slyšitelným
po neporušeném prostředku vyjadřovacím, po čistém, vytříbeném jazyku (NŘ, 1, 1917: 1.). Podobně také
tzv. Jazykové desatero V. Flajšhanse: Jeden jest národ, jedna jeho řeč – té jediné věř, té jediné se drž! [...] Cizím
bohům [germanismům – pozn. VV] se neklaněj – neužívej toho, čeho lid se štítí (FLAJŠHANS 1917: 264nn.).
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(srov. SCHULZE WESSEL 2004, RÁDL 1928/1993: 134nn.). Živost těchto konstruktů
dokládá např. reflexe jazykového vývoje v umělecké literatuře:308

Může-li chaos zrodit tančící hvězdu, tu věřím, příliš věřím, že tato hvězda bude
tančit, zkrocena slovy tohoto jazyka. Leží nějaké tajemství v kořání toho jazyka. Nejen
proto, že pohozen, zepsut a rdoušen do bezdechu vyrazil opět sloupem živé vody. Nejen
pro tuto neumlčitelnost nástroje, jenž v hodině dvanácté sám se rozehrál nad sklíčenými
hlavami, to není třeba vykládat mysticky, ale kousek tajemství v tom zůstane vždy. Kousek
tajemství, ale, bohudíky, vlastní tajemný děj pokračuje stále. Tvoříme jej. Jsme jím tvořeni
(ŠRÁMEK 1927: 162).

Silný vliv na interpretaci jazykové situace měl také K. Čapek – nejen jako
spisovatel a novinář, ale také jako lingvistický popularizátor (srov. ČAPEK, K. 1935).
Ještě

před

rozvinutím

spolupráce

s Pražským

lingvistickým

kroužkem

(srov. TĚŠITELOVÁ 1990, JEDLIČKA 1991) verbalizoval své „okrajové“ literárněvědné
úvahy v souboru Marsyas:

Řeč je jediný autentický projev národa. Náboženství, zvyky, národní poslání
a všechny poměry se mohou zvrátit revolucí; jen v řeči není revoluce, nýbrž věčná
kontinuita, věčné přejímání, tichý a hluboký vývoj jako v tvořící přírodě. Řeč je sama
souvislost národa; nedá se uměle předělat, nedá se do ní nepřirozeně zasáhnout, může
se vyhubit, ale nemůže se převracet (ČAPEK, K. 1931: 151).

Vznikaly také vědecké (z dnešního pohledu době poplatné a manipulativní)
etnografické a psycholingvistické studie o národní povaze, národní filozofii, národním
poslání atp., které měly vytyčit místo Čechů v Evropě v kontrastu především k Němcům.
K živému tématu se vyjádřil divadelník Mahen (1924), sociolog Chalupný (první vydání
1907, nejrozsáhlejší přepracování 1935), sociolog Bláha (1924) nebo historik Krofta
(1939). Spor se týkal jak ideové roviny, tak vědecké metodologie (srov. např. spor
o smysl českých dějin – HAVELKA 1996). Např. Chalupný rozvíjel úvahy o národní
308

O co oslavnější byla verbalizována reflexe jazyka a vlasti v díle českých spisovatelů, o to palčivěji byla
pociťována u autorů německých, a to i přes jejich velký ideový rozsah – od autorů komunistických
po proud tzv. Blut und Boden Literatur (srov. např. FUCHS 1937, EISNER 1931, MÜHLBERGER 2006).
Charakteristická je pro ně tzv. vnitřní dvojjedinost (role zprostředkovatelů kultur, a to na pozici mezi
vlastním národem a státy – Československem, Německem a Rakouskem).
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povaze na základě vývoje českého přízvuku (sic!) a Palackého stýkání a potýkání
explikoval staročeským příslovím Až had se na ledu ohřeje, pak Němec Čechu popřeje
(CHALUPNÝ 1935: 18). Jak oficiální ideologie, tak věda a oficiální umění víceméně
podporovaly vybudované a zažité stereotypy, resp. je nijak nedekonstruovaly a ani se
o to nepokoušely.309
Ojedinělým a do značné míry také nepochopeným počinem se stala Rádlova
Válka

Čechů

Československa

s Němci
týkající

(1928/1993).
se

Dovolil

národností

si

zpochybnit

(především

vytvoření

oficiální

politiku

Československa

na národním, místo na občanském principu) a upozorňoval na fakt, že československý
nacionalismus je pouhým zrcadlením nacionalismu německého konce 19. století
a neposkytuje prostor pro konstruktivní soužití národů v jednom státě. Rádlův
kritický pohled odhaloval a reinterpretoval samu podstatu konstruktu českého
národa, a proto

musel

být

odmítnut

a

označen

za

proněmecký,

protože

protičeský/protičeskoslovenský.310

3.4.1. Čechoslovakismus
Hlavní národnostní, a proto i jazykové problémy zdědila nová republika
z rozpadlého Rakousko-Uherska. Československá politika při jejich řešení postupovala
přesně v duchu vídeňských tradic – analogickými opatřeními, která (filozoficky, politicky
i zcela prakticky) navazovala na pokusy o česko-německé vyrovnání závěru 19. století.
Pouze z Čechů a Slováků se stal národ většinový, v pravém slova smyslu státní, který
se jal upravovat své soužití s „menšinami“.311 My, národ československý, začíná

309

A za třetí jsem přece také prošel nějaké školy a bylo mi jasné ze zázračného procesu našeho moderního
národního probuzení za necelých sto let, že češství je schopno divů divoucích a historicky nevídaných,
že může být jednou z nejsvéráznějších, nejplodnějších, nejčestnějších a eticky nejsilnějších forem lidskosti,
že češství je, jak by řekl Palacký, jednou z nejprozkoušenějších cest k „božnosti“. Necítit vlastenecky česky,
to mi bylo zároveň rozumově blbé, mravně chudé a prázdné, lidsky zvrhlé (ČERNÝ 1994: 113–114).
310 Srov. např. reakce PEROUTKA 1928, ČAPEK, E. 1928, FISCHER 1928–1929, BLÁHA 1930, KROFTA
1930. Celý smysl knihy (nechceme-li se příti o nejasné terminy „zachovati“ a „ráz“), je totiž ve větě: „jak ale
provésti spravedlnost k Němcům a při tom zachovati výlučně český ráz země? To je nemožné.“ (ČAPEK, E.
1928: 12). K významu Rádla srov. např. BEDNÁŘ 2003, HAHNOVÁ 2004.
311 Německý poslanec Keibl pronesl na 3. schůzi Poslanecké sněmovny 18. prosince 1925 řeč, kterou
se odvolával na památný Lodgman-Auenovo státoprávní požadavek německých parlamentních stran
z roku 1920: Odmítáme tedy bajku o čistě českém státu, československém národu, československém jazyku,
které zřejmě odporují skutečnostem. Nikdy neuznáme Čechy za pány, nikdy se nebudeme cítiti raby v tomto
státě. Bezpráví nemůže se nikdy státi právem ani tisíciletým výkonem, dokud ho postižení samí
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preambule československé ústavy. Nikoliv obyvatelé Československa, nikoliv lid,
ale konkrétní národ ve „svém“ státě.312
Kvintesencí první republiky byl čechoslovakismus.313 Jeho kořeny je možno
spatřovat na začátku 19. století, ovšem výhradně v oblasti kulturní a školské, minimálně
v politické (srov. ŠEDIVÝ 2000, BARTLOVÁ 2000, STEHLÍK 2009).314 Spojení Čechů
a Slováků do jednoho politického národa se zachováním svébytných etnických principů
bylo, jak známo, sňatkem z rozumu založeným pouze na jazykové blízkosti obou
národů a na subjektivní potřebě historického vyrovnání se s Němci.315

podle svobodného rozhodnutí neuznají, a proto slavnostně prohlašujeme, že nikdy neustaneme dožadovati
se sebeurčovacího práva našeho lidu a že to pokládáme za nejvyšší zásadu všech našich opatření a našeho
poměru k tomuto státu, nynější stav však za nedůstojný nás a neslučitelný se zásadami moderního vývoje.
Pokládáme za svou nejsvětější povinnost, zanechati to těm, kteří přijdou po nás, jako odkaz. (Potlesk
na levici.) (NS RČS 1925–1929, PS, stenoprotokoly, 3. schůze, 18. 12. 1925). Srov. také KLEPETAŘ 1930.
Krofta interpretoval apriorně odmítavý německý postoj následovně: Odmítavé stanovisko, jež k tomuto
státu v jeho začátcích zaujali příslušníci jiných národů na jeho území přebývajících, způsobilo, že také ústava
naší republiky vznikla prací československého národa, bez účastni těchto jiných národů, zejména také
bez účasti zdejších Němců. Je zcela přirozené, že příslušníci těchto jiných národů, které jsou na území našeho
státu zastoupeny jen svým zlomkem a svůj vlastní stát nebo své vlastní státy a tím i možnost plného
a svobodného rozvoje svých sil a schopností mají jinde, nemají stejný životní zájem o náš stát, stejně silné
vědomí odpovědnosti za jeho osudy, stejně živelnou rodičovskou i dětskou lásku k němu jako příslušníci
národa československého (KROFTA 1939: 27).
312 Kdo je „lid československý“ nebo ještě spíše „národ československý“ v terminologii naší politiky? Nejsou to
jen dnes žijící obyvatelé Československa jazyka českého a slovenského, nýbrž Češi a Slováci, počínajíc
praotcem Čechem a také ještě budoucí pokolení, není to úhrnná vůle těchto lidí, jež se zjišťuje konec konců
nějakou formou statistiky, nýbrž je to podvědomí českého a slovenského národa, označované jaké „národní
vědomí“, „Žižkův odkaz“, „duch českého národa“ atd. Takto pochopený „lid českých“ stojí proti „Němcům“,
„Maďarům“, „přistěhovalcům“ atd. a proti jednotlivcům mezi Čechy, kteří „národ zradili“. Demokracií se pak
rozumí „vláda lidu“ v tomto smyslu pochopeného (RÁDL 1928/1993: 119).
313 Čechoslovakismus je poměrně vděčné téma jak pro české, tak pro slovenské historiky. Analýzy
a interpretace tohoto fenoménu se rozvíjely na počátku 90. let, kdy se tzv. slovenská otázka opět otevírala.
Ke dnes už klasickým pracím o čechoslovakismu patří např. MATOUŠEK 1980, OPAT – TICHÝ 1993,
MĚCHÝŘ 1991, JOHN 1994, RYCHLÍK 1997, 2012, PEKNÍK 2000, KUČERA 2001. Ze školské perspektivy
srov. např. JOHNSON 1985, BAKKE 2004, ŠMEJKALOVÁ 2010a: 32nn.
„Sloučení“ Čechů a Slováků do jednoho národa nebylo chápáno jako něco nepřirozeného či umělého.
Naopak. Většinou byla do paralely dávána situace Německa, kdy se v 19. století také spojili Bavoři, Sasové
či Prusové do jednoho státu a do jedné německé národnosti. Slováci však často interpretovali
čechoslovakismus jako tendenci po čechizování. Např. marně (a oprávněně) volali po naplnění
clevelandské a pittsburské dohody, v nichž bylo operováno s příslibem federace, resp. autonomie
(blíže srov. např. BROKLOVÁ 1992, 1993, JOHN 1994, RÁDL 1928/1993: 158nn.).
Už v memorandech na pařížské mírové konferenci se otevřela otázka postavení Němců v Československu.
Ve třetím memorandu se československá vláda zavázala vytvořit jazykový a národnostní režim podobný
Švýcarsku: Úhrnem měli by Němci v Čechách stejná práva jako Čechoslováci. Jazyk německý byl by druhým
jazykem zemským a nikdy by se neprovozoval jakýkoliv útisk proti německé části obyvatelstva. Režim by byl
podoben režimu švýcarskému (cit. dle KROFTA 1939: 40). Výsledná politická realizace však byla jiná.
314 Srov. myšlenku slovanské vzájemnosti, osobnost Kollára a jiných, protesty české politické reprezentace
proti hungarizaci Slovenska, Slovensko jako kulturní a literární topos poloviny 19. století, studium Slováků
na pražské univerzitě atp. (srov. např. REIS – KINTNEROVÁ 2006).
315 Mnozí lidé si dovolují klást pochybovačné otázky, ale v mnohém ohledu úplně oprávněně, zda existují
nějací Čechoslováci, říkají, že Čechy a Slováky vidí zcela zřetelně, ale se záhadným typem Čechoslováka, že se
dosud nesetkali. Pravděpodobně nebylo jim dáno poznat dr. Vavro Šrobára (PEROUTKA 1936: 406).
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Určujícím znakem pro posouzení příslušnosti k národnosti bylo přihlášení
se k rodnému jazyku, nikoliv deklarovaná národnost na jazyku nezávislá. Oproti
metodologii rakouského sčítání sice došlo k posunu (místo obcovací řeči řeč rodná),316
přesto nebyly poskytnuty dostatečné nuance pro subjektivní chápání národnosti jakožto
psychologické příslušnosti (srov. ŠAMANOVÁ 2005) a stále docházelo k pouhému
jazykovému formalismu a schematismu (bylo vytvořeno rovnítko mezi národností
a jazykovým prostředkem primární socializace).317 Spornou oblastí byla např. rodná řeč
u dětí ze smíšených manželství. Podle dílčích judikátů Nejvyššího správního soudu o ní
rozhodoval jazyk otce [sic!].318

Národnost
československá
rus. a ukrajin.
německá
maďarská
židovská
polská
jihoslovanská
rumunská
cikánská
ostatní

Absolutně
1921
1930
6.774.715
7.349.039
13.343
22.657
3.061.369
3.149.820
7.046
11.427
35.699
37.093
103.521
92.689
4.749
966
227
10.038
5.719

Relativně (%)
1921
1930
67,7
68,8
0,1
0,2
30,6
29,5
0,1
0,1
0,4
0,4
1,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1

Tabulka 6: Národnostní složení Čech, Moravy a Slezska (cit. dle ŠAMANOVÁ 2005).
Srov. také symptomatické pořadí národností.

Přesto však začala být patrná skupina víceméně roztříštěných intelektuálů, kteří
zdůrazňovali češství jako kulturní i národnostní průsečík a volali když ne po revizi, tedy
alespoň po kritické reflexi národnostních sporů. Mezi ně patřil např. Rádl (1928),
Sám Masaryk ke konstruktu čechoslovakismu údajně prohlásil: Já název československý používám
v politickém smyslu, je na nás utvořit politický obsah tohoto pojmu. […] Jinak mluvím vždy o Češích
a Slovácích (cit. dle KVAČEK 2000: 602).
Stěžejní prvorepubliková příručka Československá vlastivěda (ČSVL 1936) se o českoslovenštině vůbec
nezmiňuje, přestože je celý jeden svazek věnován jazyku a jeden samostatný spisovnému jazyku
v Československu.
316 Československé sčítání lidu poprvé operovalo s židovskou národností. Židé přistupovali doposud
k přihlášení se k národnosti subjektivně a zcela pragmaticky (srov. STÖLZL 1997), nicméně tendovali
spíše k němectví. Dala-li československá vláda Židům možnost přihlásit se k vlastní národnosti, lze se
domnívat, že tak činila také ze snahy oficiálně (kvantitativně) oslabit němectví (srov. KÁRNÍK 2003: 89).
317 K problematice a metodologii sčítání lidu srov. např. BOHÁČ 1930.
318 Nejvyšší správní soud řešil mnoho stížností na určení národnosti. Argumentoval většinou následovně
(rozsudek NSS č. 21982/1924): Národnost je kmenová příslušnost, jejímž hlavním znakem zevním je
zpravidla mateřský jazyk. Původ není jediným objektivním znakem národnosti; v pochybnostech je nutno
národnost zjišťovat podle nejrůznějších objektivních znaků, jakými jsou výchova, dorozumívací jazyk,
kmenová příslušnost a obcovací jazyk jiných příslušníků rodiny apod.
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Šalda (1936),319 Novák (1936) nebo raný Patočka.320 Na neudržitelnosti koncepce
čechoslovakismu nic nezměnila ani snaha oficiálních míst o jeho oživení ještě v polovině
30. let (srov. ŠEDIVÝ 2000).
Např. Rádl zpochybnil samotnou koncepci čechoslovakismu následovně:

Je patrno, jak Herderovo pojetí státu jako vyvrcholení kmenového vědomí,
je základem této koncepce [čechoslovakismu – pozn. VV]; je však také patrno,
jak uvědomělé spojení Čechů a Slováků v jeden „národ“ překračuje meze tohoto pojetí.
Otázka je nasnadě: jestliže je vhodné spojovat Čechy a Slováky v jeden národ, národ
politický, proč nebýt důsledný a spojit v jeden politický národ všechno obyvatelstvo
Československa? Jestliže národ československý zabezpečuje kulturní individuálnost Čechů
a Slováků, jsa povznesen nad rozdíly mezi nimi, proč se nepovznese ještě o stupeň výš
a nezabezpečí také kulturní individuálnost Němců a Maďarů? (RÁDL 1928/1993: 181)321

Podobně byl také Novák ve své eseji Národ a plémě skeptický ke zjednodušování
pojmů plémě (rasa), národ, národnost a stát:

Jest třeba býti značně opatrným, vkládá-li se do výměru národa vůle státotvorná;
popírati ji nelze, ale není radno ani stavěti ji v popředí znaků ustavujících pojem národa.
Více než poměry dávné, kdy se celkem stát a národ navzájem kryly, zajímá nás situace
přítomná, složitější, než by se zdálo v době, kdy světová válka nejen ztroskotala největší
mocnářství mnohonárodní, Rakousko-Uhersko, ale pokusila se provésti důsledně zásadu
státního sebeurčení národů, pokud se tomu nevzepřely tradice historické a vedle nich také
ohledy aktuální politické. […] Národ může potrvati, tvořivě žíti a přispívati k všelidským
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K Šaldovu češství srov. FISCHER 1936. Ten parafrázuje Šaldovy názory z roku 1923: Celkem u nás
vládne prostřednost, jmenovitě pak otázka česko-německá odhaluje bezradnost naší oficiální politiky;
ve věcech kulturních panuje urážlivá lhostejnost a nevšímavost. Ohrožuje nás vnitřní anarchie a typicky české
nebezpečí: příliš mnoho spokojenosti se status quo, příliš mnoho důvěřivosti v něj, příliš mnoho duševní
lenosti (FISCHER 1936: 29).
320 Vrcholný Patočka k češství poznamenal: „Malé“ české dějiny jsou zápasem této „zdola“ vybudované
společnosti o vzestup a rovnoprávnost. V houževnaté práci a v boji o jednotlivé požadavky nejdříve
kulturního, pak stále více také politického obsahu vyplňují období až do první světové války. Tento proces
probíhá bez hospodářské a politické moci a bez velké duchovní opory, a přesto postupuje vpřed
(PATOČKA 1992: 11).
321 K. Čapek vyjádřil sice snahu zapojit Němce do Československa, nicméně stále jako menšinu: Je-li dnes
označení sudetštní Němci slovíčkem jenom politickým, bude jednou nevyhutelně termínem přímo
národopisným; nezdržovat tento vývoj; to je stejně zájem jejich jako náš. Nechceme je počeštit, ale musíme
chtít je počeskoslovenštit (cit. dle MAREK 2009: 163).
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statkům kulturním, i když pozbude, ať vinou vlastní, ať cizí, svého státu a v něm projevu
a ztělesnění své politické vůle (NOVÁK 1936: 39–41).

Od počátku 30. let čechoslovakismus definitivně ztrácí půdu pod nohama –
Hlinka ho otevřeně odmítl tzv. zvolenským manifestem (16. října 1932) a označil
Slováky za samostatný národ.322 Volání po autonomii vyvrcholilo radikalizovanými
nitranskými oslavami 1.100 let christianizace Slovenska (srov. KÁRNÍK 2002:
177nn.).323
Jazyk se stal nejen nesilnějším pojítkem a argumentem pro jednotu Čechů
a Slováků, ale zároveň jejich Achillovou patou a bylo pouze otázkou času, kdy euforické
nadšení počátku 20. let vyprchá a o slovo se přihlásí politický pragmatismus.324 Nicméně
politizovaná

jazyková

sounáležitost

(česko-slovenská)

byla

pociťována

pro etablování republiky silněji a potřebněji než sounáležitost historická (českoněmecká).325
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V úvodu manifestu se praví: Chceme byť národom nielen oslobodeným, ale i slobodným. Boli sme od vekov
slovenským národom, chceme ním ostať i v budúcnosti. Vyhlasujeme, že národ "československý” neuznávame;
“československého” národa niet. Náhľad, akoby Slováci boli Česi a Česi Slováci, nie je správny. Slováci neboli
nikdy Česi a Česi Slováci. Dôkazom toho je naša odlišná minulosť, reč i mentalita. l celá oslobodenecká akcia
viedla sa v mene národa českého a národa slovenského. Následuje 14 požadavků, z nichž pátý se týká
jazykové politiky: V duchu tohto zákona nech vláda nariadi, aby na Slovensku pri všetkých úradoch, súdoch
a na školách – od univerzity po detské opatrovne – úradovalo, poťažne vyučovalo sa len v reči slovenskej
(cit. dle URL: http://www.sns.sk/regiony/zvolensky-manifestpamatnik-vo-zvolene-bude-mat-zelenu/
[20. 6. 2012]).
Manifestu předcházely jiné kroky, např. tzv. vakuum juris, kdy Tuka v roce 1928 prohlásil, že Martinská
deklarace byla údajně uzavřena pouze na 10 let, a proto požaduje k 30. 10. 1928 nové státoprávní
uspořádání (MĚCHÝŘ 1991: 41n.).
323 Srov. vývoj okolo mnichovské krize: ústavní zákon č. 299/1938 Sb. z. a n. ze dne 22. 11. 1938,
o autonómii Slovenskej krajiny a definitivně ústavní zákon č. 185/1939 Slovenského zákoníku ze dne
21. 7. 1939 (blíže srov. např. edice MĚCHÝŘ 1991).
324 Symptomatická je např. profesní slepota, resp. silný idealismus politické reprezentace: Masaryk
v rozhovoru pro Politiku (2, 1932, 20. 6.) prohlásil, že v Československu jazykové problémy nejsou. Na to
ostře reagoval Slovák (14, 1932, 23. 6.), který Masarykův idealizovaný obraz soužití národů zpochybnil
(RYCHLÍK 1993: 72).
325 Čechy a Slováky drží dohromady ústava, zákony, vláda, úřady, nikoliv instinkty, - a přívrženci
romantického pojetí národa se proti této vládě rozumu bouří (RÁDL 1928/1993: 180).
Křen k tomu poměrně radikálně poznamenává: Vidina jakési národní reintegrace (čechoslovakismus)
ukázala se záhy mylnou a představa, že spojení vylepší českou pozici a nepoměr vůči sousedům, se také příliš
neosvědčila: v krizích, jimž až dosud byla československá státnost vystavena, daly slovenské reprezentace
(resp. síly, jež se do této role dostaly či vnutily) přednost jiným loajalitám, především národním. Východně
položené, agrární a opožděné [sic! pozn. VV] Slovensko se sice prvotní příčinou žádné české katastrofy
nestalo, ale také nedalo a nemohlo dát Čechům takové vývojové podněty jako někdejší soužití s Němci:
z tohoto hlediska bylo spíš zátěží, ačkoliv – jak vidno např. v počátcích obrození – nebylo jí vždy a nemusí jí
být ani v budoucnu (KŘEN 1992: 23).
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3.4.2. Jazyková legislativa
Po vzniku republiky byly převzaty rakouské právní předpisy včetně jazykového
práva (tj. především rakouská ústava z roku 1867).326 Nejvýznamnějším pramenem
mezinárodní povahy byla saint-germainská smlouva jakožto součást versaillského
mírového systému, ve které se Československo mimo jiné zavázalo ošetřit občanská
práva všech národnostních menšin, včetně jejich práv jazykových (KUČERA 1999: 32,
HARTMANN 1926).327 Smlouva je poměrně neostrá a uvádí např. přiměřenou možnost
užívat jiného než oficielního jazyka (čl. 7 zákona č. 508/1921 Sb. z. a n.). Právo na užívání
jazyka menšin ve styku se státními úřady však bylo vyvoditelné pouze z jazykového
zákona, nikoliv z mezinárodní smlouvy (TAUCHEN 2008, PETRÁŠ 2009, VELČOVSKÝ
2011c). Tím byl zákon č. 122/1920 Sb. z. a n. a nařízení vlády č. 17/1926 Sb. z. a n.

3.4.2.1. Jazykový zákon

Jazykový zákon zaujímá zvláštní postavení v právní soustavě první republiky,
protože se jedná o zákon ústavní (§ 129 ústavy 1920), což svědčí o tom, jaká důležitost
mu byla přisuzována.328 O jazykovém zákonu bylo již pojednáno mnohokrát dříve,
přinášíme zde proto jen stručné připomenutí jeho hlavních zásad jako nezbytný podklad
pro náš další výklad.
Základní

principy

poměrně

stručného

jazykového

zákona

regulujícího

individuální (méně pak skupinová) práva byly následující: Jazyk československý jest
státním, oficielním jazykem republiky (§ 1),329 a proto je vyžadováno jeho používání
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Srov. roli a význam tzv. recepčního zákona č. 11/1918 Sb. z. a n.
Jednalo se především o závazek, že v případě, že Československo zavede jazykový zákon nebo bude
jinak definovat státní jazyk, umožní menšinám užívat před soudy také jejich jazyk. Jsou zmíněny pouze
menšiny, slovenština nikoliv (RYCHLÍK 1993: 71).
328 Přijetím jazykového zákona 29. února s platností od 6. března 1920 byla zrušena veškerá jazyková
opatření, která platila před rokem 1918 (především rakouská ústava č. 142/1867 RGBl.). Jazykový zákon
byl zrušen až ústavou 9. května (zákon 150/1948 Sb.). Ani za protektorátu de jure zrušen nebyl, pouze se
upravovalo užívání češtiny a němčiny prostřednictvím nařízení říšského protektora (srov. např.
VELČOVSKÝ 2011b).
329 Při formulaci tohoto paragrafu došlo k mohutným střetům, zda českoslovenština bude označena
„pouze“ za jazyk oficiální, anebo „také“ za jazyk státní, což prosazovali např. národní demokraté. Kramář
údajně volal z tribuny, jaká je to hanba, když Češi nemohou prohlásit ve svém státě českoslovenštinu
za státní řeč, buď jsme v tomto státě pány, nebo nemáme sílu to ukázat a pak jsme svou partii prohráli
(KURAL 1993: 36). Agrárník Zahradník poznamenal: Dáme-li do zákona výraz „oficielní“, budou to němečtí
soudcové, kteří vám budou dělati vytáčky a řeknou, že to není jazyk soudní, nýbrž že to znamená jenom jazyk
327
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všemi stranami především v oblasti státní správy a soudnictví (za autentické znění bylo
výhradně označeno to české/slovenské v závislosti na jazyku návrhu dané regulace),
textu na bankovkách a státovkách a v branné moci.
Nařízení vlády (č. 17/1926 Sb. z. a n., čl. 13) umožnilo, aby byla hodnota
papírových platidel na rubu vyznačena podle potřeby také jazyky menšin. V praxi (od
roku 1927) byl text na 10, 50 a 500korunové bankovce ve slovenštině, 20, 100
a 1000korunové v češtině. Na rubu byla nominální hodnota uvedena také v maloruštině,
němčině a maďarštině (v tomto pořadí). Na mincích byly raženy nápisy výhradně
v češtině (HARTMANN 1926: 151, PROKOP 1926: 63).

Obrázek 15: Padesátikoruna vydaná v roce 1929, platná do roku 1944.
URL: <http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/bankovky-nbcs> [20. 6. 2012]

Výjimkou v justici byla pouze situace, kdy žilo v soudním okrese alespoň 20 %
občanů jiného jazyka.330 Ti se pak na dané soudní okresy mohli obracet ve své
mateřštině a soudy jim musely odpovídat, popř. i vést jednání, jak v češtině/slovenštině,
tak v jazyku podání (§ 2). Jazykový zákon explicitně nerozlišoval vnitřní a vnější
úřadování, nicméně je vyvoditelné, že vnitřním úředním jazykem byl myšlen tzv. jazyk
československý, zatímco při vnějším úřadování se povolovaly výjimky (HARTMANN

pro ten případ, když president přijímá vyslance (cit. dle PETRÁŠ 2009: 184). Ve výsledné textaci byl zvolen
kompromis bližší národním demokratům.
330 V polovině třicátých let bylo v ČSR celkem 185 národnostně smíšených soudních okresů (tzn. asi dvě
pětiny všech soudních okresů), které splňovaly hranici 20 % stanovenou jazykových zákonem. Z tohoto
počtu náležela jazyková práva německé národnostní menšině ve 146 okresech, maďarské ve 20 okresech,
rusínské v 8, resp. 13 okresech, polské ve 3 okresech (GLÜCK 1939: 30, blíže srov. např. TAUCHEN 2008,
HARTMANN 1926: 78nn., 271nn.).
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1926: 31, WEYR 1937: 287). Veškeré samosprávné úřady (nezávisle na národnostním
složení soudních okresů) musely přijímat i vyřizovat podání v oficiálním jazyku.
Jazyková práva národnostních menšin nebylo možno (i přes velké protesty Němců)
uplatnit na celém území Československa.331
V jazykovém zákoně nebyl přesně definován vztah češtiny a slovenštiny
k českoslovenštině, nosná byla idea politická, nikoliv lingvistická. Jazykový zákon nebyl
připraven na základě lingvistické analýzy.332 Podle něj má jazyk československý
dvě znění (formy projevu, spisovná nářečí).333 Většinou se nemluví o českoslovenštině
jako takové, ale používáno je hyperonymum oficielní jazyk. V zemi české, moravské
a slezské úřaduje se zpravidla po česku, na Slovensku zpravidla po slovensku (§ 4),334
němčina není zmíněna vůbec. Zatímco Čechům adverbium zpravidla nevadilo, Slováci
proti němu protestovali, a to ze strachu z čechizace (blíže srov. PEŠKA 1936). Vzhledem
k politické, školské i ekonomické konsolidaci však ono zpravidla bylo nutností. Rovnost
(resp. přesněji řečeno parita) češtiny a slovenštiny však byla zaručena: Slovenské úřední
vyřízení k podání českému nebo úřední vyřízení české k podání slovenskému pokládá
se za vyřízení, jež stalo se v jazyku podání (odst. 2 § 4).
Proběhly několikrát pokusy zvrátit tuto československou jazykovou politiku
a zrušit jazykový zákon (a to napříč národnostním spektrem, byť s různou motivací –

331 Není bez zajímavosti, že na železnici byly až do roku 1920 názvy obcí uváděny v češtině: např. Báňská
Bystřice, Zvoleň, na Podkarpatské Rusi pak české variety de facto platily jako oficiální až do roku 1938:
např. Královo nad Tisou, Velký Bočkov, Chust, Slatinské doly (RYCHLÍK 1993: 73). České variety toponym
se užívaly také ve Sbírce zákonů a nařízení (1920).
332 Ústavní výbor [v důvodové zprávě 2442/1920] výslovně prohlašuje, že užitím názvu toho nikterak
nechtěl zaujmouti stanovisko ku sporu literárnímu a filologickému, zdali čeština a slovenština jsou
samostatnými jazyky, či zdali jsou dvěma různými nářečími jednoho a téhož jazyka. Ústavní výbor prostě
přidržuje se skutečnosti, že máme mezinárodně uznaný „československý“ stát, že označení národ
„československý“ stalo se ve styku mezinárodním běžným pojmem, že všechny státní instituce nazývány jsou
„československými“ a že dokonce i v kruzích literárních mluví se o literatuře československé; ústavní výbor
považoval tudíž za účelné, aby jazyk, jímž mluví státotvorný národ naší republiky, označen byl pro obor
právní názvem společným, třebaže jsou tu skutečně dvě formy projevu jazyka tohoto, česká a slovenská;
označením „československý“ chtěl právě ústavní výbor docíliti plné parity pro češtinu a slovenštinu v životě
státním tou měrou, že projev vůle státní může se státi se stejným účinkem jednou v češtině, po druhé
ve slovenštině a že vždy jest to projev učiněný oficielním jazykem státu. [...] Společným označením oficielního
jazyka nechce ústavní výbor stanoviti nějaký nový pojem filologický, nýbrž užíti souborného označení,
jež považuje za nutné a důležité ve prospěch státu a myšlenky, která tomu slouží za základ (PROKOP
1926: 9). Blíže srov. např. CHALUPNÝ 1933, HARTMANN 1926, HORÁČEK 1928, SOBOTA 1934 nebo
z německé perspektivy EPSTEIN 1927, GLÜCK 1939, SCHRANIL 1926.
333 Např. RÁDL (1928/1993: 181) argumentuje, že by bylo z hlediska státního práva korektnější, kdyby
ústava operovala s jazyky československými, tj. v plurálu namísto singuláru.
334 Symptomatická je také původní definice jazykového členění Československa: na územích patřících
původně ke královstvím a zemím na Říšské radě zastoupeným či k císařství německému se úřaduje zpravidla
česky, na území někdy uherském zpravidla slovensky. Německé císařství bylo explicitně zmíněno kvůli
Hlučínsku (RYCHLÍK 1993: 72; HARTMANN 1926: 71).
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od politickostranické až k ryze nacionalistické), nikdy však nenašly větší podporu
a skončily pouze u poslaneckých nebo senátních návrhů.335 Za zmínku stojí např. návrh
tzv. Tukovy ústavy Česko-Slovenské Sväzovej Republiky (de facto konfederace) z roku
1921, která se snažila docílit slovenské autonomie prostřednictvím explicitního odlišení
češtiny a slovenštiny, českého a slovenského národa a českého a slovenského státu
(srov. MĚCHÝŘ 1991: 10nn., 37nn.). Fakt, že takovýto návrh byl vytvořen pouze rok
po přijetí československé ústavy, dokládá vratkost čechoslovakismu. Paradoxem přitom
je, že zatímco Podkarpatské Rusi byl statut „papírové“ autonomie přiznán bez větších
diskusí, Slováci po něm volali marně.

3.4.2.2. Zákon o názvech měst, obcí, osad a ulic

Do jazykové krajiny významně zasáhl zákon č. 266/1920 Sb. z. a n., o názvech
měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů. Gesce
nad touto agendou byla svěřena Ministerstvu vnitra, které speciálně pro ni vytvořilo
Stálou komisi pro stanovení úředních názvů míst v republice Československé (§ 2). Co se
pojmenování ulic týče, nebyla dovolena taková dosavadní pojmenování ulic a veřejných
míst, jež nelze uvésti v soulad s historií a vnějšími vztahy národa československého,
zejména taková, jež připomínají osoby, které projevily nepřátelské smýšlení proti
československému národu nebo národům sdruženým, nebo připomínají události rázu
protistátního (§ 7). Samy obce byly zodpovědné za to, aby uvedly označení ulic v soulad
s historií a s vnějšími vztahy národa československého. Nad dodržením provedení tohoto

335

Např. 16. února 1926 předložila skupina poslanců pod vedením komunisty V. Bolena návrh na zrušení
jazykového zákona. Ve své důvodové zprávě uváděli následující argumentaci: V národnostním státě, jakým
jest republika Československá, jest prohlášen jazykovým zákonem jazyk československý za státní, oficielní.
Nepřihlížíme-li ani k tomu, že jazyk československý jest absurdností, ježto žádná československá řeč
neexistuje, ale toliko česká a slovenská, a že tedy pojem československého jazyka jest v přímém rozporu
se snahami slovenského národa za národní sebeurčení. Vidíme, že na místo rovnoprávnosti všech národů
obývajících republiku Československou a tudíž i rovnoprávnosti všech občanů tohoto státu, byla jazykovým
zákonem proklamována nadřaděnost českého národa jako národa státního vůči všem ostatním. Tato
nadřaděnost pak nejen že jest uplatňována v úřadech státních, ale jest vynucována i v samosprávných
institucích takovým způsobem, že jest jím ohrožována samospráva ve své podstatě, a dokonce jest vnucována
i v soukromém životě. [...] Jazykový zákon, který měl býti pouhou úpravou jazykového práva, sloužící
nejlehčímu dorozumění se mezi rovnoprávnými občany různých národností a úřady tohoto státu, stal se
nástrojem ku rozněcování národnostních nesvárů a ku potlačení chudého člověka kterékoliv národnosti
republiky Československé, jemuž jest prováděcím nařízením k jazykovému zákonu vlastně znemožněno
snadné a levné dorozumění se s úřady (tisk č. 200/1926 Poslanecké sněmovny NS Republiky
československé).
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nařízení bděl nadřazený politický úřad, který také měl dohlížet v budoucnosti na návrhy
pojmenování ulic, na nichž se usnesla obecní zastupitelstva (§ 10).
Regulována nebyla pouze toponyma, ale také jakákoliv označení prakticky
čehokoliv. Zákon č. 267/1920 Sb. z. a n., o odstranění nevhodných názvů, definoval přísná
opatření týkající se prakticky všech každodenních sfér života prvorepublikové
společnosti:

Označovati veřejně (pro veřejnost) jakékoliv sbory, právnické osoby, společnosti,
veřejně přístupné místnosti, závody, ústavy, výrobky apod. názvy, jež upomínají
na státoprávní poměry zemí Československé republiky před 28. říjnem 1918, neb odporují
směru a duchu zahraničních vztahů republiky Československé, nebo připomínají osoby,
které jakýmkoliv způsobem projevily nepřátelské smýšlení proti československému národu
nebo národům sdruženým nebo připomínají události rázu protistátního, není dovoleno;
rovněž nejsou dovoleny názvy, kterými se zneužívá označení „československý“ nebo jmen
osob o československý stát neb o sdružené státy zasloužilých, nevhodným anebo s účelm
jejich se nesrovnávajícím pojmenováním osob a předmětů sbora naznačených (§ 1 zák.
č. 267/1920 Sb. z. a n.).

Do jednoho měsíce [sic!] mělo dojít k úpravě všech názvů (§ 2) pod hrozbou
pokuty až do výše 10.000 korun nebo vězením do tří měsíců. Tyto regulace jasně ukazují
symbolické chápání jazyka jako hodnoty a významu jazykové krajiny pro první
republiku. Měla totiž reprezentovat čechoslovakismus a nový stát – o Němcích
v legislativě nenajdeme zmínku. Slova Československo a československý se stala silnou
a pro (sebe)pojímání a (sebe)obraz Čechoslováků významnou „ochrannou známkou“.
Zákon můžeme rovněž chápat jako definitivní vyrovnání se s „minoritní“ minulostí, a to
jasnou, rychlou a do značné míry také násilnou formou explicitní regulace.336
Zákon upřesňovalo a provádělo nařízení vlády č. 324/1921 Sb. z. a n.
Ministerstvo vnitra mělo stanovit pro každou obec nebo osadu úřední jméno, které si
vytvořil jazyk československý (§ 1).337 Přednost byla dávána československým varietám
(byť historickým) také v případě obcí a osad obývaných jazykovou menšinou: […] může
[sic!] ministr vnitra ustanoviti za úřední název také onen, který vytvořil jazyk národní

336
337

Srov. obdobný akt o dvacet let později v prvních letech protektorátu.
Závazná byla podoba uveřejněná ve Statistickém lexikonu obcí (blíže srov. HARTMANN 1926: 288).
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menšiny, jestliže lze zjistiti takový původní historicky ověřený název v jazyce národní
menšiny a jestliže důvody administrativní nebo jiné důležité důvody nejsou tomu
na překážku (§ 2). Nařízení ale nerespektuje pouhé přizpůsobení pravopisu, morfologie
nebo samostatné neologismy. Užívání takto stanovených toponym je pak povinné
a závazné. Konkrétní jazyková varieta se má použít podle jazyka daného textu,
tzn. v českém textu česky, v německém textu německy (§ 3). Pojmenování ulic bylo zcela
delegováno na obecní zastupitelstva (§ 5), ovšem v souladu s jazykovým zákonem
a se zákonem č. 267/1920 Sb. z. a n., tzn. v obcích s minimálně 20 % Čechů/Slováků
bilingvně (blíže srov. např. HARTMANN 1926: 283nn.).338

Obrázek 16: Příloha k nařízení vlády č. 324/1921 Sb. z. a n. s příkladem označení obce s patřičnou menšinou:
Všechny nápisy jest provésti barvou bílou na tmavomodrém podkladě s červenou obrubou
(nařízení vlády č. 324/1921 Sb., příloha).

Němci to chápali jako snahu po čechizaci: Německý lid to [důvody opatření –
pozn. VV] už instinktivně pochopil. Důsledky tohoto zjištění padají na hlavy těch, kteří

338

Při Ministerstvu národní obrany se názvoslovná komise scházela celkem devět let (1918–1927),
předsedal jí E. Smetánka, byl vydáván časopis Naše úřední čeština (1921–1933) atp. Srov. také pozdější
činnost V. Šmilauera jako předního lingvisty specializujícího se na toponyma a oficiální terminologickou
slovotvorbu (ŠMILAUER 1936, 1957, MATÚŠOVÁ 1989).
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z problému české menšiny udělali problém německé většiny (Bohemia, 95, 1922, 1. 7.,
překlad VV).339
Otázka pomístních jmen nebyla jen otázkou politickou, ale i filologickou
a souvisela s širším kontextem sporu o tzv. autochtonní teorii Germánů. Bavorská
nacionalistická vlna zručně využívala argumenty německého historika B. Bretholze
o původním německém osídlení sudetských oblastí (Geschichte Böhmens und Mährens,
1921–1925). Až další německý vědec, historik a toponomastik E. Schwarz vyvrátil v roce
1931 Bretholzovu teorii o germánském praobyvatelstvu našich zemí, a slovy
V. Šmilauera přes zuření bavorských šovinistů dokázal někdejší rozšíření Slovanů
v Bavorsku. I přesto se však Bretholzovy názory staly oporou pro argumenty
rozmáhajícího se velkoněmeckého nacionalismu s jehou projekcí do sudetských oblastí
(ŠMEJKALOVÁ 2012, v rukopisu, tam i primární a sekundární literatura k tématu).
Obec Prachatice si stěžovala u Nejvyššího správního soudu na povinné počeštění
svého jména a dle historické tradice požadovala změnu názvu na Prachatitz. Soud
stížnost zamítl s argumentem, že obyčejové právo nemusí být totožné s legislativní
normou, a přikázal, že vzhledem k národnostnímu složení soudního okresu
(sice s většinou Němců, ale s menšinou Čechů přesahující 20 %) může být obec označena
Prachatice/Prachatitz, ale vždy s jazykem státním na prvním místě (rozsudek NSS
č. 19680/1926).
Stížnosti přicházely prostřednictvím poslanců až na nejvyšší místa: Vláda
obdržela interpelaci (13. ledna 1923, tisk č. 1563/2), že jistý odesílatel adresoval dopis
An die Landesstelle II der Allgemeinen Pensionsanstalt in Prag II., Podskaler Kai 16. Dopis
však pošta vrátila jako nedoručený s tím, že označení ulice je nepřípustno, nepřeložitelné.
Poště byla stanovena pravidla, aby doručovala zásilky na adresy uvedené jak v jazyku
státním, tak německém pouze v případě, že se německy daná ulice jmenovala
před rokem 1918. Podskalské nábřeží však bylo pojmenováno v dubnu 1919, a proto
doručovací adresa musí být napsána pouze česky (odpověď vlády 1615/18 z 20. 4.
1923; blíže srov. také TAUCHEN 2008).340
339 Das deutsche Volk hat dies bereits instinktiv begriffen. Die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis fallen auf
die Häupter jener, die aus dem Problem der tschechischen Minderheiten ein Problem der deutschen
Mehrheiten gemacht haben (Bohemia, 95, 1922, 1. 7.).
340 Od založení státu přednáší německé obyvatelstvo a především zvláště postižené obchodní, živnostenské
a průmyslové vrstvy tisíceré stížností, že ministerstvo po stránce jazykové nedbá praktických potřeb
obchodního života. Když byly kdysi státní dráhy a pošta prohlášeny za státní podniky, říkalo se, že účelem
těchto opatření jest, aby oba odbory, sloužící především soukromému hospodářství, byly zbaveny čistě
úřednického vlivu a aby mohly býti spravovány podle obchodních zásad. Z těchto důvodů byly také při vydání
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3.4.2.3. Nařízení vlády č. 17/1926 Sb. z. a n.

Jazykový zákon obsahuje poměrně široké a otevřené formulace. Oproti tomu
vládní nařízení č. 17/1926 Sb. z. a n. představuje vlastní prováděcí principy pro instituce
a orgány podřízené ministrům vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu
a živnosti, veřejných prací a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Bylo vydáno
až šest let po jazykovém zákoně, což způsobilo hodně právních (a především správních)
problémů a nejasností.341 Navíc nebylo konzultováno s ústavním výborem, což němečtí
poslanci brali jako svévůli Čechoslováků (KUČERA 1999: 87nn.).
Upřesňuje se vnitřní i vnější užívání oficiálního jazyka. Velmi diskutovaným
ustanovením byla povinnost označiti vně i uvnitř budovy a úřadovny v oficiálním jazyku
(hlava XIV). Vzhledem k platnosti nařízení na vybrané rezorty se povinnost označování
na prvním místě v češtině dotkla např. dopravních značek, označení obcí, ulic a úřadů,
provozovatelů hostinců, kin, divadel nebo lázní. Soudy řešily nespočet případů porušení
této regulace, mnohdy jimi byla dokonce interpelována vláda:

jazykového zákona oba tyto soukromé podniky státu vyňaty v §u 2 jazykového zákona v očekávání,
že jazyková úprava bude přizpůsobena v rámci těchto odborů praktickým potřebám, neomezována státními
správními opatřeními. Po více než 11letých zkušenostech musíme však bohužel naopak konstatovati, že jak
správa pošty, tak také železnice jednají proti těmto základním předpokladům. President státu Masaryk
několikráte, jak v minulosti, tak také v přítomné době vyslovil se se vší ostrostí dokonce i proti domnělé
nutnosti jediného úředního jazyka a právě před několika dny při slavnosti svých 80. narozenin výslovně
prohlásil, že otázka jazyková a národní není pro stát vůbec otázkou prestiže, nýbrž administrativy
a praktické potřeby. Již dříve také prohlásil president státu Masaryk, že v bývalých třech korunních zemích
oba zemské jazyky musí býti úředním jazykem. Podle jeho mínění měl by se úřední jazyk úřadů říditi podle
jazyka většiny obyvatelstva, jemuž úřady slouží. Ústřední úřad měl by býti dvojjazyčný (interpelace poslance
Kalliny 18. 3. 1930, tisk č. 306/VII).
341 V interpelaci Švehlovy vlády skupina německých poslanců okolo předsedy klubu Německé národněsocialistické strany dělnické J. Patzela zdůraznila nutnost nařízení a neudržitelnost stavu vycházejícího
výhradně z jazykového zákona: Podle všech mezinárodních právních názorů jazykové předpisy pro styk
veřejných orgánů stanoví se jen v dohodě s příslušníky nebo oprávněnými zástupci národa, jehož jazyka
se právní předpisy dotýkají. Skutečně také nynější předseda vlády, pan dr. Antonín Švehla, nejen že uznal
povinnost, aby nařízení bylo vydáno včas, nýbrž uznal také právo zástupců súčastněných národnosti
na spolučinnost, ohlásiv dne 10. července 1920, jako tehdejší ministr vnitra a zástupce předsedy vlády,
s tribuny poslanecké sněmovny, že prováděcí nařízení bude vydáno příštího podzimu, a slíbil, že než bude
vydáno, bude předloženo ústavnímu výboru poslanecké sněmovny. Tomuto slavnému prohlášení pan
předseda vlády nedostál. Zástupci německého národa vždy potírali jazykový zákon, usnesený revolučním
Národním shromážděním, poněvadž byl usnesen bez účasti zástupců německého národa a vůbec zástupců
nečeských národů, poněvadž jeho ustanovení, která nestejně upravují jazyková práva různých národů,
odporují smlouvě st. germainské, poněvadž menšinovými jazyky nazývá jazyky, jimiž mluví obyvatelstvo
bydlící v semknutém území, sousedícím s ostatním jazykovým územím toho národa, a poněvadž jazyková
práva těchto tak zvaných menšinových jazyků činí kromě toho závislými na určitém procentu obyvatelstva.
Prováděcí nařízení k tomuto zákonu sahá však daleko za zákon (tisk č. 111/1926 Poslanecké sněmovny).
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Hostinští byli povinni, a to i v soudních okresech s minimálně 20% jazykovou
menšinou, označit všechny místnosti, nařízení, ale také jídelní lístky nebo různá
potvrzení a účtenky na prvním místě česky/slovensky.342 Např. hostinský František
Hampel v Sophienhainu neuposlechl okresní vyhlášky, a proto mu byl udělen trest zavřít
hostinec do doby, než zjedná nápravu (interpelace senátu 18. 2. 1926, tisk č. 29/3).
Nutno poznamenat, že takto radikální opatření bylo protiprávní.
Poslanec Hans Krebs si při interpelaci (196. schůze poslanecké sněmovny 21. 6.
1932) stěžoval, že policie vydala příkaz odstranit ze hřbitova v Trmici náhrobek
s nápisem Ruhe sanft in deutscher Erde, který měl prý provokující charakter a byl
namířen proti státu.343 Analogických stížností bychom ve třicátých letech našli celou
řadu.
Veškeré tiskopisy, formuláře a databáze ke správním činnostem výše uvedených
ministerstev musely být vedeny pouze [sic!] ve státním jazyku. Povinnost uvádět např.
příslušné tiskopisy dvojjazyčně neplatila, ale většinou po stížnostech soudních okresů
s německou většinou bylo přistoupeno k praxi dvojjazyčných formulářů.
Nařízení také nově definuje jazykovou způsobilost státních zaměstnanců ve výše
zmíněných rezortech (hlava VI. a XII.). Ke státní službě, u všech soudů (včetně

342 Jak známo, nejvyšší správní soud dne 19. ledna 1926 zrušil více než 100 rozhodnutí, jimiž úřady podle §u
54 živnostenského řádu živnostensko - policejně upravovaly užívání jazyků v živnosti hostinské a výčepnické.
Tím politickým úřadům, především však vládě jako držitelce nejvyšší správy ve státě vznikla povinnost, aby
porušený právní stav ihned opět obnovila. […] Politické úřady, hrozíce tresty, přinutili hostinské a výčepníky,
mezi nimi také četné obce, aby tato opatření provedli ještě než nabudou právní účinnosti. A v těchto
opatřeních pokračovaly v širokém rozsahu, i když se již přes 100 stížností projednávalo u nejvyššího
správního soudu a čekalo se jen na vyhlášení rozsudku, tedy v době, ve které správa dbalá, aby chráněna byla
úcta před právem a zákonem, byla by musila vyčkati se svými opatřeními až bude vydáno rozhodnutí
nejvyššího správního soudu. Tím byly způsobeny postiženým zbytečné a neúčelné ztráty. Hostinští musili také
propustiti mnoho zaměstnanců a přijmouti za ně jiné, kteří dovedli česky, ačkoliv skutečná potřeba toho
nemohla býti nikterak prokázána. V mnoha případech okresní politické správy také trestaly hostinské, kteří
neprovedli ihned opatření, jež nejvyšší správní soud prohlásil za odporující zákonu. Není tedy pochyby,
že nezákonnými opatřeními a nezákonným odepřením odkládacího účinku bylo mnoho státních občanů
na majetku těžce poškozeno. Tato věc dokazuje však také zřetelně, jak jest třeba, aby byl konečně proveden
§ 92 ústavní listiny o ručení státu za škodu způsobenou nezákonitým výkonem veřejné moci. Není možno, aby
vláda nadále ponechala dlouho již trvající stav svévole a bezpráví, jenom pro způsob, jakým píšou jednotlivé
tiskové orgány, požadující ve státě různé práva pro různé národy. Vláda, která podle své povinnosti a přísahy
plné rozhodnutí správního soudu proti svému vlastnímu opatření, může se opírati o právní cit obyvatelstva,
vláda však, která z jiných důvodů neobnoví ihned všemi prostředky porušený právní stav, nýbrž brání, aby byl
obnoven, nebo dává tomu brániti svými orgány, ničí veškerou důvěru v právo a zákon (interpelace poslance
Patzela z 28. 1. 1926, tisk č. IV/144).
343 Krebs doslova uvádí: Schon aus diesem Paragraphen der Verfassungsurkunde geht hervor, daß im
Rahmen der bestehenden Gesetze nicht nur die Nation an sich, sondern auch ihre Lebensäußerungen
beachtet und geachtet werden müssen. Aus diesem Grunde muß die Verfügung der Bezirksbehörde in Aussig
als gesetzwidrig betrachtet werden, ganz abgesehen davon, daß sie in der deutschen Bevölkerung natürlich
das Gefühl der Unterdrückung und Benachteiligung ihres Heimabsrechtes aufkommen last (interpelace
poslance Krebse z 21. 6. 1932, tisk č. 1907/X).
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přísedících a odborných soudců) a u daných ministerstvech mohl být jmenován pouze
ten, kdo plně ovládal státní jazyk. Z německého pohledu toto ustanovení diskriminovalo
ty československé občany, kteří plně neovládali češtinu/slovenštinu. Uchazeč o státní
službu musel prokázat svou znalost oficiálního jazyka vysvědčením ze školy
s československým jazykem vyučovacím nebo vysvědčením o zvláštní odborné zkoušce
v oficiálním jazyku nebo zkouškou před zvláštní odbornou komisí (§ 61). Dané znalosti
museli všichni zaměstnanci prokázat do šesti měsíců [sic!] od nabytí účinnosti nařízení
(tj. do 4. srpna 1926).344 Nesplnění této povinnosti vedlo buď k nižší kvalifikaci
zaměstnance, nebo k jeho penzionování či propuštění z důvodů nezpůsobilosti
vykonávat svou funkci.345 Do soudních okresů s minimálně 20% jazykovou menšinou
měli být jmenování pouze ti uchazeči, kteří ovládají také menšinový jazyk (§ 68).
Povinnost skládat zkoušky z tohoto jazyka či prakticky prokazovat jeho znalost
stanovena nebyla (blíže srov. např. KUČERA 1999: 255nn.; KLEPETAŘ 1930: 148nn.).346
Co se týče vztahu Čechů a Slováků, vypadala v roce 1930 následovně: v soudnictví
a ve státní správě pracovalo na Slovensku 23.862 Čechů a 26.207 Slováků (KÁRNÍK
2002: 173). Tento paritní poměr vyvrací teze o čechizaci správy na Slovensku

344 Podle článku 64, odst. 4, vládního nařízení ze dne 3. února 1926, č. 17 Sb. z. a n., mohou odborní ministři
osvoboditi od jazykové zkoušky soudce, úředníky a zaměstnance, kterým bylo v době, kdy nařízení nabylo
účinnosti, již 50 let. Kdežto politická správa a soudní správa tohoto práva vydatně užila, by soudní správa
dokonce vyzvala jednotlivé úředníky, aby před zkouškou podali žádost za zproštění, finanční správa
ve slezském obvodu všechny žádosti zamítla. Němečtí zaměstnanci musili se tedy v červenci a srpnu podrobiti
jazykové zkoušce, při níž 70 až 80 úředníků ve stáří od 44 do 67 let odstoupilo. Tito dostali vysvědčení,
že vykonali zkoušku "nedostatečně". To jest ovšem zcela nesmyslné, neboť odstoupí-li někdo
před zkouškou, nevykonal přece ještě zkoušku nedostatečně? Neboť zkoušku zatím nekonal a musí ji konati
do roka. Propadne-li pak, může zkoušku ještě jednou opakovati. Tím však získá rok času. Avšak tím, že se
ve vysvědčení praví, že kandidát "vykonal" zkoušku nedostatečně, potvrzuje se vlastně negativní výsledek,
což bylo také zapsáno do kvalifikačních tabulek a má škodlivé následky (zastavení postupu, špatná
kvalifikace). V nejbližších týdnech mají začíti opakovací zkoušky. Odborová organisace německých berních
úředníků ve Slezsku zaslala ministerstvo financí podání, v němž prosí, aby pro zvláštní poměry ve Slezsku
osvobodilo úředníky nad 40 let od konání zkoušky (interpelace poslance Koberga z 27. 4. 1927, tisk
č. 1017/XIX).
345 Analogické vnitřní předpisy platily také pro poštu a dráhy, přestože se na ně nevztahovalo toto
nařízení. Ministerstvo spojů a pošt vypracovalo v roce 1926 statistiku, z níž vyplývá, že odešlo celkem
3.818 úředníků, z toho 2.181 „z donucení“, mezi nimiž bylo 1.138 Němců. Z 1.138 odejitých Němců byla
důvodem propuštění v jedné třetině (v 386 případech) jazyková nevybavenost (KUČERA 1999: 263).
346 Dokladem nedůsledného uplatňování této části nařízení jsou časté stížnosti českých Němců
na strážníky, exekutory nebo úředníky, kteří byly do okresu s německou menšinou přiděleni/převeleni,
kteří však německy vůbec nerozuměli (srov. TAUCHEN 2008). Velicím i služebním jazykem četnictva byl
pouze a jedině jazyk státní (čl. 45 a 46). Podle § 15 zákona č. 299/1920 Sb. z. a n. Četník, kdykoliv ve své
službě proti někomu zahročí, má užíti slov „ve jménu zákona“ v jazyce v místě obvyklém; v takovém případě
je každý, i osoby vojenské, povinen jeho vyzvání uposlechnouti, může si však potom do jednání četníkova
stěžovati (cit. dle HARTMANN 1926: 216). Srov. např. stížnosti Die Zeit, 12. 6. 1936, 28. 7. 1936, 26. 8.
1936 atp. Blíže k německému pohledu srov. GLÜCK 1939: 192nn.
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ve 20. letech.347 Nicméně v ústředních správních úřadech bylo zaměstnáno méně než
1 % Slováků (v roce 1936 123 z celkového počtu 10.825 – ibid.: 174). Důvodem nebyla
diskriminace Slováků, ale spíše geografická poloha Prahy a samotný slovenskými
nacionalisty proklamovaný provincialismus. Žádný numerus clausus ani afirmativní
akce nejrůznějšího charakteru upravující národnostní složení státní správy, vojska nebo
četnictva nebyly stanoveny.
Nařízení vlády se nevztahovalo na rezort pošty a drah. Na nich platil pouze
jazykový zákon a mnohá vnitřní nařízení těchto podniků,348 což se stalo terčem bouřlivé
kritiky ze strany Němců.349 Celkem byl podle Zenkla v roce 1930 relativní počet
německých soudců a úředníků až 28 % (vysoké číslo může souviset s definitivou
vzniklou ještě za Rakouska), učitelů 23 %, zaměstnanců železnic 18 % a pošt 14 %
(ZENKL 1998: 52).350
Mnohokrát byla vláda interpelována ve věci jazykové praxe průvodčích
ve vlacích. Např. 25. ledna 1923 (tisk č. 1563/5): Senátor Hartl byl v rychlíku Seidenberg
– Praha vyzván revizorem česky, aby předložil jízdní doklad. Senátor se zeptal německy,
zda má předložit jízdenku, načež revizor odpověděl: „Oui, Oui, monsieur!“. Na to senátor
Hartl protestoval co nejrozhodněji proti nevážnosti k německému jazyku, tímto jednáním
347

Jedná se o data L‘. Liptáka, která nejsou dostatečně prověřena. Z dílčích statistik Lipták např. vyvozuje,
že v roce 1934 bylo na Slovensku ze 77 okresních náčelníků 62 Slováků, z 1.234 obecních notářů 1.002
Slováků a v politické správě (bez soudnictví) pracovalo 3.274 Slováků, 1.581 Čechů, 267 Maďarů a 82
Němců (cit. dle KÁRNÍK 2002: 173).
348 Srov. např. Ustanovení jazykově-právní (Věstník pro železnice a plavbu, č. 98, 9. 12. 1925), který jde
ve stanovení kvóty až za jazykový zákon, a to silně protiněmecky. § 26 udává, že český jazyk jest jediným
jazykem služebním a jednacím v ústním a písemném styku železničních orgánů se stranami. Výjimka platí jen
pro ony strany (orgány), které bydlí v soudním okrese s nejméně 50 % příslušníků národnostní menšiny, nebo
tam vykonávají svou službu, nebo pro orgány, které jsou podřízeny samostatnému služebnímu místu,
majícímu sídlo v takovém kvalifikovaném soudním okrese (srov. např. interpelaci poslance Schollicha 12. 1.
1926, tisk č. V/49).
Pokud jde o železnice, bylo také poznamenáno, že jazyková úprava byla provedena zvláštním způsobem
[tj. ne nařízením – pozn. VV], poněvadž jde o podniky státu. Jestliže jsou železnice podle toho pokládány
za podniky zkomercialisované, jest přece jisto, že nesmí sloužiti pouze potřebám státu, nýbrž že musí sloužiti
také obyvatelstvu, pokud jde o všeobecnou dopravu. Tento úkol předpokládá, že železnice splní svůj účel jen
tehdy, vyhoví-li potřebám také po stránce jazykové. Od tohoto samozřejmého předpokladu jsou však skutečné
poměry ještě daleko, neboť ve skutečnosti i v čistě německých územích jsou železniční zásilky hlášeny často
jen jednojazyčně česky. Tímto opatřením vznikají často zmatky, poněvadž němečtí adresáti železničních
zásilek, když obdrží návěští v jazyku, jemuž nerozumí, nejsou si jisti, o jaké nákladní zboží jde. Proto často
odmítnou návěští přijmouti a nepřijetí týká se pak také s tím souvisejících zásilek. Aby se takovéto věci
neopakovaly, nezbývá nic jiného, než aby železniční státní správa dbala rovněž ustanovení jazykového
zákona a aby všude tam, kde německá část obyvatelstva přesahuje 20 %, vyplňovala železniční návěští
v duchu jazykového zákona, nikoliv jednojazyčně česky, nýbrž i německy (interpelace poslance Windirsche
16. 2. 1926, tisk č. V/125).
349 Srov. prakticky denní stížnosti např. v Die Zeit 25. 11. 1936, 9. 1. 1937, 14. 1. 1937, 16. 1. 1937, 18. 2.
1937 atp. Blíže srov. GLÜCK 1939: 106nn.
350 Metodologie, kterou k těmto číslu Zenkl došel, není zřejmá. Poprvé tato data publikoval v americké
emigraci v roce 1955 a je možné, že jsou ovlivněna dobovými okolnostmi.
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revisora projevené, kteréhož jazyka, jak další rozhovor ukázal, revisor jest úplně mocen.
Ze zákona takovouto povinnost zaměstnanci drah neměli (neplatila na ně výše zmíněná
vyhláška). Množily se stížnosti nejen na chování českých průvodčí a revizorů, které
můžeme označit za provokativní, ale také na jazykové označení nádraží, kde často
chyběly nápisy v němčině, přestože v jiných jazycích ne: vykazuje stanice Břeclav vedle
českých nápisů výhradně nápisy francouzské a anglické. [...] Mimochodem budiž
podotčeno, že francouzské a anglické nápisy jsou z části gramaticky nesprávny a že se jim
cizinci smějí (interpelace senátu 30. 10. 1923, tisk č. 1721/3). Za provokaci bylo také
označeno pořadí měn na kurzovním lístku Československých drah: kursovní tabulky
[jsou] opatřeny textem ryze českým a také v pořadí valut projevuje se zajisté nikoli
bezúmyslné odstrčení obou německých států tím, že rakouský šilink zařaděn je teprve
na devátém, říšská marka jakožto „Marek“ dokonce teprve na posledním (14.) místě
(interpelace senátu 21. 11. 1928, tisk č. 795/14).351
Do jazykového práva zasahovala významně judikatura Nejvyššího správního
soudu (NSS), která upřesňovala, konkretizovala a vykládala jak jazykový zákon,
tak nařízení vlády (srov. např. PETRÁŠ 2009: 214nn.).352
Právo na užívání jazyka národnostní menšiny bylo výhradně osobním právem
daného příslušníka této menšiny (rozsudek NSS č 13297/1920). To vedlo ke kuriózním
situacím: učinil-li podání za tuto osobu advokát, určovala se přípustnost použití jazyka
podle osoby zastoupené (§ 17; rozsudek NSS č. 1416/1922, č. 6783/1927,
č. 7687/1929). Podobně je-li u soudu zastupována fyzická nebo právnická osoba, která
351

Vláda byla interpelována nejen ve věci německého jazyka na železnici, ale také německého písma
(kurentu): Ein Leitmeritzer Geschäftsmann wollte kürzlich bei der Güterannahmestelle der Station
Leitmeritz oberer Bahnhof eine Kiste Waren nach Braunau in Böhmen zur Aufgabe bringen lassen. Zu seiner
Überraschung wurde die Annahme der Sendung vom dort amtierenden Beamten deshalb verweigert weil
der vom Aufgeber sonst richtig ausgefertigte amtliche Frachtbrief die vom Absender zu machenden
Eintragungen in deutsche Kurrentschrift trug. Auf die gegen die verweigerte Annahme vom Aufgeber
erhobene Einsprache wurde diesem erwidert, es sei nach einer amtlichen Bestimmung zuläßig daß
Frachtbriefe auch mit Tintenstift in lateinischer Schrift ausgefüllt werden können und hieraus müssen nach
der Auffassung des tschechischen Bahnbeamten geschlossen werden, daß die Anwendung der deutschen
Kurrentschrift unzuläßig sei, weil diese gegebenen Falles von einer anderen als der Aufgabestelle nicht
gelesen werden könnte. Um die Sendung nun tatsächlich zur Absendung zu bringen war der Aufgeber
gezwungen worden, einen neuen Frachtbrief in Lateinschritt auszufertigen. Die Auffassung des tschechischen
Beamten auf Nichtzulassung der deutschen Kurrentschrift ist sachlich unrichtig und unhaltbar, Wenn und wo
im Eisenbahnverkehr der Gebrauch der deutschen Sprache zugelassen ist, muß selbstverständlicherweise
auch die deutsche Schrift gestattet sein, weil beide zusammen gehören. Für die deutsche Sprache lateinische
Schriftzeichen zu verwenden, ist nur eine nationale Gedankenlosigkeit, die aber nicht zum Gesetz erhoben
werden kann Im Übrigen wurde bereits auf Grund eingehender Untersuchungen festgestellt daß auch fremde
Völker deutsche Schriftsachen in deutscher Kurrentschrift besser zu lesen vermögen, als in lateinischer Schrift
(interpelace poslance Schollicha 14. 9. 1930, tisk č. 628/XIX).
352 To bylo často Němci kritizováno a tato praxe označována jako Sprachentrotz (srov. např. Bohemia, 101,
1928, 9. 10.)
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není jednou z národnostních, a proto i jazykových menšin ve státě (např. anglická nebo
francouzská), je s ní jednáno jazykem oficiálním.353 Advokátovi tedy nepříslušelo
subjektivní jazykové právo (rozsudek NSS č. 1362/1921). To vedlo k jazykové
diskriminaci německých právníků, kteří nemohli zastupovat příslušníky československé
a jiné národnosti, resp. museli by je zastupovat v oficiálním jazyku.
Při soudním styku musely být obžaloba i rozhodnutí soudu vyhotoveny vždy
povinně v jazyku oficiálním, a bylo-li podání provedeno příslušníkem jazykové menšiny,
pak také v jeho jazyku (§§ 21–23). Výjimka z dvojjazyčného vyřizování byla
připuštěna jen pro ty úřady a soudy, jejichž působnost se omezuje na soudní okres
(ale pouze a jedině na tento konkrétní soudní okres), v němž bydlí alespoň dvě třetiny
příslušníků této menšiny; tyto úřady mohou podání vyřídit pouze v jazyku menšiny.
Obdobná pravidla platila i pro samosprávné úřady. Všechny tyto úřady bez výjimky měly
povinnost přijmout podání v jazyku státním a pouze v okresech s minimálně 20%
jazykovou menšinou také v jazyku této menšiny (§ 71). Český Němec tedy nemohl učinit
podání v němčině u soudu první instance, v jehož okrese nebyla uznána německá
menšina, oproti tomu Čech mohl učinit podání v češtině i v okrese s německou většinou.
Bylo připuštěno jednání zastupitelstva v jazyce obce, nicméně na schůzích
muselo být vždy možno užívat jazyk oficiální (§ 79). Stížnost člena obecního
zastupitelstva, příslušníka jazykové menšiny, že nemá nárok na to, aby mu bylo jednání
přednesené v jazyku státním překládáno do jazyka menšiny, Nejvyšší správní soud
zamítl (rozsudek NSS č. 13361/1926).354
Od poloviny třicátých let se volání Němců, ale také Slováků po správní i jazykové
autonomii stupňuje a loajalita k republice klesá (srov. KOVÁČ 2004). Stížnosti se množí,
jejich dikce je stále čím dál tím méně konstruktivní. Němci i Slováci označují českou
jazykovou praxi za šikanu nebo ponižování, nicméně důvody ke stížnostem byly často
malicherné: např. stížnost, že dvojjazyčný formulář nemá německý překlad kolonek

353 Stížnost ke správnímu soudu, sepsanou v jazyku německém a podanou společností, která nemá své sídlo
na území Československé republiky, je nutno odmítnout pro nepřípustnost (rozsudek NSS č. 12625/1937).
354 Praxe soudů a státních úřadů, že se s obcemi jako úřady stýkají jen česky, jest důsledkem usnesení
odborného plena nejvyššího správního soudu ze dne 17. prosince 1928, č. 1315 pres., podle něhož obec, jejímž
úředním jazykem jest jazyk menšinový, ani za předpokladu §u 2 jazykového zákona nemá nároku na to, aby
úřední dopisy soudu nebo jiného státního úřadu, určené pro ni jako pro úřad, byly sepsány i v jejím úředním
jazyku. Za úřední dopisy obcím nebo úřadům se považují všechny přípisy ve věcech nichž obce jsou podle
zvláštních předpisů povinny spoluúčinkovati. Tato povinnost obcí spoluúčinkovati jest neobyčejně veliká
a stále roste, zvláště v oboru berním jest podle ustanovení §u 302, odst. 2 nového daňového zákona ze dne
15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. skoro neomezená (interpelace poslance Horpynky 24. února 1930, tisk
č. 247/XVIII).
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„dne“ a „v“ (interpelace senátu 30. 9. 1936, tisk č. 304), že reklamní poutače
na nádražích jsou pouze v češtině (interpelace senátu 29. 9. 1936, tisk č. 309) atp.355
Hlavním, stále omílaným sporem pak byla skutečnost, že se nařízení k jazykovému
zákonu nevztahovalo na poštu a na dráhy. 356

3.4.3. Jazyk ve školství

Stejně tak, jak byla deklarována jednota národů v politice, byla oficiálně
prosazována i jednota jazyková ve školství (srov. ŠMEJKALOVÁ 2005a, 2005b, 2010a,
MATULA 1998, JOHNSON 1985). Ve školské praxi však byla realizována spíše
nedůsledně a rozkolísaně. Adjektiva český, slovenský, československý nebyla důsledně
odlišována,

nezřejmý

byl

jejich

hypero-/hyponymní

vztah,

a

tak

školský

čechoslovakismus zůstal v rovině pouhé politické proklamace v českých zemích
a v rovině více či méně trpěného (jen v určitých lokalitách vítaného) umělého
konstruktu na Slovensku. Zatímco v euforii počátku dvacátých let probíhaly snahy
o budování jednotného národa, ve středoškolské praxi např. prostřednictvím aktivního
ovládnutí češtiny slovenskými studenty (méně už ale slovenštiny českými),357 na konci
dvacátých let došlo k nejen „jazykovému“ vystřízlivění a zůstalo pouze u znalosti pasivní,
a to jak pro Čechy, tak pro Slováky (ukotveno osnovami z roku 1927, blíže srov.
ŠMEJKALOVÁ 2005a).358 Nicméně čeština/slovenština jako vyučovací předmět se stala

355

V tomto případě je nesmírně zajímavá odpověď vlády na interpelaci: reklama musí být v takovém
jazyce, v němž je uveden název stanice, tj. v okresech bez minimálně 20% jazykové menšiny musí být
reklamy pouze česky/slovensky (odpověď vlády z 11. 1. 1937, tisk č. 376).
356 Dráhy se v druhé polovině 30. let snažily vyjít vstříc jazyku cestujícím, a proto začaly používat místo
slov pouze písmena (často označující ekvivalenty nepřesně) s patřičným piktogramem. Tak např.
N znamenalo jak nekuřáci, tak Nichtraucher, O jak otevřeno, tak offen, Z jak zavřeno, tak zugemacht
(KUČERA 1999: 209). Blíže ke stížnostem srov. Die Zeit, např. 9. 10. 1936, 18. 11. 1936, 8. 1. 1937, 10. 2.
1937 atp.
357 Situace slovenského školství byla na počátku 20. let neúnosná – Šrobár údajně prohlásil, že v roce 1919
našli na Slovensku asi 300 roduverných slovenských učiteĺov pre obecné školy a asi 20 slovenských
stredoškolských profesorov (MATULA 1998: 47). Cesta vedla buď kontinuitou hungarizovaného školství,
anebo připuštěním češtiny a povinným pobytem českých učitelů na Slovensku a urychlenou výchovou
učitelů nových. Srov. zvýšená hodinová dotace pro tzv. československý jazyk na středních školách (výnos
MŠANO č. 68455/20 z 21. února 1921, ŠMEJKALOVÁ 2010a: 34nn.).
358 Na utopii, aby součástí středoškolského vzdělání bylo aktivní ovládnutí češtiny i slovenštiny slovem
i písmem podporovanou např. Weingartem (1926), reagoval mimo jiné také Ertl: Přestavte si – ať mluvím
jen o tvarech – zmatek v hlavě takového středoškolského studenta, kterému za jeho „slovama“ vštěpují
spisovné „slovy“ a zároveň slovenské „slovami“, kterého místo „pečou“ učí říkat „pekou“, ale zároveň
po slovensku „pečú“ atd. (ERTL 1929: 5; blíže srov. ERTL 1928).
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na všech typech škol primárního i sekundárního školství zásadní a klíčovou oblastí
(ŠMEJKALOVÁ 2010a: 75).359
Školská soustava byla vytvořena za Rakouska a za první republiky došlo
především ke kurikulárním změnám odpovídajícím novým státoprávním pořádkům
a změnou preferencí škol gymnaziálního typu. Bylo zřízeno Ministerstvo školství
a národní osvěty (zákonem č. 2/1918 Sb. z. a n.), v jehož přímé kompetenci byly vysoké
školy, odborné školy a školy menšinové. Zemské školní rady zůstaly rovněž dělené podle
národnostní – na dvě sekce (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na sekci českou
a německou; blíže srov. např. RÝDL 2010: 14nn., KOPÁČ 1971). Školská soustava byla
přizpůsobena novým poměrům tzv. malým školským zákonem č. 252/1922 Sb. z. a n.360
Sporné oblasti jazykové politiky ve školství se týkaly především dvou aspektů –
jazyka vyučovacího na menšinových školách a (ne)povinné akvizice jazyka druhého
(německého/českého).
Podle jazykového zákona (§ 5 zákona č. 122/1920 Sb. z. a n.) se děje vyučování
ve školách zřízených pro příslušníky národních menšin jejich jazykem. Čeština byla
po vzniku republiky na většině středních škol (až na specifické výjimky související
s relikty rakouské, resp. partikulární zemské legislativy; srov. např. MALÍŘ 1998)
nepovinným předmětem, stejně tak jako němčina na školách českých (ŠMEJKALOVÁ
2010a: 44). Zákonem č. 137/1923 Sb. z. a n., kterým se upravuje vyučování jazyku
státnímu a jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských, se však
praxe změnila. V předkládací zprávě se po úvodních mýtotvorných pasážích o porobě
češtiny po roce 1620 argumentuje prakticky, nicméně silově:

Klasickým gymnáziím byla osnovami z roku 1927 určena hodinová dotace češtiny 4-4-4-4-3-3-3-4,
němčině 4-4-4-4-3-3-2-2 [sic! na nižším gymnáziu vyrovnaný počet], na reálkách češtině 6-4-4-3-4-3-4-4,
němčině 5-3-3-3-3-2-2-2 (ĆAPEK 1930: 160n.).
Politizaci se nevyhnul ani slovenský pravopis - srov. odpor HSL’S proti k tzv. „čechizujícím“ pravidlům
a jmenování nové komise Matice slovenské 12. května 1932 pro přepracování návrhu (KÁRNÍK
2002: 175).
359 Kromě umělého „ideologického“ sjednocení češtiny a slovenštiny (jazyk československý se dvěma
„větvemi/kmeny/nářečími“) proběhly také ojedinělé „praktické“ pokusy vytvořit jednotný jazyk
s jednotnou gramatikou. Tyto utopické tendence byly samozřejmě neúspěšné, ale přesto představují
zajímavý materiál k úvahám o spisovném jazyce. Jedním ze zastánců unifikace obou jazyků byl A. Frinta
(blíže srov. ŠMEJKALOVÁ 2005a, 2005b). Ten zveřejnil v roce 1922 návrh „kompromisního tvarosloví“
(např. pro instr. pl. sjednocení obecně českého hadama a slovenského hadmi do společného hadami).
Pokus ostře odsoudila Naše řeč (6, 1922: 148n.).
360 Zákon zaváděl občanskou nauku a výchovu jako nový předmět, sjednotil povinnou školní docházku
na 8 let, zaváděl novou terminologii – např. národní školy (obecné a měšťanské školy) a menšinové školy,
definitivně rozdělil gymnázia na klasická, reálná a reformní reálná atp. (blíže srov. RÝDL 2010: 18n.,
KOPÁČ 1971: 56nn.). Jeho přijetí bylo rozporuplné a několikrát bylo přistoupeno prostřednictvím
učitelských iniciativ k jeho revizi (srov. např. ČAPEK 1930, KÁDNER 1931).
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Potřebné znalosti jazyka státního nelze dosíci, jak dosavadní zkušenosti zřejmě
dokazují, vyučuje-li se mu na školách jiného jazyka vyučovacího nepovinně. Náprava
po této stránce jeví se samozřejmým kategorickým příkazem; jest jí potřebí v zájmu řádné
státní správy a účelného hospodárného jednání […] (tisk č. 4093/1923, 7. zasedání NSRČ,
dokument č. 4139).

Zákon stanovil povinnost vyučovat oficiální jazyk na všech středních školách
bez rozdílu typů škol, národnosti žáků nebo vyučovacího jazyka (§ 1), což reflektovaly
také upravené učební osnovy z téhož roku.361 Jazyk národnostních menšin mohl být
vyučován jak jako obligátní, tak jako neobligátní předmět (§ 2) podle specifikace
Ministerstva školství a národní osvěty (§ 3), především se zřetelem na geografické
umístění školy v daném soudním okrese (blíže srov. NĚMEC 2010: 97nn.).
Symptomatické je, že se pro povinné vyučování češtině/slovenštině na středních
školách argumentovalo potřebou správní a státní, což ovšem z rakouské perspektivy byl
před 30 lety argument Čechy zpochybňovaný a zcela nepřijatelný. Patrná je zároveň
diskrepance mezi povinnou akvizicí oficiálního jazyka a zdánlivě či podmíněně
obligatorní akvizicí jazyka menšinového:

Znalost státního jazyka je obecně uznávaným požadavkem státní administrativy
a stejně obecně a živě pociťovanou potřebou veřejného života. Znalost jazyka národní
menšiny je v soukromém zájmu každého jednotlivého příslušníka státu, kde jsou na sebe
odkázáni občané různé národnosti. A odtud plyne požadavek zcela pochopitelný
a přirozený, aby již ve školské výchově byla příležitost poskytnuta, opatřiti si znalost
státního jazyka a jazyka národní menšiny (řeč senátora Krejčího, 168. schůze senátu,
8. června 1923, stenoprotokol).

361 Např. na gymnáziích se jednalo dle ročníků o hodinovou dotaci 4-4-3-3-3-3-3-2, celkem 26 hodin (jazyk
vyučovací měl dotaci o zhruba hodinu vyšší 5-5-4-4-3-3-3-4, celkem 31 hodin) (ŠMEJKALOVÁ 2010a: 47,
KOVÁŘÍČEK 1984: 130n.).
Právní úprava byla v souladu s ústavou, protože § 131 stanovil, že československý jazyk může být
povinným vyučovacím předmětem: V městech a okresích, v nichž jest usedlý značný zlomek státních občanů
československých jiného jazyka než československého, zaručuje se dětem těchto československých občanů
ve veřejném vyučování v mezích všeobecné úpravy vyučovací přiměřená příležitost, by se jim dostalo
vyučování v jejich vlastní řeči, při čemž vyučování československé řeči může býti stanoveno povinným (§ 131
zákona č. 121/1920 Sb. z. a n.).
Od roku 1928 se stala čeština povinným maturitním předmětem na německých středních školách (výnos
MŠANO č. 150970/27-II. z 4. ledna 1928) (KUČERA 1999: 275).
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Především jest příznačno a musí býti nápadným rozdíl, jenž se činí mezi t. zv.
státním jazykem a t. zv. jazyky národních menšin. Státnímu jazyku musí jakožto
povinnému předmětu býti vyučováno na všech středních školách státu, některému jazyku
národních menšin možno vyučovati povinně nebo nepovinně. Beze vší pochybnosti jest toto
rozlišování s to, aby u t. zv. národních menšin vzbudilo oprávněné pochybnosti a nátlak,
který se má vykonávati, pokud jde o naučení se jazyku státnímu, přímo vyzývá oposici
německých kruhů. Ostatně jest nápadno - a nemohu opomenouti, abych se o tom nezmínil že v osnově zákona se stále mluví jen o státní řeči a že patrně zúmyslně se opomíjí název
„československá řeč“, v dřívějších dotyčných zákonech za oficielní prohlašovaný. Trvalo sice
dlouho, ale zdá se, že znenáhla také v oficielních vládních kruzích následkem zamítavého
stanoviska

samotných

slovanských

filologů

začíná

svítati

správné

pojetí,

že československého jazyka vůbec není, právě tak, jako není československého národa
(řeč senátora Naegleho,362 168. schůze senátu, 8. června 1923, stenoprotokol).

Povinná výuka českého jazyka na německých středních školách nesloužila
výhradně pro osvojení jazykového kódu, ale měla také výrazně formativní charakter –
právě jejím prostřednictvím měl totiž stát zvyšovat státí uvědomění u německých
studentů (NĚMEC 2010: 264, NEUHÖFER 1930: 84nn.).363 Obligátnost takovéhoto
opatření ale vzbuzovala interpretace podporující naopak obranné postoje a vyvolávající
strach z pokusů o extralingvistické změny. Sice občasným, ale o to hlučnějším
nepochopením smyslu tohoto opatření došlo k devalvaci možnosti, kterou vyučování
češtině mohlo mít – vytvoření mostu mezi Čechy a Němci.364

362 A. Naegle, německý historik, teolog, římskokatolický kněz, rektor pražské německé univerzity, roku
1920 protikandidát Masaryka na prezidentský post, senátor za Deutsche Nationalpartei.
363 Podle oficiálních školských dokumentů byly cíle jazykové výuky následující: Na školách s vyučovacím
jazykem československým se věnuje při vyučování jazyku německému pozornost zvláště kultuře části
německého národa, která žije v republice Československé. Duchovní sblížení s druhým národem, k němuž vede
vyučování němčině na školách s vyučovacím jazykem československým a vyučování jazyku československému
na školách s jiným jazykem vyučovacím, je velkým ziskem pro výchovu občanskou a mravní. Vyučování jazyku
francouzskému a anglickému podporuje účinně vědomí souvislosti kultury domácí s kulturou
západoevropskou (PLACHT – VALENTA 1934: 596).
364 Hodinová dotace jazyka státního na jinojazyčných středoškolských ústavech a němčiny
na československých, byla stejná – od roku 1933 na gymnáziích 4-4-3-3-3-3-3-2, na reálných gymnáziích
3-3-3-2, na reformních reálných gymnáziích 3-3-3-2, na reálkách 3-2-2 (NEUHÖFER 1933: 46).
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Pro oblast primárního vzdělávání povinnost akvizice druhého jazyka stanovena
nabyla, nicméně nebyla ani zakázána.365 V roce 1931 se v celé republice celkem 10 %
žáků československých obecných škol učilo německy, 19 % žáků německých obecných
škol česky. Na měšťanských školách byl relativní počet ještě vyšší: 84 % žáků škol
s československým vyučovacím jazykem se učilo také německy, 81 % žáků škol
s německým vyučovacím jazykem také česky (SÚS 1932).366 Tato čísla dokládají vůli
rodičů, žáků i školské správy (školních rad) napomáhat soužití Čechů a Němců
prostřednictvím ovládnutí daného jazyka a zároveň vytvořit vstupní znalosti
pro povinnou akvizici na školách středních (srov. např. KUČERA 1999).367
Oproti situaci před 30 lety došlo k významnému posunu – akvizice druhého
jazyka už není chápána jako primární zlo nebo jako popření vlastní národní
identity, ale začíná se o slovo hlásit objektivizovaný utilitarismus akvizice cizího
jazyka jako komunikačního kódu bez zdůrazňovaných hodnot a postojů. Tím, že
v primárním vzdělávání byla dána možnost volby a vyučování druhého jazyka nebylo
povinné, jsou výsledná data o to zajímavější – dokazují totiž reálný zájem rodičů
na straně jedné a samotných škol na straně druhé napomoct ke konstruktivnímu
soužití Čechů a Němců.
V meziválečném období pokračovaly ve své činnosti české a německé spolky
na podporu národního školství, především Schulverein a Ústřední matice školská. Jejich
role se však obrátila. Matice otevřeně vystupovala proti „odnárodňování“ a zpět
„dobývala zněmčené pohraničí“,368 Schulverein se stal de facto spolkem obranným.369
Označení sudentského území jako zněmčeného implikovalo nepřátelský německý zábor,

365

Povinnou akvizici češtiny/slovenštiny také na obecních školách se pokoušel prosadit při projednání
jazykového zákona pozměňovacím návrhem Kramář. Návrh nakonec přijat nebyl (PROKOP 1926: 26).
366 V absolutních číslech: 121.171 Čechoslováků na obecných školách s československým jazykem
vyučovacím (žádná škola povinně, 1.774 škol nepovinně), 69.009 Němců na obecných školách
s německým jazykem vyučovacím (124 škol povinně, 803 škol nepovinně), 184.547 Čechoslováků
na měšťanských školách s československým jazykem vyučovacím (416 škol povinně, 1.374 škol
nepovinně), 51.189 Němců na měšťanských školách s německým jazykem vyučovacím (99 škol povinně,
413 škol nepovinně) (SÚS 1932).
367 Kučera dospěl k relativnímu počtu 16 % Němců učících se česky na obecných školách a 82 %
na měšťanských školách (KUČERA 1999: 275).
368 Dále srov. např. činnost Národní jednoty severočeské, Národní jednoty pošumavské, Národní jednoty
pro jihozápadní Moravu, Národní jednotu pro východní Moravu, Národní jednotu slezskou, Slezskou matici
osvěty lidové a Matici opavskou a jejich značně radikální slovník podporující principiální antiněmectví
(RÁDL 1928/1993: 188nn.).
369 Osvětovou činnost vykonávaly také učitelské organizace – Československá obec učitelská a Deutscher
Lehrbund (srov. KODEDOVÁ 1970).
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resp. opětovné odlišení „naše – české“, „jejich – kdysi naše, teď německé“ (srov. např.
MSN 1929: heslo menšinové školy):

Účelem Ústřední matice školské je […] vůbec šířiti vychováním a vzděláváním
znalost českého jazyka spisovného. […] Nastává v roce 1924 ústřední matici školské jeden
z největších hraničářských problémů, aby budovala naše nejpevnější tvrze národní
a osvětové na obranu a znovudobytí území, nám v staletých zápasech urvaných
(NJM 1925).

Místo budování společného (státního) školství fungovaly školské spolky jako
nástroj k eskalaci národnostních sporů. Školy byly zcela segregovány už od přelomu
století, nicméně „státotvornost“ Čechů dodala školám s českým jazykem vyučovacím
na politickém významu.370 Zatímco za Rakouska existovala sjednocující státní koncepce
vzdělávání (v oblasti filozofie, cílů i obecně kurikula – srov. KASPER 2007),
v Československu vyústila národnostní segregace také ve školskou, ale bez společensky
a národnostně sjednocujících prvků.371 Jednoty a matice samozřejmě nemohly zabránit
pragmatickému chápání jazyka vyučovacího mezi rodiči – byť v samostatném státě, stále
existovalo poměrně malé množství Čechů navštěvujících německé školy. Pro Čechy to
bylo důkazem nedostatečné sítě českých škol, pro Němce často potvrzením potenciálu
německého školství.372 Ve všech ohledech se však jednalo o kvantitativně významně
370

Např. RÁDL (1928/1993: 191) označuje situaci ve školství za národnostní guerillu.
Rádl k prvorepublikovému školství poznamenal: Je ponížením výchovného ideálu, činí-li se škola
předmětem politického a národnostního boje. Jakým právem se naši učitelé brání církevnímu vlivu na školu,
jestliže sami do školy vnášejí rozepře národnostní? Škola je pro děti, nikoliv pro otřelé ideály okresních
politiků; škola má rozšiřovat rozhled dětský a ne jej vlastenecky zužovat; má učit ovládání rasových instinktů
a nikoli je pěstovat; má být lidská, mravná, pravdivá, nikoliv vlastenecká. Člověk, nikoliv vláda masy nad ním!
Toto je dnešní pokrokový úkol pedagogů: vyrvat školu z moci vlasteneckých agitátorů! (RÁDL 1928/1993:
197)
Obdobně glosoval edukační prostředí také Černý: Naše střední škola, a v reálkách to platilo dvojnásob, se
postupem první republiky utvrzovala v tendencích, jež v ní bylo cítit již v starém Rakousku a které
koneckonců představovaly nebezpečí pro úroveň naší národní kultury a zbavovaly všeho jadrného významu
její poslání demokraticko-humanistické: zanedbávala výchovu charakterovou i osobnostní, přestávala být
„officinou humanitatis“; rychle „praktičtěla“ na instituci veskrze výukovou, a to ještě jen s cílem vpravit
do hlav minimum vědomostí; zříkala se výběru a zaměřovala se na výrobu inteligentského průměru
a podprůměru, paušálně spolehlivý ouřada a technicky zdatný praktik veřejného života tanul jí na mysli jako
ideální lidský typ. Na úrovni českého vzdělance, na jeho charakteru i na jeho obecném kulturním rozhledu
a na výši jeho duchovních koncepcí hrozilo to nechat stopy velmi neblahé: český národ se tím způsobem mohl
lidsky jen zmenšovat (ČERNÝ 1994: 210).
372 V Čechách není zákona, podle něhož by bylo možno zabrániti úplně přijímati českých dětí do německých
škol a naopak. Z poslední úřední statistiky plyne, že 31. října 1925, tedy sedm let po převratu, chodilo ve třech
českých zemích neméně než 3.122 českých dětí do německých obecných a měšťanských škol (ČAPEK, E.
1928: 28).
371
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nižší počet žáků/studentů než za Rakouska (srov. např. ZENKL 1998: 50nn.),
což dokládá přímý vztah mezi jazykem státním a jeho pragmatickou preferencí
při individuální volbě jazyka vyučovacího.
Významnou roli v národnostním školství hrály tzv. menšinové školy (srov. např.
PETRÁŠ 2009: 323; PLACHT – HAVELKA 1934: 19nn.). Byly regulovány zákony
č. 292/1920 Sb. z. a n. a 295/1920 Sb. z. a n. (novelizujícím zákon č. 189/1919 Sb. z.
a n.), které byly přijaty kvůli reorganizaci správy v souvislosti s plánovaným (a nakonec
nerealizovaným) zavedením župního zřízení. Oproti rakouské praxi se mohly menšinové
obecné školy zřizovat v těch obcích, v nichž doposud neexistovala veřejná škola s daným
jazykem vyučovacím, pokud v předchozích alespoň třech letech v ní žilo minimálně 40
dětí školou povinných (§ 1). Pro zřízení měšťanských škol byla hranice stanovena
na 400 dětí (§ 2). Oproti rakouské legislativě došlo ke snížení časového limitu z pěti let
na tři roky. Jednalo se o formulaci zcela nezávislou na reálném národnostním složení
obce vycházející vstříc demografickým prognózám (srov. hranice 20 % z jazykového
zákona). Podle zákona byly menšinové školy spravovány přímo Ministerstvem školství
a národní osvěty, nespadaly tedy pod zemské okresní rady (srov. např. TRAPL 2003).
V roce 1921 existovalo v Čechách 428 menšinových českých obecných škol
a 14 německých, 61 českých měšťanských škol a 3 německé (MSN 1929: heslo
menšinové školy).373 Za deset let jejich počet v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vzrostl
několikanásobně:

373

Na Slovensko se zákon o menšinových školách nevztahoval. Tam o ně pečovaly soukromé společnosti –
např. Slovenská liga (KOPÁČ 1971: 20).
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Graf 16: Obecné školy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s daným jazykem vyučovacím 1931 (SÚS 1932).
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Graf 17: Měšťanské školy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s daným jazykem vyučovacím 1931 (SÚS 1932).

Menšinové školy, jak obecné, tak měšťanské, byly zakládány s cílem podpořit
národnostní menšiny. Praxe však ukázala, že byly zakládány téměř výhradně menšinové
školy s československým jazykem vyučovacím, a tak tyto akty nemohly být Němci
nechápány jako nástroj české národnostní infiltrace.374 Na druhou stranu je patrné,

374

Menšinové školy vznikaly sice v tzv. „zněmčených“ oblastech, nicméně oficiálně bylo argumentováno
mimo jiné také tím, že jsou vytvářeny pro děti Čechoslováků sloužících státu v pohraničí (četníky,
úředníky, finanční správu, vojáky, železničáře atp.), tzn. v oblastech s nemožností vyučování
v československém jazyku vyučovacím (srov. KÁRNÍK 2003: 189). Podle dobových (nacionálně
podbarvených) odhadů chodilo do českých menšinových škol v roce 1926 na 2.400 a v roce 1935 na 5.500
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že veřejné

školství

v absolutních i

relativních číslech víceméně

respektovalo

národnostní složení republiky. Existovala dostatečná síť škol s německým vyučovacím
jazykem,

podpořená

navíc

mohutnými

soukromými

aktivitami

Schulvereinu,

a při přepočtu počtu žáků na třídu byly dokonce německé veřejné školy v lepším
postavení.

3.4.3.1. Školství a národnost v Československu

Z pohledu školské jazykové politiky jsou klíčové především následující údaje, a to
ve vazbě na národnostní složení země: počet škol, tříd a žáků/studentů primárního,
sekundárního (všeobecného, nikoliv odborného) a terciárního vzdělávání na školách
s daným jazykem vyučovacím a počet žáků/studentů navštěvujících jinojazyčnou školu.
V meziválečném Československu nebyla nijak regulována situace, kdy dítě navštěvuje
školu s jiným než rovným jazykem vyučovacím, judikatury pouze uváděly povinnost, aby
dítě dostatečně ovládalo vyučovací jazyk (PLACHT – HAVELKA 1934: 38).375
Připomeňme, že v roce 1920 bylo v Československu podle sčítání lidu 65 %
Čechoslováků376 a 23 % Němců, o deset let později 66 % Čechoslováků a 22 % Němců.
Určující pro komparaci těchto dvou sad dat bude srovnání relativního počtu jednotlivých
kritérií (blíže srov. např. NĚMEC 2010a, NEUHÖFER 1930, 1933).377
Mezi lety 1920 a 1931 došlo k významnému vývoji kvantitativních ukazatelů
obecných škol. Během 20. let byly masivně zakládány maďarské a rusínské školy, díky
čemuž na začátku 30. let demografické složení obyvatelstva korespondovalo s počtem
škol a tříd s daným jazykem vyučovacím. Počet německých škol byl významně
redukován, aby odpovídal demografickému složení Československa. Dá se tedy
konstatovat,

že

počet

škol/tříd/žáků

v roce

1931

kvantitativně

odpovídal

národnostnímu rozložení s mírnou preferencí škol s československým jazykem
vyučovacím.378

německých dětí (KURAL 1993: 101), což dokládá pragmatické rozhodování také německých rodičů
o jazyce vyučovacím svých dětí.
375 Srov. problematiku tzv. lex Perek (1906–1919) a jeho problematickou implementaci.
376 Vzhledem k oficiální terminologii statistik nečiníme v této kapitole rozdíl mezi Čechy a Slováky
a užíváme oficiální termín Čechoslovák.
377 Pokud není uvedeno jinak, jsou statistické údaje kriticky převzaty ze SÚS 1920–1921 a SÚS 1932.
378 Při přepočtu počtu dětí na počet tříd vyplývá vstřícnější postoj k Němcům: na jednu třídu obecné školy
s československým jazykem vyučovacím připadalo v roce 1920/1931 50,6/41 dětí, s německým jazykem
vyučovacím 46,5/38,8 dětí. Také co do počtu dětí ve třídách se rozdíly stíraly.
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Signifikantním jevem dokazujícím specifické chápání akvizice jazyků je počet
žáků navštěvujících jinojazyčnou školu.

Došlo zde k významnému vyrovnání

diskrepancí: školy s československým jazykem vyučovacím navštěvovalo v roce 1920
99 % žáků s československou národností, o 11 let později to bylo 96 % (rozdíl
v procentních bodech byl způsobem maďarskou a rusínskou menšinou, nikoliv
německou). Německé školy navštěvovalo v roce 1920 98 % žáků s německou národností
a 1 % s československou, v roce 1931 se jednalo o 99 % žáků německých. Polské školy
byly téměř 100% navštěvovány pouze polskými žáky v obou obdobích.379 V roce 1920
fungovaly v celém Československu čtyři bilingvní školy vyučující 394 žáků, které kvůli
legislativnímu vývoji během 20. let zcela zanikly.380 Z údajů vyplývá, že česko-německé
pragmatické faktory nehrály na obecných školách žádnou významnější roli.
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Graf 18: Obecné školy podle jazyka vyučovacího 1920 a 1931 (SÚS 1920–1921, 1932).

379

V absolutních číslech navštěvovalo obecné školy s československým jazykem vyučovacím v roce
1920/1931 3.527/1.735 Němců, s německým jazykem vyučovacím 3.487/1.735 Čechoslováků. Počet
těchto žáků je tedy v obou sledovaných obdobích ve srovnatelné výši, ovšem vzhledem k celkovému počtu
dětí na obecných školách (1.506.996/1.793.356) bezvýznamný.
380 Např. Kádner (1931: 33) označuje bilingvní školy za zhoubné.
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Ožehavost školské otázky se projevila v diskusích o učebnicích. Např. používaná
učebnice němčiny pro 4. třídu německých obecných škol E. Ouředníčka (schválená
ministerstvem školství v roce 1925) obsahovala následující článek:

Přátelé v nouzi. V jedné bitvě spadl Francouz do hluboké jámy, z které se nemohl
dostati ven. Brzo potom spadl do ní i Němec. S počátku snažili se vzájemně vyzvěděti, koho
mají před sebou a poznali oba, že musí brániti svoji kůži. Záhy si to však rozmyslili a chtěli
si raději navzájem pomoci nežli se sprovoditi se světa. Jal se tedy hned jeden, hned druhý
volati o pomoc, každý svou mateřštinou, a oba si myslili, že by čert v tom musel býti, kdyby
právě v té díře měli zahynouti hladem. Konečně zaslechli Němci volání Němcovo
a zachránili ho. Tu řekl: Dole je ještě jeden a vytáhli ho tedy také. Jakmile spatřili Němci
Francouze, chtěli ho skoliti. Němec však pravil: Slíbili jsme si vzájemně, že druh druha
zachrání, byl by to rovněž učinil - o tom jsem přesvědčen - kdyby mě Francouzi byli dostali
do své moci. Této úmluvy nebylo dbáno, nepřátelé dopustili se prosté vraždy a Francouze
skolili (český překlad dle tisku č. 1560/V. interpelací PSP 26. dubna 1928).

Skupina německých poslanců pod vedením E. Schollicha381 mohutně protestovala
a interpelovala ministra školství: Vylíčená zde událost je zajisté nepravdivá a vylhaná.
Tendenční vylíčení je způsobilé podnítiti k zášti proti německému lidu vůbec a tudíži proti
německým státním občanům československého státu aneb vyvolati alespoň jakousi
zaujatost a nevoli. Ale právě škola a výchova měly by se straniti vzájemného štvaní
a vychovávati k úctě vůči cizím národnostem (český překlad dle tisku č. 1560/V.
interpelací PSP 26. dubna 1928).382
Přestože se v tématu ukázky nejedná o spor česko-německý, ale o vylíčení
na 4. třídu poměrně krutých válečných událostí, na jejichž správné didaktické
transofrmaci a interpretaci (nikoliv na ukázce samotné) závisel edukační efekt, skupina
německých poslanců se nehodlala smířit s dehonestující rolí Němců. Jistě je možno se
domnívat, že E. Ouředníček jako přední autor meziválečných učebnic němčiny
nezamýšlel rozněcovat česko-německé spory, nicméně jazyková (národnostní)
korektnost nebyla samozřejmostí a autoři učebnic i samo ministerstvo si ji museli
381

Pův. středoškolský profesor, později starosta Nového Jičína a poslanec za Deutsche Nationalpartei
(DNP).
382 Srov. také interpelaci skupiny poslanců kolem A. Koberga (DNP) z 28. 2. 1929, v níž si stěžují
na protiněmecké výroky v českém překladu knih K. Maye (tisk č. 2133/XV. interpelací PSP).
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nejprve osvojit a posléze pečlivě hlídat, aby se obdobných sporů v budoucnosti
vyvarovali.383

Analogický vývoj jako školy obecné prodělaly také školy měšťanské, nicméně
s tím rozdílem, že počet měšťanských škol významně převyšoval demografické
zastoupení Čechoslováků v populaci (o téměř 8 procentních bodů v roce 1931).
Nejednalo se však o znevýhodnění Němců, ale Maďarů a Rusínů. Kvantitativní hledisko
tedy ukazuje počáteční národnostní diskrepance na druhém stupni primárního
vzdělávání.384
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Graf 19: Měšťanské školy podle jazyka vyučovacího 1920 a 1931 (SÚS 1920–1921, 1932).

383 Problematický článek byl na příkaz ministerstva z dalších vydání odstraněn. Ministr školství vydal
ke kauze následující stanovisko: Pokud se týče revise učebnic, jest snahou ministerstva školství a národní
osvěty aby jimi vychovávána byla mládež k národnostní a náboženské snášelivosti, a aby byl respektován
národní nebo náboženský cit kteréhokoli národa nebo vyznání, při přísné objektivitě historické. Ve všech
těchto směrech jest schvalování učebnic věnována zvláštní pozornost. Vyskytne-li se přes to v některé
učebnici závada, je odstraněna pokud možno ihned, nebo ve vydání příštím (tisk č. 1768/XXVI. PSP z 28. 8.
1928).
384 Při přepočtu počtu dětí na počet tříd vyplývá vstřícnější postoj k Němcům: na jednu třídu měšťanské
školy s československým jazykem vyučovacím připadalo v roce 1920/1931 48,8/35 dětí, s německým
jazykem vyučovacím 43,3/36 dětí. Co do počtu dětí ve třídách se rozdíly zcela setřely.
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Školy s jiným než rodným jazykem vyučovacím navštěvovalo opět poměrně malé
množství žáků: 1 % Němců na československých a 2 % Čechoslováků na německých
měšťanských školách, a to po obě sledovaná období.385 Polské měšťanské školy byly
národnostně zcela homogenní. V roce 1920 existovaly v celé republice dvě bilingvní
měšťanské školy vyučující 855 žáků, které stejně jako bilingvní školy obecné nepřežily
dílčí školské reformy. Také o měšťanských školách se dá konstatovat, že v českoněmeckých vztazích neumožňovaly aktivní nebo pasivní národnostní „překryvy“
a odpovídaly národnostnímu složení (což ovšem neplatí o vztahu k maďarské a rusínské
menšině).386

Gymnázia, resp. vžitým pojmenováním klasická gymnázia, představovala
nejkonzervativnější složku sekundárního vzdělání. V období let 1920–1931 je patrný
všeobecný pokles gymnázií i studentů (z 60 na 32 škol, z 15.485 na 9.806 studentů)
způsobený přeměnou klasických gymnázií na jiný typ škol gymnaziálního typu.
Z interpretace relativních čísel vyplyne skutečnost, že za deset let došlo k vyrovnání
relativního

počtu

studujících

všech

národností

Československa

vzhledem

k demografickému složení republiky. Symptomatické je opětovné upozadění klasických

385 V absolutních číslech navštěvovalo měšťanské školy s československým jazykem vyučovacím v roce
1920/1931 1718/2987 Němců, s německým jazykem vyučovacím 1128/1140 Čechoslováků. Zatímco
počet dětí československé národnosti byl konstantní, počet Němců navštěvujících československé
měšťanské školy vzrostl o polovinu. Vzhledem k objemu žáků měšťanských škol (254.113/292.393)
se jedná o počet nevýznamný.
386 Počet absolventů univerzit, tedy plánovaně budoucích gymnaziálních profesorů, převažoval od konce
20. let nad možnostmi jejich uplatnění. Z tohoto důvodu přijímali často místa také na školách
měšťanských, pro která ale byli překvalifikováni.
Poslanec V. Sladký interpeloval v této věci ministra školství 18. června 1931: Od roku 1926 vychází každým
rokem dvojnásobný počet (280) aprobovaných kandidátů, než připouští jejich okamžité umístění. Podle
statistických údajů tento počet se ještě zvětší, poněvadž se jeví v posledních létech silný vzrůst posluchačů
na našich filosofických a přírodovědeckých fakultách (4000) v zimním období 1930/31. Nejvíce postiženi jsou
touto tísní aprobovaní kandidáti dějepisu, zeměpisu a přírodních věd všech oborů (400). Největší část jich
odchází po skončení nákladného a namáhavého studia vyučovati na školy měšťanské, kde působí jako
výpomocní učitelé za odměnu 738 Kč měsíčně s vyvázáním platu o prázdninách. Mnozí z nich působí
na měšťanských školách za těchto poměrů již několik let a ti, kteří dnes dosahují aprobace, budou nuceni po 5
let i více vyučovati na ústavech nižší kategorie. Bída hmotná, umístění jejich na nejzapadlejších měšťanských
školách, libovolné disponování s nimi během školního roku, stálé výtky, že nejsou připraveni pro školy
měšťanské, nová příprava k diferenčním zkouškám, které jsou v podstatě u některých oborů (přírodopis
a zeměpis) téměř celou zkouškou, dohání je k zoufalství, které jest značně ještě zvyšováno jejich postavením
společenským. Jsou pokládáni za trosečníky, kteří z jakýchkoli příčin nemohli dostudovati. Píše se a ukazuje
na pokračující vnitřní úpadek na měšťanských školách, jehož výmluvným původním zjevem je rostoucí
nedostatek zkoušeného učitelstva pro tyto školy, spíše se a volá po vysokoškolském studiu pro učitele. Proto
jest žádoucno, aby zkoušky těchto aprobovaných kandidátů a jejich studium alespoň částečně bylo
zhodnoceno a aby byli po dobu, po kterou budou vyučovati na měšťanských školách, postaveni na roveň
odborným učitelům (tisk PSP č. 1268/VIII., interpelace V. Sladkého 18. 6. 1931).
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gymnázií Maďarů a Rusínů. Německé gymnaziální školství mělo přitom poměrně
vstřícné postavení (významně menší počet dětí na třídu než u československých).387
Z analýzy mluvčích, kteří navštěvovali školu s jiným jazykem vyučovacím
než jejich rodným, vyplyne poměrně zajímavá souvislost: zatímco v roce 1920 tvořilo
studentsko československých gymnázií 98 % Čechoslováků, v roce 1931 to bylo pouze
95 % Čechoslováků. Došlo ke kvantitativnímu nárůstu jak německých (z 27 na 103),
tak maďarských a rusínských studentů. Paralelně se ale homogenizovala gymnázia
německá: 93 % německých studentů v roce 1920 versus 97 % o desetiletí později
(studentů československé národnosti ubylo z 95 na 36). Elitní charakter klasických
gymnázií totiž podporoval také prestižní (a konzervativní) chápání daného jazyka
vyučovacího charakterizované posunem od „menšinové“ němčiny ke „státní“ češtině.
Vzhledem k celkovému počtu studentů gymnázií se však jedná o zanedbatelný populační
vzorek.
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Graf 20: Klasická gymnázia podle jazyka vyučovacího 1920 a 1931 (SÚS 1920–1921, 1932).

387

Při přepočtu počtu dětí na počet tříd vyplývá vstřícnější postoj k Němcům: na jednu třídu gymnázia
s československým jazykem vyučovacím připadalo v roce 1920/1931 30,1/33,5 dětí, s německým
jazykem vyučovacím 24,8/27,5 dětí.
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Konzervativní ráz gymnázií dokládají také gymnaziální kurikula. Formativní
složka českého jazyka jako vyučovacího předmětu zde byla nejvíce dominantní ze všech
škol gymnaziálního typu.
Jako témata písemných prací nebo řečnických cvičení sloužily známé mýtotvorné
citáty – např. Vocelovo Národe můj, budeš šťasten, dokud budeš hájiti volnost svou (sexta,
AG-55-1928/1929), Fochovo Národové ztrácejí svůj život tehdy, když ztratili paměť
(ibid.) nebo témata jako Proč Čelakovský nazývá Čechy zemí svatou potem a krví (septima,
AG-54-1927/1928), Masarykův názor na české obrození (oktáva, AG-55-1928/1929)
nebo Slovanskou svorností k veliké budoucnosti (septima, AG-55-1928/1929). V zadáních
písemných prací nebo řečnických cvičení prakticky nenajdeme konstruktivní
interpretace česko-německého soužití, ale výhradně vymezující se témata podporující
národnostní stereotypy (československá samostatnost a vítězství Čechoslováků,
implicitní Palackého stýkání a potýkání, poroba češství před rokem 1918 atp.).
Protože gymnázia vzdělávala budoucí intelektuální elitu Československa, mohlo
následně docházet k silnému vlivu takto interiorizovaných postojů na český veřejný
život.388

Reálná gymnázia začala vznikat už v druhé polovině 19. století a svůj úspěch
slavila především propojením principů klasických gymnázií a prakticky zaměřených
reálek. Za první republiky nabývala na významu. V absolutních číslech vzrostl počet
reálných gymnázií o třetinu (105/137), podobně jako počet studentů (30.344/43.791).
Z relativních čísel vyplývá významná převaha reálných gymnázií s československým
jazykem vyučovacím (přes 70 %) neodpovídající demografickému složení republiky.
Také na reálných gymnáziích se projevuje národnostní homogenizace a změna
jazykových postojů. V roce 1920 navštěvovalo československá reálná gymnázia 257
Němců a německá 107 Čechoslováků, po deseti letech se poměr ještě více zvýraznil
na 442 Němců a 92 Čechoslováků. V relativních číslech byla československá reálná
gymnázia tvořena z 95 %, resp. 96 % studenty československé národnosti, německá
z 90 %, resp. 95 % Němci. Německé školy byly tedy homogennější než ty české.389
388

Významnou úlohu při posilování těchto postojů také sehrála tzv. státoobčanská výchova (srov. NĚMEC
2010: 221nn.).
389 Např. na německém státním reálném gymnáziu na Praze II. ve školním roce 1923–1924 bylo zapsáno
197 studentů německé národnosti (rodné řeči), 3 československé, 1 polské a 1 ruské (SRG 1924: 7).
O dvacet let dříve to přitom byl rozdíl významně vyšší: ve školním roce 1901–1902 se jednalo o 109
Němců a 12 Čechoslováků (SRG 1902: 44).
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V Československu zároveň existovala soukromá reálná gymnázia cizojazyčná:
Francouzské reálné gymnázium v Praze (založeno roku 1922),390 Anglické reálné
gymnázium v Praze (založeno roku 1927)391 a Spolkové ruské reálné gymnázium
v Praze a Moravské Třebové (pražské založeno roku 1922, třebovské roku 1920)392
(PLACHT – VALENTA 1934: 911nn.).
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Graf 21: Reálná gymnázia podle jazyka vyučovacího 1920 a 1931 (SÚS 1920–1921, 1932).

Reálná gymnázia nebyla vystavena tak významné formativní složce výuky jako
gymnázia klasická. Nicméně vzhledem k tomu, že se jednalo o nejsilnější proud
prvorepublikového školství gymnaziálního typu, vztah reálných gymnázií a státu,
resp. význam kurikul pro republikový kontext, byl nezanedbatelný. Odráželo se to
např. v postojích vyučujících, kteří je jako formální autority předávali studujícím.

Jediné polské reálné gymnázium v Československu navštěvovali výhradně Poláci.
390 Týdenní hodinová dotace francouzštiny byla stanovena na 5-4-4-4-5-5-4-5, státního jazyka na 5-4-4-44-4-4-4, latiny na 4-4-5-5-5-4-4-4 a němčiny na 3-3-3-3-3-3-2-2 (PLACHT – VALENTA 1934: 912).
391 Týdenní hodinová dotace angličtiny byla stanovena na 5-4-4-3-5-5-3-4, státního jazyka na 5-5-4-4-4-54-4, latiny na 0-0-6-6-5-5-4-5 [sic!] a němčiny na 3-3-3-3-3-3-2-2 (PLACHT – VALENTA 1934: 914).
392 Týdenní hodinová dotace ruštiny byla stanovena na 5-5-4-4-3-3-3-4, státního jazyka na 4-4-3-3-3-3-33 [sic!], latiny na 0-0-6-0-6-4-4-4 [sic!], francouzštiny na 0-0-0-5-5-4-3-3, patrné je střídání výuky latiny
a francouzštiny v jednotlivých ročnících [sic!], a angličtiny na 0-0-0-0-0-0-4-4. Němčina se na ruských
reálných gymnáziích nevyučovala (PLACHT – VALENTA 1934: 916).
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Profesor smíchovského reálného gymnázia V. Prokeš ke vzniku republiky
a následnému vývoji školství poznamenal:

Konečně nadešel den vykoupení. Dne 28. října 1918 se splnil náš odvěký národní
sen: vláda věcí našich se vrátila v ruce naše. I škola se zbavila pout. Nenáviděné „C. k.“
zmizelo z názvu ústavu a národní prapory vlající s jeho budovy pozdravily příchod nové
doby ve výchově mládeže. „Láska k vlasti je dnes láskou k státu,“ napsal tehdy třesoucí
se rukou ředitel Benhart v pamětní knihu gymnasia. Ano, osudný rozpor rakouský „stát
a vlast“, jímž nejvíc trpělo české školství, byl odstraněn (RG-1927/1928: 15).

Reformní reálná gymnázia představovala specifický proud škol gymnaziálního
typu (vytvořený Marchetovou reformou z roku 1908). Jejich výhoda i nevýhoda
spočívala především v možnosti odsunout rozhodnutí o specifikaci studia (humanitního,
přírodovědného nebo technického), nicméně tuto svobodu vyvažovala značnou
náročností a eklektickou povahou kurikula (VALIŠOVÁ – KASÍKOVÁ 2011: 77;
KRÁLÍKOVÁ – NEČESANÝ – SPĚVÁČEK 1977: 46nn.). Jejich počet zcela korespondoval
s česko-německou demografií (převaha v roce 1920 souvisí s počtem českých reálek).
Příznačné je minimální zastoupení tohoto typu u maďarské, polské a rusínské
menšiny.393
Počet Čechoslováků a Němců navštěvujících německé a československé školy byl
v příslušném časovém intervalu poměrně vyrovnaný (v relativních číslech cca 2 %).394
V Československu fungovalo jedno soukromé cizojazyčné reformní reálné gymnázium –
ukrajinské v Řevnicích (založeno roku 1925) (PLACHT – HAVELKA 1934: 917).

393

Do tohoto statistického přehledu nejsou kvůli své specifičnosti a výjimečnosti započítána tzv. vyšší
reálná gymnázia děčínského typu.
394 114/223 Němců na československých a 32/68 Čechoslováků na německých reformních reálných
gymnáziích. Zdvojnásobení absolutního počtu odpovídá zvýšení celkového počtu studentů (6.324/15.013)
i škol (30/57). Do německých reformních reálných gymnázií zároveň chodila významná maďarská
menšina.
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Graf 22: Reformní reálná gymnázia podle jazyka vyučovacího 1920 a 1931 (SÚS 1920–1921, 1932).

Počet reálek v Československu se ve 20. letech zmenšil o třetinu (z 80 na 60)
a jejich studentů o polovinu (z 30.947 na 15.603). Důvodem tohoto poklesu byla
především konkurence jiných škol gymnaziálního typu. Co do počtu škol s daným
jazykem vyučovacím a jejich studentů je patrné vyrovnané složení s mírnou převahou
škol i studentů s československým jazykem vyučovacím.
Studentů, kteří navštěvovali školu s jiným jazykem vyučovacím než rodným, bylo
poměrně malé množství (1 %, resp. 307/149), což souvisí s praktickým zaměřením
reálek i jejich dostupností. Reálky se národnostně téměř homogenizovaly a počet
studentů s nerodným vyučovacím jazykem obvykle nepřesahoval 1 %.395

395

Německé reálky navštěvovalo v letech 1920/1931 142/56 Čechoslováků, a československé 139/87
Němců.
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Graf 23: Reálky podle jazyka vyučovacího 1920 a 1931 (SÚS 1920–1921, 1932).

Reálky jako ústavy zaměřené nejpraktičtěji ze škol gymnaziálního typu
reflektovaly kontext republiky a jejího ideového prostředí spíše nepřímo. Oproti jiným
typům škol v jejich kurikulech nenajdeme významnější ideologicko-formativní zásahy
(srov. např. NEUHÖFER 1930: 11nn.). Např. mezi písemnými pracemi a řečnickými
cvičeními z českého jazyka se mýtotvorné prvky vyskytují spíše výjimečně: Jak byl
oslaben český stát za vlády Marie Terezie (sexta R-28-1927/1928), Jak osvícenstvím
připraveno naše národní osvobození nebo Deset let československé republiky (sexta R-291928/1929).
Reálky sice nepůsobily významně formativně v oblasti česko-německých vztahů,
ale jako ústavy národnostně zcela homogenní také nijak aktivně při jejich budování nebo
snaze napomoct česko-německému soužití. Důkazem toho je např. volba nepovinných
jazykových předmětů nad rámec povinné hodinové dotace: na reálce v Praze I.
navštěvovalo ve školním roce 1927/1928 víc studentů cvičení z jazyka polského (celkem
37, o rok později 23) než z jazyka německého (celkem 34, o rok později 15). Oproti tomu
studenti německé reálky na Praze II. navštěvovali českoslovenštinu jako nepovinný
předmět v roce 1927/1928 v 53 případech a o rok později v 19.396
396

R-CS-28-1927/1928: 26, R-CS-29-1928/1929: 22, R-DE-29-1927/1928, R-DE-30-1928/1929.
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„Národnostní pasivitu“ dokazuje také vyjadřování některých především českých
ředitelů škol k aktuálním politickým událostem. Zatímco např. výroční zpráva české
reálky na Praze I. u příležitosti desetiletého výročí vzniku republiky jiné národnosti
ve společném

státě

v Československu,

vůbec

zpráva

nezmiňuje
německé

a

reálky

je
na

výhradní
Praze

oslavou
II.

Čechoslováků

nabádá

k budování

konstruktivního kulturního soužití:

Vnitřní i vnější úspěchy jsou vždy dobro činící výsledky mírové činnosti. V tomto
nasadil správný předpoklad předních kruhů dosavadním sporům korunu, neboť dva co do
počtu hlav nejsilnější národy republiky vstupují ve státním zájmu do společné kulturní
práce. (R-DE-29-1927/1928, překlad VV).397

Je samozřejmě otázkou, zda je tento příklad důkazem volání Němců po klidné
koexistenci s Čechoslováky, anebo pouhou nutností vyplývající z postavení německé
menšiny. Bez ohledu na motivaci – samotný motiv dvou národů v jednom státě
vyskytující se právě v německém textu působí více než symptomaticky.
M. Němec (2010: 131nn.) charakterizoval postavení německých učitelů
v Československu jako problém loajality (Loyalitätsproblem) – konflikt mezi
poslušností k státu a věrností k národu. Ukázal při tom nesamozřejmou
nekompatibiltu těchto dvou hodnot v meziválečné republice. Právě němečtí učitelé
totiž často působili jako svorníky mezi majoritní společností a národnostními
menšinami – důkazem toho je jejich pocit zodpovědnosti, kolektivní loajalita a hledání
kompromisů koexistence, často jak v opozici k Čechům, tak k příslušníkům vlastního
národa (NĚMEC 2010: 176).

Symbolický i praktický státotvorný význam školství dokládá rovněž terciární
vzdělávání (srov. JOHNSON 1985: 215nn.). Karlova univerzita pomáhala budování druhé
české univerzity v Brně a první slovenské v Bratislavě.398 Sama se však potýkala
397 Erfolge im Innern und nach Außen sind stets wohltätige Ausfluß friedlicher Betätigung. Hierin hat die
richtige Voraussicht der leitenden Kreise dem bisher Errungenen die Krone aufgesetzt, denn die zwei an
Kopfzahl stärksten Völker der Republik sind im Interesse des Staates zusammengetreten zu gemeinsamer
Kulturarbeit (R-DE-29-1927/1928: 5).
398 Brněnská univerzita byla sice označena za československou, nicméně v názvu zákona se operuje pouze
s adjektivem „český“: V Brně se zřizuje československá státní „Masarykova Universita“ o čtyřech fakultách:
právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické (§ 1 zákona č. 50/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje druhá
česká universita).
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s problémem právního nástupnictví univerzity před rokem 1882. Tzv. Lex Mareš399
(zákon č. 135/1920 Sb. z. a n.) prohlašující českou univerzitu za výhradní dědičku
historických tradic,400 plně implementován nebyl, Masaryk jej odmítl podepsat a vrátil
ho k přepracování,

nicméně

významně

přilil

olej

do ohně

česko-německému

antagonismu (KOPÁČ 1971: 140, srov. LIPSCHER 1984).401 Spor eskaloval o 14 let
později, kdy nový rektor české univerzity402 požádal o předání insignií podle zákona.
Ministr školství403 nařídil německé univerzitě symboly historické kontinuity vydat, ta ale
odmítla, což vyvolalo studentské bouře (vyvrcholily 24. listopadu 1934), které přerostly
výhradně akademický rozměr (srov. PASÁK 1999: 145nn., KAVKA – PETRÁŇ
1998/4: 23).404 Také tato právní roztržka byla symptomem zcela odděleného českého
a německého vysokého školství (pražské německé univerzity a pražské a brněnské
německé techniky) (KOPÁČ 1971: 142, srov. KAVKA – PETRÁŇ 1998/4: 181nn.).

Při zřízení bratislavské univerzity bylo dbáno na specifikaci jazykového modu: V Bratislavě se zřizuje místo
bývalé maďarské university československá státní universita o čtyřech fakultách: právnické, lékařské,
přírodovědecké a filosofické. Přednášky se konají buďto česky nebo slovensky (zákon č. 375/1919 Sb. z. a n.,
kterým se zřizuje československá státní universita v Bratislavě).
I přes založení Komenského univerzity studoval i nadále významný počet Slováků na univerzitě pražské –
v roce 1927 718 studentů původem ze Slovenska, 1937 808 (JOHNSON 1985: 243). Pro porovnání –
ve stejných letech studovalo na Komenského univerzitě celkem 1.451 studentů (z toho 1.007
Čechoslováků), resp. 2.341 studentů (1.676 Čechoslováků) (ibid.: 264).
K symbolické architektonické hodnotě české a německé univerzity srov. např. MAREK 2001.
399 F. Mareš, fyziolog a český nacionalistický politik, rektor pražské české univerzity (1913–1914, 1920–
1921), senátor za Československou národní demokracii (1920–1925), zastánce pravosti rukopisů, jeden
z hlavních aktérů tzv. insigniády navazující na Lex Mareš.
400 Důvodová zpráva uvádí: Česká universita, uhájivši proti prudkému odporu Němců historické kontinuity
s universitou Karlovou, má stará práva na budovy, fondy, nadace, insignie, statky, a i sbírky a učební
prostředky staré university pražské, a nám náleží provésti restituci, pokud se v držení toho všeho vetřeli
Němci. Dělení samo bylo prováděno rakouskou vládou ke škodě Čechův a na prospěch Němců. Resoluce
o ústavech pojata do zákona tlakem Němců, začež Čechům vládou slíbeno vybudování nových ústavů. Tato
podmínka nebyla rakouskou vládou dodržena: naopak, co Čechům slibováno, Němcům dáváno; stavěny nové
ústavy, ale pro universitu německou. Proto jest nárok české university na tyto ústavy oprávněný. Konečně
platí mravní zásada, prohlášená slavnostně německým akademickým senátem pražské university při jejím
dělení roku 1881: »Vždy bude nutno trvati na zásadě, že ta z obou pražských universit, která více vykoná
ve vědě a v učení, bude míti právo žádati více.« (důvodová zpráva k Lex Mareš, tisk č. 2112 NS 1920).
Z německé nacistické perspektiviy srov. např. WOLMAR 1943.
401 Česká universita jest pokračovatelkou starobylého vysokého učení Karlova. Jména obou pražských
universit, ustanovená zákonem ze dne 28. února 1882, č. 24 ř. z.: „Česká universita Karlo-Ferdinandova“
a „Německá universita Karlo-Ferdinandova“ se zrušují. České universitě vrací se jméno „Universita Karlova“.
O jménu německé university rozhodne se zvláštním zákonem (§ 1 zákona č. 135/1920 Sb. z. a n., o poměru
pražských universit).
402 K. Domin, profesor přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1933–1934 rektor Univerzity Karlovy.
403 J. Krčmář, profesor právnické fakulty Univerzity Karlovy a ministr školství a národní osvěty.
404 Z. Nejedlý charakterizoval insigniádu a společenskou situaci následovně: Insignie – nedávno byl jeden
z agrárních poslanců na schůzi interpelován, co jsou ty insignie. Neuměl to dotazovatel říci, překroutil
insignie v insidie. A ani netušil, jak to vystihl. Insignie – toť opravdu insidie [úklady – pozn. VV] (NEJEDLÝ
1934: 299).
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Národnostní složení vysokoškoláků mezi lety 1920 a 1930 plně odpovídalo
národnostnímu složení Československa, přičemž ani Čechoslováci, ani Němci nebyli
kvantitativně diskriminováni (59 % / 60 % studentů československé národnosti, 24 % /
21 % německé).405
Pražské univerzity pokračovaly v trendu, které nastolilo jejich rozdělení –
v národnostní segregaci. Počet Němců ve sledovaném období na české Univerzitě
Karlově byl menší než jedno procento a jejich počet byl v druhém desetiletí stabilní
(24/31 z celkového počtu 8.770/10.435 studentů), obdobně Čechoslováků na pražské
německé univerzitě (41/49 z 3.668/4.927 studentů). Z německé univerzity se stala
malá, uzavřená, lokální škola, s pouhou polovinou studentů oproti univerzitě české
(srov. KAVKA – PETRÁŇ 1998/4: 25nn., 181nn.).406 Konzervatismus německé univerzity
dokládá také genderové složení studentů školy (18 % / 23 % žen na české oproti 11 % /
16 % na německé).407
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Graf 24: Relativní počet studentů pražských univerzit dle národnosti 1920 a 1930 (SÚS 1920–1921, 1932).

405

V absolutních číslech se jednalo o 16.726/19.369 studentů československé národnosti, 6.645/6.698
německé. Symptomatický je nárůst studentů – Čechoslováků a stagnace Němců.
406 Rozdílnou preferenci lze vysledovat především na právnické fakultě (na německé univerzitě počet
studentů práv významně klesal kvůli uplatnění se v Československu), naproti tomu počet mediků byl
stabilní nebo rostl (KAVKA – PETRÁŇ 1998/4: 184).
407 Celkem studovalo na české univerzitě 1.562/2.356 žen, na německé 384/772 žen.
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Graf 25: Absolutní počet studentů pražských univerzit dle národnosti 1920 a 1930 (SÚS 1920–1921, 1932).

Kvantitativní charakteristiky školství ve 20. letech ukazují, že primární školství
sice

respektovalo

národnostní

složení

Československa,

nicméně

mezi

měšťanskými školami významněji převažovaly školy s československým jazykem
vyučovacím, protože do školské situace významně zasáhly tzv. menšinové školy. Mezi
středními školami jsou patrné obdobné vyrovnávací tendence, byť s větším relativním
počtem

klasických

gymnázií

s německým

jazykem

vyučovacím

oproti

demografickému složení a naopak reálných gymnázií a reálek s československým
jazykem vyučovacím, což dokládá kontinuitu těchto škol z dob Rakouska (klasická
gymnázia jako nejkonzervativnější, reálky a reálná gymnázia jako nejprogresivnější)
a zároveň demografické tendence první republiky mezi Čechy a Němci (KURAL
1993: 97).
Primární,

sekundární

i

terciární

vzdělávání

se

zcela

jazykově

homogenizovaly a počet studentů mezi Čechy a Němci s jiným jazykem rodným
než vyučovacím většinou nepřesáhl 1 %. Pragmatické tendence při rozhodování
o studiu už nejsou tak zřejmě, jako byly před 30 lety, nicméně lze konstatovat, že čeština
se stala v jistých ohledech jazykem prestižnějším, protože státním (indikátorem je
např. zastoupení německých dětí v českých menšinových školách). Lze zároveň
konstatovat,

že

německé

školství

v Československu

nebylo

nijak

(oficiálně)

diskriminováno, navíc bylo rovnoměrně zastoupeno ve všech stupních školské soustavy.
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Školská soustava první republiky a její kurikula i obecné ideové nastavení
společnosti nevytvořily vhodný prostor (ani nedefinovaly alespoň jeho mantinely)
pro konstruktivní soužití Čechoslováků a Němců v jednom státě prostřednictvím
edukace.

3.4.4. Shrnutí

Zásadní roli při formování jazykové politiky první republiky sehrála idea
čechoslovakismu. Umělé spojení dvou národů do jednoho, umělé sjednocení obou jazyků
do jazyka státního ukazuje silný kontinuální idealismus a hlubokou schematizaci
vnímání pojmů stát, národ a jazyk také ve 20. století. Aby toto splynutí bylo zaručeno
a prosazeno, bylo nutné ho ukotvit v zákoně, nejlépe ústavním.
Němci nesli s nelibostí povýšení slovenštiny na varietu státního jazyka, zatímco
němčina, která byla zastoupena více než o milion mluvčích více než slovenština, zůstala
omezena pouze na soudní okresy s minimálně 20% menšinou, a to ještě s omezenými
pravomocemi (podání a vyřízení ano, ale pouze u soudů, jejichž pravomoci
a kompetence se vztahují pouze na daný soudní okres; dvojjazyčná označení i v okresech
s 90 % Němců; postavení německých advokátů v otázkách zastupování třetích osob
nebo zahraničních firem; zkoušky úředníků, soudců a četníků z jazyka státního,
ale nikoliv z menšinového atp.). Nicméně také Slováci začali být s tímto „neprincipem“
sebeurčení svého národa brzy nespokojeni.
První republika byla založena na národnostním principu, vznikla na základě idejí
národního obrození, na základě antiněmectví. Přidáme-li k tomu společenské klima
vítězů války a osobních malicherných sporů, postojů či individuálních vendet,
je představa, že by čeština, slovenština a němčina vedle sebe mohly rovnocenně
existovat, zcela utopistická. Čeští Němci nebyli občany druhé kategorie, nicméně
stali se pouhou „většinovou“ menšinou. Na druhou stranu jazyková práva Němců
v Československu byla větší a lépe ošetřena než Čechů v bývalé c. k. monarchii. Přesto
extralingvistická změna, kdy se z jazyka minority stal jazyk majority, vedla
ke schematizovanému, pouze zrcadlově otočenému pokračování jazykové politiky
rakouské.
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Prvorepublikové školství nebylo prosto ideologie. Pokračovalo v obrozenecké
tendenci a stalo se arénou získání „poněmčených“ území. Jestliže během 19. století
pronikla čeština do všech typů škol a do všech úrovní školství (tj. především kvalitativní
dimenze školské soustavy), ve 20. letech došlo ke kvantitativnímu vyrovnání,
resp. souladu s demografickým složením republiky, a to s mírnou převahou škol
s vyučovacím jazykem československým. Jazyk československý - státní však nebyl Němci
tak silně pragmaticky pociťován jako němčina Čechy za Rakouska. České a německé
školství všech úrovní se zcela segregovalo a procento žáků/studentů navštěvujících
školu s nerodným vyučovacím jazykem bylo menší než 1 %.
Čeští a němečtí politici sice spolu byli nuceni na půdě parlamentu jednat, národy,
které reprezentovaly, žily víceméně tolerantně, ale už trvale odděleně. Přestože se může
zdát, že vztah Čechů a Němců byl ve 20. letech bouřlivý, nemůžeme stížnosti
nacionalistů brát za objektivní a reprezentující celospolečenské nálady.408 Víceméně
dobrovolná a „automatická“ segregace proběhla ve školství všech úrovní, kultuře,
vědě atp. Cesta k segregaci správní a později také autonomní nebo státní tedy byla
logickým vyústěním národního „nesoužití“. Nacionalismus a neschopnost či spíše
objektivní nemožnost československé vlády konstruktivně řešit vnitřní problémy
vyústily v mnichovské události. Při bližším pohledu je však patrná absence
sjednocujících

idejí

zapříčiněná

stopadesátiletým

„vzdalováním“

Čechů

a Němců.409
408 Např. Černý ve svých pamětech ke 20. létům poznamenal: Nebylo ani citelných nesnází s Němci, ačkoliv
polemiky našich německých nacionalistů byly v tisku i v parlamentu četné, neměly však velkou podporu,
kromě zase od nacionalistů ve výmarské republice, sousedsky loajální a korektní; mimoto se naši Němci,
strany občanské, brzo i sociálně-demokratická, přihlásily záhy k účasti na vládě a tím projevili vůli
státotvornou a kladný poměr k republice i k demokracii, byl to jeden z velkých úspěchů naší vnitřní (i vnější)
politiky (ČERNÝ 1994: 128).
409 Rádl glosoval absenci idejí národu a státu následovně: Humanitní program příliš ustupuje pozitivismu, je
příliš realistický, příliš „jen lidský“ a tedy nahodilý. Stát jako nástroj pro národní ideály nemá pevného cíle,
proto, že tyto ideály jsou nahodilé, příliš hmotné, světské. Národ tu svým cílem nepřerůstá sám sebe a jeho
základem je konec konců jen egoismus, shlížení se v sobě samém; stát se stává jen „výrazem národního
charakteru“ (RÁDL 1928/1993: 272).
Patočka k české malosti poznamenal: Ono české v českém jazykovém rouchu mělo velikost, pokud našlo
příležitost dát svou partikularitu do služeb světových úkolů, což se stalo v pozdně středověké době, kdy se
západní Evropa drala na východ; bylo by možno říci, že velikost trvala, pokud češství zůstalo netematické.
Moderní programové češství propadlo naproti tomu […] malosti (PATOČKA 1992: 13).
Srov. také Čapkův fejeton Návrat k malosti (Lidové noviny, 16. 12. 1934, ČAPEK 2003: 66–71): Ty ukázky
[malosti – pozn. VV] jsou vlastně ještě starší; museli bychom se vrátit až k Havlíčkovi a podívat se, s čím už
bojoval tento zdravý a jasný duch. Podívat se i na to, jak české duchovní maloměsto nedovedlo přijmout
Máchu; později nechtělo Nerudu, vytlouklo okna Němcové, odmítalo Smetanu a tak dále. Už sto let, skoro
po celé naše novodobé dějiny, trvá ten hluboký rozpor mezi českým provincialismem – a českým národním
duchem; neboť neváhám reklamovat jméno národ pro to živé duchovní češství, dělné a nadané, bohaté
schopnostmi vývoje, zcela neprovinciální, životně mladé a světové. Bezmála každý z našich tvůrců se srážel
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s předsudky toho českého maloměšťáctví, které se zlostně a maloduše bránilo proti všemu, co vybočovalo
z jeho mezí. Co platno, bývali jsme skutečně velmi malinký a velmi uzavřený svět; dívali jsme se s nedůvěrou
na všechno, co otvíralo dveře našeho domova; raději je zavřít na petlici a zpívat Bývali Čechové, bývali
rekové. To byl ten náš historismus a naše xenofobie; byl to vlastně stav ustavičné obrany, byla to taktika
národa v defenzivě (ČAPEK 2003: 68).
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3.5. Sonda pátá: přelom 30. a 40. let (1939–1941)
Kvůli ztrátě 29 % území a 34 % obyvatelstva republiky provázeného
tzv. mnichovským

syndromem

docházelo

k mohutným

politickým,

sociálním

i ekonomickým proměnám, v jejichž důsledku se české i slovenské politické spektrum
silně radikalizovalo (srov. např. GEBHART – KUKLÍK 2004, PRŮCHA 1970, KURAL 1994,
MĚCHÝŘ 1991). Přehodnocení, resp. opětovné nastavení hodnot a postojů bylo pro
společnost nevyhnutelné. Jedním z průvodních jevů byl příklon k jazykovému purismu
spojenému s českým a slovenským nacionalismem až šovinismem (srov. DITTMANN
2012).410 Např. 19. listopadu 1939 vyšel v Lidových novinách článek Jazyk a národ, který
opětovně navazuje na společný konstrukt a provázanost těchto dvou pojmů:

Dnešní láska k jazyku, vřelý poměr k němu, zájem o něj výmluvně svědčí tomu,
že žijeme jako národ dále, že máme pevnou vůli žíti, že si chceme s napětím všech sil
uchovati to národní společenství a odevzdati je příštímu pokolení nejen neztenčené, nýbrž
rozhojněné. V tom záleží nesmírná cena dnešního vroucího poměru k jazyku
(cit. dle DITTMANN 2012).

Po odtržení pohraničí na základě Mnichovské dohody zbylo na území tzv. druhé
republiky, resp. pozdějšího protektorátu, pouze 249.250 Němců, tj. 3,6 % obyvatelstva
(OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 466, BARTOŠ 1986).411 Pouze tři soudní okresy byly
obývány minimálně 20% německou jazykovou menšinou (Štoky, Jihlava, Brno-město),
která byla nutná pro uznání jazykových práv jejích příslušníků (zákon č. 122/1920 Sb. z.
a n. a nařízení vlády č. 17/1926 Sb. z. a n.). V těchto třech soudních okresech bydlelo asi

410 Jak uvádí Rataj, měsíc od Mnichova se pražské vývěsní štíty pyšnily názvy a jmény obsahujícími co možná
největší počet háčků a měkkých souhlásek (RATAJ 1997: 95). Byl vyhlášen boj s anglicismy. Např. časopis
Večer vypsal na konci listopadu 1938 soutěž o nejlepší ekvivalenty původně anglickým lexémů, národní
demokrat Odon Pára brojil za nový jazykový zákon atp. (GEBHART – KUKLÍK 2004: 184). K podpoře
českého vlastenectví přispěl např. velkolepý dvojdílný sborník Co daly naše země Evropě a lidstvu
(MATHESIUS 1939/I., II.). Podobných „podpůrných“ osvětových spisů bychom na přelomu 30. a 40. let
našli celou řadu – srov. např. činnost Krofty, Bartoše, Kalisty, Pražáka, Bauera atp. K roli knihy ve druhé
republice srov. např. MIKOTA 1939. K obrazu Němců očima Čechů srov. KUKLÍK 2003.
411 Blíže srov. např. RATAJ 1997, UHLÍŘ 2005, 2008, BRANDES 2000, PASÁK 1998, GEBHART – KUKLÍK
1996.
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65.000 Němců, z čehož vyplývá, že téměř 170.000 z celkového počtu bylo bez explicitně
definovaných jazykových práv ve vztahu ke státu. Tato skutečnost zavdala příčinu
k dalšímu vyhrocení politické situace a k volání po národnostní rovnoprávnosti. Naproti
tomu zůstalo za novou hranicí Česko-Slovenska 1.430.000 Čechů, Slováků a Rusínů,
z nichž se do září 1939 přestěhovalo do vnitrozemí 196.714 občanů Česko-Slovenska
a 22.403 cizích státních příslušníků (PRŮCHA 1970: 3–6).412

3.5.1. Převzetí moci
Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939413 měla být de jure
zachována jazyková politika první republiky (blíže srov. VELČOVSKÝ 2011b, 2011c).
Podle Výnosu vůdce a říšského kancléře z 16. března 1939 (č. 75/1939 Sb.) zůstala totiž
v účinnosti doposud platná legislativa, pokud neodporovala smyslu převzetí ochrany
Německou říší (§ 12).414
Vzhledem k politickému klimatu po okupaci a kvůli tlaku na českou politickou,
správní a kulturní reprezentaci nemohlo být dodržování prvorepublikových jazykových
zákonů vyžadováno a už vůbec ne vymáháno. Od počátku okupace se jednotlivými
legislativními kroky (a nutno říct, že také jejich víceméně dobrovolnou akceptací jak
vládou, tak obyvatelstvem) posilovalo chápání němčiny jako prestižního jazyka.
Oficiálně byla deklarována „kolonizační expanze“ Němců do protektorátu, resp. snaha
o úplné a co nejrychlejší začlenění území do Říše.415 Typickým rysem byla dvojkolejnost
412

Odhady počtu Čechů, kteří zůstali v Sudetech, se různí a není jednoduché je rekonstruovat. Navíc
obyvatelé pohraničí přistupovali k národnosti (poté, co se stali říšskoněmeckými občany české
národnosti) pragmaticky. Odhady z roku 1939 mluví o 420.000, z roku 1945 o 868.000 (PRŮCHA 1970: 7).
413 Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa českomoravské země. Násilí a nerozum
vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí […] Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům
moci se nepodařilo organisovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím
probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal svou
vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu (Preambule k Výnosu o zřízení
Protektorátu Čechy a Morava z 16. 3. 1939, cit. dle edice ČAPKA 2003: 142).
414 Úřad říšského protektora vypracoval několik informací o jazykové legislativě platné k 16. březnu 1939
a o tom, který právní předpis odporuje smyslu převzetí ochrany Německou říší. Informace jsou ovšem
záměrně psány tak, aby vyplynula nutnost nové, proněmecké jazykové regulace (blíže srov. např. NA, RP,
ka 261, I1a-1529, 22. srpna 1940).
415 Srov. např. úvod k Výnosu vůdce a říšského kancléře z 16. března 1939 (č. 75/1939 Sb.) nebo známou
nastupující řeč zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 2. října 1941 o konečném řešení
české otázky a o „českém ksindlu“: Dieser Raum ist ein Herzstück des Reiches und wir können nie dulden, das zeigt die Entwicklung der deutschen Geschichte - dass aus diesem Raum immer wieder die Dolchstösse
gegen das Reich kommen. Zur endgültigen Eindeutschung dieses Raumes will ich nicht etwa sagen:
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protektorátní veřejné správy (autonomní a říšské, resp. ve vztahu k protektorátu
a k Říši), což češtinu z administrativní oblasti postupnými kroky vytlačovalo. Běžným
legislativním postupem byla vlastně pouhá petrifikace právě nastalých poměrů
(blíže srov. např. MARŠÁLEK 1999, SCHELLE 2009).
Vrchní velitel německé armády generálplukovník Walther von Brauchitsch vydal
21. března 1939 nařízení (o jedné větě), že se s okamžitou účinností v protektorátu
Čechy a Morava úřaduje v jazyce německém a českém (RP č. 07/1939). Protektorátní
vláda se proti nařízení neohradila, protože nebylo jasné, k jakým oblastem nebo k jakým
úřadům se nařízení vlastně vztahuje (na státní správu, samosprávu, vojenskou správu,
říšskou správu atp.); navíc nařízení bylo v rozporu s výnosem z 16. března 1939
(č. 75/1939 Sb., čl. 3, odst. 1), podle kterého Protektorát Čechy a Morava jest autonomní
a spravuje se sám. Přesto v praxi nikdy žádný říšský úřad ani orgán neúřadoval výhradně
česky a nikdy si také nikdo netroufal na podkladě tohoto nařízení požadovat české
úřadování říšských orgánů.416
Otázka jazykového práva byla říšskými orgány pociťována obzvláště naléhavě.
Jazykovými otázkami bylo pověřeno první oddělení Úřadu říšského protektora, do jehož
agendy spadala protektorátní správa, justice a školství.
Brzy po okupaci dostává Úřad říšského protektora řadu dopisů od oberlandrátů
i od velitelů vojsk s dotazy, jak se má postupovat v otázkách užívání češtiny
a němčiny.417 Protektor ve své korespondenci důsledně zakazoval tzv. divoké
přejmenovávání toponym, které by vedlo k eskalaci celospolečenských protiněmeckých
nálad, a proto přikazoval respektovat češtinu, ovšem zároveň prosazovat němčinu nebo
alespoň nebránit v prosazování němčiny proněmeckým obyvatelstvem (sám povolil
např. pouze německé vývěsní štíty).418 Odsouhlasil ihned přejmenovat pouze ta místní
jména, která odkazovala na českou nebo protiněmeckou politiku. Ihned měly být
odstraněny reminiscence na Masaryka, Beneše, Wilsona, Focha nebo 28. říjen.419
Regulativní procesy se dotkly již v závěru března 1939 také rezortu spojů.
Paralelně působil na území protektorátu zvláštní pověřenec říšského ministerstva pošt,
Wir wollen nach alter Methode nun versuchen, dieses Tschechengesindel deutsch zu machen, sondern ganz
nüchtern: das setzt schon bei den Dingen an, die heute bereits getarnt eingeleitet werden können.
(VESELÝ 1994: 367–373).
416 Formální dvojjazyčnosti bylo učiněno zadost českými překlady Verordnungsblattu říšského protektora.
417 Srov. dílčí dotazy oberlandrátů v NA, RP, ka 9, 3.
418 Poznámka von Neuratha na dopisu oberlandráta von Reinharda Úřadu říšského protektora z 14. dubna
1939 (NA, RP, ka 9, 334/39).
419 Dopis von Neuratha všem oberlandrátům z 7. dubna 1939; NA, RP, ka 9, IA5/39.
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který analyzoval zdejší situaci, dával von Neurathovi a K. H. Frankovi doporučení
a informoval Berlín o plánovaných krocích, aby byla zaručena nejen technická
a logistická, ale také jazyková kompatibilita říšského a protektorátního rezortu spojů
a pošt. V obsáhlém dopise z 30. března 1939 von Neurathovi poznamenává:

Praktické provedení těchto [jazykových – pozn. VV] nařízení v hospodářské oblasti
česko-německé poštovní správy má zásadní politický význam […]. V její působnosti jsou
nejzřejmější praktické dopady jazykových nařízení a obyvatelstvo si je bude zřetelně
uvědomovat […]. Při zpracování jazykové otázky je na místě nejvyšší opatrnost, protože
na ni obyvatelstvo citlivě reaguje a politické přehmaty se nedají napravit.420

Hospodářské důvody jsou v říšské argumentaci zásadní – implikují plánované
využití českého průmyslu, zajištění poslušnosti obyvatelstva atp. Dokument dále
analyzuje oblast vnitřního (chod úřadu) a vnějšího (komunikace občanů a s občany)
úředního jazyka, přičemž identifikuje jako největší problém to, že mladá generace
občanů bývalého Československa němčinu už plně neovládá. Proto Berlínu
i von Neurathovi navrhuje, aby legislativní i jakékoliv jiné oficiální texty byly zásadně
publikovány dvojjazyčně, tj. německy a česky (v tomto pořadí). Doporučuje zásadně
zvýšit znalost němčiny mezi českým obyvatelstvem, především úřednictvem, četnictvem
a učitelstvem, a zavést např. povinné zkoušky z němčiny pro pozice ve státní správě.
Tento návrh, jak je známo, byl později plně realizován.
Také

národně

politické

oddělení

Úřadu

říšského protektora

varovalo

von Neuratha před ukvapenou a příliš regulativní normotvorbou v oblasti jazykového
práva:

Naší snahou v žádném případě nesmí být jazykovou otázku nahlížet z pozice
prestiže, ale vždy musíme zdůrazňovat (s pomocí tisku), že jazyková regulace vychází
výhradně z praktických důvodů a že jazyk pro nás není otázkou práva svrchovanosti,
ale pouze prostředkem styku a dorozumění.421

420
421

NA, RP, ka 9, 4, 30. března 1939, překlad VV.
NA, RP, ka 9, Aktenvermerk 24. dubna 1939, překlad VV.
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Tento postoj je charakteristický pro období mezi 16. březnem a 1. září 1939.
Přestože jej lze chápat progresivně a pragmaticky (jazyk jako hodnota versus jazyk jako
prostředek komunikace), jeho role je pouze zastírací – konečným cílem měla být plná
germanizace středoevropského prostoru.

3.5.2. Jazyková politika v protektorátu
Počet Němců v protektorátu kontinuálně od března 1939 do dubna 1944 rostl,
a to o téměř 70.000 osob a dosáhl 284.360 osob, tj. 3,9 % protektorátního obyvatelstva
(PRŮCHA 1970: 13).422 Paralelní německá správa i soudnictví, její „dohled“ nad českou
i „praktické“ ohledy zapojení protektorátu do říše si žádaly explicitní úpravu úředního
jazyka.

3.5.2.1. Úřední jazyk v protektorátu Čechy a Morava

V důsledku ožehavého vztahu Čechů a okupantů nařídil von Neurath dopisem
z 24. dubna 1939 předsedovi protektorátní vlády realizovat legislativní normu
upravující používání obou jazyků v protektorátu. Úřad říšského protektora na přípravě
nové legislativy sám paralelně pracoval. Významnou roli hrály konzultace s říšským
ministrem vnitra Frickem. Mezitím vydal Úřad říšského protektora vlastní nařízení
(s platností od 1. května 1939), které stanovovalo absolutní přednost němčiny
před češtinou v mluveném a tištěném slově, tzn. povinnost umisťovat německý text buď
před český, anebo vlevo od něj.423
Nařízení se okamžitě projevilo v pragmalingvistické charakteristice vládních
dokumentů a dopisů – jejich hlavička musela být na prvním místě v němčině, až
na druhém v češtině.424 Vzhledem k nedostatku formulářů a oficiálních dopisních papírů
byla situace řešena provizorně: nad vytištěné české hlavičky se do záhlaví dopisu

422

Jak uvádí Průcha (1970: 12), do celkového počtu Němců nejsou započítání Židé německé národnosti,
příslušníci ozbrojených sil a evakuované osoby.
423 NA, RP, ka 9, 24. dubna 1939.
424 Srov. např. stížnost K. H. Franka předsedovi vlády z 10. května 1939, že jejich korespondence obsahuje
hlavičku na prvním místě v češtině (NA, RP, ka 9, 1253/6254).
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vměstnala ještě strojem napsaná hlavička německá, anebo se vytištěná česká hlavička
škrtla úplně a pod ní dle pravidel byla napsána německá a pak znovu česká.

Obrázek 17: Poznámka K. H. Franka upravující pořadí českého a německého znění vyhlášky
(NA, RP, ka 9, 33585).

Obrázek 18: Provizorní hlavičkový papír – Hácha potvrzuje von Neurathovi přijetí jeho nóty k jazykové otázce
v protektorátu (NA, RP, ka 9, 177/39).
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Na germanizačních snahách se také podílely některé občanské spolky. Do obecně
jazykového povědomí obyvatelstva protektorátu významně zasáhl šovinistický Věrnostní
spolek pro německý jazyk a německé písmo (Treubund für deutsche Sprache und Schrift).
Navrhoval von Neurathovi vytvořit v Praze jakýsi úřad pro německý jazyk a německé
písmo, který by dbal na to, aby se Praha stala tím německým městem, kterým po staletí
byla.425 Spolek svými letáky a také články v německém tisku rozvíjel silnou
proněmeckou, a proto i prokurentovou kampaň: Mysli na to, že jsi Němec, a dávej
to najevo tím, že se budeš věrně držet ryzího německého písma zděděného od svých otců.426
Vzhledem k obezřetnosti říšské správy a obav z podněcování jazykových konfliktů
nedošlo k založení žádného podobného úřadu a dopad spolku je možno vidět především
na budování tzv. uvědomělosti Němců a na nabídce bezplatných kurzů němčiny
pro Čechy.
24. června 1939 adresoval říšský protektor von Neurath prezidentu Háchovi
dopis s konkrétními (na základě konzultací s Berlínem definovanými) požadavky
na jazykovou regulaci, která měla navázat na Výnos o zřízení protektorátu Čechy
a Morava a na von Brauchitschovo nařízení o úředním jazyku.427 Předsednictvo
ministerské rady ale mezitím 5. července 1939 schválilo nařízení (č. 14576/39MR),
s jehož poměrně benevolentním zněním von Neurath zásadně nesouhlasil a požadoval
důslednější zakotvení práva na užívání německého jazyka a také jasnější omezení,
popř. úplné nahrazení prvorepublikového jazykového práva, které stále de jure
zůstávalo v platnosti.428 Vláda v reakci na to ve velmi krátké lhůtě pěti dní vypracovala
návrh nového nařízení a informovala o něm von Neuratha (14822/39MR z 10. července
1939).
Hlavní rysy přepracovaného znění můžeme shrnout následovně: styk správních
úřadů protektorátu se správními úřady Říše se děje v němčině, podání v jazyku
německém jsou vyřizována pouze německy, německy komunikují úřady protektorátu
s těmi orgány a institucemi, které jsou určeny pro Němce (školy, divadla, ústavy,

425

NA, RP, ka 9, 2125.
Ibid.
427 Frank připojil k dopisu jakýsi prozatímní prováděcí předpis pro oberlandráty, kde stanovil, že není
potřeba německé nápisy, vývěsní štíty nebo reklamy opatřovat českými překlady, ale české
je bezpodmínečně nutno buď nahradit zcela německými, nebo německo-českými. Německé variety
toponym se mají uvádět podle zvyklostí starých c. k. rakouských vojenských map. Frank oberlandráty opět
varuje před divokým přejmenováváním toponym a dovoluje přejmenovat pouze ta, která hrubě zraňují
německý cit (NA, RP, ka 9, IA3770).
428 Dopis von Neuratha Háchovi z 5. července 1939, NA, RP, ka 9, IA3770/II.
426
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podniky atp.), a při úředním styku s příslušníky německé národnosti. Při styku s jinými
národnostmi probíhá jednání tak, aby bylo srozumitelné oběma stranám. Němčina
se vedle češtiny zavádí do všech oblastí, kde se dle prvorepublikové legislativy
preferovala čeština. Dvojjazyčně, tedy jak v němčině, tak v češtině, jsou vyhotovovány
legislativní předpisy, oznámení obyvatelstvu, tiskopisy všeobecné potřeby (formuláře,
jízdní řády, technické vývěsky atp.), sdělení v rozhlase a ve filmu, označení úřadů
a institucí, názvy ulic a obcí, dopravní značky, razítka, kolky, státovky a bankovky, pečeti
a směnky. Před emisí vlastních protektorátních bankovek sloužily prvorepublikové
s razítkem „Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava“, první
tištěno kurentem, druhé antikvou.

Obrázek 19: Pětikoruna vydaná v roce 1938, s přetiskem z roku 1940, platná do roku 1945.
URL: <http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/protektorat-cechy-a-morava> [20. 6. 2010]

Jako nesmírně problematické se ukázaly ty body navrhovaného vládního
nařízení, podle nichž se styk výhradně v češtině měl povolit při komunikaci s orgány,
institucemi a podniky zřízenými pouze pro českou národnost, tzn. pro české spolky,
divadla, školy, české živnostníky atp. K. H. Frank dané pasáže rezolutně škrt s velkou
poznámkou Contra!!!429 Proti Frankově poznámce se předseda vlády Eliáš ohradil s tím,
že znalost němčiny není mezi Čechy tak rozšířená, aby dovolovala pouze německý styk.
Obhajuje

dvojjazyčnost

a

prostřednictvím

jazykových

postojů

varuje

před jednostranným upřednostňováním němčiny, které by mohlo vést k odporu
obyvatelstva. Odvážně oponoval, že pokud existují funkční oblasti, v nichž pro německé
obyvatelstvo je stanoven styk výhradně v němčině, měly by být analogicky definovány
429

NA, RP, ka 9, 14822/39MR.
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oblasti pro české obyvatelstvo a pro jeho úřední styk výhradně v češtině. Pokud ne,
je nutné ve všech funkčních oblastech užívat v protektorátu bez ohledu na národnostní
složení obyvatelstva jedině německo-českou komunikaci.430 Zároveň trval Eliáš na tom,
aby obě znění v případě dvojjazyčného dokumentu/nařízení byla právně autentická,
nikoliv aby autentické bylo pouze znění německé.431
Obdobně jako Eliáš upozornil von Neuratha na ožehavost zavedení němčiny
do všech oblastí veřejného života státní podtajemník von Burgsdorff:

Jazyková otázka je prý pro Čechy zvláště citlivá záležitost, která obyvatelstvo silně
rozhořčuje. Jazyk je údajně pro Čechy to jediné, co si jako nejryzejší osobní vlastnictví
uchránili a také uchránit chtějí. Každý útok na něj by byl neúnosný. Je zcela vyloučené,
aby vláda takováto nařízení mohla akceptovat, mohla by být nucena, ale nikdy by nemohla
souhlasit. Je možné, že by jiná vláda souhlasila. Nejednalo by se ale o slušné a čestné lidi.432

Jako klíčové se tedy jeví nacistická interpretace vnímání jazykových postojů
českého obyvatelstva a zároveň snaha o zachování zdání legálnosti všech právních
i procesních postupů.
12. srpna 1939 von Neurath souhlasil s původním zněním nařízení Eliášovy vlády
z 10. července.433 Tím byla nastolena zdánlivá rovnováha mezi možností užívat
výhradně češtinu při správě v ryze českých obcích, institucích, ústavech a živnostech
a užívat výhradně němčinu v ryze německých. Ryze českých oblastí (z funkčního
pohledu) bylo ovšem minimum, byly výhradně lokálně omezené. Při jakékoliv agendě
celostátní (protektorátní) působnosti se vyžadovala německo-česká komunikace,
s úřady říšskými pak musel občan komunikovat výhradně německy. Česká podání
se nepřijímala.434 Přesto připuštění češtiny do těchto nejnižších a regionálně
ohraničených (a z pozice centrální říšské správy bezvýznamných) oblastí a agend
znamenalo velký úspěch. Podobně jako další výjimka z absolutní přednosti němčiny,
430 Eliáš také předvídal problémy s výměnou všech českých formulářů a tiskopisů, kterou označil
za mrhání papírem. Po vytištění nových hlavičkových papírů byly staré s přetiskem Konzeptpapier
používány pro vnitřní potřeby úřadu i nadále.
431 Dopis Eliáše von Neurathovi z 26. července 1939, NA, RP, ka 9, 14822-II/39MR.
S tím nakonec von Neurath souhlasil, ale množily se stížnosti ze strany Němců na nevalnou úroveň
německé varianty textů. Protektor se několikrát obrátil na vládu s tím, že mají-li být obě znění autentická,
musejí být jazykově správná, tzn. nesmí se jednat o pouhý („přibližný“) překlad.
432 NA, RP, ka 9, von Burgsdorff von Neurathovi, 29. července 1939, překlad VV.
433 Č. 14822/39MR z 10., resp. 25. července 1939; definitivně bylo zveřejněno 19. srpna 1939.
434 NA, RP, ka 9, I1a-6102; MBD270.
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kdy v ryze českých obcích mohl český text nařízení/vyhlášky předcházet německému.
Německý souhlas s kompromisní regulací ukázal obavy a strach německého vedení
z nepokojů vyvolaných příliš striktními jazykovými nařízeními.
Pro jazykovou politiku za protektorátu se tímto stává nařízení vlády
č. j. 18377/39MR (v konečné podobě z 25. července, zveřejněné 19. srpna 1939)435
základním a zásadním právním předpisem na příštích šest let.436
Po vypuknutí války a gradující německé expanzi začínají být požadavky říšské
správy na jazykovou regulaci radikálnější. Brzy muselo být i toto nařízení revidováno.
Neřešilo totiž případy, kdy úředník či zaměstnanec přichází do styku jak s českým,
tak s německým obyvatelstvem. Nařízení vlády z 14. září 1939 (č. j. 21028/39MR) proto
stanovilo v principech dvojjazyčnosti přednost němčiny. Všechny úřady měly povinnost
se při telefonickém styku ohlašovat nejprve německy, pak česky.437 Jestliže úředník
či zaměstnanec nevěděl, je-li přišedší občan Čech nebo Němec, musel nejprve začít hovor
německy.438
Čeština v oficiálním úředním styku se stala nežádoucí. Češi se až na výjimky
přizpůsobili a podání vypracovávali v němčině. O to zajímavější je následující příklad:
30. října

1940

poslal

oberlandrát

protektorátních

drah

v Praze

dopis

v Českých

v němčině

Budějovicích

týkající

se

udělení

ředitelství
koncese

na provozování dopravní linky. Ředitelství mu na něj odpovědělo česky s tím, že příště
má

být

korespondence

vedena

v češtině,

a

to

podle vládního

nařízení

č. j. 18377/39MR,439 které ovšem ředitelství drah interpretovalo chybně. Říšský

435

Symptomatické je, že nařízení nemá vlastní číslo podle Sbírky zákonů a nařízení, ale výhradně číslo
jednací Ministerské rady.
436 Všeobecnou náladu odporu k jazykovým nařízením náznakově dokládá drobný článek v Národních
novinách z 5. května 1939 (č. 122). Informuje o novém věstníku města Olomouce, který přinesl ukázky
češtiny v úředním styku ve středověku. I když to není explicitně řečeno, staví do kontrastní souvislosti
současnost a právě středověk.
437 Srov. např. nařízení ministerstva dopravy P28361-C/3-1940, nařízení ministerstva financí 28943/40.
438 Vláda byla Úřadem říšského protektora interpelována ve věci zdánlivě malicherné, nicméně z pohledu
doby počátku Protektorátu nesmírně citlivé: 10. května 1939 byla vládě doručena stížnost (IA4227/II/39) ve věci postupu telefonistky Státního úřadu statistického. Ta spojovala hovor stěžujícího
si adjunkta Špalka s Úřadem říšského protektora. Telefonistka z Úřadu mluvila německy, a protože hovor
přijímající kolegyně ne, odpověděla „okamžik prosím“. Adjunkt Špalek (ve stížnostech říšskému
protektorovi se zásadně podepisující jako Spalek) ovšem trval na svém, že česká spojovatelka pronesla
„Také by mohla mluvit česky“. Vláda se za českou spojovatelku postavila svou odpovědí z 30. května 1939
s tím, že výslech telefonistky tvrzení adjunkta Špalka neprokázal (blíže srov. NA, RP, ka 9, IA-4227/II/39;
IA-789; IA-2502; IA-11416).
439 NA, RP, ka 261, 208J.
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protektor, který byl o situaci zpraven, nařídil vládě, aby toto neoprávněné zatlačování
německého jazyka neodpovídající novým státoprávním poměrům bylo odstraněno.440
Jak je patrno, účelově chápané a snad i úmyslně desinterpretované principy
dvojjazyčnosti v protektorátní správě se brzy ukázaly jako neudržitelné a pro německou
stranu neakceptovatelné. Především fakt, že některé úřady pro Čechy úřadovaly
výhradně v češtině, a množící se případy, kdy české úřady odmítly podání učiněné
v němčině, byly trnem v oku okupační správě. Proto Úřad říšského protektora
vypracoval (v režimu přísně důvěrné) návrh nařízení, aby bylo použití němčiny
v jakékoliv situaci a u jakéhokoliv úřadu povoleno, resp. že každý má právo používat
němčinu ve veřejném životě. V interní analýze Úřadu říšského protektora se ostře
vystupuje proti vládnímu hájení německo-české dvojjazyčnosti a přímo se uvádí:

Jazyk prý tvoří základ svébytného národního života českého národa. Možnost jeho
užití ve veřejném životě je prý proto jeho bytostná výrazová forma. To jsou názory,
které z národně politických i obecně státoprávních důvodů nesmějí být žádným způsobem
následovány. […] Je proto čas vzít v národním boji do rukou nesmírně důležitou zbraň
jazykového práva a stanovit říšským protektorem moudře omezující návrh velkého,
základního nařízení. Text takovéhoto nařízení musí být volen elasticky a v žádném případě
nesmí zhatit cíl dalšího vývoje (jediný německý úřední jazyk – čeština jenom jako lidová
mluva), musí ale podle potřeby poskytovat dostatečné možnosti útoku pro další pronikání
němčiny.441

Protektorátní vláda v reakci na tlak protektora vydala nařízení (z 22. ledna 1941,
č. j. 2655/41 MR), že v protektorátu, protože stojí pod ochranou Říše, musí být vždy
dovoleno použít německý jazyk v ústním nebo písemném styku442 a každý má právo
na to, aby se vůči němu němčina použila.443 Jazykově byla tato legislativní úprava

440

Unberechtigte Zurücksetzung der deutschen Sprache, welche den heutigen staatsrechlichen Verhältnissen,
die einen natürlichen Vorrang der deutschen Sprache im Gesamtgebiet des Deutschen Reiches, und damit
auch im Protektorat, mit sich gebracht haben, in keiner Form gerecht werden. (Oběžník ministerstva vnitra
č. 2896/1941-9 z 19. února 1941).
441 NA, RP, ka 261, I1A-1403, listopad 1940, překlad VV.
442 V německém znění: Mündliche und schriftliche Mitteilungen aller Art sind in deutscher oder in deutscher
und tschechischer Sprache abzufassen. Sie können einsprachig tschechisch lauten, wenn sie ihrem Wesen
nach für eine Person oder einen Personenkreis des tschechischen Bevölkerungsteiles bestimmt sind (§1, odst.
1 citovaného nařízení).
443 V německém znění: Jedermann hat im gesammten öffentlichen Leben ein Recht auf Verwendung
der deutschen Sprache ihm gegenüber (§ 3 citovaného nařízení).
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formulována důmyslně: stanovovala nejen právo aktivní (možnost používat němčinu),
ale na nejobecnější rovině také právo pasivní, tedy silně protičeské (možnost, aby vůči
všem občanům byla němčina použita). Tím došlo k definitivnímu odstranění češtiny
z úředního styku.
Od roku 1941 se vžila praxe, že je možno obrátit se na jakýkoliv úřad jakékoliv
instance a místní příslušnosti v němčině. Na podání v němčině musí být vypracována
odpověď či rozhodnutí v němčině, na podání v češtině může být vypracována odpověď
či rozhodnutí v češtině.444
Protože se němčina v úřední praxi stala nepostradatelnou, ale zároveň všeobecná
znalost němčiny úředníků byla nedostatečná, vydalo předsednictvo ministerské rady
nařízení (č. j. 44453/41MR), aby byl v každém úřadě vždy přítomen jeden úředník plně
ovládající němčinu. Není-li v úřadě nikdo takový, musí být přijat nový zaměstnanec,
aby zajistil jazykovou úroveň všech potřebných překladů. K rozšíření znalostí němčiny
významně přispíval Český spolek pro spolupráci s Němci (Der tschechische Verband für
die Zusammenarbeit mit den Deutschen), který nabízel zadarmo kurzy němčiny pro státní
zaměstnance.
23. května 1940 požádal von Neurath Eliáše, aby zavedl povinné zkoušky
z němčiny pro veřejné zaměstnance (OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 540), a to
do 31. března 1942. Nejpozději do 1. července 1940 měl Eliáš předložit návrh postupu
školení a zkoušek. V půlce července informuje ministr vnitra Ježek Háchu o regulaci
zkoušek: je skeptický, protože se jednalo o věc retroaktivní (vztahovala se na všechny
zaměstnance, nicméně při vstupu do úřadu tato povinnost neplatila), a argumentoval
ztíženými podmínkami, časem i autonomií protektorátu. Proti nutným zkouškám mluvil
i fakt, že německá podání byla německy vyřizována i bez zkoušek.445
Vláda nakonec ustoupila - byla stanovena povinnost českých úředníků (správních
i samosprávných) skládat zkoušku z němčiny, kterou museli vykonat do 31. března
1942. S tím bezprostředně souvisela návštěva jazykových kurzů němčiny, od 1. prosince
1940 povinná pro všechny úředníky i zřízence. Nesložení zkoušky bylo překážkou

444 Blíže k jednotlivým opatřením samospráv srov. např. vnitřní jazykové předpisy města Prahy
z 16. března 1942 (NA, NSM – AMV110, ka 109, 1366). Právě pražské předpisy byly Pfitznerovou zásluhou
daleko tvrdší a daleko silněji protičeské než legislativní akty vlády a protektora. Primátor Říha se je snažil
zmírňovat a Pfitznerovi, svému náměstkovi a vládnímu komisaři ve správě Prahy, naznačoval, že jsou
přespříliš silné, stěží vymahatelné a už vůbec ne kontrolovatelné (např. nařízení, aby se úředníci mezi
sebou bavili výhradně německy).
445 Dopis ministra vnitra Ježka Háchovi z 14. 7. 1940 (cit. dle edice OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 547).
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kariérního postupu, resp. mohlo vést k penzionování nebo propuštění. Totéž se týkalo
i školské jazykové politiky (viz dále). Zkouška se skládala z písemné části (diktát
a napsání žádosti, zápisu, vyřízení nebo překladu, tj. víceméně elementární útvary
administrativního stylu) a z 10–15minutové ústní zkoušky formou rozhovoru mezi
zkoušejícím a zkoušeným o každodenních a služebních tématech (podle zařazení
zaměstnance).446

3.5.2.2. Jazyková krajina

Německo-české označení budov, institucí, ulic nebo dopravních značek bylo
nařízením vlády č. j. 18377/39MR povinné. Germanizace toponym probíhala částečně
spontánně hned po vyhlášení protektorátu, tu ovšem Úřad říšského protektora
neschvaloval, resp. povoloval pouze v nejmarkantnějších případech (srov. výše),
nicméně převažovaly akce řízené, které probíhaly od podzimu 1939 do června 1940.
Výměna značek a označení obcí byla spojena se zavedením povinné jízdy vpravo.
Původně bylo opatření o změně jízdního směru schváleno vládou Česko-Slovenska
10. listopadu 1938 s účinností od 1. května 1939 (opatření č. 275/38). Německá okupace
a vyhlášení protektorátu vlastně posunulo účinnost tohoto opatření o měsíc a půl. Praha
dostala výjimku – kvůli elektrickým drahám provedla změnu provozu k 26. březnu 1939.
S výměnou postavení dopravních značek z levé strany na pravou došlo také k německočeské úpravě jejich jazykového provedení.
Von Neurath si nicméně Háchovi už 13. září 1939 stěžuje, že je Praha víceméně
stále česká a že je nutné přistoupit ke změnám ve prospěch němčiny. Protektor opět
opakuje, že se nejedná o otázku prestiže, ale pouze o to, že Protektorát je část
Velkoněmecké říše, a proto také němčina musí být vždy na prvním místě.447 V reakci
na to vydává protektorátní ministerstvo vnitra 15. září 1939 nařízení (č. 50573/39-9)
zpřesňující nařízení vlády, aby bylo neprodleně přikročeno k tomu, aby veškeré nápisy,
úřední označení atd., pokud se podle usnesení vlády ze dne 25. července 1939 mají díti
oboujazyčně, byly ihned provedeny oboujazyčně tak, že německý jazyk má přednost.
Upozorňuje se, že toto opatření se týká i obcí. Obdobná nařízení (s termínem většinou
do 30. září 1939) vydala i další protektorátní ministerstva, aby byla jazykovými

446
447

Srov. Věstník ministerstva vnitra, 1942: 56nn.
NA, RP, ka 9, I1a-7581, 372/39.
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opatřeními plně pokryta oblast státní správy, samosprávy, silniční dopravy, železnic,
pošt, bankovnictví, hospodářství, školství atp. (tedy komplexní jazykové krajiny).
Všechny správní úřady přitom musely stanovit tzv. pověřence, kteří kontrolovali
dodržování jazykových nařízení v příslušných oblastech.448
O tom, že dvojjazyčná nařízení zasáhla veškeré sféry veřejného života, svědčí
udání, že na jisté poště byl na dveře připevněn nápis Zavřeno. Vycházejíc z platné
legislativy, vydalo ministerstvo dopravy upřesňující nařízení,449 že se předpisy
o německo-českých veřejných nápisech nevztahují samozřejmě pouze na připevněné
orientační nápisy, ale i na vyměňovatelné nápisy.
Prosazení dílčích změn vyplývajících z protektorátní jazykové politiky nebylo
jednoduché. Nové formuláře se musely vytisknout a distribuovat, nové štíty vytvořit,
označení vyměnit atp. V situační zprávě 9. dubna 1940 říšský drážní inspektor
von Neuratha informuje, že doposud byly vyměněny cedulky, nápisy a jiná označení
pouze ve 3.945 ze 7.618 původně československých vagónech, a to kvůli finanční
a logistické náročnosti.450
Jako politicky nebezpečné se ukázaly jakékoliv reminiscence na československou,
resp. prvorepublikovou minulost. Von Neurath proto uložil předsedovi vlády odstranit
do 1. července 1940 veškeré veřejné nápisy (na budovách, pomnících, ale i náhrobcích,
obrazech, mapách, státní znaky, odznaky, sochy, plakáty, razítka, medaile, části
uniforem), které odkazují na minulost, která je nespojitelná se současnými státoprávními
poměry, především se jednalo o odstranění jakýchkoliv zmínek o legionářích a veškerých
atributů čs. nebo čsl.451 Legislativně byl tento požadavek vyřešen oběžníkem
jednotlivých ministerstev a pro oblast veřejné správy a jazykové krajiny oběžníkem
ministerstva veřejných prací (3260/510-40 z 8. června 1940 a 3260/534-40
z 20. června 1940) a ministerstva vnitra (1753-15/5-40) a dále vyhláškami jednotlivých
zemských úřadů (např. v Praze Bienertova vyhláška č. 50663 z 26. června 1940). Tomu,
kdo by neodstranil ze svého nemovitého majetku takovéto reminiscence nebo
by zakázané symboly veřejně nosil, by hrozila pokuta od 10 do 5.000 korun nebo vězení
od 12 hodin do 14 dnů.

448

Srov. jejich seznam v NA, RP, ka 9, I1A-9090, 17. února 1940.
NA, RP, ka 9, P29614-C/1-1940 z 25. června 1940.
450 NA, RP, ka 9, XIE3V32-904/11.
451 NA, RP, ka 9, I1a-545-II, 31. května 1940.
449
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Obrázek 20: Bienertova vyhláška č. 50663 z 26. června 1940 o odstranění veřejných nápisů neslučitelných
s dnešními státoprávními poměry (NA, RP, ka 251).

S velkým

odporem

obyvatelstva

se

střetlo

odstraňování

odkazů

na československou historii na pomnících a náhrobcích (SOBOTA 1946a, 1946b).
Podle nařízení ministerstva vnitra (E-1753-26/6-40 z 26. června 1940) je třeba vymýtiti
z nápisů ony části, jež v jakémkoli náznaku nejsou slučitelny s dnešními státoprávními
poměry. Doporučuje se proto, aby byly ponechány pouze nápisy toho druhu jako „Padlým
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ve světové válce“, „Obětem světové války“ apod. U jmen padlých příslušníků československé
zahraniční armády jest odstraniti označení jejich příslušnosti k této armádě, po případě
označení jejich tehdejší vojenské hodnosti.
Z pohledu jazykové politiky představuje akt odstranění odkazů na minulost
nepřátelské rozhodnutí s emočním dopadem. Němci brali toto opatření jako do značné
míry zadostiučinění za povinnou čechizaci jazykové krajiny na základě série zákonů
a nařízení z let 1920–1921. Rozdíl je však v jejich formulaci.452 Zatímco prvorepubliková
legislativa zůstala u obecné formulace či spíše proklamace, legislativa protektorátní byla
svou konkrétností silně restriktivní. Jestliže bylo nařízení vlády (č. j. 18377/39MR
z 19. srpna 1939) o dvojjazyčnosti protektorátu relativně respektováno, tato dílčí
nařízení o odstraňování všeho s nápisy československý, čs., čsl., legionářský, sokolský atp.
byla prováděna s odporem, resp. pouze částečně a zevrubně. Protektorátní ministerstva,
vláda i prezident byli proto Úřadem říšského protektora často interpelováni právě
ve věci jazykové nápravy veřejných nápisů.453

Obrázek 21: Jazyková krajina protektorátu (HEYDUK – SÝS 2006).

452

Bez zajímavosti není ani fakt, že sankce jsou v prvorepublikové i protektorátní regulaci totožné.
Např. už 2. 7. 1940 urguje von Neurath Háchu, aby se důsledněji zasadil o německo-českou jazykovou
krajinu (OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 545). Navrhuje zároveň přejmenování pražských ulic
(viz dále). Z hlediska jazykového je zajímavý „překlad“ Národní třídy na Volksstraße, protože Nationalby mělo jiné oficiální (dobové) konotace.
453
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Po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy se protičeské kampaně včetně
jazykové politiky začínají přiostřovat. V interním materiálu o nové regulaci jazykového
práva v protektorátu se uvádí: Je na čase vzít do rukou zbraň jazykového práva a právně
stanovit nárok na vládu německého jazyka v česko-moravském prostoru.454 Původní
oficiální deklarovaná koexistence fungování němčiny a češtiny a její pragmatická
dimenze byla vystřídána oficiální konfrontací. Na přelomu let 1941 a 1942 se objevují
na Úřadu říšského protektora stále častější stížnosti na nedodržování jazykových práv
ze strany Čechů. Heydrich si Háchovi stěžuje, že Češi nedodržují nařízení vlády
o povinně dvoujazyčných nápisech, že je Praha stále převážně česká atp. (např. i hotel
Zlatá husa na Václavském náměstí měl v květnu 1942 vývěsní štít pouze v češtině)455.
Ministerstvo vnitra proto vydává 21. února 1942 nařízení sumarizující dosavadní
jazyková nařízení (3991-13/2-42), aby veškeré veřejné nápisy (jedno jestli soukromé
nebo správní povahy) byly buď německé, nebo německo-české. Množství regulací
ukazuje, jak silně byla pociťována nutnost řešit jazykovou otázku protektorátu
a zároveň jak byly oficiální snahy (minimálně co se germanizace jazykové krajiny týče)
neúspěšné.

3.5.2.3. Toponyma a antroponyma

V lednu 1940 byl vydán Amtliches deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen
und Mähren456 jako oficiální jazyková příručka nařizující povinně a výhradně užívat
německé názvy obcí všude tam, kde se jméno obce nachází v německém textu [sic!],
a to jak textu jakéhokoliv žánru (publicistika, administrativa, odborná literatura). Účel
takovéto příručky, která byla vytvořena v rekordním čase necelých čtyř měsíců, byl
zřejmý: prozatímní německo-český paralelismus toponym měl být časem nahrazen
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NA, NSM – AMV110, ka 15, 207, 6, překlad VV.
Blíže srov. dopis říšského protektora pražskému oberlandrátu z 21. května 1942 (NA, RP, ka 261).
456 Die Wiedereingliederung Böhmens und Mährens in den deutschen mitteleuropäischen Raum
hat die natürlichen, ein Jahrtausend alten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen auf allen
Gebieten zu neuem Leben erweckt. Deutscher Mund hat in den vergangenen Jahrhunderten deutsche
Bezeichnungen für die Orte Böhmens und Mährens gestaltet. Unter politischem Druck sind in den letzten
20 Jahren viele dieser Ortsbenennungen aus dem Sprachgebrauch ausgeschieden worden. Sinn und Zweck
dieses Buches ist es, in dem Gebrauch von Ortsnamen für die Zukunft die nötige Klarheit zu schaffen. Diese
Namen sind hier für den amtlichen Gebrauch zusammengetragen und bieten neben
und mit den tschechischen Namen ein Bild des Zusammenlebens der beiden Völker im böhmisch-mährischen
Raum (ADO 1940: 5).
455
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německým monismem. Von Neurath ovšem Háchovi objasňuje důvody vydání Ortsbuchu
jinak:

Jsem přesvědčen o tom, že je tím [Ortsbuchem – pozn. VV] vykonán další krok
k opětovnému nastolení užších politických, hospodářských a kulturních vztahů mezi
Protektorátem a ostatními částmi Říše a k růstu blahobytu obyvatel Protektorátu Čechy
a Morava.457

V důsledku nutnosti vyrobit v co nejkratším čase německé toponymní
ekvivalenty, byly vytvářeny německé novotvary bez historické tradice: Masshaupt –
Krčehlavy, Reuth – Krč, Kehlen – Hrdlořezy, Pibrans – Příbram, Pochmühle – Žampach.
Používání Ortsbuchu se stalo obligatorní výnosem říšského protektora z 16. ledna 1940,
na který navázaly vyhlášky jednotlivých ministerstev, a definitivně bylo stvrzeno
nařízením vlády z 14. března 1940 (č. 124/1940).
Propriálně pojmenovací akt se řídil následujícími zásadami:

Jestliže pro česká místní jména nejsou německé varianty doložené ani v úzu,
ani v historii, je možné je jak vyslovovat, tak psát takovým způsobem, jak žijí v německé
řeči nebo jak jsou Němci vyslovovány. Přitom podle současného zvyku bude měkké e
(ě, vyslovuj je) vytištěno nikoliv jako „je“, ale jako „ie“ (ADO 1940: 10, překlad VV).

Vycházelo se ze starých c. k. rakouských podrobných vojenských map. Nebyla-li
německá varianta daného toponyma nalezena tam, byli kontaktováni Němci žijící
v daném místě, aby se zjistil jejich úzus. Nebyla-li ani tato možnost úspěšná, byla
fonetická

podoba

českého

toponyma

„transkribována“

do podoby

německé,

resp. německým pravopisem. Oproti prvorepublikové praxi došlo opět k silně
restriktivní a autoritářské úpravě omezující jazykovou krajinu a s ní i toponyma.

457

Dopis von Neuratha Háchovi z 16. ledna 1940, NA, RP, ka 9, I1a-32, překlad VV.
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Obrázek 22: Jazyková krajina protektorátu (HEYDUK – SÝS 2006).

Samozřejmě že ne všechny obce se chtěly spokojit s označeními, která jim přiřkl
Ortsbuch. Např. Otrokovice se v prosinci 1939 (z vlasteneckých důvodů) přejmenovaly
na Baťov. V lednu 1940 Ortsbuch obnovil původní Otrokowitz/Otrokovice. Následující
žádost o změnu názvu na Batiau/Baťov Úřad říšského protektora z pochopitelných
důvodů zamítl.458
V některých geograficky sporných případech byly do příručky protektorátních
obcí zařazeny také obce sudetské, tzn. toho času říšské. Starosta Českých Chalup (okres
Budějovice) Josef Tancer se proto obrátil dopisem přímo na říšského protektora,
aby byla jeho obec začleněna do území protektorátu. Nutno podotknout, že dopis napsal
česky, opatřil ho prvorepublikovým úředním razítkem s českým lvem:

Dle úředního lexikonu „Amtliches Deutsches Ortsbuch für Protektorat Böhmen
u Mähren“ vydaného panem protektorem svob. pánem v. Neurath jest osada České Chalupy
(obec Nová Ves.) na str. 27 č. 46 vedená jako součást Protektorátu Čechy a Morava. Proto
prosime o odvoláni obsazení německými orgány a uvolnění hranic mezi námi
a Protektorátem a tím umožnění hospodářského a společenského života zdejšího
českého obyvatelstva.459

458
459

NA, RP, ka 9, XI3V32, 15. února 1940 a I1a294, 29. února 1940.
NA, RP, ka 9, 73693, 20. března 1940.
239

Provokativní žádost byla pochopitelně zamítnuta, Ortsbuch byl opraven
a starostovi Českých Chalup zaslána důrazná stížnost na porušování jazykových
nařízení.460
Sídla byla přejmenována oficiálně na základě Ortsbuchu, ovšem ulice měnily
název podle uvážení místní správy. Osobnosti československé historie byly nahrazeny
německými, často pro místní obyvatele neznámými. Na popud Úřadu říšského
protektora byl začátkem dubna 1940 vypracován seznam pražských ulic, které bylo
třeba přejmenovat. První pražskou ulicí, která změnila své jméno, byla Pelléova.461
Od 1. července 1940 (kdy vstoupila v účinnost řada vyhlášek nařizujících povinnou
germanizaci toponym) nesla název Třída generála Roettiga462 (UHLÍŘ 2008: 364). Do půl
roku měla Praha např. ulici Schwerinovu463 (Vinohradská), Kirchmayerovu464
(Fügnerova,465 nyní V Holešovičkách), Norimberskou (Pařížská), Říšské náměstí
(náměstí Míru), Vltavské nábřeží (Masarykovo nábřeží), Mozartův most (Palackého),
Dienzenhoferův most (Jiráskův), Hlavní nádraží (Wilsonovo), Hybernské nádraží466
(Masarykovo) atd. (UHLÍŘ 2008: 368, BUBEN 1946a). Tento trend vyvrcholil roku 1942
přejmenováním Rašínova nábřeží na nábřeží Karla Lažnovského467 a Vltavského nábřeží
na nábřeží Reinharda Heydricha.
Antroponyma byla regulována v souvislosti s možností přihlásit se k německému
občanství. V únoru 1941 bylo vydáno nařízení říšského protektora, podle kterého
si osoby, které se přihlásily k německé národnosti, mají své křestní jméno i příjmení
poněmčit. K nařízení byl připojen také seznam „doporučených“ německých jmen
a pravidla transkripce (KRÁL 1957: 48).
Oblast českých matrik však byla jazykově regulována až poměrně pozdě. 31. října
1942 vydalo ministerstvo vnitra oběžník (3991-27/9-42-I), kterým ukládá vydávat
460

NA, RP, ka 9, II-2530/40, 3. května 1940.
Divizní generál Maurice César Joseph Pellé (1863–1924), šéf francouzské vojenské mise
v Československu, v letech 1919–1921 náčelník hlavního štábu československé branné moci.
462 Generál infanterie Otto Roettig (1887–1966), jeden z generálů velících obsazování Česko-Slovenska
(15. března 1939), později vyznamenán za obsazení Dánska.
463 Generál Kurt Christoph von Schwerin (1684–1757), generál Friedricha II., vyznamenal se v bojích
s Marií Terezií.
464 Georg Kaspar Kirchmaier (1635–1700), německý polyhistor [sic! rozpor Kirchmaier a Kirchmayer].
465 Jindřich Fügner (1822–1865), jeden ze zakladatelů Sokola, jeho první starosta.
466 V interním dopisu z 20. prosince 1939 mezi prvním oddělením a oddělením pro dopravu Úřadu
říšského protektora se dočteme: Da nach dem letzten Ferngespräch mit Ing. Zankel noch Zweifel bestehen,
ob Hybernbahnhof mit y oder mit i geschrieben werden soll, bitte ich um möglichst baldige Mitteilung,
welches die endgültige Schreibweise sein soll (NA, RP, ka 9, I1a-9359).
467 Šéfredaktor Českého slova, kolaborující novinář, zemřel v souvislosti s tzv. chlebíčkovou aférou,
otráven s největší pravděpodobností na příkaz předsedy vlády Eliáše.
461
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všechny listiny sloužící k průkazním úkonům (rodné, křestní, oddací listy, průkazy
o protektorátní příslušnosti, o domovském právu) pouze německy nebo německo-česky.
Zápisy do matrik se mají dít německy pro německé státní příslušníky a německy a česky
u ostatních. Při dvojjazyčných zápisech bylo nařízeno překládat také křestní jména.
Za tímto účelem byl vytvořen česko–německý, a kde to nebylo možné, pak česko–
latinský překladový seznam nejobvyklejších křestních jmen (věstník ministerstva vnitra
11526/41-9).468 Ženské příjmení v německé varietě bylo zakázáno přechylovat.469
Povinné byly např. následující překlady: Antonín – Anton, Blažena – Beatrix, Bohumil –
Gottlieb, Linhart – Leonhard, Ota – Otto, Bohdan – Theodor, Oldřich – Ulrich atp.

3.5.2.4. Pravopis, písmo a jejich ideologizace

Oficiální německé texty publikované na území protektorátu byly stejně jako
v jiných částech Říše (na rozdíl od vnitřních dokumentů pracovní povahy) tištěny
v kurentu. Právě odlišné grafické, resp. typografické soustavy pro češtinu a němčinu
ještě zdůrazňovaly efekt odlišení podmanitelů a podmaněných.
Jazykově typologická odlišnost němčiny a češtiny byla příčinou mnoha návrhů,
které se snažily tuto rozdílnost zdůraznit také jiným typem písma: sami Němci
považovali překládání, počešťování a vůbec skloňování německých substantiv
z politické oblasti za dehonestující. Úřad říšského protektora vypracoval návrh nařízení,
aby se jedinečná a výhradně německá substantiva jako Führer, Reichskanzler, Deutsches
Reich, Reichsprotektor nebo Protektorat Böhmen und Mähren nepřekládala a aby se také
v českém textu tiskla výhradně frakturou. Návrh počítal s tím, že deklinační koncovky
budou sice vytištěny, ale pro odlišení od německých substantiv budou vytištěny
antikvou.470 Státní podtajemník von Burgsdorff K. H. Frankovi oponoval s tím, že by naši
němečtí soudruzi z těchto nepřípustných změn [deklinace – pozn. VV] ve jménech,

468

Ve spise, na základě něhož byl oběžník ministerstva vnitra připravován, je obsaženo celé množství
dalších jmen, která však nebyla zveřejněna. Lze se domnívat, že z obavy, že by vyvolala protiněmecké
nálady. Byly navrhovány např. následující překlady: Pravoslav – Justus, Přemysl – Euthymius, Slavibor –
Quido, Slávka – Klara, Slavoj – Robert, Slavomil – Ludolf, Slavomír – Ehrenfried, Smil – Eusebius, Soběslav –
Meinhard atp. (NA, NSM – AMV110, ka 12, 158, 24).
469 Při přenášení českých rodinných jmen, které mají tvar ženského rodu, jest vždy směrodatný tvar rodu
mužského (kupř. Marie Novák, Krejčí, Jirků, Černý atd.) (Věstník ministerstva vnitra, 1941: 120; 1942: 358).
470 NA, RP, ka 261, IA3818, 27. června 1939.
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která jsou pro naše národní cítění zvláště cenná, mohli být popuzeni, a proto šel ve svém
návrhu ještě dál a navrhl zákaz jejich deklinace.471
Vláda se proti návrhu nařízení ohradila (č. 16233/39MR z 22. července 1939):

S hlediska jazykového nelze pokládati německá označení, uvedená v nótě úřadu
pana říšského protektora, za jedinečná, t.j. za taková, pro něž by nebylo v českém jazyce
výrazů plně vystihujících dotčená označení německá. Do jisté míry jest jedinečným výrazem
„Führer“, ač i české označení „Vůdce“ vystihuje v každém směru speciální význam výrazu
německého.

Obecné vnímání německých slov s českými koncovkami vláda charakterizuje jako
bizarní a uvádí možné případy neshody gramatického rodu: „Regirerung“ (v originálu
femininum), „nařízení Regierungu“ (česká deklinace podle koncového konsonantu, tedy
maskulinum). Upozorňuje na těžkou srozumitelnost takového makarónského textu:

Toto

nebezpečí

und Reichkanzler

uložil

ilustruje

zajisté

Reichsregierungu

názorně

tento

příklad:

/Reichsregierunze/,

„Der

Führer

po

dohodě

aby

s Reichsprotektorem in Böhmen und Mähren nařídil /nařídila/ Oberlandratům
Protektoratu Böhmen und Mähren, by od osob, které mají jmění na území Deutschesu
/Deutschesního/ Reichu mimo oblast Protektoratu Böhmen und Mähren požadovali
výkaz...“.

Ad absurdum by takovéto nařízení znamenalo, že by byl Protektorát Čechy
a Morava jediným státním útvarem na světě, který by nesměl býti oficielně označován
v jazyku svých státních příslušníků, t.j. v jazyku českém (16233/39MR). Vládní
protiargumenty byly jak národní, pocitové a hodnotové, tak čistě jazykové (odlišný
strukturní typ češtiny a němčiny) a formální (náročnost na sazbu textu, který míchá
antikvu s frakturou). Vláda protektorovi doporučila od jeho požadavku odstoupit.
10. října 1939 požádal K. H Frank o konzultaci lingvisty, kteří znají duši českého
lidu.472 Stanovisko vypracoval Ing. Anton Zankl,473 referent a v letech 1940–1945
vedoucí referátu IV-2 Úřadu říšského protektora pro propagandu, němectví, literaturu,
471

Dopis von Burgsdorffa K. H. Frankovi z 29. července 1939, NA, RP, ka 261.
NA, RP, ka 261, I1a-7023.
473 Prameny mlčí o tom, zda některý český lingvista v této věci konzultace skutečně poskytl.
472
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film, hudbu, výtvarné umění a výzkum veřejného mínění. Zankl důkladně analyzoval
předložený návrh a nakonec ho odmítl. Důvodem mu byla především hrozba
nesrozumitelnosti textů, jejich nedůstojnost a možné parodování. Podotýká třeba,
že Češi vyslovují záměrně krátce poslední vokál v německém Protektorat, v lokálu
dle návrhu nařízení by tvar Protektoratě mohl znít jako Protektor-Ratte (Ratte – krysa).
Zankl svou zprávu uzavírá otázkou: Kdo bude schopen s tím něco udělat, když bude lid
dělat vtipy s krysami?474

Obrázek 23: Zanklova ukázka dopadu návrhu říšského protektora o nepřeložitelnosti některých slov
(NA, RP, ka 261, nedatováno).

K. H. Frank se Zanklovými závěry plně souhlasil, nicméně podotkl, že se nějak
musí ošetřit používání slova Führer: aby byl překládán jako vůdce, lépe Vůdce, nikoliv
jako řídící nebo vedoucí, k čemuž by prý špatný překlad z němčiny údajně mohl
svádět.475

474
475

NA, RP, ka 261, Vermerk, nedatováno.
NA, RP, ka 261, I1b-364/39.
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16. listopadu 1939 státní podsekretář von Burgsdorff oznamuje stažení návrhu
o „nepřeložitelnosti některých slov“.476 Reakce obyvatelstva na sebe i přes stažení
návrhu nenechala dlouho čekat. 22. listopadu byl Úřadu říšského protektora zaslán
anonymní dopis v češtině (opět se jednalo o porušení jazykových nařízení):

[...] učiňte, aby úřední dvojjazyčné vyhlášky neznešvařovaly češtinu slovy
n e p ř e l o ž e n ý m i , neboť čeština nemá slov n e p ř e l o ž i t e l n ý c h . Činí-li se tak,
vyvolává to dojem, že není vzdělaných a povolaných Němců, kteří by ovládali češtinu dobře,
tak jako dobře ovládají němčinu, zvláště na místech zodpovědných. [...] Neboť na těchto
vyhláškách neběží ani o češtinu ani o němčinu (pokud jde o českou půli vyhlášky), je to
zkomolená čeština, (jakoby ten, kdo to psal, neuměl ještě dobře tuto řeč a pomáhá
si užíváním své řeči), a je na druhé straně výsměch němčině, neboť to vypadá, jako by
si někdo nevěděl rady a vypůjčil si slova německá, nebo jako by se němčině vysmíval. Neboť
co jiného než-li zkomolenina a výsměch je toto? [...] Vždyť tím ponižujete sami sebe,
a žádáte od nás, abychom Vás ctili [...].477

Otázky o poměru antikvy a fraktury končí povinným zavedením antikvy
i do německých textů v lednu 1941. Hlavním důvodem byla nedostatečná (hlavně
mezinárodní) znalost fraktury mezi obyvatelstvem, nejednotná grafická podoba a také
preference antikvy u komunikační techniky (většina psacích strojů, telegrafy, kódovací
přístroje atp.).
Snahy zasáhnout do české ortografie trvaly nadále. Německá správa si ale
uvědomovala, že prosadit zásahy do jazyka do praxe je neobyčejně obtížné, protože působí
silně politicky (NA, RP, ka 261, I1a-1748). Po odeznění ideje „nepřeložitelných slov“
přišlo první oddělení Úřadu říšského protektora s tím, že když budou i německé pojmy
a termíny překládány do češtiny, mělo by být zřejmé, že se vztahují právě k německým
denotátům. 4. března 1941 bylo vládě uloženo, aby se překlad německého Führer psal
důsledně s velkým počátečním písmenem, tedy Vůdce.478 Provedení nařízení bylo
ponecháno na jednotlivé rezorty (blíže srov. např. DOLEŽAL 1996).
476

Následovaly ovšem další diskuse, návrhy a konzultace, např. s německým vedením polského
generálního gouvernmentu. Jakmile se ale von Neurath i K. H. Frank přesvědčili, že jazyková nařízení
platná v Protektorátu jsou daleko tvrdší než ta polská, rozhodli se definitivně opustit ideu
„nepřeložitelných slov“ (NA, RP, ka 261, I1A-1748, 4. března 1941).
477 NA, RP, ka 261, 67388.
478 NA, RP, ka 261, I1a-1748.
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Užívání slova „vůdce“ /s malým začátečním písmenem/ k označení určitých funkcí
budiž co nejvíce omezeno. Pokud se toto slovo vyskytuje ve složených německých výrazech,
jako na př. „Gruppenführer“ a pod., budiž do českého jazyka překládáno slovem „vedoucí“,
stejně jako slovo „Leiter“. Není však námitek proti užívání takových složených výrazů,
které se všeobecně vžily /na př. strojvůdce/ (nařízení ministerstva vnitra z 22. července
1941 19936/1941-9).479

3.5.3. Škola – jazyk – ideologie
Nacistické plány s českou školskou politikou nebyly jednotné a oscilovaly
od úplné likvidace českého školství přes ponechání základního školství v češtině
až po selekci české elity pro německou výchovu (BARTOŠ 1978: 110). Dominance
němčiny však byla nepřímo schválena, přijata a různou měrou realizována.
Např. v tzv. dokumentu Grundplanung O. A.480 vypracovaném SdP jako potenciální
strategie pro řešení československé otázky se uvádí:481

Proto je třeba potlačit český jazyk. Je v německém zájmu, aby úplně zmizel.
Při bojových opatřeních je však rozhodující správný taktický postup. Zejména o vyhlazení
jazyka - jakožto programu - by se nemělo vůbec mluvit. Rozdrtíme české národní
uvědomění tím spíše, čím bude mít nepřítel menší možnost svádět s námi pouhý zápas
o jazyk. Nesmíme přeceňovat činitele jazyka, pokud jde o jeho význam pro národní
společenství […]. Němčina je jediným veřejně platným jazykem. Veškeré české školství
a osvěta se až na další uzavírají. […] Zásadně existuje jen německé školství, a to
od mateřské školy až po vysokou školu. Nová úprava výuky zeměpisu a dějepisu
se zvláštním zdůrazňováním dějin Čech jako dějin říšských (cit. v českém překladu
dle KRÁL 1961: 31–38).

479

Jestliže se měl překlad slova Führer psát výhradně s velkým písmenem a zároveň se mělo omezit
užívání slova vůdce s malým počátečním písmenem, pozbývá tato regulace smyslu, protože distinkce vůdce
– Vůdce je vzhledem k minimálnímu výskytu nedostatečná, a proto se jakákoliv regulace jeví jako
redundantní.
480 Dokument je nedatován (patrně z léta 1938), nesignován, což může snižovat jeho hodnověrnost
(srov. KRÁL 1961: 29nn., KRÁL 1962, KURAL 2000, ZIMMERMANN 2001: 244, ČELOVSKÝ 2002).
481 Srov. např. také karlovarské požadavky SdP z 24. 4. 1938 (např. v edici ČAPKA 2003: 98).
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Politika Heim ins Reich plánovala masivně využít pro politické účely právě
školství (srov. např. KRÁL 1957). Politický význam vzdělanosti si německé velení jasně
uvědomovalo. Bylo mu také zřejmé, že je nutno najít v jistém ohledu shodu
mezi nacionalismem říšským a pozůstatky nacionalismu českého – druhorepublikového.
Ve zprávě zmocněnce říšské branné moci u říšského protektora z 12. července 1939
se uvádí:

Na druhé straně se nepodobá pravdě, že by bylo lze tisíciletý český nacionalismus
zatlačit do pozadí nebo dokonce odstranit vnější germanizací. Naopak: tím by se nenávist
proti Němcům povýšila na mýtus české duše. A česko-slovanská [sic!] duše vydrží jakýkoliv
útisk a přece neodumře, pokud žije ve velkém českém společenství a pokud je jím vedena.
Existuje jen jedno řešení: rozpustiti české společenství místně i duchovně a zaříditi,
aby především jeho vedoucí vrstva [inteligence – pozn. VV] zmizela z prostoru Čechy
a Morava. Česká inteligence je nesmiřitelným nepřítelem Německa (cit. v českém překladu
dle KOŇÁK 1959: 9–10).

Odstoupením Sudet došlo v tzv. druhé

republice k závažným sociálně

geografickým změnám.482 Migrace obyvatelstva se dotkla také škol a školské správy.
Menšinové školy v pohraničí byly ihned zrušeny stejně tak jako střední školy,
u obecných a měšťanských škol však panoval nestejný postup. Tyto školy se buď
změnily na německé, nebo dobíhaly v následujících ročnících (tzn. nepřijímaly nové
žáky), každopádně veškeré pohraniční české školy všech stupňů byly různou intenzitou
postupnými kroky rušeny (BARTOŠ 1978: 110). Celkem přišlo do vnitrozemí téměř
8.000 přebytečných učitelů (BOSÁK 1969: 16).483 Zůstavší české obyvatelstvo muselo
navštěvovat školy německé (DOLEŽAL 1996: 39), především školy gymnaziálního typu

482

Pro Mnichov a následný vývoj se stalo bernou mincí sčítání z roku 1910 – bylo záměrně použito
metodologie sčítání s jazykem obcovacím (Umgangssprache), nikoliv rodným (rozdíly srov. např. ZAJÍČEK
1946: 88nn.). Tato strategie ještě více zasáhla do sociálního a demografického vývoje protektorátu
a Sudet.
483 Pro úpravu objemu nezaměstnaných učitelů a zaměstnanců veřejné správy vláda přistoupila 21. 12.
1938 k nařízení č. 379 a 380. Bylo zakázáno dva roky přijímat nové zaměstnance a staré povyšovat.
Penzionováni mohli být dle potřeby všichni muži nad 55 let a ženy nad 53 let. I přes provedení těchto
opatření bylo v květnu na 2.400 nezaměstnaných učitelů (BOSÁK 1969: 18).
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pak byly přesunuty do měst na území protektorátu, ovšem českému obyvatelstvu nebylo
obvykle dovoleno překračovat denně hranici a navštěvovat je.484
V roce 1941 navštěvovalo v Sudetech německé obecné školy 32.885 dětí, jejichž
oba rodiče byli Češi a 9.887 dětí s jedním rodičem Čechem (z celkového počtu 276.571),
měšťanské školy 890, resp. 970 dětí (z celkového počtu 50.914) (BARTOŠ 1978: 187).
Statistiky sice nedělí školy na české a německé, nicméně jasně ukazují, že české děti
nebyly ke vzdělání připuštěny – v Sudetech činil podíl českých dětí na celkovém počtu
žáků měšťanských (hlavních) škol pouze 1,7 %, přestože počet Čechů v pohraničí
dosahoval 10 %. Demografickému složení odpovídal počet dětí pouze na školách
obecných (v souladu s říšskou a protektorátní školskou politikou ve vztahu k Čechům).

3.5.3.1. České a německé školy v protektorátu

České protektorátní školství bylo vystaveno silnému německému tlaku
a represivním opatřením. Počty škol, studentů i českých učitelů byly limitovány, chápány
jako symbolická hodnota, stávaly se nástrojem kázně, anebo paralýzy české národa,
jak jeho cukru, tak jeho biče. Školství nehrálo natolik roli v individuálním, jako spíše
kolektivním, státním nacionalismu. Nacisté se rozhodli jazykovou situaci změnit
prostřednictvím významných zásahů do školské soustavy a školské správy. Nešlo totiž,
jak podotýká Černý, o to likvidovat Čechy do posledního. Běželo o konverzi české etnie
ve fyzický nástroj německého úmyslu, redukovat ji na pouhou hmotu, čirou pomocnou sílu,
technickou pomůcku, o sobě slepou a bez autonomního smyslu a vlastního záměru (ČERNÝ
1992: 222).
Už 25. dubna 1939 si Hácha stěžoval von Neurathovi, že nebyla zachována
autonomie školské správy a uvádí příklad 25 českých obecných škol, které byly zavřeny,
přestože se nacházely v okresech s českou většinou nebo minimálně 20% menšinou
(OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 427). Spontánně byly zabavovány školní budovy
pro potřeby vojska nebo jiných složek říše. Např. v Praze bylo z 213 budov obecných
a měšťanských škol zabaveno 62, sedm dalších obsadily školy německé, a tak se

484

Ještě během roku 1938/1939 se podařilo přesunout reálná gymnázia z Litoměřic do Terezína,
z Prachatic do Vodňan, z Trutnova do Úpice, z Hustopeče do Židlochovic, z Nového Jičína do Frenštátu
pod Radhoštěm a z Českého Těšína do Frýdku, z Liberce byla do Prahy přesunuta Státní průmyslová škola
chemická (GEBHART – KUKLÍK 2004: 204)
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ve zbylých českých školách učilo „na dvě směny“, popř. se pro výuku používaly
alternativní prostory.485
Široce pojatou společenskou výchovně-vzdělávací funkci měla plnit pro veškeré
české obyvatelstvo v protektorátu pouze škola obecná, další stupně byly chápány jako
exkluzivní (měšťanské školy se proměnily na tzv. školy hlavní,486 výběrové, nikoliv
„běžné“) a mělo na ně postoupit maximálně 35 % žáků škol obecných,487 na střední školy
maximálně 10 % (MORKES 2005: 11).488
Rušení českých škol bylo kompenzováno zvyšováním kapacity českých tříd.
Frank dopisem z 2. dubna 1941 Eliášovi „doporučoval“ novelizovat malý školský zákon,
aby počet dětí na obecných školách mohl vzrůst na 50, na měšťanských na 60 v jedné
třídě. Hlavním argumentem byla úspora nákladů na učitelském sboru i místností
prostřednictvím odstraňování paralelních tříd. Rovněž nařizoval jednotřídky s méně
než 20 dětmi v oblastech s německou většinou bez náhrady zrušit. Pro ušetření nákladů
prosadil zvýšení učitelských úvazků (na obecných školách pro muže učitele na 30 hodin,
pro ženy učitelky na 28 hodin, na měšťanských školách na 28, resp. 26 hodin týdně)
(OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 602, KRÁL 1957: 43).
Celkem bylo v protektorátu zrušeno 243 obecných škol (z 5.710 v roce
1938/1939 jich zbylo 5.467 v roce 1944/1945) a 21 českých měšťanských (hlavních)
škol (z 1118 jich zbylo 1097) (BLAŽEK 1946: 48, BRANDES 2000: 196). Průvodním

485

Kvůli nedostatečným kapacitám bylo nařízením vlády č. 98 z 16. 6. 1939 povoleno navýšit kapacitu
obecných a měšťanských škol až na 45 žáků. Nařízení platilo pouze pro školní rok 1939/1940
(srov. Věstník MŠANO 1939: 249), nicméně v srpnu 1940 bylo prodlouženo i na rok následující
(srov. Věstník MŠANO 1940: 212). Pro německé obecné a měšťanské školy platilo i nadále (nařízení vlády
z 15. května 1941).
486 Přejmenovány na základě výnosu MŠANO z 27. 8. 1941 č. 105.179-1, o přeměně označení „měšťanská
škola“ na označení „hlavní škola“.
487 Es dürfen also in Zukunft nicht mehr nahezu alle Volksschüller aus der abgebenden Volksschulklasse
in die I. Klasse der Bürgerschule übergehen, wie es an vielen Orten üblich geworden ist, sondern höchstens
35 %, für eine Übergangszeit von 2 Jahren höchstens 40 %. Die nicht aufgenommenen Schüler haben ihrer
Schulpflicht in der Volksschule zu genügen. Hand in Hand mit dieser Umgestaltung muss unbedingt
eine Verminderung der Zahl der tschechischen Bürgerschulen gehen (dopis Franka Eliášovi z 2. 4. 1941,
cit. dle edice OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 603).
Tento princip se včlenil do nařízení vlády č. 300 z 14. srpna 1941, o nové úpravě obecných a měšťanských
škol (srov. Věstník MŠANO, 1939: 282): Obecné školy s českým vyučovacím jazykem se upraví tak,
aby umožňovaly splnění povinné školní docházky zpravidla v celém jejím rozsahu (§ 1). Měšťanská škola
s českým vyučovacím jazykem je školou výběrovou. Je čtyřtřídní a připojuje se k čtvrtému postupnému
ročníku obecné školy (§2).
488 V důsledku přijatých reorganizačních opatření se počet žáků hlavních (měšťanských) škol snížil
od školního roku 1941/1942 do konce okupace o 39 % (z 313.138 na 190.506), ale nárůst na obecných
školách činil pouze 6 % (z 550.393 na 587.794 žáků) (DOLEŽAL 1996: 52).
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jevem záboru pohraničí a snižování počtu škol a žáků byla také nezaměstnanost
stávajících učitelů, podle odhadů 6.000 z 20.000 (srov. ZAJÍČEK 1946).489

130

133

9217

362

24260

894

5710

654515

5467 18768

587794

16379

německých

obecných škol

tříd

1944/1945

1938/1939

1944/1945

1938/1939

1944/1945

českých

1938/1939

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

žáků

Graf 26: Obecné školy v protektorátu (BLAŽEK 1946: 48, KRÁL 1957: 44, BRANDES 2000: 196).
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489

Srov. nařízení vlády č. 379 z 21. prosince 1938, o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné
správě, nařízení vlády č. 28 z 24. února 1939, jímž se přechodně upravují náhrady stěhovacích výloh
státních zaměstnanců a učitelů národních škol, jakož i některé otázky náhradních služebních výloh
(součástí Věstníku MŠANO, 1939: 22, 128) apod.
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Dosavadní systém středních škol gymnaziálního typu byl redukován pouze
na dva typy ústavů – na gymnázia a reálná gymnázia.490
Frank se obrátil na Eliáše ve věci počtu středních škol dopisem z 15. srpna 1940
(OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 560–561), v němž uvedl, že se protektorátní střední
školství nachází v nezdravém rozbujení,491 protože celkový počet středoškoláků
(94.717 v roce 1939/1940) je údajně sociálně a hospodářsky neúnosný.492 Střední škola
musí být důrazně výběrová, a proto Frank navrhuje ihned zrušit 5 gymnázií (Frenštát
pod Radhoštěm, Terezín, Úpice, Vodňany, Židlochovice). Přísně zdůrazňuje, že počet
středoškoláků nesmí stoupat, ale naopak – klesající počet má být důkazem vzrůstající
kvality středního školství a jeho místa ve školské soustavě odpovídajícího říšským
standardům. Stejně tak přechod na vyšší stupeň střední školy měl být znesnadněn.
Takovýto příkaz byl značně ošemetný a nebylo diplomaticky snadné najít kompromis
mezi jazykovou situací a německými požadavky.493 Zdánlivou ministerskou nečinnost
urgoval Frank dalším dopisem 17. září 1940.494
Od podzimu 1940 tak bylo stanoveno, že počet středoškoláků nesmí přesáhnout
10.093 studentů, což byl stav předchozího školního roku (DOLEŽAL 1996: 53). Celkem
existovalo ve školním roce 1939/1940 159 českých středních škol,495 v roce 1940/1941

490 Po vzoru říšského školství byla reálná gymnázia označena jako tzv. normální typ střední školy,
gymnázia jako zvláštní, určený výhradně pro chlapce (DOLEŽAL 1996: 54, PASÁK 1978: 236). Bylo
tak provedeno výnosem MŠANO z 6. 8. 1941 č. 98.445-1, o změně v organisaci středních škol s českým
jazykem vyučovacím.
491 An Hand einer Statistik, die mir das Ministerium für Schulwesen und Volkskultur auf meine Anforderung
hin vorgelegt hat, habe ich festgestellt, dass das tschechische Mittelschulwesen des Protektorats sich in einem
Zustand völlig ungesunder Ausweitung befindet (dopis Franka Eliášovi z 15. 8. 1940, cit. dle edice
OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 560).
492 Hier tritt ein sozial und wirtschaftlich untragbarer Uebelstand in Erscheinung, der auf dem Wege einer
durchgreifenden Reform beseitigt werden muss (dopis Franka Eliášovi z 15. 8. 1940, cit. dle edice
OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 560).
Průměrný počet žáků ve třídě na české střední škole byl 39,7, na německé 28,4. Obdobné rozdíly jsou
dokázané také v primárním vzdělávání: na obecné škole 34,8/25,4 a na měšťanské 38,7/27,8.
493 Ministerstvo školství v mezičase vypracovalo rozsáhlou zprávu, proč nelze žádosti vyhovět.
Argumentovalo záborem pohraničí a ztrátou 35 českých středních škol a 8 učitelských ústavů a migrací
8.257 studentů z pohraničí, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny do Protektorátu (BOSÁK 1969: 34).
494 Sám von Neurath urgoval u generála Eliáše řešení situace středního školství dopisem z 27. června 1941
(OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 615). Kromě dříve zrušených gymnázií v něm požadoval zrušit také
to v Jevíčku, Lipníku a dvě řádová gymnázia v Praze a jedno v Brně. Von Neurath argumentoval především
nutnou sociální restrukturalizací protektorátu: Wie ich bereits […] zum Ausdruck gebracht habe, muss
unter allen Umständen etwas Durchgreifendes geschehen, um das von Jahr zu Jahr anwachsende
intellektuelle Proletariat innerhalb der tschechischen Bevölkerung plannmässig abzubauen und dafür der
breiten Masse des tschechischen Volkes in Anpassung an die erweiterten und anderartigen
Lebensmöglichkeiten des Grossdeutschen Reiches das Tor zu öffnen (cit. dle edice OTÁHLOVÁ –
ČERVINKOVÁ 1966: 615).
495 Vlastně se jednalo o 162 českých středních škol, ale tři z nich neměly vlastní prostory, a proto musely
být přičleněny k jiným ústavům (BOSÁK 1969: 35).
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byl jejich počet snížen o 7, 1941/1942 o dalších 17, 1942/1943 o 8 a v roce 1943/1944
o 9 škol, tj. z původních 159 zůstalo v roce 1944 pouhých 118 (BRANDES 2000: 198).496
V důsledku těchto změn počet českých studentů gymnázií v jednotlivých školních rocích
1938/1939 – 1944/1945 vytrvale klesal až na pouhých 40 % původního stavu (100.183,
94.690, 90.485, 76.839, 56.969, 49.663, 40.665 – MORKES 2005:497 15).498
Počet studentů byl snižován nejen uzavíráním škol a stanovováním maximálního
počtu studentů (numerus clausus pro primu 40 dětí), ale zároveň byly využívány
závěrečné zkoušky – do vyššího ročníku na středních školách nesmělo projít 25–30 %
studentů. Ve zbylých českých středních školách musel být počet paralelek snížen o jednu
třídu, do pátých tříd (tzn. na vyšší stupeň) bylo dovoleno přijmout jen 35 žáků, od sexty
jen 25 (BOSÁK 1969: 36). Následně byly také zakázány opakovací třídy a opravné
zkoušky, aby byl „inteligenční filtr“ dostatečně hustý. Obdobně bylo také „doporučeno“,
aby minimálně 20 % maturantů zkoušku dospělosti nesložilo.499 Přestup žáků
z měšťanských škol na střední školy (na vyšší stupeň) nebyl dovolen. Celkově mělo být
dosaženo toho, aby se počet studentů prvních ročníků ve školním roce 1941/1942 snížil
na polovinu (z 11.088 uchazečů na 4.480).500 Hácha i Kapras intervenovali u von
Neuratha, ale neúspěšně (BOSÁK 1969: 39).501
Je však nutno poznamenat, že odborné a průmyslové školy byly protektorátní
správou podporovány, protože dodávaly potřebně kvalifikované síly pro válečný
průmysl. Moravec měl v plánu zvrátit stávající poměr odborných a „všeobecných“
středních škol z 1:3 na 2:1 (MORAVEC 1943: 112).502

496

V Praze bylo k počátku školního roku 1941/1942 zcela zrušeno sedm středních škol, v Čechách
16 v postupném režimu neotevírání prvních ročníků (MRÁZEK 1946: 42).
497 Údaje se od Doležala (1996: 54) liší pouze marginálně.
498 Např. v Praze studovalo střední školu v roce 1938 24.336 studentů, v roce 1944 10.102 (MRÁZEK
1946: 42).
499 Jednalo se o dopis proslulého inspektora Wernera z 13. května 1942 zaslaný všem předsedům
maturitních komisí. 20 % maturantů nesmělo prospět právě v němčině (BOSÁK 1969: 41).
500 Srov. např. analýzu SS Hauptsturmführera Fischera pro Franka z 24. 5. 1941 (ČELOVSKÝ 2002: 286).
501 V Háchově přípravě na jednání s von Neurathem 18. 9. 1941 stojí: Množí se totiž v poslední době
příznaky, že orgány říše hodlají zasahovati do sfér, které nesouvisí nijak s válečnými poměry. Tyto zásahy
vyvolávají dojem, že se snad pomýšlí na postupnou likvidaci svébytnosti našeho národa (cit. dle edice
OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 625). Ke Kaprasovi srov. např. TOMEŠ 2003.
502 Po podpoře tzv. praktického zaměření středních škol volali také čeští nacionalisté. Ještě 21. února 1939
premiér Beran prohlásil: My potřebujeme, aby školy vychovávaly k praktickému životu […] proto se musí
školství přetvořit tak, aby se lidé hrnuli do praktických povolání, a ne aby vyrůstal studovaný proletariát
bez existence, otrávený životem v osmnácti letech (GEBHART – KUKLÍK: 2004: 205).
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Graf 28: Střední školy gymnaziálního typu v protektorátu (BLAŽEK 1946: 48, KRÁL 1957: 44, BOSÁK 1969: 41, BRANDES 2000: 196).
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Německé vysoké školy měly být na základě Hitlerova nařízení z 2. srpna 1939
převedeny k 1. září 1939 pod říšskou správu, a to s veškerým svým majetkem (VOJTÍŠEK
1946: 33).503 Podle něj vypracoval von Neurath nařízení ministru školství, co má Karlova
univerzita předat německé, a to včetně insignií získaných českou univerzitou před pěti
lety (blíže srov. MÍŠKOVÁ 2002: 67n.).504
Vysoké školství bylo sice po 17. listopadu 1939 oficiálně uzavřeno pouze na tři
roky (nebylo tedy zrušeno),505 realita však byla jiná.506 Pražské univerzitní ústavy byly
převzaty

německou

univerzitou,

kliniky

pracovaly

dále

jako

nemocnice,

ale bez posluchačů (PASÁK 1978: 222).507 Německá univerzita se vymanila ze svého
striktně provinčního charakteru pouze kvůli přimknutí se k rasovým teoriím
(srov. MÍŠKOVÁ 2002). Prestiž univerzity byla také uměle zvýšena propojením
s někdejšími československými akademickými ústavy prostřednictvím speciální nadace
(Reinhard Heydrich Stiftung - Reichsstiftung für wissenschaftliche Forschung in Prag).
Již zpočátku války bylo záměrem nového rektora Německé univerzity a zvláštního
pověřence říšského protektora pro slovanské vědecké instituce v Praze SS-oberführera
W. Saura zajistit prostřednictvím této nadace vliv německé univerzity v protektorátních
vědeckých ústavech. Nadaci tvořilo osm, od roku 1944 devět ústavů, jejichž ředitelé
vyučovali rovněž na německé univerzitě. Vedoucím nadace byl A. Buntru, rektor
Německé univerzity, zodpovědným za dějiny a filologii byl známý německý filolog
H. Zatschek (ŠMEJKALOVÁ 2012, v rkp., tam i sekundární literatura k tématu).
Moravec po svém nástupu na post ministra školství souhlasil s definitivním
uzavřením českých vysokých škol a prohlásil, že česká univerzita je překonána, poněvadž
503

Všechny státní pozemky používané k účelům vysokých škol německých a také všechna zařízení vysokých
škol přecházejí bez zatížení do vlastnictví Říše (§ 3 nařízení, cit. dle VOJTÍŠEK 1946: 33).
504 Opět došlo k historickému vyrovnání se s insigniádou – vládním nařízením č. 188 z 8. května 1940
se (dočasně zavřená) Univerzita Karlova opět přejmenovala na Českou univerzitu Karlovu (blíže srov.
DOLEŽAL 1996: 48, z autentické nacistické interpretace dějin univerzity např. WOLMAR 1943).
505 Von Neurathova vyhláška ze 17. listopadu 1939 uvádí: Ačkoliv bylo opětovně vážně varováno, pouští
se od nějaké doby skupina českých intelektuálů ve spolupráci s emigrantskými kruhy v cizině, menšími nebo
většími akcemi odporu ušit klid a pořádek v Protektorátu Böhmen und Mähren. Při tom bylo zjištěno,
že původci těchto aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách. Ježto tyto živly daly se v dnech
28. října a 15. listopadu strhnouti k násilným činům proti jednotlivým Němcům, byly české vysoké školy
na dobu tří roků uzavřeny, devět pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků vzat do vazby
(cit. dle BUBEN 1946a: 40).
506 Studia bylo zbaveno 15.172 českých vysokoškoláků, učit nemohlo 513 profesorů, 475 docentů a 345
ostatních učitelských sil (DOLEŽAL 1996: 48). 1.200 vysokoškoláků bylo odvlečeno do koncentračního
tábora v Sachsenhausenu. 12 profesorů a 14 docentů Univerzity Karlovy bylo popraveno nebo zahynulo
v koncentračních táborech (KAVKA – PETRÁŇ 1998/4: 57). Za šest válečných let bylo odhadem 5.000
českých učitelů vězněno nebo stíháno (MORKES 2005: 17), 250 popraveno (JUPPA 1946: 45).
507 Z právnické fakulty se stalo velitelství SS, z filozofické dům vysokých škol německých (blíže srov.
VOJTÍŠEK 1946, MÍŠKOVÁ 2002: 89n.).
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většina oborů univerzity nemá přece naprosto žádné vnitřní vztahy k pojmu „český“
(lékařství, fyzika atd.) (cit. dle PASÁK 1978: 223). Heydrich na setkání s vysokými
představiteli protektorátní správy 4. února 1942 Moravcovo stanovisko s povděkem
shrnul:

Zvlášť podstatné je to, že česká univerzita se sem nevrátí. Pánové moje vývody
uznali, jaké by vlastně byly důvody pro českou univerzitu. Řekl jsem jim, že si dovedu
představit pražskou univerzitu, ale ne českou. Že nevím, proč by muselo být např. studium
medicíny nebo matematiky vysloveně české. To všechno byly věci, jež jsou zcela neodvislé
na národnostním problému a Češi, kteří se pro to hodí, mohli by studovat stejně dobře
na německé univerzitě. Nejpodstatnější je, že Moravec jede zcela jasně a jednoznačně
po této linii a že vysoká škola, česká univerzita, už neexistuje a existovat nebude. Musíme
z taktických příčin hledat jen ještě nějaký důvod, jak uzavření univerzity zakončit
(cit. dle PASÁK 1978: 224).508

Studium Čechů, příslušníků protektorátu, na pražské německé univerzitě bylo
několikrát zakázáno.509 Když bylo jasné, že se česká univerzita neotevře, bylo českým
studentům s patřičným profilem nabídnuto,510 aby přestoupili na říšské univerzity
(v roce 1942 byla zřízena na jejich podporu tzv. Háchova nadace),511 nicméně měli
zakázáno studovat práva, historii a filozofii.512 Povoleno bylo pouze lékařství, farmacie
a technické a zemědělské obory. Jednoznačným cílem tedy bylo odnárodnění Čechů.

508

Obdobně se Heydrich vyjádřil také v tajném projevu nacistickým funkcionářům 2. října 1941: Dalším
problémem, a to nejdůležitějším, je školská otázka, otázka českých škol a za druhé otázka české mládeže. […]
Zvláště podstatné je to, že česká universita se už sem nevrátí. […] Řekl jsem, že si dovedu představit pražskou
universitu, ale ne českou. Že nevím, proč by muselo být např. studium medicíny nebo matematiky vysloveně
české. To by všechno byly věci, jež jsou zcela neodvislé na národnostním problému a Češi, kteří se pro to hodí,
mohli by studovat stejně dobře na německé universitě. […] Dále je tu problém škol. Zde je důležité uhodit
na české učitelstvo, které je sborem vychovatelů opozice pro českou vládu. Tady do toho musíme zcela jasně
říznout a ostatně v souvislosti s tím odbourat české vyšší školy. Pak bude bezpochyby nutné shromáždit někde
českou mládež v takové formě, jež by umožnila výchovu mimo školu – která by pomohla zejména proto,
že není možné dát zavřít všechny české učitele – a vytrhnout ji z tohoto ovzduší. To půjde bezpochyby
při českém postoji k těmto věcem asi nejlépe na poli sportu (cit. dle edice ČAPKA 2003: 168).
509 Výnosem z 28. prosince 1939 a 21. října 1940 (KAVKA – PETRÁŇ 1998/4: 226).
510 Výnosem z 30 listopadu 1942 (ibid.).
511 K Háchovým sedmdesátinám (OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 670–673).
512 O studium v říši se do roku 1941 zajímalo 1.350 uchazečů, tzn. 8,9 % celkového počtu vysokoškoláků
z roku 1939, přihlášku si podalo pouze 223 žadatelů (tj. 1,5 %). Po založení nadace v roce 1942 se jednalo
o 3.500 zájemců, z nichž bylo na základě rasového a postojového klíče vybráno 380 žadatelů, z nichž
následně za studii do říše odcestovala pouze asi polovina (DOLEŽAL 1996: 50).
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Počet studentů německé univerzity není snadné rekonstruovat, protože
vzhledem k válečnému stavu se umožňovala tzv. imatrikulace na dálku. V letním
semestru 1944 bylo zapsáno 6.150 studentů, řádně zapsaných zhruba polovina (3.330)
(KAVKA – PETRÁŇ 1998/4: 226). Pro srovnání – v roce 1930 se počet studentů blížil
k 5.000.
Velká pozornost byla věnována protektorátním německým školám. Deutscher
Kulturverband ještě do konce školního roku 1938/1939 založil 60 nových obecných
nebo měšťanských škol (DOLEŽAL 1996: 59).513 Počet německých obecných škol vzrostl
díky oficiální i soukromé podpoře a německé přízni do konce války více
než dvojnásobně.514 Počet žáků na všech německých obecných, měšťanských a středních
školách vzrostl z 17.196 žáků v roce 1938 na 37.374 žáků v roce 1944.515 Nárůst byl
způsoben Čechy a jejich subjektivním přihlášení se k německé státní příslušnosti
a pracovní (a válečnou) migrací v německy mluvících oblastech v rámci říše. Podle
odhadů se v protektorátu v letech 1939–1944 hlásilo k říšské státní příslušnosti
o 60.000 obyvatel více než před válkou (KRÁL 1957: 46),516 nicméně počet Čechů
na německých školách nepřesáhl 3 % (DOLEŽAL 1996: 59).517 To dokazuje ryzí
pragmatismus a utilitarismus přihlášení se k říšskému občanství.518 Jazyková bariéra

513 Deutscher Kulturverband zároveň dorovnával německým učitelům v protektorátu platy. Ty byly totiž
určovány protektorátní legislativou, byly tedy stejné pro Čechy i pro Němce, nicméně byly nižší než platy
učitelů v říši (BRANDES 2000: 192).
514 Např. v Praze bylo v roce 1938 7 obecných škol a 4 měšťanské školy s německým vyučovacím jazykem,
v roce 1945 už jich bylo 16 obecným a 4 měšťanské (hlavní) (MÁŠA 1946: 57).
515 Na pražských obecných a měšťanských školách s německým jazykem vyučovacím se jednalo o nárůst
z 2.689 žáků v roce 1941/1942 na 3.433 žáků v roce 1943/1944.
516 Zpráva SD za červen 1940 uvádí: V poslední době bylo možno mnohokrát konstatovat, že se nežádoucí
živly hlásí k německé národnosti. Jedná se o příslušníky smíšeného původu nebo o Čechy, kteří si chtějí zajistit
příjmy z NSV. V jednotlivých případech získaly německé občanství osoby práce se štítíci. […] K tomu přistupují
množící se přihlášky kriminálních zločinců, kteří se hlásí k německému občanství. Zprávy o tom přišly
z Budějovic, z Jihlavy, Hradce Králové, Pardubic, Plzně a Tábora. […] V minulém roce bylo možno pozorovati
tendenci, že asociální a kriminální živly se hlásily k Čechům z obavy, že by před německými soudy jako
němečtí občané dostaly vysoké výměry trestu; nyní se hlásí stoupající měrou zločinci s českými jmény
a bez nejmenší znalosti německého jazyka k německé národnosti, aby se vyhnuli trestnímu stíhání českými
soudy. V zemské káznici v Pardubicích e přihlásilo 14 trestanců k německé národnosti a částečně
se dobrovolně též hlásili ke službě v armádě. Všichni byli již mnohokrát trestáni, mnozí více než dvacetkrát
a jeden z nich čtyřiapadesátkrát (cit. v českém překladu dle KRÁL 1957: 47).
517 Podle dílčích statistik (s vědomím jejich nekomplexnosti) jsme došli k následující validaci: Ve srovnání
s rokem 1937/1938 navštěvovalo v roce 1941/1942 německé obecné školy 0 % / 4 %, měšťanské školy
6 % / 2 %, střední školy 7 % / 1 % žáků české národnosti. Ze statistik není vyvoditelný počet tzv. nových
Němců, tedy Čechů přihlásivších se k německému občanství (srov. DOLEŽAL 1996: 92, BLAŽEK 1946: 48,
KRÁL 1957: 44, BRANDES 2000: 196).
518 V analýze Úřadu říšského protektora z 18. 3. 1941 nazvaném Asimilace Čechů se uvádí: Češi nejsou ještě
zralí k přenárodnění a také se nedá poukázat na rasově zvláště žádoucí případy. Mnohý Čech, který se nyní
chce hlásit k němectví, je odmítnut jako „zmetek“. Jen v bezúhonných případech můžeme českému člověku
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totiž byla největší překážkou.519 Jednalo se o tzv. Streudeutsche, tj. roztroušené Němce
žijící mezi Čechy v národně nehomogenních územích, z nichž 50.000 neovládalo dobře
německý jazyk (KRÁL 1957: 47). Deklarace národnosti/občanství však byla z pohledu
říšské politiky prvním krokem, jazykové kompetence podpořené různými aktivitami
na území protektorátu i v říši následujícím.
Češi mohli navštěvovat německé školy, ba to bylo z pohledu asimilační politiky
vítáno, nicméně podle výnosu říšského protektora z 28. června 1940 o přijímání českých
dětí do německých škol nesměl jejich počet ve třídě překročit jednu čtvrtinu
(samozřejmě s patřičným rasovým a hodnotovým profilem). Počet německých žáků
na českých obecných školách se téměř minimalizoval: z 1.848 žáků ve školním roce
1937/1938 na 243 v roce 1943/1944. Nárůst českých žáků na obecných školách vzrostl
z počátečních 38 ve školním roce 1937/1938 na 868 v roce 1941/1942 a dále na 1.150
v roce 1943/1944.
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Graf 32: Počet dětí české národnosti na německých protektorátních školách (DOLEŽAL 1996: 92).

Bilance protektorátního školství byla následující: v první fázi (1939–1941)
došlo k uzavření vysokých škol a k dílčím úpravám v počtu škol v souvislosti
s etablováním protektorátu, ale nikoliv k jejich koncepční přeměně. Mohutným
udělit německou národní a státní příslušnost; český národ ji nadále hromadně a rozhodně odmítá
(cit. dle ČELOVSKÝ 2002: 283).
K problematice říšského občanství a jeho důsledků po skončení války srov. např. EMMERT 2005: 181nn.,
EMMERT 2011.
519 Např. na německé obecné škole v Kolíně bylo 92 žáků, z nich 54 neovládajících němčinu (MÁŠA 1946:
60), v Pardubicích ze 128 dětí 10 % hovořilo pouze česky a 60 % německy nedostatečně (DOLEŽAL
1996: 62). V přerovské Hitler Jugend mluvilo 80 % členů jenom česky (KRÁL 1957: 47).
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ideologickým zásahům muselo protektorátní školství čelit především v roce
1941/1942 v souvislosti s příchodem Heydricha a Moravce. Právě v této době je
nejmarkantnější pokles českých středních škol a jejich svěření pod německou
supervizi.520 Zároveň dochází k rozpracování koncepčních materiálů, jak českou
vzdělanost učinit kompatibilní s potřebami říše, a to jak co do počtu škol a jejich
vybavení, tak kurikulárních dokumentů (srov. např. ZAJÍČEK 1946: 99).521 Od roku 1943
je také školství ve vleku totální války. Zvětšuje se nejen ideologický tlak,522 ale významně
se zhoršují také podmínky školské výuky, do nichž zasahují úřady práce nebo mobilizace
starších studentů. Relativní počet dětí navštěvujících střední školy klesl z 11 %
(1938/1939) na 5 % (1943/1944). Vzdělanost nejširších vrstev obyvatelstva
protektorátu byla nucenými zásahy omezena pouze na obecné školy, protože
na měšťanské směla být přijata pouze třetina z nich.

3.5.3.2. Čeština a němčina ve škole

Stejně rychle, jak byla němčina zavedena do správy, byla také zařazena
do školského vyučování - jako povinný předmět všech měšťanských škol od školního
roku 1939/1940,523 od školního roku 1940/1941 také jako nepovinný předmět třetího
ročníku obecné školy (PASÁK 1978: 217).524 Výuka němčiny se stále zvyšovala na úkor
jiných předmětů. Okresní školní inspektor Blažek po válce charakterizoval činnost
protektorátní školy slovy němčina a sběr (BLAŽEK 1946: 48).525
Zavádění němčiny se však nedělo, jak inovativně dokázala Šmejkalová (2010a:
177nn., 2010b), na úkor vyučování češtině. Školství bylo ponecháno zcela v rukou
protektorátní správy. Změny se týkaly především kurikul na tematické rovině, a to se
záměrnou ideovou indoktrinací. Segregace škol byla z pohledu správy dokončena
520

Srov. pověření čtyř německých inspektorů – nejproslulejší z nich byl G. Werner.
Důležitým kriteriem pro přijetí na střední školu byl od školního roku 1942/1943 „říšský potenciál“.
Hodnotila se znalost němčiny, tělesné predispozice a chování žáků (BOSÁK 1969: 41).
522 V roce 1943 bylo zastaveno vydávání pedagogických periodik Střední škola, Komenský i Věstník
pedagogický. Jako náhrada fungoval ideologický Vychovatel v Čechách a na Moravě.
523 Nařízení vlády č. 135 z 5. 10. 1939, o vyučování němčině na českých měšťanských školách (Věstník
MŠANO, 1939: 316).
524 Nařízení vlády č. 232 z 25. 1. 1940.
525 Sběr naráží na povinný sběr odpadových hmot, které se odevzdávaly válečnému průmyslu (srov. např.
ČERNÝ 1992: 225n.). V roce 1940 byl svolán sběr léčivých bylin (nasbíráno bylo 110 tun), od školního
roku 1940/1941 následovaly kosti, kovový šrot, papír, stará guma. V roce 1942 přibyly také pecky
pro výrobu jedlých olejů. V následujícím roce ministerstvo školství povolilo nasazení žáků při česání
chmele, a to i za hranicí protektorátu – na Žatecku (BOSÁK 1969: 57).
521
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osamostatněním české a německé školní rady na samostatnou českou a samostatnou
německou (PASÁK 1978: 218, OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 690).526
Vládní nařízení z 25. července 1939 upravující užívání jazyků v protektorátu
se týkalo také školství.527 Ministr školství Kapras ve svém komentáři z 15. září 1939
nabádá k péči o jazyk, k milému a milostnému jazyku otcovskému (Věstník MŠANO, 1939:
265). Příznačná je jeho velikost (přes celou první stránku) i kontext – ve stejném čísle
Věstníku bylo vydáno jazykové nařízení protektorátu. Akcentování symbolické a národní
hodnoty v Kaprasově komentáři tak dostává také rozměr pročeské agitace:

Jazyk jako nejvlastnější výraz národní duše a národní kultury je nejvzácnější poklad,
k němuž právě škola musí vštípit pravý cit, lásku i úctu. Jazyk není jen dorozumívací
prostředek, jazyk je projev lidské a národní osobitosti, a ústa k němu, péče o jeho úroveň,
čistotu a krásu je důkazem kulturní vyspělosti jak jednotlivce, tak celých vrstev i celého
národa. […] Proto při zahájení školního roku pokládám za svou povinnost připomenout
učitelům a profesorům na školách a ústavech všech stupňů, aby neopomíjeli věnovat
upřímný a účinný zájem péči o mateřský jazyk a účastnili se všeho, co se týká jeho kultury.

Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět nadále zaujímal klíčové
postavení ve školském kurikulu. Němčina měla podle osnov 1940 většinou o hodinu
vyšší týdenní dotaci,528 nicméně dílčí úpravy osnov tento rozdíl zvyšovaly až o 4 hodiny
týdně.529 Změnilo se oficiální označení předmětu, témata o slovenštině byla vzhledem
k politické situaci významně redukována a idea pasivního česko-slovenského
bilingvismu byla zcela opuštěna. Přesto stále představovala jazyková a literární výuka
významný ideový potenciál češství a z pohledu německé správy hrozilo nebezpečí jejího
zneužití. Z tohoto důvodu bylo výnosem Ministerstva školství a národní osvěty
č. 148497/41-I/1 ze 17. listopadu 1941 zakázáno vyučování dějin literatury:
526

Věstník MŠANO 1939, nařízení ze dne 6. 5. 1939, s. 183, a to k 1. 1. 1940. Samostatné zemské rady
ale existovaly pouze dva roky. Nařízením ministra školství z 22. 10. 1942 byly zrušeny a jejich úkoly
převedeny na zemské úřady (BOSÁK 1969: 32).
527 Bylo zveřejněno také ve Věstníku MŠANO 1939, s. 276–277.
528 Pro gymnaziální výuku němčiny byla stanovena dotace 6-6-5-5-5-5-5-5, pro češtinu 5-5-4-4-4-4-4-4,
na reálkách pro němčinu 6-6-5-5-5-5-5-0, pro češtinu 5-5-4-4-3-4-4-0 (ŠMEJKALOVÁ 2010a: 190).
529 Pro školní rok 1941/1942 se na reálných gymnáziích jednalo o týdenní dotaci pro němčinu 6 v každém
ročníku, pro češtinu 5-5-4-4-4-4-4-4, na gymnáziích pro němčinu 6 v každém ročníku, pro češtinu 5-4-4-44-4-4-4 (výnos MŠANO z 6. 8. 1941 č. 98.445-1). V roce 1942 byla pro vyšší stupeň gymnázií stanovena
němčině hodinová dotace 8-8-8-8, češtině 4-4-4-4 (ŠMEJKALOVÁ 2010a: 191). Symptomatické je zároveň
pořadí předmětů v učebních osnovách a přehledech: jako první byla zpravidla uváděna tělesná výchova,
následovala němčina a na třetím místě čeština (srov. např. Věstník MŠANO, 1941: 272).
259

Podle dosavadních zjištění neposkytují učitelé českých škol všech druhů,
kteří vyučují předmětům utvářejícím názor (dějepisu, zeměpisu, české literatuře
a náboženství), ve své většině postačující jistoty, že svým vyučováním vychovávají žáky
otevřené k říšské myšlence. […] Proto při vyučování českému jazyku na českých školách
všeho druhu zastavuje se s okamžitou platností až na další veškeré vyučování dějinám
literatury […] (cit. dle ŠMEJKALOVÁ 2010a: 195).

Obdobně byla zakázána od listopadu 1941 také výuka dějepisu a jeho hodiny byly
přidány němčině (MORKES 2005: 12, BUBEN 1946b). Tato nařízení představují největší
a nejsvévolnější zásah do vyučování od roku 1848. Pozornost byla tedy zcela věnována
jazykové a slohové výchově, čímž se ještě více podpořil „krizový purismus“ Čechů
a chápání symbolické hodnoty jazyka v politicky vyhrocené době.
Němčina byla povinným předmětem na všech středních školách,530 na obecných
školách se vyučovala jako nepovinný předmět. Ve školním roce 1939/1940 dostala
ve 3.–5. třídě tříhodinovou, v 6.–8. čtyřhodinovou dotaci. Do měšťanek byla uvedena
v listopadu 1939.531 O rok později se měla vyučovat od třetí třídy na všech obecných
školách, pokud se na ni přihlásilo alespoň patnáct dětí,532 nicméně v září 1940 byla
regulace upravena a němčina se stala předmětem povinným. Od roku 1941/1942
se povinně vyučovala na obecných školách již od první třídy. Shrnuto: od školního roku
1940/1941 byla němčina v jistém rozsahu povinná na všech typech škol
v protektorátu.
Role jazykového vyučování totiž nebyla pouze komunikační, ale především
ideologicko-formativní. Ve výnosu MŠANO z 1. srpna 1941 (č. 96.305-1), kterým
se vyhlašují učební osnovy německého jazyka pro obecné školy s českým jazykem
vyučovacím (platné od školního roku 1941/1942), se uvádí:

530 Ve školním roce 1939/1940 to byly v primě a sekundě 4, v ostatních ročnících 3 hodiny, v roce
následujícím byl stanoven týdenní počet hodin v primě a sekundě na 6, v dalších ročnících na 5 hodin
(BOSÁK 1969: 23).
531 Vládním nařízením z 5. 10. 1939 (vyhlášeným 7. 11.), srov. prováděcí výnos Věstník MŠANO 1940: 15n.
532 Nařízení vlády č. 232 z 25. ledna 1940, vyhlášeno 22. července 1940 [sic!] (Věstník MŠANO, 1940: 196,
blíže srov. SOBOTA 1946: 105). V účinnost však téměř nevstoupilo, protože 26. září 1940 bylo nařízením
vlády č. 394 zrušeno: Na obecných školách s českým jazykem vyučovacím je dalším povinným učebným
předmětem jazyk německý.
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Vyučování němčině má však také [kromě buditi u žáků zájem pro tento předmět –
pozn. VV] seznamovati žáky s německým národem, jeho životem, státem a jeho velkými
muži. Bude co nejvíce sloužiti myšlence spolupráce obou národů. Proto musí býti
ve cvičných větách i v souvislých článcích cvičebnic (čítanek) vhodné příklady, které budou
podporovati všechno úsilí k tomu směřující. Věrnost k Velkoněmecké říši a jejímu Vůdci,
poznání německého lidu a nejdůležitějších zjevů dnešního německého života, úcta
k německému národu, jeho symbolům a zástupcům, dobré sousedské spolužití, vůle
k společné práci v společném životním prostoru: ty to a podobné myšlenky zprostředkuje
žákům vyučování němčině. Žák nemá míti pocit, že se učí cizímu jazyku, Má spíše nabývati
vědomí, že se učí řeči národa, s kterým déle než 1.000 let obývá společně jednu zemi, řeči
Velkoněmecké říše, jejíž součástí je Protektorát Čechy a Morava (Věstník MŠANO, 1941:
256).533

15. března 1942 publikoval Moravec v Moravské Orlici článek O dvojjazyčnosti
malých národů obhajující, ba vyzdvihávající potřebu bilingvismu, resp. potřebu akvizice
nové linguae francae:

Nová Evropa potřebuje jednotnou řeč vzdělanců, jako ji měla Evropa středověká.
Tentokráte nesáhneme po mrtvém jazyku latinském nebo po esperantu, nýbrž po živém
jazyku největšího evropského národa, který pro společnou věc Nové Evropy prolil nejvíce
krve, národa, který svým organisačním geniem a pracovitostí je nad jiné povolán,
aby Novou Evropu vedl jako otec – myslím jazyk velikého národa německého. […] Čím více
Čechů bude hovořit dokonale německy, tím větší a pevnější postavení bude mít český národ
ve Velkoněmecké říši a jako věrný příslušník Velkoněmecké říše také v celém ostatním
světě. (MORAVEC 1943: 62–64).

Obdobně se zmínil o významu němčiny ve své řeči 8. května 1942
před protektorátními novináři:

Znalost němčiny je dnes pro českého člověka především otázkou jeho budoucího
blahobytu. I když se ještě nepodařilo vyučování němčině postavit na úroveň, kterou
533

Srov. rozdílnou stylizaci prvních tří vět a dvou vět následujících, která může být hypoteticky příznakem
dvou různých autorů textu. Zbytek tohoto výnosu MŠANO je totiž prost jakékoliv další ideologizace výuky
a zabývá se lingvodidaktikou, tj. je psán opět „původním“ pisatelem.
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potřeba žádá, je přec naděje, že už v nejbližších letech naše středoškolská mládež bude
stejně dobře ovládat němčinu jako svou mateřštinu, což přispěje hlavně k těsnému sblížení
mládeže české s mládeží německou. To je základním požadavkem převýchovy, kterou
žádají jak zájmy Říše, tak budoucnost českého národa (MORAVEC 1943: 114).534

Akvizice němčiny se stejně jako ve správě stala klíčovou také v učitelském sboru.
Už před začátkem školního roku 1941/42 museli učitelé podat prohlášení, do jaké míry
ovládají němčinu, a do konce školního roku 1942/1943 byli povinni vykonat zkoušku
z němčiny (ŠMEJKALOVÁ 2010a: 184), a proto byly pro učitele pořádány přeškolovací
kurzy, ať už jazykové nebo ideologické (DOLEŽAL 1996: 74nn., KRÁLÍKOVÁ –
NEČESANÝ – SPĚVÁČEK 1977: 67nn., BOSÁK 1969: 42nn.).
Ve stejné době jako ve správě bylo také ve školství nařízeno odstranit ze škol
všechny relikty upomínající na samostatné Československo, její významné osobnosti
a všechny obrazy připomínající období, v němž český národ stál proti německé říši,
německému národu a jejím představitelům. První cenzurní a autocenzurní vlna
ve školství proběhla v prvním roce protektorátu (srov. např. činnost komise pro revizi
učebnic), nicméně masivní tlak na školy přišel až na podzim 1941.535 Veškeré oficiální
dokumenty musely být bilingvní, ovšem v případě, že českou školu navštěvoval Němec,
pouze v němčině (DOLEŽAL 1996: 44).536 Hácha vyzval svým dopisem z 15. listopadu
1941 ministra školství Kaprase, aby provedl opatření na zamezení protiněmeckých
projevů (OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ 1966: 639). Ten ho 5. prosince 1941 informoval
o aktuálním stavu následovně:

Úplně zmizely od té doby [od schůzky zástupců ředitelů a zástupců studentů
protektorátních středních a vyšších odborných škol – pozn. VV] poznámky, kresby apod.
na stěnách budov školních před tím se vyskytující, při čemž spolupůsobily sbory a žactvo
samo tím, že si zařídily hlídky, které se plně osvědčily. Zůstaly jen anonymní dopisy říšským

534 Ve stejném duchu shrnul vrchní vládní rada Langhans na sjezdu okresních školních inspektorů 27.–29.
5. 1943 úkoly školy v říšské výchově. Jeden ze zmíněných bodů se dotýká němčiny: Škola pěstuje
německou řeč, která pro Čechy nesmí být cizí řečí. Proto se němčina stala povinným předmětem na všech
školách, proto také všichni učitelé musí ovládat řeč říše, k níž náleží (cit. dle BOSÁK 1969: 50).
535 Jak na základě archivních pramenů dokázal Bosák, zmínky o první republice musely být důkladně
odstraněny a měnila se výzdoba tříd. Už v březnu 1939 bylo nařízeno odstranit střední státní znak
a ponechat pouze kříž. Hitlerův a Háchův obraz se na čelní stěně objevil až v květnu 1941, kdy se kříž
a znak protektorátu přesunul na stěny boční (BOSÁK 1969: 24).
536 Výnos Ministerstva školství ze dne 16. 1. 1942. Blíže srov. např. MOKRES 2005: 12.
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a našim úřadům zasílané, avšak ve značně zmenšené míře (OTÁHLOVÁ – ČERVINKOVÁ
1966: 645).537

Čeština jako vyučovací předmět měla své místo také na pražské německé
univerzitě. Lektoři na filozofické fakultě, popř. dle potřeby také na jiných fakultách,
vyučovali angličtinu, francouzštinu, češtinu, ruštinu, ukrajinštinu, japonštinu, italštinu,
srbochorvatštinu, polštinu, slovenštinu, rumunštinu a španělštinu. Výuka češtiny
pokrývala celou dobu protektorátu, a to čtyřmi (vzájemně se střídajícími) lektory
(MÍŠKOVÁ 2002: 217n.).
Dokladem významu vyučování (v) němčině jsou samozřejmě také s ním spojené
kurikulární dokumenty, především učebnice. Pro dokreslení významu událostí
sledovaných v této časové sondě je užitečné naznačit vývoj kvantitativních ukazatelů
do konce války, který vyrůstá právě z opatření přijatých na počátku protektorátu: V roce
1941 bylo vydáno 66 titulů učebnic němčiny a německých učebnic o celkovém nákladu
461.720 kusů, v roce 1942 to bylo 90 učebnic (970.430 kusů), 1943 76 titulů (854.400
kusů) a v roce 1944 75 učebnic (859.300 kusů). Ve stejné době bylo vydáno učebnic
českých na 162 titulů (808.900 kusů), 140 (782.250), 137 (2.069.500) a 139
(2.271.100). Českých učebnic bylo od roku 1943 významně více (DOLEŽAL 1996: 31).
Bez zajímavosti není ani fakt, že zatímco náklady českých učebnic rapidně stoupaly kvůli
jejich formativním funkcím (německé byly relativně vyrovnané), počet titulů byl téměř
konstantní. Docházelo tedy spíše ke kvantitativně významným dotiskům stávajících
učebnic než k tvorbě nových (blíže srov. ŠMEJKALOVÁ 2010a, 2010b).538

537

Ze strachu ze zrušení škol po bouřích 17. listopadu poslal viceprezident zemské školní rady v Praze
A. Dvořák 22. 11. 1939 inspektorům a ředitelům škol soukromý dopis, v němž je nabádal, aby dbali
zvýšení ostražitosti a kontrolovali, zda se ve škole neobjevily nepřípustné výroky (BOSÁK 1969: 21).
Blíže srov. např. také ČELOVSKÝ 2002.
538 K české knižní produkci za protektorátu srov. např. POLÁČEK 2004. Dle statistik vyšlo během let 1939–
1945 celkem 3.659, 4.557, 4.090, 3.116, 2.487, 3.319 a 2.402 autorsky českých knih (bez překladů).
Příznačný je pokles vydaných titulů od roku 1942 (POLÁČEK 2004: 277).
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Graf 33: Počet učebnic vydaných v protektorátu (DOLEŽAL 1996: 31).
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Graf 34: Náklad učebnic vydaných v protektorátu (DOLEŽAL 1996: 31).

3.5.4. Shrnutí
Německou okupaci území tzv. druhé republiky a vyhlášení loutkového
protektorátu provázely ruku v ruce také zásahy do oblasti užívání češtiny a němčiny.
Oficiálně byla deklarována snaha co nejrychleji a co nejúplněji začlenit území
protektorátu do Říše a neoficiálně zcela asimilovat, resp. germanizovat středoevropský
prostor.
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Je jasně patrné, že zatímco v období od 15. března do 1. září 1939 je legislativa
formulována poměrně benevolentně a zavádí zásady bilingvismu do všech oblastí
správy, samosprávy a nejobecněji celého veřejného života, obsazením Polska rostou
a konečně příchodem Reinharda Heydricha do Prahy v září 1941 kulminují snahy říšské
správy o plné poněmčení protektorátu, a to také prostřednictvím školské soustavy.
Tím, jak byly úspěchy Říše zastavovány a přibývalo vnitřních i vnějších problémů,
byly otázky jazykového práva, jako ostatně i jiné velké protektorátní plány,
odsouvány.539 Je rovněž zřejmé, že legislativa v počátcích protektorátu byla vytvářena
nejprve adicí němčiny do patřičných oblastí, poté zrcadlovou negací jazykové regulace
prvorepublikové s významnými ideologickými přesahy.
Analýza pramenů jasně ukazuje, že si německé velení ožehavost jazykové
problematiky, ale zároveň naléhavost jejího řešení jasně uvědomovalo a pokoušelo
se ji řešit. Zprvu deklarovaný bilingvismus (předpokládalo se, že vznikne jak povinnými
zkouškami pro veřejné zaměstnance, tak „úpravami“ školského systému) měl být
pouhým začátkem germanizace. Úřadem říšského protektora a později Německým
státním ministerstvem pro Čechy a Moravu vypracované analýzy a informace
představují zásadní pramen poznání tehdejšího chápání a tehdejší interpretace postojů
Čechů ke svému jazyku.
Snahy po extralingvistické změně jsou fascinující svou „vědeckou“ promyšleností,
persvazivní účinností, precizností i nelítostností. České země v celé své historii
nezažily tak systematickou jazykovou a školskou regulaci, která měla vést
k záměrné a aktivní kulturní lingvocidě. Omezující opatření začala u vysokých škol,
následoval numerus clausus středních a skončila u limitů pro druhý stupeň primárního
vzdělávání.
U

Čechů

se

opět

o

slovo

přihlásil

pragmatismus.

Nicméně

jednalo

se o pragmatismus v deklaraci říšského občanství – jazykově počet českých dětí
navštěvujících německé školy nepřevýšil 3 %, což lze považovat za důkaz
inherentních postojů Čechů k češtině. Znalost němčiny totiž nebyla mezi Čechy tak
rozšířená a časový interval nacistického tlaku nebyl natolik dlouhý, aby mohlo dojít
ke zvrácení 150leté kontinuity vnímání českého jazyka jako hodnoty a k rovnocennému
539

Od roku 1943 se v pramenech už setkáme s dokumenty řešícími jazykovou situaci protektorátu spíše
minimálně, jedná se o dokumenty „udržovací“, nikoliv koncepční. Veškerá nařízení protektorátní i říšské
správy byla po osvobození zrušena nařízením ministerstva vnitra č. 1983/1946 (srov. např.
STANĚK 1991).
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osvojení němčiny jako jazyka druhého. Lze se proto domnívat, že u zmíněných obyvatel,
kteří se přihlásili k říšskému občanství, došlo k rozdělení vnímání jazykové a politické
identifikace. To dokládají také projevy oficiálních představitelů protektorátu, masové
puristické postoje i prostor věnovaný českému jazyku na základních a středních školách
a (skrytá i zjevná) koncepce jeho výuky.
Jazyková regulace byla prosazována silou (ať už skrytou nebo přímou). Z tohoto
důvodu nemohlo dojít k jejímu plnému přijetí a následné realizaci. Jazyk se stal
nástrojem individuální revolty jednotlivce, deklarací národní příslušnosti i uvědomělého
boje.540

540

K roli jazykové komiky za protektorátu srov. např. VELČOVSKÝ 2010, 2012b a tam uvedenou
sekundární literaturu.
266

4. Konstanty a proměny jazykové politiky v českých zemích
Na analýzu vývoje jazykové politiky v českých zemích provedenou v předešlé
kapitole budeme dále (na každou ze sond) aplikovat (1) Fergusonův vzorec
vícejazyčného společenství a (2) vlastní typologii jazykové politiky, abychom postihli její
konstanty a proměny ve vztahu Čechů a Němců především v oblasti školství a správy.
Okrajově se také zaměříme (3) na další typologie jazykové politiky. Aplikaci provedeme
výhradně na kontext primárně Čech, sekundárně českých zemí a pouze okrajově celého
státu. Získané údaje se pokusíme zobecnit v univerzálním modelu, replikabilním
a využitelném v současné jazykové situaci České republiky.

4.1. Aplikace Fergusonova algebraického vzorce vícejazyčného společenství
Na konci 18. století bylo možné němčinu chápat v kontextu Rakouska jako jazyk
majoritní.

Odhlédneme-li

od

kvantitativních

kritérií,

která

nejsou

bezpečně

rekonstruovatelná, bude stěžejní fungování němčiny jako jazyka státního (v souvislosti
s denacionalizací rakouských zemí) a jazyka sekundárního a terciárního vzdělávání.
Na češtinu nazíráme jako na jazyk minoritní (především s ohledem na jeho roli
v primárním vzdělávání), v počátcích tzv. národního obrození také jako jazyk speciální,
nicméně speciální pouze pro vyhrazenou sociální skupinu, nikoliv z celostátního
hlediska. Oba byly jazyky standardizované, byť se jednalo o češtinu se silně rozkolísanou
normou. Čeština byla užívána pro významné a záměrné odlišení jazykové komunity
od majoritní společnosti, naproti tomu němčina byla užívána pro oficiální účely,
pro vědecké účely (také na němčinu je možno v této funkční oblasti nahlížet jako
na jazyk speciální) a jako lingua franca v rámci monarchie. Čeština pro oficiální účely,
byť explicitně povolena Obnoveným zřízením zemským, se vyskytovala okrajově. Je vedle
němčiny spíše pasivně tolerována v primárním vzdělávání - akvizici němčiny bylo
ve školství všech úrovní vyhrazeno důležité místo. Latinu jako liturgický jazyk
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nereflektujeme, protože její místo v ostatních vyšších komunikačních funkcích převzala
němčina.

1. sonda:541
2(+)L = DEmaj (Sowes) + CZmin (Sge) (+)

V polovině 19. století došlo v souvislosti se sociálními změnami také k postupné
přeměně češtiny z minoritního jazyka na regionálně majoritní, a to v kontextu českých
zemí. Zásadním kritériem, které nesplňovalo, byl přístup ke střednímu školství, za které
bylo ale mohutně (a víceméně úspěšně) agitováno. Oba jazyky byly standardizovány,
nová čeština měla stabilní normu s jistými diglotickými tendencemi. Němčina stále
dominovala v oficiálním fungování monarchie, nicméně Češi se začínali hlasitě domáhat
svých historických (jazykových) práv. Vzhledem k dvojjazyčnosti Čechů byla jako lingua
franca stále používána němčina. Významného posunu bylo dosaženo ve škole – čeština
se stala zprvu sice nepovinným, ale zato široce vyučovaným a důležitě (hodnotově)
pociťovaným předmětem.

2. sonda:
2(+)L = DEmaj (Sowes) + CZmin (Sges) (+)

Závěr 19. století přinesl významné segregující tendence. Z perspektivy českých
zemí se čeština stala jazykem majoritním, čehož důkazem je etablování celé soustavy
středního školství s českým jazykem vyučovacím. Jazykovými nařízeními, z nichž přežila
pouze původní Stremayrova, se také čeština dostává (byť víceméně pouze načas,
regionálně a funkčně omezeně) do sféry státní správy. Z pohledu rakouského
(resp. předlitavského) zůstává zachována situace z poloviny 19. století, protože státní
filozofie s ústavou (1867) i s totožnou císařskou osobností se nezměnila.

541

Symbol (+) v algebraickém vzorci znamená, že na území státu se vyskytují mluvčí užívající také jiné
jazyky, ke kterým ovšem vzhledem k zaměření práce nebylo přihlíženo (např. liturgická latina, jazyk
národnostních menšin, specifika multilingvních států, jakým bylo Rakousko nebo Rakousko-Uhersko atp.).
Kvůli akcentu na česko-německé vztahy na území dnešní České republiky volíme tuto zjednodušenou
formuli.
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3. sonda z pohledu Vídně:
2(+)L = DEmaj (Sowes) + CZmin (Sges) (+)

Ovšem z českého pohledu došlo k významné proměně. Němčina i nadále zůstala
ve funkci rakouské linguae francae, byť se Češi neúspěšně snažili „bilingvizovat“
německé obyvatelstvo Čech prostřednictvím školské výuky (1866–1867, dále
např. prostřednictvím
mezi českou

Ústřední

percepcí

matice

školské).

podpořenou českými

Byl

patrný významný

rozpor

(historickými/právními/státními)

požadavky a jazykovou realitou monarchie, což přililo olej do ohně nacionální
radikalizace jak na straně Čechů, tak Němců. Argumentovalo se především
kvantitativními hledisky, méně státními nebo filozofickými.

3. sonda z pohledu Prahy:
2L = CZmaj (Sgo(?)es) + DEmin (Sowes)

Dvacátá léta a samostatné Československo umožnily ve svém klimatu
„historického zadostiučinění“ radikální změnu sociolingvistické situace. Z němčiny
se stal jazyk minoritní, jazyk záměrně používaný pro identifikaci „opoziční“
sociální/národnostní skupiny a naproti tomu z češtiny (českoslovenštiny) se stala lingua
franca a oficiální, a proto také povinně vyučovaný jazyk.542 Školství se zcela národnostně
segregovalo, nicméně poměrně vstřícně podporovalo akvizici němčiny/českoslovenštiny
jako jazyka druhého. Znalost oficiálního jazyka zůstala povinností vstupu do státní
služby. Němčině byla vyhrazena výhradně teritoriální, minimálně osobní jazyková práva.

4. sonda - Češi a Němci:
2(+)L = CZmaj (Sowes) + DEmin (Sges) (+)

542

Vzhledem k zaměření práce na česko-německé vztahy primárně na území dnešní České republiky
do vzorce nezačleňujeme slovenštinu (jako oficiální varietu českoslovenštiny) ani maďarštinu, polštinu
a rusínštinu jako další jazyky menšinové.
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Při zahrnutí všech jazyků na území Československa a odlišení češtiny
a slovenštiny se ještě více zdůrazní důvody německé a později také slovenské
nespokojenosti s čechoslovakismem jako „sňatkem z rozumu“.543

4. sonda - Československo:
5L = CZmaj (Sowes) + DEmin (Sges) + SKmin (Sgo(?)e) + HUmin (Sge) + RUmin (Sge)

Protektorát a nacistická ideologie počítající s germanizací středoevropského
prostoru přinesly opětovné (silové) zásahy do jazykové situace prostřednictvím pokusů
o extralingvistické změny. Významně se proměňovaly spolu s politickými poměry. Státní
bilingvismus vyhlášený spolu s protektorátem byl chápán pouze jako přechodné
stádium nutné k chodu státu. Čeština byla vytlačována postupnými kroky jak
z oficiálních oblastí a z jazykové krajiny, tak ze školství (zcela z vysokého, částečně
ze středního). Jazyková situace a jazyková politika byly značně nestabilní, rozkolísané
a často implicitní nebo neprezentované veřejnosti. Přestože z protektorátních hledisek
byla čeština jazykem majoritním (němčina v protektorátu by ani nepřesáhla
Fergusonovu hranici pro začlenění mezi jazyky menšinové), protektorát měl být
postupnými kroky začleňován do říše. Z tohoto důvodu je nutno na protektorát pohlížet
z globálně politického pohledu, z něhož čeština splňuje kritéria výhradně jazyka
menšinového, a to především od vyhlášení války.

5. sonda - do podzimu 1939:
2L = CZmaj (Sgowes) + DEmin (Sgowes)
5. sonda - od podzimu 1939:
2(+)L = DEmaj (Sowes) + CZmin (Sges) (+)
5. sonda - plánovaný cílový stav:
2(+)L = DEmaj (Sowes) + CZmin (Sge) (+)

543

Polská menšina neodpovídá Fergusonovým kvantitativním kritériím, a proto není do přehledu
zahrnuta, nicméně pokud by pro forma měla být uvedena, jednalo by se o vzorec PLmin(Sge).
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Z Fergusonových vzorců můžeme vyvodit dílčí závěry týkající se jak obecné
jazykové politiky, tak jejího stavu ve zkoumaných časových obdobích:
Příznak (o), oficiální jazyk, a (g), „odlišující“ kód, působí často kontradiktoricky
proti sobě. Je-li jeden jazyk v multilingvním státě vyhlášen jako (jediný) oficiální,
jazyky minoritní rázem fungují jako kódy separující dané jazykové/řečové
společenství od majority. Tuto tezi dokazuje vztah mezi oficiální němčinou a minoritní
češtinou v 19. století, vztah mezi minoritní němčinou a oficiálním státním jazykem
za první republiky i opět opačný vztah za protektorátu. Separující funkce jazyka zároveň
implikuje větší péči o něj a příklon ke specifickým puristickým nebo minimálně silně
hodnotovým postojům k mateřštině.
Je rovněž zřejmé, že efektivně a s ohledem na sociolingvistické potřeby majoritní
i minoritní společnosti stanovený jazyk oficiální (o) většinou zároveň funguje jako lingua
franca (w), byť tato korelace nemusí být vždy samozřejmá. Je totiž zřejmé, že je-li
majoritní jazyk jazykem oficiálním, lze se domnívat, že budou vytvořeny takové
podmínky, které povedou k podpoře bilingvismu, tedy k akvizici oficiálního jazyka
také příslušníky menšin. Stát komunikuje jazykem státním se všemi svými občany
(za stanovených výjimek), přičemž připouští jazyk menšinový do jistých oblastí.
Němčina měla funkci linguae francae právě proto, že bilingvní byli většinou Češi.
Za první republiky se sice oficiálně tyto role obrátily, školství ale mělo málo času
pro podporu aktivní akvizice češtiny u Němců a němčiny u Čechů, aby se jejich poměr
i vztah jednotlivých mluvčích optimalizoval.
Sledovaný dvousetletý vývoj jazykové politiky v českých zemích ukazuje
především rozdílné připouštění češtiny do školství jako jazyka vyučovacího
a vyučovaného, tj. příznak (s), což se týká prvních dvou sond, tak uvedení češtiny
do správy, tj. příznak (o). Zatímco školství se zcela separovalo a umožňovalo oddělenou
výuku v češtině a v němčině ve školách všech úrovní a typů (v 1. sondě v primárním,
ve 2. sondě v sekundárním a ve 3. sondě v terciárním vzdělávání), správa byla
v 19. století česká pouze ve vnějším úřadování, obdobně jako (zjednodušeně řečeno)
němčina v Československu. Nejmasivnější a nejagresivnější změny v jazykové politice
nejzřejměji patrné v příznacích (s) a (o) proběhly za protektorátu.
Z analýz přitom vyplývá, že lze chronologicky sledovat emancipační vývoj
sociolingvistických

oblastí

užívání

jazyků

od separujícího

příznaku

(g)

přes elementární vzdělávání v daném jazyku (e) a jeho připuštění do širokého
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školství jako vyučovaného předmětu (s) či vyučovacího jazyka až dále po jeho
prohlášení oficiálním jazykem (o) a fungování jako jazyk široké komunikace
v rámci státu (w).544 Tato chronologie se dá považovat za univerzální: společenství si
začne uvědomovat svůj jazyk a chápat jeho svébytnou hodnotu. Z tohoto důvodu chce
tuto hodnotu předat nejmladší generaci prostřednictvím školy – nejprve jako
samostatný předmět, který na své metarovině formuje vztah žáků k jejich mateřštině,
posléze jako jazyk vyučovací. Jestliže se daný jazyk stane oficiálním jazykem státu,
stát se snaží o jeho akvizici u co nejširšího spektra obyvatel, aby se chod státu usnadnil,
resp. eufemisticky řečeno, aby nebyl nikdo diskriminován ve vztahu ke státu a obecně
k veřejné moci. Je-li tedy jazyková politika úspěšná, vstřícná a proaktivní, stane
se oficiální jazyk zároveň jazykem široké komunikace ve státu, a to často nezávisle
na rodném jazyku obyvatel nebo paralelně s ním s rozlišenými komunikačními
funkcemi.
Zatímco získávání příznaků (g) a (e) je obvyklé pro minoritní jazyky,
příznaky (o) a (w) jsou typické pro jazyky majoritní. Záleží přitom na geopolitické
situaci, o jakých státních celcích (a jak strukturovaných) hovoříme – jiná bude
např. majoritní/minoritní charakteristika u třetí sondy v Čechách a v českých zemích,
jiná v Předlitavsku nebo v celé monarchii. Každá významná státní změna v sobě nese
přehodnocení jazykové politiky – důkazem toho je výrazná proměna vzorce po vzniku
Československa nebo protektorátu versus relativní stabilita vzorce pro němčinu
v 19. století (v 1., 2. a 3. sondě).

4.2. Aplikace vlastní typologie jazykové politiky
Pro vlastní typologii jsme zvolili za kritéria míru regulace – míru restrikce a míru
tolerance – míru rovnosti. Podle typu, síly (de jure) a dopadů regulace (de facto)
seřadíme vzestupně jednotlivé sondy, přičemž graficky naznačíme relativně větší rozdíly
mezi nimi. Řazení je přitom ryze schematické a zjednodušující, protože musí reflektovat
200letý společenský vývoj, který je sám o sobě nekvantifikovatelný.

544

Na příznaky (o) a (w) můžeme nahlížet ambivalentně: jazyk je prohlášen za oficiální, protože je užíván
jako lingua franca, versus jazyk je užíván jako lingua franca, protože je prohlášen za oficiální.
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Míra regulace charakterizovaná množstvím regulatorních aktů se nejsilněji
projevovala za protektorátu (množství publikovaných nařízení, vnitřních předpisů,
analýz a snahy ovlivnit jazykovou situaci), méně za první republiky (na rozdíl
od protektorátních víceméně demokraticky přijatých). Osvícenství vzhledem ke svému
cíli produkovalo rovněž značnou míru legislativních aktů nestejné síly i zaměření,
nicméně jazyková regulace v nich byla obsažena spíše implicitně. Závěr 19. století
přinesl sice množství návrhů regulací, ovšem téměř žádný nebyl úspěšný. Množství
regulatorních aktů v revolučním roce 1848/1849 a jejich úspěšnost byly obdobné.

Míra regulace:
(5) ˃ (4) ˃˃ (1) ˃ (2) = (3)

Míra restrikce je určována silou regulace, a to jak silou právní co do povahy
regulatorního aktu, tak pokud jde o sankce, které regulace stanovuje. Nejsilnější sankce
byly za protektorátu, dále za první republiky (jazykový zákon byl zákonem ústavním).
V zákonech jsou sankce explicitně zmíněny. Regulace závěru 19. století sice s přímými
sankcemi nepočítaly, nicméně silně do jazykové situace zasahovaly, především
do oblasti jazykových kompetencí a jazykové akvizice. Obdobně také restrikce
osvícenské definující ideální stav denacionalizace rakouské společnosti. Oproti tomu
návrhy regulací revolučního roku 1848/1849 byly silně liberální a počítaly s volnou
a vstřícnou česko-německou koexistencí.

Míra restrikce:
(5) ˃ (4) ˃˃ (3) = (1) ˃ (2)

Míra tolerance se týká různého přístupu k různým jazykům v jednom státě, v naší
práci k němčině a češtině. Otázka tedy zní, zda jsou jazyky pouze pasivně trpěny, anebo
jsou jim vytvářeny podmínky pro svébytný rozvoj. Nejsilněji regulována a zároveň
explicitně stanovena byla jazyková politika za první republiky. Přistupovala k češtině
a němčině ryze pragmaticky a vycházela z politiky rakouské, upravené novým
státoprávním poměrům. Rok 1848/1849 de jure sice neznamenal dobu trvalých
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významnějších změn, nicméně de facto došlo k silnému posunu. Regulace závěru
19. století byla sice formulována poměrně vstřícně, neodpovídala však společenské
a politické situaci. Oproti tomu osvícenská a protektorátní politika chtěly docílit
extralingvistických

změn

–

denacionalizace

Rakouska

versus

germanizace

středoevropského prostoru.

Míra tolerance:
(4) ˃ (2) ˃ (3) ˃ (1) = (5)

Míra rovnosti vychází z podobných principů jako míra tolerance, nicméně s tím
rozdílem, že zohledňuje explicitní i reálnou rovnost jazyků, tedy přiblížení funkcí jazyka
oficiálního a minoritního. Prvorepubliková politika koexistenci jazyků sice řešila, ovšem
pragmatickou silou a jasnou regulací (všechny jazyky neměly stejná práva, měly pouze
jasně definované sféry užití). V revolučním roce 1848/1849 se v návrzích počítalo
s explicitní rovností obou jazyků, ale realizovány nebyly, podobně jako pasivní či spíše
ignorující rakouská politika závěru 19. století neschopná národnostní konflikty řešit.
Jak jazyková politika osvícenská, tak protektorátní se dají označit za nejméně
rovnostářské kvůli snahám o extralingvistické změny.

Míra rovnosti:
˃˃ (2) = (3) = (4) ˃˃ (1) = (5)

Při schematickém přenesení pořadí jednotlivých sond do síťového grafu můžeme
konstatovat následující:
Jazyková politika za protektorátu je typickým příkladem autoritativní politiky
obdobně jako politika osvícenská. Existuje v ní velké množství norem různé právní síly,
často nedemokraticky/absolutisticky prosazených, které mají za cíl extralingvistické
změny.545 Návrhy roku 1848/1849 můžeme považovat za silně liberální sloužící
k vyrovnanému soužití Čechů a Němců. Rakousko této šance ovšem nevyužilo – na konci

545

Osvícenská denacionalizace podpořila tzv. jazykové obrození a volání po revizi (nejen jazykové)
rakouské politiky.
274

19. století kontrastuje především pasivita Vídně a neschopnost řešit nastalou politickou
situaci a národnostní radikalizace jak Čechů, tak Němců. Jako reakci na rakouskou
pasivitu se jalo Československo silně regulovat všechny oblasti jazykové koexistence.
Podle navržené typologie je tedy (1) osvícenská politika s prvky autoritativní
politiky, (2) roku 1848/1849 (neúspěšně) liberální, (3) závěru 19. století pasivní,
(4) prvorepubliková regulující a (5) protektorátní plně autoritativní.

Míra regulace

1. sonda
2. sonda
Míra rovnosti

Míra tolerance

3. sonda
4. sonda
5. sonda

Míra restrikce

Graf 35: Vlastní typologie jazykové politiky (VV).

Přestože byla v dílčích sondách často zdůrazňována rovnost jazyků a národností,
situace de facto tomu nenasvědčovala. Je tedy jasně patrná distanc mezi oficiálním
jazykem a jazykem menšinovým, separujícím (vzdalování fergusonovských příznaků
(o) a (g)). Tak, jak byla stanovena v polovině 19. století, tak a s takovými principy přežila
tato politika až do vzniku protektorátu. Zatímco aktivní rovnost většinou nebyla
v jazykové politice realizována, pasivní tolerance dosáhla vrcholu za první republiky,
což bylo spojeno s principy teritoriálních jazykových práv a explicitní a podrobnou
regulací. Míra restrikce a regulace zažívala mohutné přeměny – od silně aktivních snah
cíleně ovlivnit extralingvistiku po cíl spíše zachovat situaci stávající a nijak významně
do ní nezasahovat.
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V jazykové politice v českých zemích se poměrně pravidelně střídaly její různé
typy, a to často kauzálně propojeně. Osvícenské autoritářství bylo vystřídáno
občanským liberalismem, který rakouský konzervatismus nedokázal efektivně
využít. Rakouská pasivita zapříčinila československou silně aktivní regulaci, která
ovšem (částečně) vedla také k protičeskému protektorátnímu radikalismu.

4.3. Aplikace dalších typologií jazykové politiky
Typologie podle vlastností jazykové politiky (KLOSS 1977) operuje se třemi
(rozšířeně čtyřmi) základními dichotomiemi: podporující – tolerující, rovnostářská –
omezující, bez právní regulace – právně limitující (teritoriální versus osobní princip)
a politika skrytá – zjevná. Analýzu pěti sond můžeme shrnout následovně:

Sonda

podporující –
tolerující

rovnostářská –
omezující

podle právní
regulace

skrytá – zjevná

1.

pasivně tolerující
(tolerance jako nutnost
fungování státu)

omezující (deklarován
jazyk oficiální, jazyky
si nejsou rovny)

právně limitující
(nelze
specifikovat)

zjevná (skrytá
v celostním pojetí:
denacionalizace nebyla
oficiálně deklarována)

2.

tolerující (podporující
regulace se
neprosadily)

omezující (deklarován
jazyk oficiální, jazyky
si nejsou rovny)

právně limitující
(osobní princip
se neprosadil)

zjevná (obsažena
v zákonech
a nařízeních)

3.

tolerující (ve školství
částečně podporující,
ve správě pouze
tolerující)

omezující (deklarován
jazyk oficiální, jazyky
si nejsou rovny)

právně limitující
(teritoriální
princip, osobní
se neprosadil)

zjevná (obsažena
v zákonech
a nařízeních)

4.

podporující (jasně
definovány oblasti
ve správě i školství)

omezující (deklarován
jazyk oficiální, jazyky
si nejsou rovny)

právně limitující
(teritoriální
princip)

zjevná (obsažena
v zákonech
a nařízeních)

5.

pasivně tolerující
(tolerance jako nutnost
fungování státu)

omezující (deklarován
jazyk oficiální, jazyky
si nejsou rovny)

právně limitující
(teritoriální
princip)

zjevná (skrytá
v celostním pojetí:
germanizace nebyla
oficiálně deklarována)

Tabulka 7: Klossova typologie podle vlastností jazykové politiky (VV).
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Symptomatická je především kontinuita omezujícího přístupu k jazykům
v rámci multilingvního státu a na to navazující právní regulace teritoriálního
pojetí. Tyto principy je možno považovat za konstantu jazykové politiky
ve 200letém soužití Čechů a Němců. Příznačná je také korelace mezi autoritativní
jazykovou politikou a jejím skrytým potenciálem (osvícenská a protektorátní).
Typologie podle druhu multilingvního společenství (KLOSS 1969) zavádí termín
NCC. Rakousko v 1., 2. a 3. sondě můžeme považovat za typ NCC C, tzn. stát, v němž žijí
více než 3 jazyková/řečová společenství. Tato jazyková rozmanitost musí být
kompenzována jedním jazykem oficiálním/úředním, který také může sloužit jako
specifická lingua franca, tj. v tomto případě němčina. Obyvatelstvo českých zemí
(nebo alespoň některé jeho vrstvy) bylo bilingvní, přičemž kvantitativně převažovali
bilingvní Češi nad bilingvními Němci. Rozšiřováním školské výuky v češtině
a národnostní segregací se míra bilingvismu ve společnosti zmenšovala. Československo
(4. sonda) představuje také typ NCC C pouze s tím rozdílem, že za oficiální jazyk je
deklarována čeština (českoslovenština), a proto jsou definovány snahy po její akvizici
také německým obyvatelstvem. Protektorát (5. sonda) byl de facto monolingvní, ovšem
vzhledem k politické situaci s povinným bilingvismem německým, tzn. typ NCC Ac.
Patrné jsou vývojové tendence od bilingvismu přirozeného, vytvořeného
na základě 700letého soužití Čechů a Němců (1. sonda) přes bilingvismus nařízený (3., 4.
a 5. sonda) až k bilingvismu impersonálnímu (4. a 5. sonda), který je způsoben segregací
obou národnostní ve škole, správě, kultuře i širokém veřejném životě.
Typologie podle vztahu mezi jazykovou politikou a sociolingvistickou realitou
(SCHIFFMAN 1996) se v diachronní perspektivě rekonstruuje nejproblematičtěji.
Schematicky je možno konstatovat, že politika osvícenská a protektorátní (1. a 5. sonda)
byly politikami monopolizujícími němčinu. Politika prvorepubliková (4. sonda) funguje
jako zářný příklad teritoriálních práv. 2. a 3. sonda tenduje mezi politikou
monopolizující a teritoriální. Je přitom nutno podotknout, že žádné ze sledovaných
období nelze zcela bez výhrad označit za dobu s jazykovou politikou ve shodě
se sociolingvistickou realitou.
V analyzovaných sondách se mohutně proměňovaly cíle jazykové politiky,
potažmo jazykového plánování (RABIN 1971). Cíle jsou děleny na extra-, semi- a vlastní
lingvistické. Typologie postihuje především sílu jazykové politiky a záměr zasáhnout
do konkrétních oblastí jazyka a jeho užívání.
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Ve sledovaném období se extralingvistické cíle nejvíce projevovaly v autoritativní
jazykové politice osvícenské a protektorátní (sonda 1. a 5.), v roce 1848/1849
národnostní agitací, částečně také za první republiky (sonda 4.), a to povinnou akvizicí
češtiny v edukační praxi. Extralingvistické cíle zcela absentují ve 3. sondě, tj. v pasivní
rakouské politice závěru 19. století. Extralingvistické cíle můžeme spatřovat jak
na úrovni státní jazykové politiky, tak na úrovni jazykového společenství – diachronní cíl
návratu češtiny k veleslavínské normě byl víceméně úspěšný (nicméně se silnými
diglotickými tendencemi) stejně tak jako agitace za užívání češtiny. Semilingvistické cíle
byly zastoupeny především v oblasti grafemiky a pravopisu. Zcela záměrně se obrozenci
odklonili od „německého“ kurentu, zcela záměrně se ho Němci až do 40. let 20. století
drželi. Lingvistické cíle souvisejí s vývojem komunikačních funkcí, které naplňovala
čeština. Zásadním aspektem přitom byla stabilizace normy, vytváření odborného lexika
a uvádění češtiny do vyšších komunikačních funkcí, z čehož logicky obrozencům
vyplývala „zralost“ češtiny jako jazyka správního a vyučovacího (2. sonda).

Sonda

extralingvistické cíle

semilingvistické cíle

lingvistické cíle

- horizontální i vertikální:
denacionalizace Rakouska
- diachronní: jazykové
obrození jako reakce

- tykání/vykání versus
onkání/onikání

- snaha stabilizovat normu
(de facto puristické
tendence)
- jazykový systém
(Dobrovského kodifikace)

2.

- horizontální i vertikální:
agitace za užívání češtiny

- změna písma: z kurentu
do latinky (čeština)
- „odněmečtění“ českého
pravopisu (např. grafém w)

- snaha o uvedení češtiny
do vyšších komunikačních
funkcí
- rozvoj lexika (činnost
Jungmannovy skupiny)

3.

X

X

- stabilní vývoj jazyka
- puristické tendence

4.

- horizontální: akvizice
oficiálního jazyka
(českoslovenštiny)
- diachronní: vytvoření
českoslovenštiny zcela
nereálné

X

- stabilní vývoj jazyka
- česká vojenská a správní
terminologie

5.

- diachronní: lingvocida germanizace
středoevropského prostoru

- změna písma: z kurentu
do latinky (němčina)
- politizace pravopisu
(např. Vůdce)

- stabilní vývoj jazyka
- německé variety toponym
- puristické tendence

1.

Tabulka 8: Rabinovy cíle jazykového plánování (VV).
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Průvodním jevem především extralingvistických změn jsou puristické postoje
obyvatelstva. Je-li používání jazyka omezováno anebo jsou-li obyvatelstvu zřejmé cíle
jazykové politiky, s nimiž se nemůžou identifikovat, začnou být posilovány postoje
bránící jazyk jako hodnotu. Tyto puristické tendence jsou však přítomny nejen
ve chvílích masivní autoritativní politiky (1. a 5. sonda), ale také v době, kdy pasivní
politika neodpovídá politické a národnostní situaci (3. sonda) a uživatelé jazyka volají
po revizi jazykové politiky.
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5. Současná jazyková politika České republiky
Rokem 1993 se Česká republika stala definitivně monolingvním státem. Potřeba
explicitní regulace jazykové politiky proto klesla na minimum.546 Občasné pokusy
nějakým způsobem definovat nebo regulovat státní jazyk vycházely ze spíše
deklarované než reálné potřeby stanovit explicitní hodnoty nebo ovlivnit postoje
obyvatelstva k jazyku, nikoliv z nutnosti koexistence několika kódů na území České
republiky.547

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Graf 36: Relativní počet cizinců na území ČR (ČSÚ 2011).

546 Srov. např. tzv. pomlčkovou válku o oficiální název Československa: Hned ve svém prvním projevu před
Federálním shromážděním prezident V. Havel navrhl změnu názvu státu, aby z označení Československá
socialistická republika bylo vyškrtnuto adjektivum socialistická (22. společná schůze FS 23. 1. 1990).
Nepředpokládal, že by návrh mohl být nějak komplikovaný. Musel ovšem projít všemi legislativními
stupni, a tak se o něm na různých úrovních začalo diskutovat. Havel nakonec po poradě s nejvyššími
představiteli parlamentu navrhl variantu Česko-Slovenská republika, zatímco skupina poslanců (českých
i slovenských) předložila protinávrh Československá federativní republika (26. společná schůze SL a SN,
29. 3. 1990). Návrh s pomlčkou způsobil velký rozruch, a to hlavně kvůli (neúmyslné) vazbě na tzv.
druhou republiku. Zaznívaly různé interpretace moderních českých, slovenských a československých
dějin, strany se osočovaly z čechoslovakismu, nacionalismu atp. Při hlasování byl prezidentův návrh
s pomlčkou zamítnut hlasy českých poslanců, zatímco alternativní návrh prošel v dolní komoře. Horní
komorou byl ale zamítnut, protože neprošel v její slovenské části. Výbor určený ke smíření stanovisek
obou komor přišel s absurdním kompromisem: protože pomlčka znamená v obou jazycích něco jiného
(v češtině rozdělovník, ale ve slovenštině spojovník), měl by se název státu psát v češtině bez pomlčky
a ve slovenštině s pomlčkou (STEIN 2000: 61n.). Nakonec se 9. dubna 1990 Federální shromáždění shodlo
na názvu Česká a Slovenská Federativní Republika (proti pravidlům pravopisu psána s počátečními velkými
písmeny ve všech slovech) (Ústavní zákon č. 101/1990 Sb.). Bylo totiž argumentováno tím, že spojka a je
v obou jazycích souřadicí a ani náznakem nevyjadřuje nějaké rozdělení, a aby se žádná ze stran necítila
znevýhodněna malým počátečním písmenem, uzákoní se oficiální označení právě v této grafické podobě
(blíže srov. STEIN 2000, MĚCHÝŘ 1991: 95, RYCHLÍK 2012).
547 Dalším „zapojením“ lingvistiky do aktuálních politických problémů byla otázka jednoslovného označení
České republiky Česko. Tato problematika nebyla zdaleka nová – pozitivně se k Česku postavili např. Bělič
(1968, 1969) nebo Knappová (1983), když zdůrazňovali správný slovotvorný vznik daného výrazu, jeho
funkčnost, systémovost i poměrně dlouhou tradici (první výskyt v roce 1777). Přes velké spory a přes
odpor mnohých lingvistů i samotných uživatelů nakonec označení Česko v současné češtině především
díky publicistické praxi úspěšně zakořenilo (ČIŽMÁROVÁ 1999).
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5.1. Současná legislativa
První pokus o koncepci jazykové politiky ukotvené ve zvláštním zákoně proběhl
v roce 1999 za vlády M. Zemana. Návrh zákona byl předložen poslanci za KSČM.548
Zákon si dal za cíl stanovit pravidla pro používání a ochranu češtiny jako jazyka České
republiky (§ 1). Chtěl stanovit češtinu jako jazyk jednací pro orgány moci zákonodárné,
výkonné, soudní, pro orgány veřejné správy a samosprávy (§ 2) a jako jazyk vyučovací
ve školách všech úrovní (§ 3). Zároveň ho uváděl jako služební jazyk ozbrojených složek
republiky (§ 4). Zákon rovněž specificky reguloval jazykovou krajinu a užívání jazyků
v masmédiích a v reklamě (§ 5). Měl výhradně deklarativní a proklamativní charakter,
nezaváděl žádné sankce, pouze stanovoval sféry užívání češtiny. V důvodové zprávě se
argumentovalo následovně:

Smyslem předloženého návrhu proto není zavádět nová opatření k používání
a ochraně češtiny, ale rámcovým způsobem kodifikovat platné právní normy a zvyklosti
založené v historickém vývoji tak, aby se v koncentrované normativní podobě zdůraznil
morální, politický a právní příkaz zachovávat a rozvíjet češtinu jako jeden ze základních
prvků české kulturní identity (tisk č. 319/1999 PSP).

Vláda M. Zemana nesouhlasila s poslaneckým návrhem a argumentovala
především redundancí explicitní normy, protože parciální oblasti jazykové politiky
upravovaly dílčí zákonné a podzákonné normy: Vláda je přesvědčena, že stávající úprava
používání a ochrany českého jazyka jako jednacího jazyka v úředním styku, případně
vyučovacího nebo služebního jazyka, obsažená v jednotlivých právních předpisech,
odpovídá současným potřebám (UV č. 944 z 15. září 1999). Vláda zároveň odmítla
podpořit výhradně symbolickou a deklarativní normu prostřednictvím konkrétního
zákona.549 Poslanecká sněmovna návrh zamítla v poměru 81:74 (41. hlasování
22. schůze PSP 22. února 2000).550
548

Z. Klanica, M. Kučera st., K. Čelišová, P. Kováčik, V. Exner, A. Svobodová (tisk č. 319/1999 z 13. 8.).
[Zákon] obsahuje proklamativní a deklaratorní ustanovení, která do zákona nepatří a jsou pro svoji
nenormativní povahu nadbytečná a zavádějící, případně překračují i rozsah působnosti vnitrostátní právní
normy. Tato připomínka se týká zejména vymezení úkolů státu vhodnými prostředky zajišťovat a podporovat

549
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O tři roky později (za Špidlovy vlády) proběhl druhý pokus poslanců za KSČM551
zavést prvky jazykové legislativy do českého právního řádu, tentokráte ale ne formou
samostatného zákona, ale novelizace ústavy (tisk č. 485/2003 PSP). Za 14. článek ústavy
navrhovali poslanci včlenit samostatnou část týkající se českého jazyka:

Národním jazykem České republiky a úředním jazykem všech orgánů veřejné moci
České republiky je český jazyk (čeština) (14a/1). Stát dbá o ochranu českého jazyka jako
nedílné součásti státní a národní identity (14a/2). Práva občanů České republiky,
příslušníků národnostních a etnických menšin, obsažená v Listině základních práv a svobod
tím nejsou nijak dotčena (14a/3).

Návrh operoval s češtinou jako s jazykem jak oficiálním a státním, tak úředním.
Argumentoval tím, že stávající právní úprava nereflektuje jazyk jako nejvýraznější znak
naší státní a národní identity (tisk č. 485/2003 PSP) a navazoval na preambuli ústavy,
v níž se stanovuje závazek společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné
a duchovní bohatství (Preambule Ústavy ČR, zákona č. 1/1993 Sb.). Špidlova vláda
usnesením č. 1190 z 26. listopadu 2003 vyjádřila s návrhem novely ústavy nesouhlas.
Oponovala především tím, že ústava a celý právní řád České republiky je vystavěn
na principu občanském, nikoliv národním, a proto je explicitní jazyková regulace
nadbytečná. Zároveň vláda podotkla, že cíl dbát ochrany českého jazyka je věcí odbornou
a pedagogickou, nikoliv politickou. Poměrně symptomaticky také působilo odmítnutí
zavádět do právního řádu diskutabilní a nejasně vymezené pojmy jako národní jazyk
nebo státní a národní identita. Poslanecká sněmovna návrh zamítla v poměru 113:34
(41. hlasování 22. schůze PSP 22. února 2004).552
Proběhly však i méně nápadné pokusy regulovat užívání jazyků, resp. formálně
dbát o tzv. kultivovanost češtiny. Poslankyně za KSČM I. Levá využila novelizace zákona

výchovu v českém jazyce, dále zajišťovat a podporovat jeho rozvoj a vhodné užívání a usilovat o rozvoj studia
českého jazyka na území jiných států (UV č. 944 z 15. září 1999).
550 Proti jazykovému zákonu byli všichni přítomní poslanci ODS (53), KDU-ČSL (16) a US (8), pro všichni
přítomní poslanci KSČM (23). Z poslanců za ČSSD hlasovali 4 poslanci proti zákonu, 51 pro zákon
(41. hlasování 22. schůze PSP 22. února 2000).
551 Jednalo se o návrh poslanců M. Bičíka, V. Filipa a V. Exnera (tisk č. 485/2003 PSP).
552 Proti návrhu bylo 45 poslanců ČSSD (pro byl pouze Z. Jičínský), 41 poslanců ODS, 16 poslanců KDU-ČSL
a 8 poslanců US-DEU. Pro návrh hlasovalo 33 poslanců KSČM (41. hlasování 22. schůze PSP 22. února
2004).
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č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně některých
zákonů, a navrhla začlenit do zákona nový paragraf následujícího znění:553

Provozovatel celoplošného rozhlasového a televizního vysílání s licencí dbá
na kultivovanost jazykového projevu. Hlasatelé, moderátoři i redaktoři zpravodajských
a publicistických pořadů jsou povinni vyjadřovat se spisovným jazykem (kromě
nezastupitelných citací). Provozovatel uvedený ve větě prvé zajišťuje rozvoj českého jazyka
a vyzdvihuje jazykové dědictví (návrh § 32 odst. 4 novely zákona č. 231/2001 Sb., tisk
Senátu ČR č. 341/6 z 19. dubna 2004).

Návrh byl v poslanecké sněmovně schválen v poměru 127:8 (640. hlasování
27. schůze PSP ČR 23. března 2004), nicméně senát návrh vrátil sněmovně
k přepracování (z jiných důvodů než výhradně jazykově politických – srov. usnesení
č. 408 ze 14. schůze 14. dubna 2004). Při opětovném projednání ve sněmovně
se mohutně diskutovalo o dopadech komunistického pozměňovacího návrhu na českou
mediální scénu.554 Do obecného povědomí také zasáhla žurnalistika, vědoma
si problematického prosazování takovéto regulace.555 Po vleklých diskusích byl
pozměňovací návrh senátu bez jazykové regulace sněmovnou schválen 4. května 2004
v poměru 127:38.556

553

Její argumentace zapadá do jazykové politiky KSČM a jejích návrhů na jazykovou regulaci: Dámy
a pánové, nezahajujeme žádné nové národní obrození, jen se snažíme, aby především mladí lidé získali vzor
pro vlastní vyjadřování a jednou předali naši mateřštinu svým dětem. Jeden paragraf považuji za to málo,
co by každý z nás mohl a měl pro český jazyk udělat. Děkuji za pozornost, hlásím se do podrobné rozpravy.
(Potlesk.) (Stenoprotokol 27. schůze PSP 17. 2. 2004). Poslankyně Levá se dokonce jala (preskriptivně)
definovat spisovný jazyk a při nedodržení spisovnosti navrhovala pokutu 50.000 Kč: Spisovným jazykem
pro účely tohoto zákona se rozumí mluvená, psaná nebo tištěná podoba českého jazyka, která je v pravopise,
tvarosloví, slovní zásobě a skladbě kodifikována pravidly českého pravopisu, slovníky a mluvnicemi českého
jazyka (Stenoprotokol 27. schůze PSP 17. 2. 2004).
554
Zmiňme především argumentaci ministra kultury P. Dostála: Dokonce si myslím, že přijetí tohoto
zákona ve znění pozměňovacího návrhu paní poslankyně Levé by způsobilo, že televize Nova by ve svém
zpravodajství nemohla používat slovenského reportéra, kterého používá, nebo reportérku. Jinými slovy,
televize Nova by porušovala zákon, pokud by část svých zpráv vysílala ve slovenštině. Já bych proto prosil
kolegyni Levou a poslanecké kolegy z Komunistické strany Čech a Moravy, aby prosím zvážili tento argument
naprosto bez emocí. Nejde o žádný útok na skutečnost, že tento pozměňovací návrh podala poslankyně
komunistické strany. Nejde ani o útok na to, že by snad tato sněmovna nechtěla, aby elektronické sdělovací
prostředky v České republice používaly v hlavních relacích a důležitých relacích spisovnou češtinu. Jde prostě
o to, že při této formulaci pozměňovacího návrhu by mohlo přijetí zákona v tomto znění způsobit to, před čím
jsem varoval (Stenoprotokol 31. schůze PSP ze 4. 5. 2004). Srov. navazující emocionální argumentaci
Z. Bárty, původně evangelického faráře (ibid.).
555 Srov. např. MF DNES 23. 3. 2004.
556 Proti byli pouze poslanci za KSČM (21. hlasování 31. schůze PSP 4. 5. 2004).
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Do české právní soustavy významně zasáhly právní normy ratifikované
v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, jejímž úředním jazykem
se čeština stala,557 a se členstvím v Radě Evropy. Zmiňme především Rámcovou úmluvu
o ochraně národnostních menšin (zákon č. 96/1998 Sb.)558 a Evropskou chartu
regionálních či menšinových jazyků.
Podle rámcové úmluvy státy podporují kulturní a jazykovou identitu
národnostních menšin (čl. 5), respektují svobodu vyjadřování v rodném jazyku (čl. 9),
nebrání jazykové krajině v menšinovém jazyku (čl. 11) a podporují akvizici
menšinového jazyka (čl. 14).

559

Charta jde ve své textaci ještě dál - dotýká se

konkrétních opatření pro menšinové jazyky, které dělí na regionální a neteritoriální.
Česká republika chartu ratifikovala s účinností od 1. března 2007.560
Za národnostní menšinu je podle českého právního řádu považováno společenství
občanů České republiky žijících na území současné ČR, kteří se odlišují od ostatních občanů
zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní
menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu
za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury
a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky

557 Blíže k otázce úředních jazyků EU srov. např. CHVÁTALOVÁ 2002.
Jazykovou politiku EU definuje především čl. 3 a 149 Smlouvy o Evropském společenství, Listina
základních práv a Lisabonská smlouva. Respekt k jazykové různosti je ukotven jako základní hodnota EU.
Přijatá opatření tvoří podpůrné programy (vzdělávání a odborná příprava, podpora v rámci jiných
programů EU) a další iniciativy (akční plán a rámcová strategie na podporu jazyků a jazykové
rozmanitosti, zvýšení povědomí o významu cizích jazyků a srovnatelnost údajů o jazykových znalostech).
Jazykovou politiku EU můžeme charakterizovat jako podporující (programy pro akvizici cizích jazyků)
a tolerující (všechny jazyky členských států EU jsou zároveň jejími úředními jazyky).
558 Srov. navazující zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů: Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné
České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem,
kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni
za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury
a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo (§ 2 odst. 1).
559 Odst. 1 čl. 5 úmluvy: Strany se zavazují podporovat podmínky nezbytné pro příslušníky národnostních
menšin k tomu, aby mohli zachovávat a rozvíjet svou kulturu a uchovávat si základní prvky své identity,
zejména své náboženství, jazyk, tradice a kulturní dědictví.
Odst. 1 čl. 9 úmluvy: Strany se zavazují uznávat, že právo na svobodu vyjadřování každého příslušníka
národnostní menšiny zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky
v menšinovém jazyce bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. V rámci svého právního řádu
strany zajistí, aby příslušníci národnostních menšin nebyli diskriminováni ve svém přístupu ke sdělovacím
prostředkům.
Odst. 2 čl. 11 úmluvy: Strany se zavazují uznávat, že každý příslušník národnostní menšiny má právo
v menšinovém jazyce rozmísťovat veřejně viditelné znaky, nápisy a další informace soukromé povahy.
Odst. 1 čl. 14 úmluvy: Strany se zavazují uznávat, že každý příslušník národnostní menšiny má právo učit
se svému menšinovému jazyku.
560 UV č. 1547 ze dne 7. 12. 2005.
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utvořilo. Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné
než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny
spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti (§ 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů; srov. také MPČR 2009:
18nn.). Příslušníci národnostních menšin mají právo na užívání jména a příjmení
ve svém jazyku (§ 7), právo na vícejazyčnou jazykovou krajinu (§ 8), právo na úřední
styk (§ 9), na volební náležitosti (§ 10) a vyučování (§ 11) ve svém jazyku. Zákon jim
zároveň uděluje právo na rozvoj své kultury (§ 12) a právo na rozšiřování a přijímání
informací v jazyku národnostní menšiny (§ 13).
Vzhledem k podmínkám stanovených zákonem (především české občanství,
ale nečeská národnost a kolektivní vědomí) stát doposud uznal (abecedně) bulharskou,
chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou,
slovenskou, srbskou a ukrajinskou národnostní menšinu. Vietnamská menšina na své
uznání stále čeká.561 Nejvíce příslušníků má tradičně menšina slovenská, polská,
německá a romská, kterým je institucionálně věnována největší pozornost, a to kvůli
historické kontinuitě, kterou tyto menšiny ve vztahu k Čechům mají. Uznání od státu je
možné chápat jednak jako symbolický akt, ale má i praktické důsledky – finanční
podporu aktivitám národnostních menšin562 a možnost vzdělávání v jejich mateřštině
(srov. ŠATAVA 2009, MPČR 2009: 148nn., PETRÁŠ 2010).
Opatření

přijatá

v souvislosti

s ratifikací

Evropské

charty

regionálních

či menšinových jazyků se týkala především práv polštiny v okresech Frýdek-Místek
a Karviná a slovenštiny na území celé republiky (dle části II a III charty, tj. v oblasti
vzdělávání, soudnictví, veřejné správy, sdělovacích prostředků, kultury, společenského
života apod.). Na němčinu a romštinu se při ratifikaci vztahovala pouze části II charty,
tj. především jejich koexistence s češtinou v modu respektování (blíže srov. DOVALIL
2009: 144nn.).

561

Srov. např. MF DNES 18. 4. 2012.
Na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací
ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků
romské komunity. V roce 2010 byly takto alokovány prostředky ve výši 2,5 milionů korun. Na vydávání
tiskovin ve slovenštině, romštině a němčině vláda vyhrazuje zhruba 30 milionů korun ročně. Česká
televize jako veřejnoprávní instituce poskytuje národnostním menšinám prostor pro zpravodajství v jejich
jazyce (v polštině Události v regionech – každý pátek 5–6 minut, v romštině každou neděli 8–10 minut).
Srov. např. data v Druhé periodické zprávě o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků v České republice (2011).
562
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V případě, že v daném územním samosprávném celku žije minimálně 10%
národnostní menšina (resp. 10 % obyvatel obce nebo 5 % obyvatel kraje hlásících se
k jiné národnosti), která splní podmínky stanovené zákonem č. 273/2001 Sb. (vytvoření
tzv. Výboru pro národnostní menšiny atp.), může si daná obec sama určit míru
dvojjazyčnosti, vč. dopadů do jazykové krajiny. Celkem 31 obcí v okresech Karviná
a Frýdek-Místek splňuje zákonné podmínky a může např. umístit pod název obce
v češtině také název v menšinovém jazyku (tj. polštině).563 Dvě třetiny těchto obcí danou
možnost plně nebo částečně využívají.564

Obrázek 24: Česko-polská jazyková krajina ve Stonavě
(URL: http://www.infoportaly.cz/karvinsko/stonava/2409-dopravni-znacky-dvojjazycne [11. 8. 2012]).

Obrázek 25: Česko-polské označení obce (URL: http://www.infoportaly.cz/karvinsko/stonava/2409dopravni-znacky-dvojjazycne [11. 8. 2012]).

563

Srov. vyhlášku č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, její novelizaci
vyhláškou č. 91/2009 Sb. a § 29 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
564 Blíže srov. např. Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků v České republice (2011).
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Obrázek 26: Česko-polské označení železniční stanice (URL: http://www.zelpage.cz/zpravy/6550
[11. 8. 2012]).

Významným opatřením jazykové politiky bývá integrace cizinců – migrantů
do majoritní společnosti. V českém kontextu je upravena zákonem č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Jedním
z kritérií získání povolení k trvalému pobytu je prokázání znalosti českého jazyka. Tato
povinnost neplatí pro občany EU, pro žadatele mladší 15 a starší 60 let nebo pro osoby,
které prokážou navštěvování minimálně jednoho roku školy s českým jazykem
vyučovacím (§ 70). Gesci nad zkouškou z českého jazyka minimálně úrovně A1 podle
SERRJ, kterou uchazeči musejí složit, pakliže jinak znalost češtiny nedoloží, má spolu
s Ministerstvem vnitra také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V současné době tedy Česká republika žádnou explicitní zákonnou normu
jazykové politiky (obdobně jako Maďarsko)565 nemá, ovšem z jiných zemí Visegrádské
čtyřky šlo Slovensko (zákon č. 270/1995)566 i Polsko (zákon č. 90/1999)567 cestou
striktní regulace. České právní prostředí ovlivňuje užívání jazyka spíše pragmaticky
a úpravy jsou roztroušeny v dílčích předpisech. Zmiňme alespoň některé:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, uvádí v § 18 právo účastníků řízení
jednat v jejich mateřštině a povinnost soudu ustanovit tlumočníka.568 Možnost
565 Nicméně maďarská jazyková politika, byť explicitně nedefinovaná (PAULIK – SOLYMOSI 2004), cílí
na maďarské menšiny v okolních zemích, ochranu jejich práv a jejich rozvoj. Srov. např. ostrý protest
Maďarska proti slovenskému jazykovému zákonu (např. MF DNES 3. 8. 2009).
566 Změny byly provedeny nálezem Ústavního soudu Slovenské republiky č. 260/1997, zákonem
č. 5/1999, č. 184/1999, č. 24/2007 a č. 318/2009. Blíže srov. např. ŠTEVČENKOVÁ 1996, ŠJvP 1997 nebo
DINKA 2009.
567 Blíže srov. např. WARCHALI – KRZYZIK 2008.
568 (1) Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem ve své
mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv. (2) Účastníku, jehož
mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo.
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tlumočníka garantuje rovněž zákon č. 141/1963 Sb., o trestním řízení soudním, zákon
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.569
Úřední jazyk explicitně definuje na rozdíl od jiných právních norem např. zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,570 nicméně výhradně pro oblast
hazardních her. Při zápisu do matrik má Nečech nebo Neslovák právo na přítomnost
tlumočníka (§ 14, odst. 6, §§ 39, 63, 69 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).571 Zmiňme také jeden příklad
z oblasti jazykové každodennosti - výrobce je povinen uvádět informace o výrobcích
v českém jazyku (§ 11, odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)572
(srov. DOVALIL 2009: 142, MPČR 2009: 177nn, 229nn.).
V českém prostředí se s velkými (národními či nacionalistickými) a hlavně
reálnými nebo alespoň reálně myšlenými pokusy o jazykovou regulaci už nesetkáváme.
Najdeme sice dílčí normy upravující užívání jazyků, nicméně jsou výhradně
utilitaristické a spíše povahy ad hoc. Zároveň existuje snaha o podporu výuky češtiny
v zahraničí a o propagaci české kultury (např. lektoráty financované MŠMT a letní školy,
srov. DOVALIL 2009: 155n.). Druhou oblastí současné jazykové politiky jsou předpisy
související s integrací cizinců do majoritní společnosti a s koexistencí menšin v jednom
státě, které se v českém prostředí podařilo plně a bez větších sporů implementovat.
Podle právního statutu se jazyky na území České republiky dají rozdělit na tři
skupiny (NEKVAPIL – SLOBODA – WAGNER 2009: 12): (1) jazyky úřední komunikace
(čeština a částečně slovenština), (2) jazyky národnostních menšin (dvanáct
oficiálně uznaných menšin a specifické postavení slovenštiny, polštiny, němčiny
a romštiny) a (3) ostatní jazyky.

Totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka účastníku, s nímž se nelze dorozumět jinak než některým
z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob (§ 18 zákona č. 99/1963 Sb.).
569 Srov. také zákon č. 155/1998, o znakové řeči a o změně některých zákonů.
570 (1) Před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná
podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí být opatřeny úředním
překladem. Povolující orgán a orgán státního dozoru může při ústním jednání připustit tlumočníka
zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své náklady obstará osoba jednající s těmito orgány.
(2) Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před povolujícím
orgánem a orgánem státního dozoru ve svém jazyce, musí si však obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu
tlumočníků. Náklady na tohoto tlumočníka nese orgán, před nímž se jedná (§ 46a zákona č. 202/1990 Sb.).
571 Státní občanka České republiky nečeské národnosti může zažádat o uvádění svého příjmení bez sufixu
–ová (resp. v mužském tvaru) (§ 69 zákona č. 301/2000 Sb.).
572 (1) Prodávající musí zajistit, aby informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19, jsou-li poskytovány písemně, byly
poskytnuty v českém jazyce (§ 11, odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
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Potřeba explicitně definovat jazyk jako symbol státnosti či národnosti nebo
zdůrazňovat jeho hodnotový potenciál tedy není aktuální.573 Plně se prosadilo
občanské pojímání společnosti. Možný vliv předešlých zkušeností s pasivní anebo
významně regulující jazykovou politikou je jednou z možných dílčích příčin
takovéhoto chápání fungování jazyka ve společnosti a interpretace potřebnosti
či nepotřebnosti explicitní jazykové regulace. Vědomí a prosazování občanských,
nikoliv národnostních práv občanů České republiky se při této paradigmatické
změně stalo klíčovým jevem.574

5.2. Jazyk a školství575
První zásadou vzdělávací soustavy, kterou zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
stanovuje, je uplatnění principu rovného přístupu každého státního občana České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli
diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti,
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného
postavení občana (§ 2, odst. 1, písm. a). Jeden z obecných vzdělávacích cílů je definován
jako utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní,
kulturní, jazykové a náboženské identitě každého (§ 2, odst. 2, písm. e). Jazyk jako
distinktivní rys i jako prvek vlastní identity jedince je tedy ve školském zákoně plně
reflektován.
Zákon explicitně stanovuje vyučovací jazyk – je jím v základním a středním
školství čeština (§ 13).576 Ministerstvo školství může povolit jiný jazyk než češtinu jako
jazyk vyučovací pouze dílčím předmětům v konkrétním vzdělávacím programu:
V současné době funguje 17 šestiletých dvojjazyčných gymnázií: 6 česko-španělských,

573 Myšleno především z pohledu jazykové politiky. Srov. např. axiologickou smršť vyvolanou reformami
pravopisu (souhrnně např. JAMEK 1998) nebo pracemi Cvrčka (2006, 2008).
574 Nicméně jako opozici k (metaforicky řečeno) občanu Havlovi srov. současnou vlnu českého
nacionalismu (radikalizace pravicového spektra) či vlastenčení (tzv. hradní křídlo kolem prezidenta
Klause, uskupení D.O.S.T. atp.).
575 Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této kapitole převzaty z Druhé periodické zprávy o plnění
závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice (2011).
576 § 2 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů.
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5 česko-francouzských, 3 česko-německá, 2 česko-anglická, 1 česko-italské. Vyučovací
jazyk vyšších odborných a vysokých škol je zcela deregulován.577
Nicméně příslušníci státem uznaných národnostních menšin mají právo
ve vymezených územních samosprávných celcích na vzdělávání ve svém jazyku: třída
mateřské školy se otevře v případě přihlášení se 8 příslušníků národnostní menšiny,
třída základní školy 10 a třída střední školy 12. Samostatnou školu je možno zřídit
v případě, že se všechny třídy zaplní alespoň 12 dětmi národnostní menšiny (v případě
střední školy 15 dětmi). Pokud tyto podmínky nejsou splněny, může ředitel školy
se souhlasem zřizovatele stanovit ve školním vzdělávacím programu dvojjazyčné
předměty. Všechna vysvědčení a další dokumenty pro příslušníky národnostních menšin
pak musejí být vystaveny dvojjazyčně (§ 14).
Menšiny ve školství mají tedy významný vliv na samotnou povahu pedagogické
komunikace a znamenají výzvu jak pro majoritní společnost, tak pro učitele, kteří
edukační integraci přímo zprostředkovávají.
Ve školním roce 2010/2011 zajišťovalo předškolní vzdělávání v polštině 5 českopolských (se 197 dětmi) a 20 polských mateřských škol (se 712 dětmi). Na základních
školách s polským jazykem vyučovacím se vzdělávalo ve stejném roce 1.611 žáků ve 112
třídách 21 škol, a to v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Na jediném gymnáziu
s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně studovalo 351 studentů ve 13 třídách.
Další menšinovou školou byla Obchodní akademie Český Těšín (ze 401 studentů
ve 14 třídách studovalo vzdělávací program v polštině 79 studentů) a Střední
zdravotnická škola Karviná (z 334 studentů ve 12 třídách studovalo vzdělávací program
v polštině 19 studentů). Významnou roli pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
i pro všeobecnou osvětu představuje Pedagogické centrum pro polské národnostní
školství Český Těšín578 a Sdružení polských učitelů / Towarzystwo Nauczycieli Polskich.
V celé republice existuje jedna česko-německá základní škola (126 žáků
v 5 třídách),579 a 5 gymnázií s německým jazykem vyučovacím, které navštěvovalo 757
studentů ve 40 třídách – tři v Praze, jedno v Liberci a jedno ve Znojmě.
V současné době nefunguje žádná základní nebo střední škola se slovenským
jazykem vyučovacím. K 1. září 1996 mělo sice v Praze vzniknout slovenské gymnázium,
577

Školský zákon se nevztahuje na vysoké školy. Ty jsou regulovány zákonem č. 111/1998 Sb., zákon
o vysokých školách, v němž se s vyučovacím jazykem operuje pouze na jednom místě, a sice že za studium
veřejné vysoké školy v cizím jazyce se stanovují poplatky (§ 58, odst. 5).
578 Centrum je zřízeno a financováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
579 Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna v Praze.
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nicméně přihlásilo se do něj pouze 5 studentů.580 Slováci jsou tedy s ohledem na blízkou
příbuznost jazyků plně integrováni do české vzdělávací soustavy.581 Za nízkou podporu
vyučování (v) romštině je Česká republika pravidelně kritizována.582
Školy s menšinovým jazykem vyučovacím představují pouze dílčí ukazatel stavu
současného školství. V České republice žilo v roce 2010 téměř 418.000 cizinců (3,97 %
populace), z nichž 65.050 navštěvovalo školu určitého typu (tj. 15,6 % cizinců se
na našem území vzdělávalo ve školách a školských zařízeních).583
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Graf 37: Cizinci na českých školách v roce 2010/2011 (ČSÚ).

Největší podíl cizinců ve školské soustavě zaznamenaly vysoké školy - 9 %,
z nichž téměř dvě třetiny tvořili Slováci.584 V ostatních stupních školské soustavy podíl
cizinců nepřesáhl 2 %. Výjimkou jsou konzervatoře se 4 %, které souvisejí se svým
specifickým zaměřením. Z dat tedy vyplývá, že cizinci nejsou v přístupu ke vzdělání
diskriminováni. Státem uznané národnostní menšiny mají přístup ke vzdělání ve své
mateřštině, ostatní menšiny mohou navštěvovat školy s českým jazykem vyučovacím,

580 Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových
jazyků v České republice (2011).
581 Významným krokem k respektování slovenštiny bylo založení kabinetu slovakistiky na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994.
582 Srov. např. Druhou periodickou zprávu o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků v České republice (2011).
583 Pro srovnání - v majoritní společnosti se jednalo v roce 2010 o 19 %. Srov. také např. HASIL
2003/2004, 2005.
584 Při odečtení vysokoškolských studentů ze Slovenska by vysokou školu v České republice studovalo
3,6 % cizinců, tzn. kompatibilní údaj s daty z ostatních typů škol.
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a to školy všech typů. Počet cizinců ve společnosti (3,97 %) koresponduje s počtem
dětí/žáků/studentů v českých školách a školských zařízeních (3 %).
Dalším indikátorem (především školské) jazykové politiky je akvizice cizího
jazyka mezi žáky/studenty. Ukazuje totiž specifické zahraniční, zahraničně-politické
nebo zahraničně-kulturní preference ať už žáků/studentů, jejich rodičů nebo samotných
vzdělávacích institucí.
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Graf 38: Žáci a akvizice cizího jazyka na základních školách (ÚIV).

Za posledních 10 let došlo k významným změnám v preferencích cizích jazyků
ve všech typech škol v souvislosti s implementací Národního plánu výuky cizích jazyků.
Na základní škole se angličtinu učí téměř 98 % žáků a preference němčiny klesá.
Právě angličtina je totiž chápána jako současná lingua franca. Od roku 2008 počet žáků
učících se rusky převládá nad francouzštinou (v roce 2011/2012 4 % studentů učících
se rusky versus 1 % francouzsky), což souvisí jednak s existencí významné rusky mluvící
menšiny v České republice, jednak s opětovným navazováním především hospodářských
styků s Ruskem nebo také se změnami postojů majoritní společnosti k tomu jazyku.
Zatímco v roce 2003/2004 ovládalo jeden cizí jazyk 72 % žáků základních škol, v roce
2011/2012 to bylo 98 %. Významný nárůst zaznamenal také počet žáků učících se dva
světové jazyky: ze 4 % v roce 2003/2004 na 21 % v roce 2011/2012. Je tedy možné
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konstatovat, že česká vzdělávací politika vytvořila vhodné prostředí pro akvizici cizích
jazyků v primárním vzdělávání.
Analogické změny v preferencích cizích jazyků jako na školách základních
proběhly také na školách středních. Došlo k významnému nárůstu počtu studentů
učících se anglicky (ze 71 % na 92 %) a významnému poklesu volících němčinu (z 60 %
na 46 %). Zdá se, že preference francouzštiny a ruštiny se mezi středoškoláky
vyrovnávají (7–8 %). Počet středoškoláků ovládajících dva světové jazyky rostl mírněji
než u žáků základních škol, a to kvůli prvotnímu vysokému stavu – z 46 % v roce
2003/2004 na 59 % v roce 2011/2012.585
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Graf 39: Studenti a akvizice cizího jazyka na středních školách (ÚIV).

Jaké jsou možné cesty výzkumů do budoucnosti? Jako klíčový úkol
lingvodidaktiky a pedagogiky se jeví především implementace (zatím spíše implicitních)
principů jazykového managementu do edukační praxe. Jak totiž ukazuje diachronní
kontext, právě edukace má klíčový vliv na budování postojů k rodnému jazyku i jazykům
cizím (srov. např. NEKVAPIL – SHERMAN 2009). Za významně přínosný musíme také
označit výzkum tzv. jazykové interakce, tj. vztahu mezi jazykem rodným a druhým/cizím

585

Vzhledem k deregulaci vyučovacích a vyučovaných jazyků ve vyšším odborném a vysokém školství
se této oblasti dále nevěnujeme. Blíže srov. např. koncept CLIL, LLP, ECML, jazykové portfolio atp.
(JONÁKOVÁ 2009).
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v komunikaci,

prostřednictvím

konverzační

analýzy

pedagogického

diskurzu

(srov. např. KURHILA 2006), a to jak z mikro- (analýzy komunikátů a kódů), tak
z makroperspektivy (sociolingvistické analýzy).586 Kontext České republiky v sobě
skrývá výzkumné výzvy týkající se pedagogické komunikace jako takové, integrace
cizinců

do

majoritní

společnosti

(pohled

lingvistický,

sociolingvistický

a lingvodidaktický) a procesů i výsledků akvizice cizích jazyků majoritní společností.
Jejich propojení s principy jazykového managementu se jeví pro budoucí vývoj jako
conditio sine qua non.

5.3. Shrnutí
Celkový počet cizinců obývajících Českou republiku nepřesahuje kritéria
stanovená fergusonovým algebraickým vzorcem, a proto ji lze považovat za monolingvní
stát. Nicméně v souvislosti s ratifikací smluv EU a Rady Evropy Česká republika uznala
(vedle jiných národnostních menšin) s vědomím historické kontinuity polský, slovenský,
německý a romský menšinový jazyk. Při analýze koexistence těchto jazyků je nutno vzít
v potaz jejich specifika. Těmi jsou především absence větší jazykové bariéry
u Slováků,587 a proto minimální nutnost školství ve slovenském jazyku, a sociokulturní
statut Romů ve spojení se sociolingvistickým statutem romštiny a češtiny.588
Současnou jazykovou politiku České republiky můžeme charakterizovat jako
pasivní. Míra regulace je minimální (jazykový zákon neexistuje, předpisy obsahující
jazykovou regulaci jsou spíše ad hoc utilitární a pragmatické než koncepční), míra
restrikce téměř nulová (což souvisí s minimální regulací), míra tolerance poměrně
vysoká (finanční i symbolická podpora rodných jazyků státem uznaných menšin) a míra
rovnosti střední (čeština má, byť roztroušeně, pořád klíčové postavení a operace
v minoritních jazycích jsou považovány spíše za výjimky než za regulérní možnosti).
Z pohledu jiných typologií lze českou jazykovou politiku označit za spíše
podporující (školy s polským a německým vyučovacím jazykem). S ohledem na romštinu
ji však musíme označit stále ještě za tolerující (právě tuto oblast chce exekutiva
586

Za zmínku také stojí možná budoucí výzva spočívající v nalezení společného modu vivendi mezi
konverzační analýzou a analýzou diskurzu.
587 Z aktuálních prací srov. např. NÁBĚLKOVÁ 2008.
588 K problematice Romů a romštiny srov. např. KAMIŠ 1999, BOŘKOVCOVÁ 2006, ŠOTOLOVÁ 2008.
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v dohledné době změnit).589 Přestože se jedná o politiku bez explicitní právní regulace,
je to politika intencionální a zjevná – jsou zveřejňovány plány vlády, pravidelné zprávy
o plnění

strategií,

nevládní

neziskové

organizace

jsou

s

problémy

minorit

a začleňováním migrantů pravidelně konzultovány a vládou podporovány.
Většina opatření jazykové politiky tedy směřuje ke koexistenci menšin
v jednom státě a jejich integraci do majoritní společnosti. Záměrně necílí
na extralingvistické

nebo

postojové

(hodnotové)

změny

u majoritního

obyvatelstva, což může dokazovat liberální stabilitu české jazykové situace
a vyspělost chápání vztahu mezi společností a jazykem.
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Srov. např. Druhou periodickou zprávu o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků v České republice (2011).
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6. Závěr
Touto prací jsme se snažili uvést do české pedagogiky, lingvodidaktiky
a lingvistiky teorii jazykové politiky. Analyzovali jsme klíčová období, v nichž
se konstituovaly česko-německé postoje, a to formou pěti sond zaměřených na školství
a správu. Dokázali jsme, že je možné jazykovou politiku analyzovat také z diachronní
perspektivy, a to s vědomím možností a mezí pramenných materiálů. Ukázali jsme také
nezastupitelné místo škol, školské politiky a obecně edukace mezi jednotlivými složkami
jazykové politiky a jejich funkci pro budování postojů obyvatel k vlastnímu i cizímu
jazyku a jejich mluvčím.
Závěry analýzy i aplikace principů teorie jazykové politiky na ně můžeme shrnout
následujícím způsobem:

Novodobá česká společnost se zdá být vystavěna na jazykové identifikaci. Jazyk
se stal alfou a omegou národa a později také státu, bylo jím bouřlivě argumentováno
a byl také zneužíván k prosazení ryze politických cílů.
Stalo se tak díky herderovsko-fichtovskému proudu, který v rámci evropského
preromantismu významně ovlivnil formování novodobého českého národa. Na těchto
stabilních, protože postojových základech byla budována česká společnost po téměř
150 let. Jazyk spoluvytvářel identitu svých mluvčích také ve vazbě na negaci těch
jinojazyčných, tj. německých. Němci neměli a ani nemohli mít v této koncepci své místo.
Zemský patriotismus budovaný během 17. a 18. století také za přispění původem
nečeské šlechty a katolického vlastenectví byl zúžen jazykovým prizmatem, a začal tak
definitivně rozlišovat obyvatelstvo podle jeho řeči. Národ začal být interpretován jiným
paradigmatem. Denacionalizace Rakouska jako nosná státotvorná idea vrcholného
a pozdního absolutismu měla být provedena prostřednictvím školství a všeobecné
vzdělanosti. Role školy však začala působit přesně opačně – právě ve školství byly tyto
snahy nejpalčivěji vnímány, a proto se brzy učitelstvo stalo stěžejním aktérem
národního obrození. Je možno se domnívat, že bez oficiálních denacionalizačních
postupů by národní obrození nevzniklo, popř. by vznikalo v jiné koncepci. Nicméně
v závěru 18. století se jednalo spíše o sociokulturní intelektuální hru několika českých
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nadšenců s významem historickým a dějepisným, nikoliv extralingvisticky upnutým
do budoucnosti. Jazyk byl v očích Vídně pouhý místní kolorit překonatelný důkladným
školstvím. Paradoxem přitom je, že podpora Vídně Čechům a českému jazyku byla
daleko samozřejmější a respektovanější než přesvědčení samotných často ryze
pragmatických Čechů o jejich jazyku a národu. To dokazuje např. mohutná agitace
obrozenců za češtinu, poměrně vstřícný (ve své utilitární orientaci také ryze
pragmatický) postoj Vídně k češtině na rakouských univerzitách i větší nezájem Čechů
o ni.
První předpoklad (jazyková politika závěru 18. století byla významně protičeská
a snažila se národní uvědomovací procesy monarchie minimalizovat) se proto nepotvrdil.
Vrcholné osvícenství nebylo protičeské, ale prorakouské, a proto denacionalizační,
nicméně respektovalo regionální kolorit jednotlivých zemí (včetně jazyka), který chtělo
využít pro státní účely a postupně ho (např. školstvím) překonávat.

Za padesát let se podařilo uvést češtinu do vyšších komunikačních funkcí –
do vysoké literatury a do vědy, extralingvistická změna byla úspěšná, a česká
reprezentace se začala proto domáhat také jejího uvedení do správy a školství v souladu
s tzv. historickými právy. Jazykový program zcela suploval program politický, navíc byl
formulován historicky s orientací na minulost, minimálně pro přítomné soužití s Němci.
Klima revolučního roku 1848/1849 přispělo k verbalizaci a tlaku na prosazení těchto
požadavků. Stalo se tak pouze částečně, deklarativně, hlavně uvedením češtiny
do středního školství. Češi to brali za důkaz své vyspělosti a neřešení jazykové otázky
ve správě chápali jako ignorování českých práv a ryze protičeský postoj Vídně. Tato
doba byla také poslední, kdy byly v konstituční euforii formulovány myšlenky
jednotného národa Čechů a Němců bez ohledu na jazykové rozdíly. Politická realita
a vystřízlivění však vedly k definitivnímu oddělení a k upevnění postojů k češtině
a ke komplexu její „méněcennosti“. Nebyla-li dána možnost plnohodnotného prosazení
češtiny ve správě, soustředila se politická reprezentace na její upevnění ve školství.
Vídeň dala Praze v otázkách elementárního a středního školství relativně volné ruce.
A opět začala agitace za národní myšlenku – za především finanční podporu národních
škol a zároveň za přehodnocení českého pragmatismu, aby české rodiny nedávaly své
děti do škol německých.
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Druhý předpoklad (rok 1848 představoval stěžejní mezník ve školské a správní
jazykové politice a významně ovlivnil její pojetí a vývoj) se spíše nepotvrdil. Je pravda,
že kabinetní list byl významným (ne-li jediným významným a nezrušeným) výsledkem
roku 1848/1849, nicméně kromě dočasné euforie znamenal vývoj poloviny 19. století
především kontinuitu postojů a politiky, které se etablovaly už dříve, a víceméně
neúspěšným vývojem (opětovné zrušení českého vyučování na středních školách)
se utvrdily.

Konec 19. století přinesl eskalování všech postojů, které se utvářely během sta
let. Češi se emancipovali jako plnohodnotný národ – diverzifikovaní sociálně i politicky.
Zatímco na politickém poli se jim podařilo dosáhnout samostatné české univerzity,
a tedy kompletní, definitivní a v budoucnu už neměnné segregace českého a německého
školství stejně jako české a německé vzdělanosti, ve správě se volání po historickém
(rozuměj jazykovém) zadostiučinění míjelo účinkem. Češi místo toho, aby ve vlastním
bilingvismu viděli významnou praktickou i kulturní výhodu, ho začali interpretovat jako
nucenou germanizaci a jako handicap. Jazykové spory vedly dokonce k vyhlášení
výjimečného stavu, což ukazuje silnou politizaci jazyka a jeho symbolické hodnoty.
Školství podpořené spolkovým životem tyto postoje ještě více utvrzovalo a snažilo
se omezit pragmatismus těch Čechů, kteří chápali němčinu státně/prestižně, a proto
využívali školy s německým jazykem vyučovacím. Češství a němectví už nemohlo najít
společnou cestu a (metaforicky řečeno) podle vídeňského kompasu bez střelky
(bez aktivní jazykové politiky reflektující stávající politickou i národnostní situaci)
se směr určit nedal. Nicméně je dlužno podotknout, že nebylo v moci Vídně buzolu
opravit. Rakouská státní filozofie založená v roce 1848 neumožňovala na přelomu
19. a 20. století uspokojivou změnu.
Třetí předpoklad (nacionalistické spory závěru 19. století byly způsobeny
objektivní diskriminací Čechů) se spíše nepotvrdil. Čeština nebyla diskriminována
ve školství ani ve vnějším úředním jazyku. Nebyla ale (až na dočasné legislativní změny)
uvedena do vnitřního úřadování. Tomu totiž rakouská správa přisuzovala stěžejní
důležitost pro chod státu, a proto v něm zachovávala němčinu. Vzhledem k politickému
uspořádání Předlitavska nebylo možné změnit jazykový modus výhradně pro Čechy,
Moravu a částečně Slezsko. Jako občan Čech diskriminován nebyl, jako úředník mohl být
– nicméně akvizice němčiny byla nezbytnou podmínkou státní služby, kterou splnit chtě
298

nechtě musel. Navíc stejně se Rakousko chovalo ke všem předlitavským národům, Češi
nebyli žádnou utlačovanou nebo porobenou výjimkou.

Dvacátá léta ukázala stejné stereotypy oficiální jazykové politiky nového státu
jako starého Rakousko-Uherska, ovšem pouze zrcadlově obrácené. Československo
provedlo masivní a důkladnou regulaci prakticky všech oblastí jazykové politiky, a to
se zachováním národnostní, protože jazykové distinkce. Všem stranám bylo přitom
jasné, že umělý konstrukt čechoslovakismu dlouho nepřežije – politické zájmy byly
silnější než filozofické ideje. Přestože jazyková práva Němců v novém státě byla lépe
ošetřena než Čechů v Předlitavsku, neposkytovala jazyková koncepce uspokojivé soužití
obou skupin obyvatelstva – naopak, stala se vhodnou záminkou eskalace napětí
a argumentem objektivní neschopnosti Československa řešit tyto otázky. Správa a její
jazykový modus tedy i nadále zůstaly hlavním sporem. Školství fungovalo samovolně
a segregovaně bez významných zásahů. Do postojů obyvatelstva sice zasahovaly
např. školy menšinové (primárně s československým jazykem vyučovacím zakládané
především v pohraničí pro možnost edukace např. státních zaměstnanců a jejich dětí
v jejich mateřštině), ovšem významnější pragmatické vnímání českého vzdělávání mezi
Němci se vzbudit nepodařilo. Češi a Němci žili vedle sebe, ve specifickém paralelismu,
přičemž více byly vnímány odlišnosti než pojítka mezi nimi. Politická radikalizace pak
tyto odlišnosti natolik zdůraznila, že západní mocnosti spatřovaly jako jediný možný
a logický krok odstoupení pohraničí.
Čtvrtý

předpoklad

(koncepce

čechoslovakismu

nijak

významně

Němce

v Československu nediskriminovala) se spíše potvrdil. Otázku, zda bylo možné vystavět
Československo na myšlence československého lidu, nikoliv československého národa,
musíme zodpovědět negativně – nálady ve společnosti i její dlouhodobě budované
hodnoty by to neumožnily. Legislativa proto přistoupila k jazykové regulaci. Zůstává
otevřenou diskusí, zda (by) bylo možné přistoupit např. ke konceptu osobních, nikoliv
teritoriálních práv atp., nicméně v globálním pohledu nebyli Němci v Československu
diskriminováni (okrajovými oblastmi zůstává právní zastupování mezinárodních
subjektů, cizinců, v nemenšinových okresech atp. nebo politicko-filozofické pozadí
republiky), přistupovalo se k nim jako k ostatním menšinám (či spíše „menšinám“)
v Československu.
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Období protektorátu představuje bolestivou kapitolu českých dějin. Nikdy
nezažily české země tak systematické plány mířené proti určitým skupinám
obyvatelstva. V jazykové situaci se projevovaly nejmohutnějšími a nejsilnějšími pokusy
prosadit extralingvistické cíle za celou dobu existence českého jazyka. Němci
si symbolickou hodnotu jazyka a postoje obyvatelstva k jejich mateřštině jasně
uvědomovali a plánovali postupné kroky k omezení až odstranění jazykové krajiny
v češtině stejně tak jako k omezení české vzdělanosti (uzavřením českých vysokých škol,
limitací středních škol, zavedením němčiny jako povinného vyučovacího předmětu nebo
významnými zásahy do kurikul). Kroky to však byly postupné a poměrně krátký časový
interval nemohl postoje budované po 150 let významně ovlivnit. Patrné je pouze
opětovné

přiklonění

Čechů

ke

specifickému

pragmatismu

(více

politickému

než jazykovému) na straně jedné a uvědomování si hodnoty jazyka spojené
s puristickými tendencemi na straně druhé. Protektorátní jazyková politika ze svého
pohledu rovněž napravovala staré „národní“ křivdy a domáhala se historického
„zadostiučinění“ – zrcadlově vůči politice československé, nicméně ve spojení
s nacistickou ideologií se jednalo o pokus o genocidu národní a lingvocidu jazykovou.
Pátý předpoklad (protektorátní jazyková politika měla sloužit k ideologické
indoktrinaci

česko-moravského

prostoru)

se

potvrdil

částečně

–

v implicitní

(nezveřejněné) politice ano, v explicitní (zveřejněné) ne. Oficiálně bylo argumentováno
ryze praktickými účely, méně ideologickými. Tato dichotomie umožňovala ve školském
prostředí sice poměrně nebezpečné, ale přesto možné lavírování mezi výukou
k vlastenectví a nacistickou ideologizací, v běžném životě využívání „šedých míst“ nebo
záměrné používání jazykových kódů kvůli jejich symbolické hodnotě.

Z celkového pohledu na česko-německou jazykovou politiku v období let 1775–
1945 jsme dospěli k následujícím závěrům:

První diachronní předpoklad (jazyk ve školství a ve správě byl stěžejním
programem českého emancipačního procesu a zaujímá trvale klíčové místo v české
jazykové politice) se potvrdil, a to v rámci česko-německých vztahů. Právě na školství
a správě je možné demonstrovat proměny jazykové politiky a dobová volání po jejich
úpravě. Po odsunu Němců je tento aspekt jazykové politiky opuštěn a nahrazen spíše
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akcentováním politické dimenze (federalizace), méně jazykové, a to z důvodu blízkosti
a všeobecné srozumitelnosti češtiny a slovenštiny.590
Druhý diachronní předpoklad (školská jazyková politika se prosazovala
komplikovaněji než jazyková politika správní) se nepotvrdil. Ze zkoumaného materiálu je
zřejmé, že stát (především Rakousko, méně Československo) přisuzoval školství daleko
méně významnou roli než správě. Správu totiž chápal jako nutnou pro aktuální chod
státu, nicméně neuvědomoval si dlouhodobý potenciál školství pro budování postojů
a hodnot a jejich upevňování ve společnosti prostřednictvím edukace.
Třetí diachronní předpoklad (konstruktivní soužití Čechů a Němců v jednom
státě (především v oblasti školství a správy) bylo nemožné) není možné posoudit. V rámci
herderovsko-fichtovského klimatu by mohl být výzkumný předpoklad potvrzen, ale
připuštěním potenciálu zemského vlastenectví a chápání národa nikoliv primárně
jazykově, ale primárně geograficky by mohl být vyvrácen. Do procesu konstituování
novodobého českého národa, národního obrození a chápání jazyka jako základní
hodnoty však vstupovalo tolik aktérů, že posoudit jejich relevanci pro proběhnutý vývoj
se jeví jako nemožné.
Čtvrtý diachronní předpoklad (hodnoty a postoje Čechů a Němců spojené
s jazykovou politikou byly víceméně konstantní) se spíše potvrdil. Kromě výjimečných
spíše okamžiků než dob, kdy se Češi a Němci upnuli k zemskému pojetí národa, jsme
svědky segregačních tendencí. Zprvu ve školství, následně ve správě. České vnímání
Němců jako germanizátorů a Čechů jako utlačovaného národa je průvodním
jevem národního obrození a úhelným kamenem českých (historiografických)
stereotypů,

které

ale

zcela

záměrně

opomíjely

český

pragmatismus

a utilitarismus, jimiž teze o klíčové roli jazyka v české společnosti poněkud
hořknou.

Podtitul této práce zní Škola jako národní politikum. Škola jako instituce i škola
jako zprostředkovatel kurikula totiž hrály a hrají v národnostní otázce klíčovou roli
a bývají využívány k dosažení nejen edukačních, ale také politických cílů. První školská
jazykověpolitická dichotomie se nachází na úrovni jazyka vyučovacího (mateřského nemateřského) v primárním, sekundárním a terciárním vzdělávání, druhá na úrovni
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Srov. tzv. pražské dohody z 2. 6. 1945, z 11. 4. 1946 a z 28. 6. 1946 (např. in MĚCHÝŘ 1991).
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jazyka vyučovaného (jazyk mateřský jako ne/samostatný předmět a ne/povinnost jeho
akvizice).
(1) V českém kontextu je možné spatřovat postupný vývoj od češtiny jako jazyka
vyučovacího na triviálkách (byť s oficiálními osvícenskými snahami ho bilingvním
vyučováním omezit, resp. nahradit němčinou) přes jeho uvedení na českou normálku
(1848) a k založení, resp. rozdělení českých gymnázií (dočasně 1849). Sekundární
vzdělávání prodělalo vývoj obdobný – z latiny a němčiny jako linguae francae do jazyků
národních, tj. češtiny a (národní) němčiny. Vyvrcholením volání po jazykovém vyrovnání
ve školách bylo osamostatnění české univerzity (1882). Během 19. století se tedy
podařilo české reprezentaci vybudovat plnohodnotnou školskou soustavu s českým
jazykem vyučovacím, a to soustavu přímo konkurující školství německému. Právě tato
konkurence (nikoliv školství samotné) se stala Čechům důkazem jejich národní
vyspělosti.
(2) Český jazyk jako vyučovací předmět hraje neméně důležitou roli jako samotná
existence škol s daným jazykem vyučovacím – tyto složky školské jazykové politiky
působí paralelně ve své provázanosti. Není-li např. jazyk připuštěn jako jazyk vyučovací
do určitého typu škol, může tuto absenci suplovat výuka samostatného předmětu, který
vybuduje/upevní/změní jazykové postoje mluvčích. Tuto roli nemusí plnit pouze
samostatný předmět, ale také funkce zprostředkujícího jazyka při výuce cizího jazyka –
např. při budování jazykových kompetencí v cizím jazyku jsou zároveň využívány,
resp. budovány/upevňovány/měněny kompetence v jazyku zprostředkujícím. Z tohoto
pohledu se jako zásadní mezník jeví funkce češtiny jako jazyka zprostředkujícího výuku
latiny za osvícenství (a neúspěšné snahy ho nahradit němčinou), uvedení češtiny jako
(fakultativního) vyučovacího předmětu na gymnázia (1816) a pozdější diskuse
o povinné akvizici druhého (zemského) jazyka (1866, 1923). Zavedení obligátnosti
osvojení jazykových kompetencí v sobě totiž neslo příznak státní zvůle a mluvčí často
nedokázali pochopit nutnost osvojení jazyka většinového – státního. Na druhou stranu
byla-li stanovena fakultativnost dané akvizice (především v oblasti primárního
vzdělávání) probíhala výuka bez nacionalizačních nebo radikalizujících interpretací
podpořených nebo dokonce rozdmýchaných politickou reprezentací. Ve vývoji českoněmeckých vztahů lze vypozorovat korelaci, že čím menší byla regulace jazyků
ve školství všech úrovní, tím samozřejměji docházelo k akvizici druhého
(zemského) jazyka mezi obyvatelstvem.
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Obě tyto dichotomie se zdají být sice překonány současným národnostním
složením České republiky, nicméně ve skutečnosti zůstávají axiologicky stále živé
a aktuální: existuje zde síť menšinových škol (pro edukaci národnostních menšin v jejich
mateřštině, jsou nastavena pravidla jejich zakládání a vztah ke školám majoritním)
a škol bilingvních (zakládaných především kvůli pragmaticky chápanému jazyku
vyučovacímu a akvizici cizího jazyka jako významné konkurenční výhody), cizí jazyky
jsou stabilní součástí kurikul škol všech úrovní a typů atp. Otevřenou otázkou zůstává
možná akvizice menšinových jazyků majoritní společností a především sociokulturní
statut romštiny. Jako zásadní výhodu současné jazykověpolitické situace, která
zabraňuje jakékoliv radikalizaci nebo desinterpretaci role jazyka ve společnosti, musíme
označit její pasivitu a implicitnost, které umožňují relativně bezproblémové soužití
národnostních menšin, byť bez explicitní jazykové regulace. To, že není voláno po revizi
těchto principů, dokládá stabilitu české jazykové situace i postojů k vlastnímu jazyku
občanů České republiky. Lze se domnívat, že k tomuto stavu přispěla právě role školství
a jeho poměrně deregulované principy jazyka vyučovacího a jazyků vyučovaných.
Díky deregulaci je totiž možné analyzovat reálný axiologický potenciál jazyků
a jeho dobrovolné využívání jednotlivými mluvčími nejen při edukaci. Pro budoucí
výzkum pedagogické komunikace (v sociolingvistickém, resp. jazykověpolitickém
prizmatu) se právě tato teze jeví jako klíčová.

Poválečný odsun Němců vyřešil otázku česko-německého soužití pouze zdánlivě.
Československo se stalo státem československého lidu české a slovenské národnosti,
nicméně vztah k Němcům se ze státní úrovně přesunul na mezinárodní a dodnes zůstává
palčivou kapitolou českých dějin591 - z našeho pohledu ovšem ona neuralgičnost
nevyplývá z následků druhé světové války a poválečného odsunu, nýbrž z perspektivy
dlouhodobého historického česko-německého „nesoužití“ na jednom území
a v jednom státě.
Nazýváme-li

česko-německé

vztahy

„nesoužitím“,

musíme

podotknout,

že nabývalo v různých historických dobách různých podob: od osvícenské státně
„tolerantní“ denacionalizace přes revoluční „paralelismus“, nacionalistickou „segregaci“
a československé „zrcadlení“ až k protektorátní „lingvo-/genocidě“ a poválečnému
„(vy)řešení“.
591

K pojetí historiografie česko-německých vztahů srov. např. MALÍŘOVÁ 1995.
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Jazyk, jazyková identifikace a postoje k jazyku hrály při „nesoužití“ klíčovou roli.
Jazyková politika byla totiž vždy omezující (nikdy rovnostářská, vyjma pár dní euforie
v roce 1848) a vždy právně limitující. Politické reprezentace všech sledovaných období
považovaly za nutné soužití národností, a proto i jazyků nějakým způsobem explicitně
regulovat. Mohl je k tomu vést strach z deregulace, touha po extralingvistické změně
nebo prostě přesvědčení, že si to obyvatelstvo žádá. Strach z deregulace byl způsoben
národním a politickým vývojem a potřebou bránit „vydobyté“ oblasti, resp. je
extralingvistickými opatřeními rozšiřovat, nicméně falešné přesvědčení o potřebách
obyvatelstva vedlo k desinterpretacím jazykové situace a k národnostní radikalizaci.
Všeobecný pragmatismus a utilitarismus projevující se v užívání i v akvizici jazyka se
přitom ve všech dobách ukázal jako průvodní jev jazykové politiky často nezávislý
na vůli politické či kulturní elity nebo dokonce k ní kontradiktorický.
Otázka jiných možných cest je sice nasnadě, ovšem jejich reálné prosazení
(v thunovském anebo rádlovském duchu) zůstává spíše utopistickým přáním
než reálnou alternativou. O to více lze vítat současný stav jazykové politiky České
republiky – politiky založené na občanském, nikoliv národnostním principu,
ke kterému ale musela česká společnost i její politická a kulturní reprezentace
dojít poměrně bolestivou cestou historického národnostního, jazykového
i školského „nesoužití“.
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Resumé
Fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současné doby.
Aktuální výzvy pluricentrické a multikulturní společnosti vedou k redefinici postojů
k jazyku, role státu a obecně k naplnění jazykových práv každého jednotlivce. Tyto
postoje se konstruují nejefektivněji a nejpevněji prostřednictvím školské edukace
a jejich pozdější rekonstrukce nebo dokonce dekonstrukce je více než náročná.
Cílem této práce bylo (1) uvedení teorie jazykové politiky do české
lingvodidaktiky, lingvistiky a pedagogiky. Představili jsme základní teoretické modely,
jejichž možnosti a meze jsme podrobili kritickému zkoumání, a definovali průsečíky
jednotlivých modelů aplikovatelné na kontext České republiky, resp. českých zemí.
Zároveň jsme definovali pojmy, které nejsou v českém prostředí plně etablovány.
(2) Teorii jazykové politiky jsme vztáhli na české země od konce 18. století do roku
1945, primárně na bázi česko-německých vztahů, s přesahem až do současnosti.
(3) Definovali jsme konstanty i proměnné jazykové politiky v českých zemích.
Tematicky jsme se zaměřili na dvě stěžejní oblasti, které jsou pro jazykovou
politiku zásadní a zároveň obyvatelstvem nejbedlivěji sledované a hodnotově
exponované – oblast školství a správy. Zatímco školství bývá vnímáno jako investice
pro budoucí generace, a proto je pociťována obzvláště intenzivně jeho symbolická
hodnota (vzdělání v rodném jazyku), správa cílí na současnost – na přístup k moci,
k chodu státu a k justici (spravedlnosti) v mateřštině. Vzhledem k rozsáhlému časovému
období obsahujícímu téměř 200 let jsme se rozhodli neanalyzovat celý úsek kontinuálně,
ale zvolit formu dílčích sond, a to pro 19. století většinou v časovém rozmezí 50 let,
pro 20. století 10–20 let. Tyto sondy umožnily dostatečně postihnout paradigmatické
změny, rozdílný politický i ideový kontext a zhodnotit, zda se jazykověpolitická opatření
v praxi ujala a zda došlo k posunu v oblasti jazykové politiky právě ve školství a správě.
Výsledky analýz dílčích sond jsme zobecnili následovně: Jazyková politika
za protektorátu je typickým příkladem autoritativní politiky obdobně jako politika
osvícenská. Existuje v ní velké množství norem různé právní síly, často
nedemokraticky/absolutisticky prosazených, které mají za cíl extralingvistické změny.
Návrhy roku 1848/1849 můžeme považovat za silně liberální sloužící k vyrovnanému
soužití Čechů a Němců. Rakousko této šance ovšem nevyužilo – na konci 19. století
kontrastuje především pasivita Vídně a neschopnost řešit nastalou politickou situaci
a národnostní radikalizace jak Čechů, tak Němců. Jako reakci na rakouskou pasivitu
se jalo Československo silně regulovat všechny oblasti jazykové koexistence. Podle
vlastní navržené typologie je (1) osvícenská politika s prvky autoritativní politiky,
(2) politika roku 1848/1849 (neúspěšně) liberální, (3) závěru 19. století pasivní,
(4) prvorepubliková regulující a (5) protektorátní plně autoritativní.
Poválečný odsun Němců vyřešil otázku česko-německého soužití pouze zdánlivě.
Československo se stalo státem československého lidu české a slovenské národnosti,
nicméně vztah k Němcům se ze státní úrovně přesunul na mezinárodní a dodnes zůstává
palčivou kapitolou českých dějin - z našeho pohledu ovšem ona neuralgičnost nevyplývá
z následků druhé světové války a poválečného odsunu, nýbrž z perspektivy
dlouhodobého historického česko-německého „nesoužití“ na jednom území a v jednom
státě.
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Škola jako instituce i škola jako zprostředkovatel kurikula hrály a hrají
v národnostní otázce klíčovou roli a bývají využívány k dosažení nejen edukačních,
ale také politických cílů. První školská jazykověpolitická dichotomie se nachází
na úrovni jazyka vyučovacího (mateřského - němateřského) v primárním, sekundárním
a terciárním vzdělávání, druhá na úrovni jazyka vyučovaného (jazyk mateřský jako
ne/samostatný předmět a ne/povinnost jeho akvizice). Obě tyto dichotomie se zdají být
sice překonány současným národnostním složením České republiky, nicméně
ve skutečnosti zůstávají axiologicky stále živé a aktuální. Jako zásadní výhodu současné
jazykověpolitické situace založené na občanském, nikoliv národnostním principu, která
zabraňuje jakékoliv radikalizaci nebo desinterpretaci role jazyka ve společnosti, musíme
označit její pasivitu a implicitnost. To, že není voláno po revizi těchto principů, dokládá
stabilitu české jazykové situace i postojů k vlastnímu jazyku občanů České republiky.
Lze se domnívat, že k tomuto stavu přispěla právě role školství a jeho poměrně
deregulované principy jazyka vyučovacího a jazyků vyučovaných.
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Summary
The functioning of language in society is one of the key issues of today. Current
challenges in the polycentric and multicultural society are leading to the redefinition
of attitudes towards language, role of the state in general, and fulfillment of linguistic
rights of every individual. These attitudes are constructed most efficiently and most
tightly through school education, and their subsequent reconstruction or even
deconstruction are more than challenging.
The aim of this study was (1) to introduce the theory of language policy into
Czech language didactics, linguistics and theory of education. We presented the basic
theoretical models, their possibilities and limits were critically analyzed, and we defined
the intersections applicable to the Czech Republic’s context. We also defined the terms
that are not fully entrenched in the Czech milieu. (2) We have applied the theory
of language policy in Czech lands since the late 18th century to 1945, primarily based on
the Czech-German relations, overlapping to the present. (3) We have defined the
constants and variables of language policy in the Czech lands.
Thematically, we focused on two key areas that are essential for language policy
and that are closely monitored and valuably exposed - the area of education
and administration. While education is often seen as an investment for future
generations, and especially its symbolic value is intensely felt (education in the mother
tongue), administration targets ad hoc and on the present - to have access to power,
state and justice in the mother tongue. Due to the large period containing nearly 200
years, we decided to opt for partial probes rather than analyze the whole segment
continuously: for the 19th century mostly periods of 50 years, for the 20th century, 10–
20 years. These probes allowed us to capture paradigmatic changes, different political
and ideological contexts and evaluate whether language policy had been taken in
practice and whether there had been some shift in education and administration
concepts.
The results of partial probes might be generalized as follows: Language policy
in the Protectorate was a typical authoritarian one, similar to the policy in the 18th
century. There existed a large number of various legal norms of different power, often
undemocratically/absolutistically established, which aimed on the extra-linguistic
changes. Proposals during 1848/1849 can be considered as strongly liberal, serving for
balanced coexistence of Czechs and Germans. Austria, however, did not take advantage
of this opportunity - at the end of the 19th century the passivity and inability to deal
with the political situation of Vienna contrasted with national radicalization of both
Czechs and Germans. As a response to the Austrian passivity, Czechoslovakia heavily
regulated all areas of language coexistence. According to our own proposed typology is
(1) the 18th century policy with elements of authoritarian policy, (2) policy of the year
1848/1849 (unsuccessfully) liberal, (3) the end of the 19th century passive, (4) the First
Republic regulating, and (5) the Protectorate fully authoritative.
The post-war expulsion of Germans solved the issue of the Czech-German
coexistence only seemingly. Czechoslovakia became a state of the Czechoslovak people,
of the Czech and Slovak nations, but the relationship towards Germans moved from
the state to the international level and remains a thorny chapter of Czech history - from
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our perspective, however, this neuralgic attitude is not a consequence of the Second
World War and German expulsion, but of the perspective of long-term Czech-German
historical “non-coexistence” in one territory and one state.
The school as an institution and as a curriculum mediator has been playing
the key role in the national question, and is abused to achieve not only educational,
but also political objectives. The first school language policy dichotomy is located at the
level of the teaching language (non-/mother tongue) in primary, secondary and tertiary
education, the second is located at the level of the language taught (non-/mother
language as a non-/special school subject and its non-/obligatory acquisition). Both of
these dichotomies seem to be overcome, due to the current ethnic composition of the
Czech Republic, but, in fact, remain axiologically alive. The fundamental advantage of the
current situation based on civic, not national language policy, which prevents
any misinterpretation or radicalization of the role of language in society, might
be identified as its passivity and implicitness features. It is not being called for revision
of these principles, which illustrates the stability of the Czech language situation
and the language attitudes of the citizens of the Czech Republic towards their language.
It can be assumed that the role of education and its fairly deregulated principles of the
teaching and taught languages have contributed to this state.
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Seznam použitých zkratek

ADO
CLIL
CS
CZ
ČČH
ČMF
ČR
ČsČH
čsl.
ČSSD
ČSÚ
ČSVL
DE
DNP
ECML
EK
ES
EU
FF
G
HU
ka
KDU-ČSL
KM
KSČM
LGBl.
LLP
Lmaj
Lmin
LN
Lspec
MR
MŠ
MŠANO
MŠMT
MU
MV
NA
NCC
NFP
NL
NN

Amtliches deutsches Ortsbuch
Content and Language Integrated Learning
československý
český, čeština
Český časopis historický
Časopis pro moderní filologii
Česká republika
Československý časopis historický
československý
Česká strana sociálně demokratická
Český statistický úřad
Československá vlastivěda
německý, němčina
Deutsche nationalpartei
European Centre for Modern Languages
Evropská komise
Evropské společenství
Evropská unie
Filozofická fakulta
gymnázium
maďarský, maďarština
karton
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Kniha methodní
Komunistická strana Čech a Moravy
Landesgesetzblatt
Lifelong Learning Programme
majoritní jazyk
minoritní jazyk
Lidové noviny
jazyk pro speciální účely
Ministerská rada
mateřská škola
Ministerstvo školství a národní osvěty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Masarykova univerzita
Ministerstvo vnitra
Národní archiv
National Core Community
Neue Freie Presse
Národní listy
Národní noviny
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NŘ
NS
NSS
NV
ODS
OŘS
OSN
OZZ
PedF
PL
PN
PSP
R
RG
RGBl.
rkp.
RP
RRG
RU
SaS
Sb.
Sb. z. a n.
SERRJ
SK
SL
SN
SŠ
SÚS
ÚIV
UJEP
UK
US
UV
VOŠ
VŠ
ZŠ

Naše řeč
Národní shromáždění
Nejvyšší správní soud
Nařízení vlády
Občanská demokratická strana
Obecní řád soudní
Ottův slovník naučný
Obnovené zřízení zemské
Pedagogická fakulta
polský, polština
Pražské noviny
Poslanecká sněmovna Parlamentu
reálka
reálné gymnázium
Reichsgesetzblatt
rukopis
Reichsprotektor
reformní reálné gymnázium
rusínský, rusínština
Slovo a slovesnost
Sbírka
Sbírka zákonů a nařízení
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
slovenský, slovenština
Sněmovna lidu
Sněmovna národů
střední škola
Státní úřad statistický
Ústav pro informace ve vzdělávání
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova
Unie svobody
usnesení vlády
vyšší odborná škola
vysoká škola
základní škola
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