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Abstrakt
Práce se zaměřuje na německé požadavky na správní a politické rozdělení Čech v 80.
letech 19. století, které přímo předcházely několikaletému bojkotu sněmu ze strany
německých poslanců. Jejím cílem je především zachycení argumentace představitelů
německého národa, stručná analýza jednotlivých návrhů a zejména skrze formulování
státoprávních a národnostních požadavků podchycení postoje Němců z Čech vůči Čechám
jako historické zemi a rakousko-uherské monarchii, ve které Němci sdílejí prostor s ostatními
národy. To celé je zasazeno do kontextu vývoje austroněmeckého liberálního myšlení a
postupující nacionalizace politických předáků německé liberální strany. Snaží se tak o lepší
porozumění vývoje politického a nacionálního myšlení Němců žijících v Čechách ke konci
19. století.
Klíčová slova: Češi a Němci; český zemský sněm; německý liberalismus

Abstract
This thesis focuses on German demands of administrative and political division of
Bohemia in 1880s, which proceeded a few year lasting German representatives boycott of the
Czech Assembly (Landtag). Its aim is to observe construction of German argumentation and a
brief analysis of the bills proposed on the topic of division of the country. The main part of the
thesis follows constitutional and national demands of Czech Germans toward Bohemia as a
historical land and Austro-Hungarian empire where Germans lived together with other
nations. All the above is interpreted within a framework of development of German liberal
thinking in Austria and advancing nationalization among the German political leaders. The
main objective of the work is better understanding of evolution of political and national
thinking of Germans living in Bohemia at the end of 19th Century.
Keywords: Czechs and Germans; Bohemian Landtag; German liberalism
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1 Úvod
V zasedacím období zemského sněmu v letech 1883 až 1889 zástupci německého
národa předložili k projednání rovnou tři návrhy na národnostní rozdělení Čech, a to v roce
1884, ke konci roku 1885 a naposledy v prosinci téhož roku. Opakovaný požadavek téže věci
svědčí o tom, že pražský sněm pokaždé návrhy zamítnul. V prvním případě neprošel do
druhého čtení, v případě druhém komise, kde – stejně tak jako na celém sněmu – drželi
většinu Češi, představila „protinávrh“, a ve třetím případě se o návrhu německých zástupců
nejednalo téměř vůbec. Toto opakované zamítnutí vede německé poslance ke konci roku 1886
k bojkotu zemského sněmu („pasivní rezistenci“). Následujícího měsíce jsou po
několikatýdenní absenci prohlášeni za mandátu zbavení1 a dlouhé roky se na sněm nevrátí.
Prosté konstatování, že Němci ze sněmu odcházejí v reakci na zamítnutí svých
návrhů, pro osvětlení motivace takto radikálního politického kroku nemusí být úplné.
Textovou analýzou projevů ze zemského sněmu se chce práce soustředit nejen na požadavky,
argumentace a cíle německých liberálů, které je vedly, motivovaly k návrhům, jež si
„nezískaly srdce“ jejich politických protivníků, ale zejména na „fenomén“ státoprávní a
nacionální identity německých poslanců. Práce zkoumá, jak je ústy jednotlivých německých
řečníků pracováno s tématy rakouské, německé, ale i české (böhmisch) identity v době, kdy
vztah německých liberálů, jako předních reprezentantů německého národa, ke státu je do jisté
míry oslaben2 a kdy na sněm nově přicházejí s návrhem rozdělení Čech na národnostním klíči,
který neznamenal nic jiného než snahu o co nejdůslednější oddělení obou společenství,3 ne-li
rovnou o ochranu němectví před pronikavým vlivem „konkurenčního národa“ v zemi. Sami
předkladatelé těchto návrhů na plénu deklarovali, že jejich smyslem je mimo jiné vyjasnění
postojů obou znesvářených stran a prezentace základních ideových stanovisek.
Přistupuje tedy k dané problematice tak, že materiální opodstatnění politického
jednání je upozaděno (nicméně ne umenšováno) a naopak sleduje „ideové podloží“, otázku
sebe-pojetí a sebe-prezentace, která je sice postupně událostmi formována, ale která také
události následné formuje, předznamenává.

1 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 26. ledna 1887. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/2/stenprot/
008schuz/s008001.htm [citováno dne 14.5.2019].
2 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 221.
3 Tamtéž, s. 222.
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Textová analýza sněmovních projevů je pouze jednou rovinou, na které se dá sledovat
konstruování státoprávního a národního zasazení rakouských (a zejména böhmish) Němců
sledovat. Tato dimenze je vybrána s ohledem na následnou pasivní rezistenci německých
poslanců, ale s vědomím, že sněmovní dějství není jediným „prostorem“, ve kterém se dá
„pozorovat“ identita Němců z Čech.
První část práce vnáší do problematiky řád a provázanost: zasazuje stručnou formou
„dějství“ zemského sněmu ohledně národnostního rozhraničení do kontextu vývoje
(austro)německého liberalismu a vývoje rakouské (potažmo česko-zemské) politiky.
Soustřeďuje se především na proměnu německého liberálního tábora, respektive na stoupající
nacionalizaci jeho politiky, která je čím dál patrnější od 70. let. V druhé podkapitole této části
se čtenář seznámí se základními znaky správního systému předlitavské části monarchie, neboť
je to právě správní „reforma“, jež je zde mezi oběma národnostmi jablkem sváru. Bez této
teoretické opory by nebylo možné zkoumaný text správně chápat.
Druhá část práce se věnuje shrnutí problematiky návrhů na národnostní ohraničení,
zpřístupňuje čtenáři věcné požadavky německé menšiny v Čechách i jejich argumentační
oporu, a to ve všech třech případech, kdy se o návrhu (či spíše návrzích, neboť se od sebe do
jisté míry lišily) na sněmu jednalo. Stručný historický výklad z první části a celostní popis
(seznámení) s událostmi na zemském sněmu v „inkriminovaných dnech“ v části druhé mají
sloužit jako základní kontextuální zarámování třetí, vrcholící části práce, ve které se tam, kde
bude potřeba, souvislosti nastíní ještě podrobněji.
Třetí – hlavní – kapitola se věnuje otázkám, v jaké míře se ve výstupech jednotlivých
německých řečníků projevuje „oslabený vztah k rakouskému státu“ i k Čechám jako
historicko-právní entitě. V jaké souvislosti toto případné „oslabení“ je dáno nacionálními,
nebo na druhé straně politicko-ideovými důvody (zdali převládá argumentace odporu vůči
vídeňské vládě4 a české převaze v Praze z pozic „ohroženého němectví“, nebo převažují výtky
ke konzervativnímu charakteru státu). Tato kapitola tedy pracuje jak se státoprávní identitou
německých obyvatel Čech, tak i s nacionální, a opírá se o přesvědčení, že tyto identity nejsou
nic statického, ale naopak v čase se proměňují, stejně tak i jejich vztah mezi sebou navzájem.
Práce by tak svým skromným dílem měla přispět k lepšímu chápání vývoje austroněmeckého
liberálního myšlení, respektive myšlení a identity Němců pocházejících z Čech.
Je samozřejmé, že primárním zdrojem pro tuto bakalářskou práci se stávají
stenografické záznamy jednání na zemském sněmu v Praze; o tyto záznamy se textová
4 Češi v 80. letech podporují říšskou vládu, vůči které jsou němečtí liberálové v opozici.
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analýza opírá především. Práce sekundárního charakteru pak napomáhají zasadit sněmovní
rokování do dějinného a myšlenkového kontextu. I když mnohé z nich se přímo českoněmeckými vztahy v rámci Čech (potažmo Rakouska) zabývají zevrubně, události na
zemském sněmu 80. let a následný odchod německých poslanců v nich nebývají nijak
dopodrobna rozpracované. Publikace, které se věnují politickému a sociálnímu vývoji
rakouské monarchie, jsem zvolil především tři: Česká společnost 1848-1918 Otto Urbana,
která je sice velmi detailní, ale věnuje se tématice dějin především z české perspektivy
(zatímco tu německou do jisté míry opomíjí), Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie vydané Rumplerem a
Wolframem, jež sleduje vývoj jednotlivých národních hnutí monarchie jako určujícího faktoru
rakouského (neblahého) osudu a Poslední století habsburské monarchie od A. J. P. Taylora,
která je pro středoevropského čtenáře interesantní už jen tím, že se jedná o „nezaujatý“ pohled
na rakouské dějiny historika bez vazeb na středoevropský region. Zároveň osou této knihy je
materialistické pojetí výkladu událostí, které ale stojí v protikladu s mým, pojetím
ideologickým.
Podrobněji česko-německé tématice v užším slova smyslu se také zabývají Konfliktní
společenství: Češi a Němci od Křena a Sudetendeutsche Geschichte od Franzela. Obě knihy se
od výše uvedených liší zejména širším prostorem, které věnují výkladu austroněmeckých
politických a dějinných reálií, logicky druhá ze zmíněných více než první. Pro osvětlení
„širšího kontextu“ také dobře posloužila Der lange Weg nach Westen od Winklera, která se
sice věnuje primárně německým dějinám, ale nesmí se zapomínat, že ještě hluboko do 19.
století budou rakouské země vnímány jako přirozenou součást „Německa“.
Na závěr úvodu je třeba upozornit, že se v práci nachází větší množství českých, ale
také i německých citací. Bez ohledu na jazyk, obě jsou přísně ponechány v originálu, a to
včetně starého pravopisu a také s překlepy, jež se zejména ve stenografických záznamech ze
sněmu objeví velice často.
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2 Historický a politický kontext
2.1 Historický kontext
2.1.1 Němci a Češi, Böhmen a Čechy
„Erst mit den Kämpfen zwischen den Völkern Österreichs, seit 1848 vor allem, wurde
es nötig, zwischen Tschechen und Deutschböhmens, Deutschmährern und tschechisch
sprechenden Mährern zu unterscheiden,“ 5 všímá si historik Emil Franzel v úvodu své knihy
Sudetendeutsche Geschichte, a proto jako souhrnný název pro Němce pocházející z Čech,
respektive Moravy a Slezska používá dnes rozšířený pojem sudetští Němci, a to i přesto, že
devatenácté století toto označení ještě nezná.
Argumentuje, že pozdější vznik názvu přeci nevylučuje starší existenci daného
společenství („Schicksalgemeinschaft“).6 I když opomeneme skutečnost, že „koncept
sudetoněmectví“ je datován na sklonek 19. století a politicky uplatňován až v průběhu první
republiky (tj. události mé práce jej předcházejí), stále jsou s ním spojené problémy
v souvislosti s výkladem. Je to zkrátka pojem, jenž je ideologicky silně zatížen. Výrazu
sudetoněmectví jsem se ale nakonec vyhnul zejména z toho důvodu, že v sobě zahrnuje
Němce i z dalších zemí Českého království, ale práce se soustřeďuje pouze na Němce z Čech.
Zároveň nesmí se opomenout, že politický rámec Němců z Čech a Moravy je odlišný, a z něj
se následně odvíjí i odlišnost v postojích mezi nimi.
Ačkoliv na několika místech mé práce bude třeba rozlišit Němce působící v Čechách
od Němců z ostatních zemí Rakousko-Uherska, případně od německého národa jako celek,
rozhodl jsem se raději pro užití pomocného výrazu „böhmisch“ tam, kde rozlišení bude třeba,
než „sudetoněmecký“ či „českoněmecký“, a to navzdory tvrzení Hahnové, že za rozštěpením
významu „tschechisch“/ „böhmisch“ z kraje 20. století stál politický zájem. 7 Stále je třeba
mezi jednotlivými Němci rozlišovat, neboť politické postavení té či oné skupiny Němců se
díky státoprávnímu kontextu (nejen) v druhé polovině 19. století liší – ať už se jedná o
5 FRANZEL, Emil: Sudetendeutsche Geschichte: eine volkstümliche Darstellung. 9. Aufl. Mannheim:
A. Kraft, 1990, s. 6.
6 Tamtéž, s. 5.
7 HAHNOVÁ, Eva: Od Palackého k Benešovi: německé texty o Češích, Němcích a českých zemích.
Praha: Academia, 2014, s. 172.
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Austroněmce v rakouských dědičných zemích, Němce z Německého císařství, nebo právě
Němců z Čech (a Moravy).8
Hahnová ono rozštěpení do počátku 20. století datuje trefně, z čehož bohužel vyplývá
dodatečný problém – ani sami němečtí zástupci na zemském sněmu ještě v 80. letech neměli
v pojmech zcela jasno. Často bude „tschechisch“ i „böhmisch“ promiskuitně užíváno ve
smyslu jazykově/ etnicky „český“ (na příklad „böhmische Sprache“ = český jazyk, ale
„Deutsche aus Böhmen“ = Němci z Čech, kteří nicméně „böhmische Sprache“ neovládají, i
když jsou v Čechách/ Böhmen „doma“), a proto je vždy třeba citace vnímat přísně v daném
kontextu.
Na druhou stranu jisté strasti i nabízí adjektivum „český“, jenž může odkazovat
k Zemím Koruny české jako celku, nebo pouze k Čechám, přičemž práce užívá toho adjektiva
striktně ve významu Čech jako jedné z korunních zemí (synonymní tedy s německým slovem
„Böhmen“). Dále platí, že slovo „Češi“ může být souhrnným označením pro český národ, ale
pro zjednodušení dané označení používám i ve významu „zástupci českého národa“,
popřípadě liberálně-nacionální politiky, ať už se jedná o staročechy, nebo mladočechy.
Občasně jsou pod tento pojem zahrnuti i představitelé konzervativního velkostatku, neboť ti
jsou společně s českou národní reprezentací v opozici vůči německým požadavkům, o kterých
je v práci řeč.
Pro německojazyčné obyvatelstvo habsburské říše jsou vyhrazeny výrazy
„austroněmecký“, popřípadě „Austroněmci“, abych naznačil jejich specifickou (politickou)
pozici, ale aniž bych tím chtěl paušálně presumovat jejich identitu, kdy rakušanství předchází
němectví (podrobněji o problému viz kapitola 2.1.2). Pojmy „německý“ či „Němci“ užívám
zejména pro označení veškerého německy mluvícího obyvatelstva vídeňské monarchie i
Německého císařství – všude tam, kde není třeba mezi „jednotlivými Němci“ rozlišovat.
Celý tento „slovníkový problém“ vzniká zejména ze střetu dvou motivací – snahy o
přesnost

v postihnutí

skutečnosti

s jistým

zjednodušením,

ulehčením

výkladu

(se

„zkratkovitostí“). Protože obě ambice nelze naplnit najednou beze zbytku, je na místě
opatrnost a také doporučení, aby se čtenář na celou problematiku národních vztahů díval
komplexně. Jedná se o fenomény, které se prolínají, jsou všudypřítomné, ale jejich intenzita je
v čase kolísavá, různorodá a vzájemně se neustále ovlivňující.

8 Přirozeně tím výčet „německých společností“ zdaleka nekončí.

11

2.1.2 Státní a politický vývoj habsburské monarchie
Nesmí se tedy zapomínat, že se vztahem k rakouskému státu to měli složité nejen
Češi, kteří až do roku 1879 odmítají svou účast na říšské radě i zemském sněmu v Praze, ale
také i Austroněmci, kteří si od druhé poloviny 60. let museli postupně zvykat na představu, že
nejsou „vedoucím kmenem“ německého národa. Prusko-rakouskou válkou z roku 1866 je tak
habsburská monarchie odstřižena od „ostatního Německa“ a ponechána sama sobě. Aby
problémů nebylo málo, 60. léta jsou provázána ústavní (politickou) nejistotou, nejen
zahraničními problémy. Po ústavní stránce se monarchie stabilizuje rakousko-uherským
vyrovnáním z roku 1867 a prosincovou ústavou (Dezemberverfassung); ústavou liberální,
kterou si německá středostavovská třída vymíní výměnou za souhlas s dualizovanou podobou
monarchie.9 Šedesátá léta tak znamenají nejen konec velmocenské ambice „říše sedmdesáti
milionů“, tedy velkorakouského řešení německé otázky, ale také konec centralizaci na úrovni
celé habsburské monarchie.
Češi novou ústavu ze státoprávní pozice zavrhli, jelikož centralizace v západní
polovině monarchie zůstala zachována,10 nicméně zároveň platilo, že „konstituce poskytla
liberalismu prostor k seberealizaci“.11 Ve Vídni nastupuje občanská vláda, v níž většinově
zasedají vůdcové německého liberalismu.12 Ti se ale plně chopí moci až ve vládě Adolfa
Auersperga v průběhu 70. let: „Politický režim rakousko-německého liberalismu, …, byl
formován židovským živlem a Němci z českých zemí, pro něž bylo toto období vrcholnou
érou.“13 Zároveň platí, že odpor české strany vyjádřené pasivní resistencí austroněmecká
reprezentace nijak neřeší.14 Jak trefně situaci komentuje Franzel: liberálové stojí pevně za
ústavou z roku 1867, čímž znemožňují řešení národnostního problému podobně, jako budou
stát za československou ústavou představitelé první republiky o půl století později.15
Situace se ale obrací na konci 70. let, kdy Auersperg podává demisi a po krátkém
období sbližování mezi českou a německou liberální scénou, Češi ukončují svou politiku
pasivní resistence a vstupují na říšskou radu (a zemský sněm), aby nakonec proti liberálům
(ústavověrným) v rámci „železného kruhu pravice“ („Eiserner Ring“) podpořili novou,
9 URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 224.
10 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 182.
11 Tamtéž, s. 181.
12 Tamtéž.
13 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 196.
14 Tamtéž, s. 197.
15 FRANZEL, Emil: Sudetendeutsche Geschichte: eine volkstümliche Darstellung. 9. Aufl.
Mannheim: A. Kraft, 1990, s. 279.
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konzervativní vládu Eduarda Taaffeho. Ta nastupuje v srpnu roku 1879 a ze všech
předlitavských vlád vydrží u moci nejdéle – až do listopadu 1893, kdy Taaffemu zlomí vaz
připravovaná volební reforma. Češi přirozeně novou vládu nehodlali podpořit bez „ústupků“
na rakouské straně: ve čtyřech memorandech si svou loajalitu podmínili zrovnoprávněním
českého jazyka s německým, rozdělením pražské univerzity na německou a českou část a
podporou českého základního a středního článku školství.16
„Odstavení od moci přivedlo německý liberální tábor do podobné situace, v jaké byli
dříve Češi: jeho poměr ke státu byl oslaben a narušen. Jakkoli se dilema mezi rakušanstvím a
němectvím v liberálních kruzích stále řešilo ve prospěch Rakouska, dřívější takřka
nereflektovaná identifikace s monarchií utrpěla trhliny,“ shrnuje nově nastanuvší situaci Jan
Křen.17 Marně zástupci německých liberálních poslanců z Čech ve svých protimemorandech
protestovali proti vzniku nové vlády.
9. února 1880 odevzdali císaři Františku Josefu I. spis, v němž varovali před
federalizací monarchie a dožadovali se jednotné, v němčině vedené státní správy.18 Protest u
císařského dvora, jak se zdá, se nesl zcela v duchu liberalismu, protestovalo se proti politické
ideji, ne za ochranu proti „čechizaci“, jež by mohla v okrajových oblastech Čech ohrozit
německý národ. To ostře kontrastuje s opakovanou diskusí na zemském sněmu ohledně
národnostního rozhraničení českých okresů, ve kterých argumentace ochrany před
postupujícím českým živlem, ochrany německé kultury a stylu života převažuje. Urban
dodává, že „němečtí liberálové vcelku reálně postřehli skryté státoprávní pozadí „jazykového
federalismu“, neboť uznání českých národně kulturních požadavků sice neznamenalo
formálně bezprostřední uznání české státnosti, ale v podstatě faktickou koncesi české
společnosti.“19
Na říšské radě se němečtí ústavověrní poslanci nově nacházeli v menšině 145
poslanců proti koalici tvořené Českým klubem, Polským klubem a Klubem Strany práva
s celkově 168 poslanci.20 Ani to Němcům nezabránilo, aby proti roku 1880 přijatým
jazykovým nařízením, jež mezitím překřtili na „Sprachenzwangsverordnungen“, na návrh
Eduarda Herbsta protestovali jako proti nařízení odporující zákonu.21 Svůj protest zopakovali i
o čtyři roky později. V obou případech nedosáhli svých cílů, jazyková nařízení zůstávala i
16 URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 334.
17 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 221.
18 URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 354.
19 Tamtéž.
20 Tamtéž, s. 331.
21 Tamtéž, s. 356.
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nadále v platnosti,22 a tak „těžiště sporu se [poté] opět vrátilo do českého sněmu.“23 Zároveň
další těžkou politickou porážku Němci utrží, když se jim ve Vídni nepodaří prosadit němčinu
jako státní jazyk. Tento neúspěch jen přilil olej do ohně jejich odporu vůči
Sprachenverordnungen.24 Malý se Sivákem ovšem vyzdvihují kauzalitu mezi německým
(böhmisch) „separatismem“ a rozšířeným volebním právem (tzv. pětizlatkovou reformou
Eduarda Taaffeho z roku 1882), která k volbám nově přivedla maloburžoazii, ve své většině
českého původu. 25
Roku 1883 vláda rozpustila pražský sněm a vypsala nové volby. Další politickou
ranou německému liberalismu se tak stala ztráta většinového postavení i v Praze, několik
málo let po ustanovení pravicové většiny v hlavním městě monarchie. V Čechách byl
německý národ nově reprezentován pouze 75 poslanci proti výrazné přesile 167 členů české
národní reprezentace a zástupců konzervativního velkostatku.26 Němečtí poslanci byli
rozděleni takto: 32 z nich patřilo mezi Deutschliberalen popřípadě pocházeli z
Fortschrittspartei, zatímco 36 se hlásilo k Deutschnationalen.27
„Pád liberální vlády znovuožil komplex národnostních ztrát a úpadku“28 poté, kdy
Austroněmci přišli o vedoucí postavení v německé střední Evropě a poté, kdy se museli smířit
se „ztrátou Uher“, aby nakonec museli akceptovat i skutečnost, že ani západní, předlitavská
část říše si nezachová svůj dosavadní, dominantně německý charakter. Mění se tak politická
taktika: důraz na německý centralismus se ještě zcela nevytrácí, ale nově do hry vstupuje
prvek ochrany „národních držav“: „To, co bylo dosud spíše specialitou Čechů …, totiž
potřeba odluky od partnera a uzavírání se vůči němu, se nyní přeneslo i na německou
stranu.“29

22 Tamtéž, s. 360.
23 Tamtéž.
24 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 1997, s. 505.
25 MALÝ, Karel, SIVÁK Florián: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918.
Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha: H & H, 1993, s. 380.
26 URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 356.
27 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 1997, s. 505.
28 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 220.
29 Tamtéž, s. 222.
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2.1.3 Od revoluce až do opozice: vývoj německého
liberalismu
Liberální myšlení v rakouských zemí si prochází několika různými etapami: je
inspirováno tereziánsko-josefínskými církevními reformami a jejich důrazem na centralizaci
dunajské monarchie,30 a taktéž francouzskou revolucí a napoleonskými válkami,31 během
kterých (a po nich) se stále hlasitěji hovoří o jednotném německém národním státu.
Postnapoleonská restaurace ale národnímu rozvoji liberálních myšlenek nepřeje – ty jsou
hrozbou pro vídeňskou monarchii bez ohledu na to, zdali jsou německého, nebo původu
jiného. „Koncept“ rakušanství (Österreichertum) se v první polovině 19. století kontempluje
ve dvou podobách – buď jako kategorické odmítnutí národněpolitických aktivit, nebo naopak
jako uznání Rakouska jako celku složeného z jednotlivých etno-jazykových komponentů
mocnářství.32 V revolučních letech 1848/1849 jsme svědky „pokusu“ o vznik jednotného
německého státu, ten ale pro odpor konzervativní reakce nevzejde v život a zároveň s sebou
přinese poznání problému v podobě „co s Rakouskem“ („Deutschlands Frage an
Österreich“).33 Následující 50. léta jsou ve znamení obnovy absolutistické monarchie a
uspokojování buržoazních ambicí pouze skrze hospodářskou sféru, nikoliv politickou.
Habsburská monarchie ale ke konci 50. let prohrává válku, a to společně
s hospodářskými problémy a mezinárodní izolací vede k obnově konstitučního života ve státě.
Právě v 60. letech se na říšské radě formuje klub liberálních poslanců, kteří sledují na jedné
straně odluku státu od církve a podporu občanských práv a na straně druhé německou
centralizaci státu. Z tohoto klubu následně vznikne Verfassungspartei pod vedením Eduarda
Herbsta. Právě z českých zemí často pocházeli ti nejvýznamnější předáci austroněmeckých
liberálů.34 K liberalismu jako politickému směru tenduje zejména pokroková šlechta a
30 Reinalter, Helmut: Die Anfänge des Liberalismus in Österreich (von der Aufklärung bis zur Revolution 1848/49). In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, C 42, 1995, s. 99.
31 INKLER, Heinrich August: Der lange Weg nach Westen. 7., durchgesehene Aufl. München: C.H.
Beck, 2010, s. 54-70.
32 KOŘALKA, Jiří: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914: Sozialgeschichtliche
Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen
Ländern. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, s. 29.
33 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005, s. 310.
34 FRANZEL, Emil: Sudetendeutsche Geschichte: eine volkstümliche Darstellung. 9. Aufl.
Mannheim: A. Kraft, 1990, s. 267.
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vzdělaná střední třída (úřednictvo a buržoazie), přičemž platí, že jako politické uskupení bylo
spíše „volnějšího charakteru“ a od počátku se muselo potýkat s vnitřními odstředivými
tendencemi. Zatímco v 60. letech se liberální klub vnitřně štěpí na centralisty, unionisty a
autonomisty,35 od 70. let se Verfassungspartei bude muset potýkat s generačním problémem –
proti Alten nastupují Jungen. Mladá generace politiků, která nemá přímou zkušenost
s revolucí v polovině století a která stále více akcentuje nacionální rovinu své politiky: „Alle
Regierungen in Wien mußten nachher nicht nur mit dem Aufstieg der nichtdeutschen
Nationalbewegungen, sondern auch mit einer wachsenden Staatsentfremdung bei den
Deutschösterreichern rechnen.“36 Stane se tomu tak poté, kdy se části liberálů znelíbí
„slavistická orientace“ Belcrediho vlády a po prohrané válce s Pruskem.37
Zatímco „staré“ nadále vede Herbst, podaří se mu na stranickém sjezdu v Teplicích na
počátku 70. let prosadit proti „mladým“, jež si mezitím založili vlastní klub na říšské radě
(Fortschrittsklub alias „pokrokáři“).38 Pokus o jednotu liberálního křídla selže v souvislosti
s neúspěšnou zahraniční politikou (problematika anexe Bosny a Hercegoviny) a na nesouladu
ohledně vyrovnání s uherskou polovinou monarchie. Tento neúspěch nejenže vede k rozdělení
liberálně-nacionální scény, ale také k pádu liberální vlády ke konci 70. let.

39

Tímto tak

vstupujeme do éry, která je předmětem této práce.
Hloušek říká, že s revolučními léty v polovině 19. století došlo k položení základů
moderní liberální politiky v Rakousku, ale v této chvíli těžiště leží mimo monarchii (tj.
v Německu).40 Loajalita německy mluvícího obyvatelstva Rakouska ke státu ve své většině
neznamenala souhlas s myšlenkou multinárodní monarchie, a právě zde se nachází uzlový bod

35 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005, s. 384-385.
36 KOŘALKA, Jiří: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914: Sozialgeschichtliche
Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen
Ländern. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, s. 34.
37 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005, s. 409.
38 Tamtéž, s. 452.
39 Tamtéž, s. 453.
40 HLOUŠEK, Vít: Konflikt versus konsensus: konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v
Rakousku 1860-2006. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, s. 57.
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vztahu rakouských Němců s Čechy, neboť ti si takovou monarchii – decentralizovanou mezi
jednotlivé národy – právě představovali a snažili prosadit.41
Důraz austroněmeckých liberálů na centralizaci říše a na němčinu jako privilegovaný
jazyk umožnilo „symbiózu liberálních a německonacionálních idejí“.42 Za revoluce na
německoliberální straně ještě téměř nikdo neuvažoval o Čechách jako zemi, která by neměla
být součástí Německa. Od 60. let se ale tento postoj postupně proměňuje s tím, jak roste a
mění svou kvalitu národní uvědomění, jak na straně české, tak na straně německé. 43 Ruku
v ruce s tímto procesem oslabuje identita (böhmisch) Němců k Čechám jako celku, a to tím
spíše, když česká národní reprezentace vnímá Čechy v historických hranicích jako „základ“
svých státoprávních snah.44 Přesto ještě v polovině 60. let se Němci bez ohledu na svůj původ
v rámci monarchie především považují za „deutsche Österreicher“, a ne za „österreichische
Deutsche“.45 V tomto desetiletí ještě nedochází k oslabení postulátu centralizace, jen je zúžen
na předlitavskou část monarchie poté, kdy s „rodinnou válkou“ mezi Rakouskem a Pruskem
se bylo nutné vzdát ambicí na Uhersko. Křen si ale všímá, že staří liberálové jsou ve svých
politických cílech velkolepější, neboť stále se snaží německou centralizací podřídit „zbylé“,
neněmecké části předlitavské monarchie oproti Jungen, pokrokářům, kteří sice na jednu stranu
vzývají „bojovný nacionalismus“, ale na stranu druhou svou agendu soustřeďují pouze na
německy hovořící část státu.46,47
Pro dobovou politiku je příznačná existence dvou konfliktních linií: stát-církev a
centrum-periferie.48 Právě do té druhé spadá česko-německý spor o podobu monarchie a
správního systému v Čechách. Bylo by ale poněkud krátkozraké tvrdit, že alespoň v první
41 KOŘALKA, Jiří: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914: Sozialgeschichtliche
Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen
Ländern. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, s. 34-35.
42 HLOUŠEK, Vít: Konflikt versus konsensus: konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v
Rakousku 1860-2006. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, s. 112.
43 KOŘALKA, Jiří: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914: Sozialgeschichtliche
Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen
Ländern. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, s. 43.
44 Tamtéž, s. 56.
45 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005, s. 409.
46 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 179.
47 Nicméně včetně Čech.
48 HLOUŠEK, Vít: Konflikt versus konsensus: konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v
Rakousku 1860-2006. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, s. 121.
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konfliktní linii (vyjádřitelnou osou konzervatismus-liberalismus) došlo mezi národními
reprezentacemi Němců a Čechů ke shodě – možnou shodu znemožnil stále narůstající důraz
na národní požadavky, které se na říšské radě prosazovaly skrze národně určené kluby (např.
Český klub), jež „se pak orientovaly ve sporu mezi liberály a konzervativci nikoliv podle
ideologických měřítek, ale podle státoprávních postojů těchto frakcí.“49 Český klub se takto
například v 80. letech stává „zajatcem“ Taaffeho konzervativní vlády, která převrací některé
pokrokové zákony z let vlády liberálů.50
Na sklonku 70. let a zejména v průběhu desetiletí následujícího nacionalizace
liberálně-německého tábora zejména pod vlivem Georga von Schönerera akceleruje. Ten už
v 70. let zakládá Deutscher Klub jako platformu pro své protihabsburské a ostře nacionální
názory. Společně s dalšími roku 1882 sepisuje Linzer Programm, ve kterém se nacionální
zájem povyšuje na přední místo a pro Rakousko nevidí jiné řešení než pouhou personální unii
s Uhry, ale zato s co nejtěsnějšími vazbami na Německé císařství. Ernst von Plener se ještě
v 80. letech snaží liberály sjednotit pod Vereinigte Linke a distancovat se od radikálních
názorů Schönerera, aby se klub v polovině téhož desetiletí znovu rozpadl do dvou částí –
Deutsch-österreichischer Klub a Deutscher Klub, který „operoval v Schönererově duchu“.51

2.2 Správní kontext
Jen ve stručnosti je třeba ozřejmit některé pojmy, které se přímo dotýkají rakouské
správy, neboť na zemském sněmu se s nimi operuje jako se samozřejmostí.
Poněkud zmatečné se může jevit Plenerův návrh z konce roku 1886 na znovuzřízení
krajských zřízení jako mezičlánku mezi okresy a správou zemskou ve světle, že na poli
justičním krajské zřízení se v Předlitavsku uchovalo. Význam krajů je přeformulován
přebudováním feudální krajské organizace roku 1850, přičemž jejich pravomoc v čase
oscilovala, aby nakonec byly roku 1862 v Čechách zrušeny. 52 Naproti tomu soudnictví bylo
organizováno do okresních, krajských a vrchních soudů zemských. Německé požadavky tak
následně směřují nejen k rozdělení země mezi česky a německy hovořící část, ale také ke

49 Tamtéž, s. 106.
50 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 213-214.
51 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005, s. 489-491.
52 MALÝ, Karel, SIVÁK, Florián: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918.
Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha: H & H, 1993, s. 402-403.
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koncentraci moci tak, aby jednotlivé segmenty státní správy (tj. justice i samospráva) se
opíraly o stejné hranice.
Revolučním rokem 1848 je nahrazena vrchnostenská správa správou státní
(zeměpanskou),53 nicméně z otřesů revolučních let mnoho po ústavní stránce nezbyde a
následně je rakouský stát až do roku 1860 řízen důsledně centralisticky a „státní samostatnost
někdejších států českého království… je zcela pohlcena“.54 Schmerlingova ústava z počátku
60. let v centralizačních tendencích sice pokračuje, ale zřizuje zemské sněmy, pomocí kterých
se volí do říšské rady (tato nepřímá volba je pak zrušena tzv. „malou ústavou“ z dubna 1873,
aby se zlomila pasivní rezistence českých poslanců). Schmerlingova konstituce také taxativně
vypočítává pravomoci zemských sněmů, aby ty následně ústavou prosincovou byly sice de
iure rozšířeny na veškeré oblasti, která nespadají pod říšskou radu, nicméně „zákonodárná
činnost… upadala jednak proto, že význam říšské rady jako zastupitelského orgánu voleného
obecným volebním právem stále stoupal, jednak pro odpor centralismu a posléze
národnostního boje“.55
A zatímco volební řád do vídeňské říšské rady se v čase opakovaně proměňoval
(postupně demokratizoval), volební řád do zemského sněmu v Praze zůstal od 60. let
nezměněný, a to zejména proto, že čeští a němečtí poslanci se na podobě řádu nového
nemohli shodnout. Po celé konstituční období monarchie tak platí, že do pražského sněmu
probíhaly volby ve třech kuriích, přičemž 70 mandátů připadalo na velkostatkářskou kurii, pro
průmyslová města a zástupce obchodních a živnostenských komor 87 mandátů a pro
venkovské obce mandátů 89.56,57 Nerovný volební řád nastavený ve prospěch větších plátců
daní uměle posiloval německou přítomnost na sněmu. Urban si všímá, že politický význam
sněmů po roce 1873 ve srovnání s říšskou radou byl fakticky výrazně menší, ale na druhou
stranu upozorňuje, že zemské sněmy byly nositelem „historicko-politické individuálnosti“, 58 a
proto byly pro české zástupce důležitější než pro ty německé, neboť – jak v hlavní části práce
ukážu – význam „historicko-politické individuálnosti“ je ze strany německých poslanců
(jemně řečeno) umenšován.
53 Tamtéž, s. 397.
54 Tamtéž, s. 357.
55 SCHELLE, Karel: Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 66.
56 Na sněmu zasedali také i virilisté, tedy poslanci z titulu svých úřadů (arcibiskup, 3 biskupové a rektor univerzity).
57 MALÝ, Karel, SIVÁK, Florián: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918.
Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha: H & H, 1993, s. 379.
58 URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 358-359.
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3 Sumarizace německých požadavků
3.1 Třikrát „na stole“: základní parametry návrhů
Jak již bylo řečeno, němečtí zástupci vystupují s návrhem „národního vymezení“ ve
volebním období 1883–1889 opakovaně, ale pouze třem návrhům se dostalo prostoru pro
argumentaci a případnou diskusi. V průběhu zasedání princip – i jeho argumentace (z
německé pozice odůvodnění) – zůstal vesměs nezměněn, přesto rozdíly se mezi jednotlivými
návrhy najít dají.
První návrh, ze září roku 1884 a předložený na sněm Eduardem Herbstem, se tváří
především jako správní reforma – němečtí liberálové v Čechách požadují nové hranice pro
Gerichtsbezirke (soudní obvody), a od nich odvozené Verwaltungsbezirke (správní obvody), a
to na základě národnostního principu. Obvody, které dosud byly „smíšené“, se dle návrhu
mají rozdělit, neboť na obecní úrovni jsou obě jazyková společenství dobře oddělená. Má tak
vzniknout co nejvíce kompaktní území, co se týče jedné, nebo druhé národnosti. Jako „vzor“
pro takové rozdělení měla sloužit školská správa, respektive Schulbezirke (školní obvody),
jež už na národnostním principu stanoveny jsou.
O rok později je návrh na „národnostní odluku“, jenž v jádru zůstává stejný
s původním návrhem od Herbsta, nově doplněn o požadavek zrušení Sprachenverordnungen
(jazykových nařízení z roku 1880), a to pro Kreisgerichtssprengel Eger, Brüx, BöhmischLeipa, Leitmeritz a Reichenberg (krajské soudní obvody Cheb, Most, Česká Lípa, Litoměřice
a Liberec). Vedle těchto pěti, již zavedených krajských soudních oblastí, mají vzniknout tři
nová, a to na severovýchodě, západě a na jihu Čech tak, aby se nově respektovala jazyková
hranice země. Samozřejmě i pro ty Plener společně s kolegy z německo-liberálního tábora
žádali zrušení Sprachenverordnungen.
Při posledním, „vrcholícím“ návrhu Němci na pražském sněmu v požadavcích
zacházejí nejdále – nyní už není požadováno zrušení jazykových nařízení pouze pro stávající
a nově navrhované německy mluvící oblasti („deutsche geschlossene Gebiete“/ „německá
uzavřená území“), ale rovnou pro celé Čechy. Spolu s nimi má být zrušen i
Justizministerialerlass, tedy nařízení ministra spravedlnosti o dvojjazyčnosti vrchního soudu
v Praze. Třetí pokus o správní reformu tak zacházel nejdále – požadavky byly doplněny o
rozdělení pražského soudu do dvou senátů (každý senát by reprezentoval jeden národ) a také
o zavedení dosud chybějícího správního článku v podobě krajů (Kreise), které by zaujaly roli
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mezi okresy (Bezirke) a Landtagem (zemským sněmem). Soudní a správní rozdělení země dle
jazykového klíče bylo v návrhu přirozeně zachováno.
Nutné je ovšem doplnit, že i když tato ambice německých poslanců nebyla přímou
součástí jednotlivých návrhů při zemském sněmu v Praze (tj. nebyla předmětem hlasování),
výraznou součástí německých požadavků se stává i uzákonění Staatssprache (státního jazyka),
kterým – samozřejmě – měla být němčina.59 Státním jazykem se myslel jazyk úředního života
v celém Předlitavsku, tedy nejen v Čechách.
Jako „přirozený doprovodný bod“ je požadavek Staatssprache zmíněn během jednání
o druhém návrhu na začátku roku 1886 i na jeho konci, při rokování o třetím návrhu.
Opomenout jej, i když nebyl na denním pořádku sněmu, by znamenalo nepochopení snah
německých poslanců o správní reformu ve svém celku, ale také i nepochopení odporu českých
poslanců vůči návrhům německých liberálů z let 1884–1886. Za předpokladu zavedení
národně ohraničených správních a soudních oblastí Čech, by na jedné straně vzniklo čistě
německé území, ve kterém by se úřadovalo z titulu místního jazyka (Umgangssprache) i z
titulu jazyka státního (Staatssprache) pouze německy. Nepanovala by zde tak rovnost mezi
oběma národními kmeny, protože v českých (tschechische) oblastech by se na základě
Umgangssprache zčásti úřadovalo česky, ale z titulu Staatssprache by zde zůstal také silný
vliv jazyka německého. Užívání jazyka se tak implicitně rozpadá do dvou základních
argumentů: jednak je jazyk kulturním projevem národa, jehož je třeba chránit, opatrovat, což
jest požadavek nacionální, na druhé straně ale je tu požadavek politicko-správní: v nějakém
jazyce se úřadovat musí, a má být zvolen jazyk takový, aby se dosáhlo správní efektivity (v
duchu liberálního centralismu). Pro Němce v Čechách obě opodstatnění užívání jazyka
splývají v jejich prospěch, pro Čechy ale v mnohonárodnostní říši nastává problém.
Němečtí představitelé deklarují i demonstrativní účel svých návrhů, což je
pochopitelné vzhledem k tomu, že si museli být vědomi české přesily na sněmu a že
stoupající charakter německých požadavků předem omezoval prostor pro uzavření
národnostního kompromisu.
V neposlední řadě je třeba si také všimnout povahy německých požadavků na
obecnější rovině. Vnímáme-li jako „spouštěč“ německé „nespokojenosti“ opoziční lavice vůči
„železnému kruhu pravice“ a Taaffeho vládě,60 tedy roky 1879/1880, ve kterých se nová,
59 FRANZEL, Emil: Sudetendeutsche Geschichte: eine volkstümliche Darstellung. 9. Aufl.
Mannheim: A. Kraft, 1990, s. 278.
60 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 221.
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konzervativní vláda formovala a kdy se projevily její první „plody“, přirozeně by vyplývalo,
že snahou Němců bude znovudobytí stavu před nástupem konzervativní vlády ve Vídni. Ale
německé požadavky nesledují retroaktivní účel, tedy pouhé zpětvzetí kroků neliberální vlády,
ale rovnou s sebou nesou návrhy preventivního charakteru – jinými slovy stav před
1879/1880, kdy u moci němečtí liberálové byli, už není vnímán jako žádoucí. Nově je třeba
nastavit limity státu tak, aby němectví bylo ochráněno, v tomto konkrétním případě
důsledným oddělením českého živlu od německého v Čechách. Němci tímto reflektují
změněnou situaci – pokud mohlo být němectví v monarchii ohrožováno jednou, může k tomu
dojít znovu i v budoucnosti.

3.2 Německé argumenty
Jak své stanovisko němečtí poslanci vysvětlovali svým českým (potažmo
konzervativním) kolegům na sněmu, popřípadě „navenek“? Dá se říci, že „argumentační
rejstřík“, jenž měl podepřít oprávněnost německých požadavků, byl skutečně bohatý, od
„věcné starosti“ o hladký chod státní správy po abstraktnější rovinu „moralizování“.
V září roku 188461 seznamuje Herbst prvně pražský sněm s požadavkem na –
eufemisticky řečeno – „optimalizaci“ hranic soudních a správních oblastí dle jazykového klíče
s reflexí, že správní systém „se přežil“. Krajské soudní obvody z roku 1850 ani tehdy, a tím
spíše o více jak 30 let později nereflektovaly národnostní hranice, a tento správní nedostatek
je třeba nyní napravit. O více jak rok později Plener svého kolegu zpětně doplňuje, že díky
Sprachenverordnungen

se

Čechy

těší

specifickému

postavení

v rámci

monarchie,

nesrovnatelnému s žádnou jinou, byť multinárodní zemí Předlitavska.62 Schmeykal na začátku
roku 1886 vykládá správní reformu optikou osvícenských tereziánsko-josefínských reforem.63
Značnou část argumentace věnuje Herbst při prvním návrhu i Plener při posledním
demografické opoře svých požadavků. Při svých výpočtech zacházeli pánové relativně do
61 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 8. schůze z 22. září 1884. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/2/stenprot/
008schuz/s008001.htm [citováno dne 14.5.2019].
62 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 6. schůze z 5. prosince 1885. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/006schuz/s006001.htm [citováno dne 14.5.2019].
63 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025001.htm [citováno dne 14.5.2019].
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detailu; zde, pro účely mé práce, bude postačující oba stručně parafrázovat, že v Čechách (na
rozdíl od Moravy) existuje jen málo skutečně smíšených obcí. Jak Eduard Herbst uvedl na
několika případech, je takřka ve všech možných případech Bezirke správní reformou rozdělit,
protože co se jazyka týče, dávno už rozdělené jsou. Plener je tak přesvědčen, že existují
„deutsche geschlossene Gebiete“, ve kterých je čeština takřka nepoužívaná, a proto je její
úřední zavádění skrze Sprachenverordnungen nepřirozené. Odpor vůči jazykovým nařízením
němečtí poslanci posilují také právním a historickým „rozborem“, skrze který se snaží
dokázat, že němčina byla vždy soudním jazykem v Rakousku a že „nepřirozenosti“ správních
oblastí Čech si poslanci nevšímají jako první, ale už v 60. letech se vláda hraběte Belcrediho
snažila o jejich reformu.
Dle Ernsta Plenera se německé požadavky opírají o skutečné potřeby („gestützt auf
die thatfächtichen Bedürfnisse des Verkehrs“),64 ale jak se zdá, tyto potřeby jsou dány zejména
národnostní optikou. Bude-li v německé oblasti úřadovat Čech, přemýšlí Plener roku 1886
nahlas, když domýšlí důsledky požadavku dvojjazyčnosti, naruší se důvěra mezi státem a jeho
obyvatelstvem. Když se pražský vrchní soud stane českým, přeruší se „národní jednota“ mezi
Deutschböhmen a Austroněmci (Němci z Čech zůstanou odříznuti). Aby stát fungoval, musí
respektovat své národnosti – na tom se obě strany, jak německá, tak i česká shodnou – háček
se ale nachází (z německé perspektivy) v tom, že zatímco Němci se snaží stát „umravnit“, aby
národnostní reálie začal brát vážně, Češi skrze historické právo „stanovili“ hranice státu,
kterému až zpětně dodávají národní podobu skrze „Tschechisierung“ (čechizaci), jež se má
údajně realizovat skrze zavedení českého jazyka do německých oblastí, pomocí počeštění
státní správy, ale i stěhováním českého obyvatelstva do německých průmyslových oblastí.

3.3 Průběh jednání
Už v souvislosti s navrhovanou reformou volebního řádu, se kterou na sněm přišel
František Rieger v létě 1883, Franz Schmeykal, v ostré opozici vůči návrhu zmiňuje, že „…in
der deutschen Bevölkerung die Frage einer administrativen Theilung des Landes als eines
wirksamen Auswegs aus unseren nationalen Zerwürfnissen immer weitere Kreise zieht.“65
64 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 1.7.2019].
65 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 18. schůze z 6. srpna 1883. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/1/stenprot/
018schuz/s018001.htm [citováno dne 14. 5. 2019].
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Nicméně první, propracovaný návrh „administrativního rozdělení země“ přišel až od Herbsta
na 8. schůzi 2. zasedání dne 22. září 1884.66
Předmět jednání oficiálně zněl: „první čtení návrhu poslance dra. Herbsta a 60
soudruhů, v příčině ohraničení veškerých okresů v Cechách co do národnosti všemožně
stejnorodého“. Jednání bylo vcelku krátké. Představitel návrhu, Eduard Herbst, svým
sněmovním kolegům „vypočítal“, jak relativně snadné by bylo okresy rozdělit, aby se
zachovala národní kompaktnost. Schválení návrhu ze strany pražského sněmu by jej umožnilo
„přeposlat“ vídeňské vládě, aby příslušný zákon mohla připravit. Jelikož se jednalo o první
čtení, které neumožnilo „rokování o hlavní věci“, extenzivnější diskuse se na sněmu nevedla.
O slovo se přihlásil pouze Heinrich Clam-Martinic, jenž navrhl celou záležitost postoupit
komisi pro záležitosti obecní a okresní, zatímco Herbst naproti tomu žádal zřízení komise
nové, speciální o 15 členech. Sněmovna ale Herbstovi vstříc nevyšla a komise návrh následně
nepostoupila do druhého čtení.
Druhý návrh byl přednesen na žádost Plenera na 6. schůzi 3. zasedání sněmu z 5.
prosince 1885.67 Tentokrát do druhého čtení postoupil, rokovalo se o něm 18. a 19. ledna
následující roku,68,69 ale to pouze proto, že komise, jež měla německý návrh posoudit,
vypracovala návrh vlastní, ve kterém se vídeňská vláda vyzývala k tomu, ať učiní kroky
k posílení rovnocenného postavení českého a německého jazyka v Čechách. Návrh, který
koncipoval mladočech Trojan, měl tak přesně opačné vyznění toho, čeho se dožadovali
Němci. V lednu 1886 se tak jednalo nejen o německém („menšinovém“) návrhu, ale zároveň i
o českém („většinovém“). Že po vyčerpávajícím dvoudenním diskusním zápolení vyhrál
Trojanův návrh, zatímco Plenerův byl zamítnut, není třeba vzhledem k rozložení sil na

66 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 8. schůze z 22. září 1884. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/2/stenprot/
008schuz/s008001.htm [citováno dne 14. 5. 2019].
67 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 6. schůze z 5. prosince 1885. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/006schuz/s006002.htm [citováno dne 14. 5.2019].
68 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025001.htm [citováno dne 14.5.2019].
69 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 26. schůze z 19. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
026schuz/s026001.htm [citováno dne 14.5.2019].
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pražském sněmu nijak zdůrazňovat. V průběhu jednání se vystřídalo na obou stranách 70 hned
několik řečníků, přičemž hlavním tématem, se kterým většinová strana operovala, byla obava
o rozbití celistvosti Čech, zatímco menšinoví navrhovatelé akcentovali potřebu ochrany
německého národa před „českou mocichtivostí“ na zemské úrovni, ale zároveň prosazovali
německý státní charakter na úrovni říšské. Právě zde nejvíce vynikla skutečnost, kterou trefně
popsal rytíř von Wiedersperg: „Meine Herren, Sie sagen, wir sind Föderalisten und
Autonomisten. Das ist wahr, aber wir sind auch Centralisten bis zu einem gewissen Grade,
gerade so wie Sie Autonomisten sein müssen bis zu einem gewissen Grade.“ Situace v 80.
letech nebyla tak přehledná, aby se dalo snadno říci, že Češi společně s konzervativními
kruhy prosazují federativní uspořádání monarchie, proti kterému stojí ne všem dobře
padnoucí německý kabát vídeňského centralismu. Obě strany se sice zájmem říše zaštiťovaly,
ale každá z nich měla na rakouský zájem odlišný pohled: pro Čechy to byl centralismus
v Čechách a federalismus na předlitavské úrovni, pro Němce pravý opak: rozdělení Čech, ale
se zachováním rakouského centralismu.
Naposledy měl Plener možnost představit německé plány na 10. schůzi 4. zasedání ze
dne 22. prosince 1886.71 Jak již bylo výše řečeno, představil svůj návrh na stanovení nových
hranic soudních a správních oblastí, zrušení Sprachenverordnungen a nařízení ministerstva
spravedlnosti a také zřízení krajů, které – s výjimkou soudní oblasti – v oblasti správní v
Předlitavsku neexistovaly. Svůj „výpad“ proti vládě obohacuje o tvrzení, že dochází
k porušování svobody slova, když policie zakročuje proti protestům a rozpouští spolky, které
jazykovým nařízením oponují. Motiv státní oprese vůči „deutschnationale Bewegung“, jež je
dle Plenerových slov na vzestupu (domnělý „triumf slavizace“ 72), se ve skutečnosti na sněmu
neobjevuje poprvé – například 18. prosince téhož roku dochází petice adresovaná
místodržiteli jako zástupci vlády v Čechách s žádostí, aby se takovému jednání učinilo
přítrž.73 Místodržitel baron Kraus ale na obvinění reaguje až 22. prosince s tím, že jakýkoliv
70 Případně na třech stranách, když neopomeneme stranu konzervativního velkostatku, kterou ovšem
Němci považují za natolik věrného spojence české národní reprezentace, že spor se vede na zjednodušené ose Češi – Němci.
71 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 10. schůze z 22. prosince 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/010schuz/s010001.htm [citováno dne 14. 5.2019].
72 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 221.
73 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 10. schůze z 22. prosince 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/010schuz/s010001.htm [citováno dne 14. 5.2019].
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nátlak popírá. Po něm se ke slovu přihlásil Schwarzenberg, jenž upozornil, že Plenerův návrh
na sněmu neleží poprvé a že až na malé výjimky je totožný s předchozím, z roku 1885. Na
základě tohoto faktu tak navrhl, aby se žádostí německého klubu (Deutschböhmischer Klub)
sněmovna už nezabývala. Schwarzenbergovi sněmovna vyšla vstříc, což vyprovokovalo
Franze Schmeykala k závěrečnému výstupu, ve kterém sdělil, že pro německé zástupce již na
zemském sněmu není místo a zpět se nevrátí „bis uns die Bürgschaften für eine sachliche
Würdigung unserer Beschwerden und Wünsche geboten sein werden“.
Jednání a představení německo-liberálních postulátů ohledně zrušení jazykových
nařízení je tím sice vyčerpané, ale pro úplnost je třeba doplnit, že na zemský sněm v Praze se
dostalo ještě dvakrát, ačkoliv se jednalo o pouhý stručný výčet žádosti – a to 14. prosince
1886,74 kdy byl přednesen návrh takřka totožný s tím z 22. prosince téhož roku, a 21. prosince
1886, kdy je sněmu přečtena petice okresního výboru Liberce (Bezirkausschuss Reichenberg),
v níž se domáhá zrušení jazykových zařízení a zavedení dvojí správy v Čechách. 75

74 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 5. schůze z 14. prosince 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/005schuz/s005001.htm [citováno dne 14. 5.2019].
75 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 7. schůze z 18. prosince 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/007schuz/s007001.htm [citováno dne 14. 5.2019].
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4 Textová analýza
Němečtí poslanci se „nevzdávali“ a na sněm s návrhem administrativního rozdělení
Čech přicházeli opakovaně. A i když český odpor ke svým představám nepřekonali, v něčem
přeci jen dosáhli svého cíle – dostalo se jim poměrně širokého prostoru pro přednesení svých
názorů. Diskuse nebyla totiž jen „věcná“ – prosté „chceme toto, protože…“ – naopak,
dotýkala se celoříšské politiky, vycházela z konstelace národních sil v Čechách, ba dokonce
v Evropě. Emil Franzel trefně podotýká, že národní spor mezi Němci a Čechy nebyl nikdy
„innerböhmisches Problem“: „Es war immer auch eine Frage der Nachbarvölker, der
staatlichen oder der Herrschaftsordnung Mitteleuropas.“76 A z jednání na sněmu je to
skutečně znát – s jistou nadsázkou se v Praze řešil osud celé habsburské monarchie.
Textová analýza je rozdělena do dvou částí. V první části zkoumám, jakým způsobem
je reflektováno postavení Čech a Rakouska; jak už víme, v 80. letech ve Vídni úřaduje
německému „nacionál-liberalismu“ nenakloněná vláda, a zároveň platí, že proces národního
obrození u národa českého v té době dozrává do své vrcholné podoby – česká společnost
naskakuje na vlnu industriální revoluce, rozvíjí vlastní kulturu, zakládá vlastní univerzitu.
Spojení neliberální vlády, vůči které Němci už jen z pozic politické ideje jsou v ostré opozici,
a českého národa, přináší ohrožení ze dvou front – od konzervativismu i z nacionální strany.
Tato část analýzy si všímá, do jaké míry je „rakouské němectví“ otřeseno, respektive jakým
způsobem je v ústech německých (böhmisch) předáků koncipováno „společné Rakousko“ a
jaké postavení v něm zaujímají Čechy. Existují ještě Čechy jako jednotné historicko-právní
území pro své německé obyvatelstvo, jenž má „sloužit“ oběma svým národům, nebo skutečně
volají po jeho „roztržení“, jak argumentovali představitelné české Národní strany? Jaká má
být společná monarchie ve světle administrativního rozdělení Čech: stále německy a
centralisticky řízený stát, nebo mnohonárodnostní monarchie, v níž jsou národnostní poměry
rozřešeny dle principu „svůj ke svému“, či rovnou kombinace obojího?
Zatímco první část analýzy se věnuje státoprávním otázkám, druhá zkoumá proslovy
německých politiků z nacionálního hlediska. Všímá si nejen postavení německého národa
v rámci společného monarchie, ale zejména reflexe vlastní síly v Čechách a střední Evropě
jako celku. Tato podkapitola se nicméně zaměřuje na fenomén „sebeobrany“, tedy zdali a jak
se při administrativním dělení Čech akcentuje potřeba ochrany menšinového němectví
ohroženého českou většinou.
76 FRANZEL, Emil: Sudetendeutsche Geschichte: eine volkstümliche Darstellung. 9. Aufl.
Mannheim: A. Kraft, 1990, s. 7.
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Nicméně je třeba důrazně upozornit, že státoprávní i národní sebeurčení rakouských
(potažmo böhmisch) německých politiků je jen obtížné rozplést beze zbytku. Sebeprezentace
se často opírá o oba koncepty najednou, snaží se s nimi pracovat tak, jako kdyby mezi nimi
nebyl rozpor přesně v duchu Herbstových slov z roku 1866 spojující Rakousko, německý
národ a svobodu na jednu úroveň základních principů (austroněmeckého) liberalismu. 77 Toto
rozdělení z mé strany je tak učiněno pouze orientačně a spíše pro snazší uchopitelnost látky,
jako stavební kameny, které sice pomáhají při tvorbě závěrečného shrnutí textu, ale závěr jako
takový nutně musí přihlížet ke skutečnosti, že v „německých očích“ se obě roviny doplňují,
ne-li rovnou splývají.
Rozřazení také nereflektuje strukturu jednotlivých projevů, neboť ty sledují do jisté
míry jiné sdělení, než jaké v nich hledám já. Pro předkladatele a obhajovatele návrhů na
rozdělení Čech je podstatná primárně argumentace, která obvykle sleduje „šablonu“ od
konkrétního k rovině abstraktnější. Střídání řečníků a reakce oponentů text do jisté míry také
znepřehledňují. Zatímco pro německé poslance je podstatné obhájit svůj postoj, pro mě jsou
jejich proslovy zdrojem pro lepší pochopení (böhmisch) německé identity.

4.1 Mezi Prahou, Vídní a Berlínem: Postavení Čech a
Rakouska
Velmi zdůrazňovaný a často opakovaný český protiargument vůči německým
požadavkům se stane tvrzení, že Němcům nejde o nic jiného než o rozbití jednoty Čech,
případně – jak to vyjádřil Grégr – se jedná dokonce o secesionistické hnutí s cílem připojit
německy mluvící oblasti Čech k Německu,78 tedy nejenže Němcům jde o popření české
jednoty, ale rovnou i o rozbití rakousko-uherské monarchie. Za nejdivočejší debaty, ze dnů 18.
a 19. ledna 1886 se spor přelil do vzájemného „bití v prsou“, kdo je větší rakouský vlastenec
– zdali Čech, nebo Němec. Tento spor by se dal vyjádřit i tvrzením, že střet, původně tak
lokálního charakteru, se povýšil na diskusi o rakouský zájem, o raison d'être celé habsburské
monarchie.

77 KWAN, Jonathan: Liberalism and the Habsburg monarchy, 1861-1895. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013, s. 7.
78 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025005.htm [citováno dne 1.7.2019].

28

O secesionismus se – na základě sněmovních projevů – zcela jistě nejednalo; o tom
není z německé strany ani jednou zmínka, ba naopak. Nicméně odlišné pojetí české jednoty a
českého místa v monarchii mezi oběma národnostmi už vystopovat můžeme.
Zatímco Schmeykal v lednu 1886 své české kolegy „uklidňuje“, že ani v nejmenším
„Abgrenzungsantrag“ se jednoty Čech nedotkne,79 není jediný, kdo pro Čechy používá výraz
„provincie“, což se u českých poslanců setkává s nevolí. Nejpregnantněji to ovšem k nelibosti
svých českých kolegů vyjádřil poslanec Alfred Knotz: „Wir betrachten das von Ihnen
gefeierte Königreich Böhmen als eine Provinz des österr. Staates, wie ungefähr Steiermark,
Kärnten oder Krain, und hierin liegt die unüberbrückbare Kluft in der Anschauung über die
Stellung, welche Böhmen im Rahmen des österreichischen Kaiserstaates einnimt.“80 Čechy
nejsou nic více než jen provincie, správní celek, nijak se nelišící od dalších oblastí
předlitavské části monarchie. Území, které má být spravováno tak, aby to bylo v souladu
s ústavou a dosáhlo se efektivity. Čechy si tak zasluhují stejné „zacházení“ jako zbylé části
monarchie. Už jen to Knotzovo přirovnání Čech k jiným „historicky rakouským“ oblastem
naznačuje, že na (böhmisch) německé straně není zájem Čechám přikládat „zvláštní význam“.
„Oslavované“ České království se de facto ztrácí v „rakouském moři“.81
Neexistuje nic, co by presumovalo českou státnost jako takovou: není česká ústava,
neexistuje české (böhmisch) občanské právo, „es gibt nur ein österreichischer Staatsbürger
recht“82 (tedy pouze prosincová ústava). Mladočeský návrh, jenž po dlouhé diskusi byl
v lednu 1886 přijat, zatímco jeho německý protějšek zamítnut, je Schmeykalem označen jako
„die faktische Geltendmachung eines böhmischen Staatsrechts,“83 nicméně je třeba upozornit,
79 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 1.7.2019].
80 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025007.htm [citováno dne 15.6.2019].
81 Spor „de iure“ a „de facto“ přináší argumentační „munici“ oběma národnostem: De iure České království zaniká až s vyhlášením první republiky, ale fakticky již od tereziánských reforem, popřípadě
absencí korunovace českého krále.
82 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 26. schůze z 19. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
026schuz/s026002.htm [citováno dne 15.6.2019].
83 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 15.6.2019].
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že na německý návrh na správní rozdělení Čech se nedá dívat jako na reakci na Trojanův
návrh o výzvě vládě, aby se zasadila o důslednější prosazování jazykových práv Čechů. Ten
totiž komise připravila až v reakci na německý návrh z prosince 1885.
Boj o státní právo české se tak v lednu 1886 dostává do středu pozornosti: Češi jsou
„obviňováni“, že staví vzdušené zámky české svébytnosti, ba že se snaží vytvořit stát ve státě.
Historické opodstatnění českého státu je zneuznáváno, neboť na dějinách Čech (Böhmen)
není mnoho českého (tschechisch). Nejvýstižnější byl opět poslanec Knotz, když českou
korunu označil za pouhý dárek z rukou německého císaře. Tento „dar“ měl tak stvrzovat, že
Čechy jsou součástí německého prostoru: „Nun aber, meine Herren, übersehen Sie bei dieser
böhmischen Krone, die Sie als Ersatz für die österreichische Kaiser-Krone wählen wollen,
daß diese böhmische Krone nichts anderes als ein Geschenk deutscher Kaiser ist,, und daß sie
das Gepräge deutscher Kaisermacht und deutscher Herrlichkeit an sich trägt.“84 Knotz sice
tak daleko explicitně nezachází, přesto z jeho slov můžeme vyčíst, že postavení českých zemí
stojí v přímé závislosti (ne-li snad milosti!) Němců. České státní právo je světu nejasné,
přesto na něm Češi lpí, dodává vzápětí.85 Je třeba dodat, že dovolávání se ústavy a její
nedotknutelnosti je sice velmi častým argumentačním obratem německých poslanců, ale ani
jejich čeští oponenti nezajdou tak daleko, aby Dezemberverfassung otevřeně označili za
nedostačující. „Právní rovina“ sporu se omezuje pouze na diskusi o (ne)souladu českých
(respektive německých) požadavků s prosincovou ústavou tak i staršími dokumenty ústavní a
správní povahy.
Početná německá menšina je českému státnímu právu na odpor nejen skrze ústa
svých politických předáků, ale fakticky tím, že narušuje etnicky český ráz krajiny. Mezi
oběma částmi země, jak tvrdí shodně Knotz i Plener nedochází ke kontaktu, jsou od sebe
oddělené: „Der Verkehr zwischen den rein deutschen Bezirken und den čechischen Bezirken
ist ein außerordentlich geringfügiger,“86 proto se operuje s výrazy jako „ein geschlossenes
deutsches Sprachgebiet“ nebo také „der deutschen Landetheil“. Cílem je tak vytvořit
představu, že administrativní dělení země je nejen možné, ale vyplývá z prosté konstelace
jeho obyvatel. Podmínky pro to zde jsou, chybí dosud jen politická vůle.
Sprachenverordnungen toto dělení narušuje, zavádí do německých oblastí češtinu
jako úřední jazyk, tedy jazyk zcela cizí. Že takové nařízení přichází od vlády, jež spolupracuje
84 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025007.htm [citováno dne 15.6.2019].
85 Tamtéž.
86 Tamtéž.
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s českými národními politiky, není náhodou. Jazyková nařízení jsou čechizací německého
území: „Aber nicht bloß dieses Ziel, auch noch ein anderes wollen Sie dadurch erreichen, daß
Sie čechische Beamte in das geschlosene deutsche Gebiet verschicken: čechische Etappen
wollen Sie aufstellen um auf diese Weise reindeutsche Bezirke als utraquistisch hinstellen zu
können.“87 Skrze úředníky proniká vliv českého jazyka tam, kde dle Němců „nemá, co dělat“.
Ten malý počet Čechů, jenž se v německé části země nachází, jak vypočítává Plener, je
„dosud“ ve skutečnosti menší než v některých (historicko-)rakouských zemích, a přesto nikdo
od tamějších úřadů nepožaduje znalost dvojí řeči. 88 Čímž se vracíme v německé argumentaci
na místo, na kterém jsem s analýzou začal – německý postoj je postaven na odporu vůči
myšlence, že Čechy se mají těšit „zvláštního“ postavení v rámci císařství.
Jazyková nařízení do oblasti přinesou české úředníky (protože ti ovládají oba jazyky),
ti si s sebou přivezou své rodiny, což si vyžádá další oporu české existence – na příklad ve
zřízení nových českých škol.89 Plán Čechů v německých očích je tak jasný: využívají
historického státního práva, jehož hranice sahají až do německého území, aby toto území
mohli „čechizovat“, přinejmenším rozrušit dosud stávající jednolitost německého osídlení.
Země již – na nacionálním základě – rozdělená je, ale toto rozdělení je potřeba odrazit i ve
státních strukturách: „…diese Gerichtsbezirksabgrenzung nicht allein genügt und daß wir
auch eine Abgrenzung der politischen Verwaltungsbezirke anstreben müssen, um die ganze
territoriale Auseinandersetzung vollständig zu machen.“90 V této větě Plener prakticky
přiznává, že je vlastně Němcům „tam bez Čechů“ dobře, toto rozdělení není vnímáno jako
problém, ale naopak se s ním pracuje s jako faktem, který je třeba zcela respektovat.
V Čechách by tudíž mělo rozhodně platit pravidlo „svůj ke svému“. Vyzdvihováním

87 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025006.htm [citováno 15.6.2019].
88 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025001.htm [citováno dne 1.7.2019].
89 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025006.htm [citováno dne 1.7.2019].
90 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 10. schůze z 22. prosince 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/010schuz/s010002.htm [citováno dne 15.6.2019].
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„německé historie“ Čech se němečtí poslanci hlásí o rozhodující slovo o osud země – abych ji
mohli rozdělit dle svých představ spíš, než prosadit německou správu nad celým územím.
O zpochybňování rakouské identity Němců z Čech nemůže být řeč, všechny tyto
ostré výpady z české strany němečtí poslanci odrážejí, nejvýrazněji však Plener samotný,
který nařčení považuje vyloženě za urážku německého obyvatelstva v Čechách: „[Grégr]
bezweifelte zugleich die österreichische Loyalität, den österreichischen Patriotismus der
deutschböhmischen Bevölkerung und meint dabei, es seien die Herren unserer Seite für
diesen Antrag, weil ja die Stimmung in sehr vielen Theilen dieses Landes nicht mehr
böhmisch, nicht mehr öslerreichisch, sondern nur eine annexianistische, deutsche sei. Nun ist
das die schwerste Beschuldigung gegen die deutsche Bevölkerung Böhmens.“91 K tomuto
příspěvku – který by se dal zařadit i do druhé části analýzy – je třeba říct, že Plener sice
vyzdvihl loajalitu k rakouskému státu a „böhmische Stimmung“ mezi německým
obyvatelstvem, přesto se na státoprávní rovině s Čechy ohledně postavení Čech neshodnou. Je
to jeden z mála výroků, ve kterých se nějaký německý poslanec „přihlásí“ k české (böhmisch)
identitě, byť takto nepřímou formou.
Rakouskou příslušnost není třeba zpochybňovat už z toho důvodu, že jsou na
Rakousko Němci hrdí jako na státní dílo, které sami stvořili: „die Deutschen in Oesterreich
sind darauf stolz, daß sie den Staat in dieser Form, wie er sich entwickelt hat, durch die
ganze Geschichte gemacht und weiter geführt haben.“92 Rakousko vzniklo na německé půdě
(„auf deutschem Boden erwachsen“). Není zpochybnitelná skutečnost, že rakouská knížata
byla německými císaři, nebo podáno z jiné perspektivy – že němečtí císaři pocházeli
z habsburského rodu. Ztotožnění němectví s rakušanstvím se tak nejeví jako protichůdná věc
(a to navzdory většímu počtu národností v monarchii), protože v samém svém základu je
císařství německé, vycházející z německé kultury. 93
Této skutečnosti – že monarchie je primárně německá – by si měly být vědomi i
ostatní národy. Česká politika je akorát u moci a na zemském sněmu svou aktivní účast ve
Vídni prezentuje jako českou zodpovědnost. Grégr zachází dokonce ve svém tvrzení tak
daleko, že český národ je nejspolehlivějším spojencem císařské moci. 94 S českým národem
stojí a padá společná monarchie. Baron Scharschmidt ale oponuje konstatováním, že
91 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 26. schůze z 19. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
026schuz/s026002.htm [citováno dne 15.6.2019].
92 Tamtéž.
93 Tamtéž.
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monarchie se za Taaffeho vlády dostává do krize tím, jak se vyostřilo soužití mezi
jednotlivými národy a český národ by měl vážit svých politických kroků, neboť ty by mohly
otřást samotnými základy monarchie: „…das böhmische Volk sieht in der österreichischen
Monarchie den Schutz seiner Existenz. Er hat damit ein sehr wahres Wort gesprochen. Denn
eben der Umstand, daß alle die kleinere« Völkerschaften, welche zu dem ofterreichen
Staatsverbande gehören, für sich allein nicht im Stande gewesen wären, ihre nationale
Existenz zu behaupten, war der Anlaß zur Bildung der österreichischen Monarchie, welche
alle diese Nationen mit gleichmäßigem Schutze umgibt. Wenn dies aber der Fall ist, - und es
ist der Fall - dann ist es von den Tschechen doch sehr unklug, eben so unklug mit Rückficht
auf den Staat, als auf ihre eigenen Nation, immer und immer an den Grundlagen dieser
Monarchie zu rütteln.“95 Z jeho slov by tak nicméně vyplývalo, že není austroněmeckým
zájmem germanizace ostatních národností, neboť ty hledají pod společnou střechou ochranu,
ale naopak slova implikují, že germanizace státní správy cílem Němců je – monarchie se
„otřásá“, protože čeština byla skrze Sprachenverordnungen povýšena v určité oblasti na roveň
jazyka úředního. Přesto zatím zůstává klíčová otázka, zdali „nový režim“ ohrožuje pouze
dominantní roli německého prvku v Rakousku, nebo se rovnou přímo obrací proti „svým
Němcům“, jež se stávají „opomíjeným národem“. Tato otázka – otázka prezentace svého
postavení za Taaffeho režimu – je nicméně předmětem až druhé části textové analýzy.
Německému zájmu nenakloněná váha dosud rakouskou sebeidentifikací dosud silně
neotřásla, přesto nit kritiky vůči Vídni se line celou diskusí od roku 1884 až do prosince 1886.
Zajímavé přitom ovšem je, že s výjimkou jednoho jediného, stručného výroku Herbsta, ve
kterém „dobovou éru“ označuje za nebezpečnou mimo jiné pro pokrok: „in einer Zeit
eminenter Gefahr für Nationalität und Fortschritt,“96 a s výjimkou dovolávání se „dědictví“
tereziánsko-josefínských reforem, jež byly známé svým zaváděním germanizace a
centralizace do státní správy v rámci osvícenského absolutismu, z úst Franze Schmeykala,97
kritika se zaměřuje výhradně pouze na skutečnost, že německý zájem není vyslyšen, nebo – a
94 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025005.htm [citováno dne 1.7.2019].
95 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025003.htm [citováno dne 1.7.2019].
96 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 8. schůze z 22. září 1884. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/2/stenprot/
008schuz/s008003.htm [citováno dne 15.6.2019].
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to je taktéž rekurentní motiv – zejména zájem Němců z Čech je v rámci prospěchářství vlády
záměrně upozaděn: „Der oberste Grundsatz für die politische Thärigkeit des Ministeriums
muss daher seine Erhaltung der Majorität um jeden Preis.“98 Herbst následně pokračuje
tirádou, že vláda je složena z různorodých prvků, jejichž zájem musí uspokojit. Jediný prvek,
který zastoupen na vládě není, na který není myšleno, je německá věc, a to zejména problém
Němců pocházejí z Čech: „Wenn das aber der Fall ist wenn das Ministerium sich die
Majorität um jeden Preis erhalten muß, …, dies nur dadurch möglich wird, daß aus anderem
Gebiete Konzessionen gemacht werden, ja, da ist es dann ganz natürlich, daß zwar immer die
Fraktionen der Majorität etwas bekommen, daß man aber auf die Deutschen, und um specielt
in unseren Verhältnissen zu bleiben, auf die Deutschen in Böhmen keinen Bedacht nimmt.“99 A
to Herbst pronáší navzdory skutečnosti, že Němci „měli nadále silný podíl na vládě a státní
exekutiva zůstávala skoro úplně německou“;100 v době těsně po úpadku slávy liberalismu a
před nástupem silnější diferenciace politických stran tak pro liberály platí, že německý jazyk
není jediným určujícím znakem němectví, ale také správná ideologie (eo ipso německý
konzervatismus německý národní zájem nereprezentuje).
Češi jsou tak opakovaně kritizováni za to, že se snaží zanést vliv českého jazyka do
německých oblastí Čech, ba přímo za snahu zbudovat si svůj vlastní „stát ve státě“, nicméně
kritika se vůbec nedotýká „zrady na liberalismu“, které se Národní strana dopustila tím, že se
ve Vídni spojila s konzervativními silami. Přitom ale ke konci 70. let nechybělo málo, aby se
místo „železného kruhu pravice“ většiny na říšské radě dosáhlo spojením německých a
českých liberálních sil.101
Naopak u přímé kritiky vídeňské politiky stanovisko pokrokovosti spíše chybí:
omezuje se pouze na obecné proklamace, že výhodnější je stát spravovat jedním jazykem.
Větší část výtek je ale směřována směrem, že „současný režim“ nejenže nepřispívá ke
stabilizaci monarchie, ale naopak ve své agendě říši sjednotit selhává, když se jí nedaří
zklidnit nacionální vášně a překlenout propast mezi socioekonomickými třídami nebo
97 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 1.7.2019].
98 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 8. schůze z 22. září 1884. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/2/stenprot/
008schuz/s008003.htm [citováno dne 15.6.2019].
99 Tamtéž.
100 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 221.
101 URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 324-325.
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dokonce mezi příslušníky různých náboženství: „so wenig bedeutend hat sich der Erfolg des
Ministeriums auf dem Gebiete der Verföhnung und Verständigung, der allseitigen
Ausgleichung aller Gegensätze, der Beseitigung der Feindseligkeiten zwischen Klassen,
Confessionen, Nationalitäten gezeigt.“102 Herbst následně pokračuje ještě dramatičtějším
jazykem, kdy se dotkne i problému antisemitismu: „Diese Verschärfung aller Gegensätze ist
etwas unermeßlich Gefährliches. Und ist es denn auf dem konfessionellen Gebiete anders? Ist
es denn erhört, daß jene Verwilderung, welche sich in dem Antisemitismus ausspricht, sich
jemals so breit gemacht hätte Wie das jetzt der Fall ist.“103
O rok a čtvrt později Alfred Ruß s Ernstem Plenerem naopak vládu obviňují
z pasivity. První z nich dokonce svou dobu označuje za dobu bezvládí („die regierungslose
Zeit“) a vytýká jí, že se nechce postavit čelem k tak ožehavému problému, jakým je soužití
českého a německého národa: „Ich beklage es auf das Tiefste, daß die Regierung, welche so
oft sagt, daß sie die Verständigung suche, von der man also meinen sollte, daß sie jede
Gelegenheit zur Verständigung der beiden Völker im Laude gerne aufgreifen, benützen, und
mit ihrer Meinung unterstützen würde daß sie dort, wo es sich darum handelt, das zu thun,
passive Assistenz leistete.“104 Plener téhož dne doplňuje, že vláda se pouze „vytáčí“, vyhýbá
jasným stanoviskům a schází jí odvaha se nějakým způsobem vyjádřit vůči návrhu zavedení
státního jazyka, jenž je jednou z reakcí Austroněmců na Sprachenverordnungen: „Die
Regierung hatte damals nicht den Muth, sich gegen Staatssprache zu erklären, sie hatte aber
auch nicht den Muth und ide Gewissenhaftigkeit, wie es ihr Amt war, sich für die
Staatsprache zu erklären und versuchte sich durch ausweichende, zweideutige Erklärungen
aus der politischen Verlegenheit zu ziehen.“105 Obě kritiky jsou tak v souladu s popisem
politické taktiky Eduarda Taaffeho, kterou Křen vyjádřil slovy, že předseda vlády dával
přednost „pouhé pacifikaci a labilnímu modu vivendi“,106 nebo jak píše Urban, že se jednalo o
102 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 8. schůze z 22. září 1884. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/2/stenprot/
008schuz/s008003.htm [citováno dne 15.6.2019].
103 Tamtéž.
104 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025008.htm [citováno dne 15.6.2019].
105 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025001.htm [citováno dne 15.6.2019].
106 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Academia, 1990, s. 218.
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politiku „případ od případu“, bez koncepčního zastřešení, ale pouze jako pomalé postupování
vpřed.107
Jaké je tedy to „dobré Rakousko“? Rakousko, ve kterém by se Němcům z Čech
spokojeně žilo? V jedné větě to nejlépe vyjádřil v lednu 1886 Plener, když uváděl německý
návrh na rozdělení Čech: „der Antrag der Deutschen, der nichts anderes ist als ein Antrag auf
Schutz ihrer eigenen nationalen Interessen, anknüpfend an eine langjährige Praxis,
anknüpfend an ein langjähriges Herkommen, gestützt auf die thatfächtichen Bedürfnisse des
Verkehrs ohne irgend einen Versuch, ohne irgend einen Eingriff in irgend ein staatliches
Interesse.“108 V této větě se řečníkovi podařilo návrh odůvodnit jak z nacionálního hlediska
(jedná se o „ochranu vlastních národních zájmů“), tak i politického – Němci nežádají nic,
čeho se před 80. rokem netěšili. Žádají spojení německého zájmu se státním zájmem
Rakouska.109 „Dobré Rakousko“ je takové, jaké bylo ve „zlatých letech“ liberalismu, před
nástupem Taaffeho vlády.
V této éře „český problém“ nebyl tak ožehavý – jak už jsem výše řekl, pro
austroněmeckou politickou scénu nebylo těžké české požadavky jednoduše ignorovat, už jen
z toho důvodu, že pasivní resistencí se česká národní reprezentace předem vyřazovala „z
boje“. Uznáním českých požadavků se logicky německý živel v monarchie „ředí“, Schmeykal
za nimi rovnou vidí degradaci Rakouska a vnitřní rozpad. 110 Plener na zasedání, na kterém se
Němci na protest ze svých lavic zvednou a na dlouhá léta na sněm nevrátí, prezentuje
požadavek němčiny jako státního jazyka ne jako německý (nacionální) zájem, ale jako
obecnou potřebu vícejazyčné monarchie: „Die Forderung, welche wir erheben auf
Anerkennung und gesetzliche Feststellung der Staatssprache ist in erster Linie keine
beutschnationale Forderung der Deutschen in Böhmen. Diese Forderung ist eine Forderung
des österreichischen Staates selbst.“111 Rakousko má tedy být stále centrálně řízené a
107 URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 336.
108 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 15.6.2019].
109 To samé ostatně dělali i Češi skrze austroslavistickou koncepci Rakouska.
110 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 1.7.2019].
111 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 26. schůze z 19. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
026schuz/s026002.htm [citováno dne 1.7.2019].
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s dominantním německým živlem, ale Češi povýšením češtiny na úřední jazyk a
státoprávními požadavky toto „ústavní Rakousko“ nabourávají: „Sie haben durch Ihre
slavischen Tendenzen, die gegenwärtige Regierung hat durch ihre Nachgiebigkeit gegen
Solche Aspirationen der ganz unbefangenen öffentlichen Meinung Oesterreichs gegenüber
aufs Deutlichste die Nothwendigkeit demonstrirt, daß endlich hier ein Halt geboten und daß
ein Riegel vorgeschoben werden muß, gegen weitere Eingriffe in die Einheit der Verwaltung,
und das kann nur geschehen durch die gesetzliche Erklärung der deutschen Sprache als
Staatssprache.“112 Na Rakousku, jeho prosté existenci, by se mezi oběma národnostmi shoda
najít dala, ale na podobě Rakouska už nikoliv. Pro Austroněmce monarchie má „německý
přívlastek“, který se ovšem (nejen) Čechům nelíbí.
„Německý přívlastek“ se nicméně neprojevuje pouze v požadavku na vnitřní stavbu
habsburského státu, ale také i „navenek“ – je určujícím fenoménem zahraniční politiky, čímž
se otevírá další prostor pro konflikt mezi Austroněmci a ostatními rakouskými národnostmi.
Zjednodušenou optikou němečtí zástupci vidí posílení českého vlivu na rakouský stát jako
„táhnutí na východ“ a rozbití „tradičních vazeb“ zahraniční politiky habsburského státu. Češi
jsou osočováni, že svými nacionálními požadavky nerespektují rakouské postavení ve světě:
„Sie wollen den Bund, der zwischen Deutschland und Oesterreich besteht, lösen und wollen
dann ein Bollwerk bilden,“113 jak to vyjádřil poslanec Knotz.
Rakousko je tak následně oběma stranami prezentováno jako „Bollwerk“, hradba,
záštita před „něčím zvenčí“: „wir kennen ein ganz anderes und ein festeres Vollwerk für
Oesterreich und das ist die allseitige Stärkung des gesammtstaatlichen Pflichtbewußtseins
und die aufrichtige Pflege des bereits bestehenden Freundschaftsbundes mit dem deutschen
Reiche“.114
Pro Čechy je smysl této hradby jasný – pod rakouským deštníkem je se třeba schovat,
neboť bez „císařské Vídně“ je ve střední Evropě neněmeckých národů málo, zato příslušníků
toho německého dominantně mnoho. Rakousko tak skýtá politickou platformu, nebo aspoň
její potenciál, kde může být české slovo slyšet. Tato interpretace zahraniční úlohy rakouskouherského státu se ale Austroněmcům nelíbí: „Es ist schon lange ein offenes Geheimnis, daß
112 Tamtéž.
113 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025007.htm [citováno dne 15.6.2019].
114 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 15.6.2019].
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Ihnen das deutsche protestantische Kaiserthum ein Dorn im Auge ist; aber diesmal haben Sie
es endlich auch offen ausgesprochen.“115 Schmeykal dokonce vidí přímou vazbu mezi
zahraničněpolitickým postavením monarchie a – jak to vyjadřuje – „Tschechisirung
Deutschböhmens“, neboť jazyková utrakvizace by byla národní degradací Rakouska a jejím
vnitřním znejištěním. Schmeykal toto rakousko-německé spojení a vyloučení jejího opaku
odůvodňuje politickou situací v Evropě: „In einer Zeit, wo die mächtigen Staaten, welche
rings um Oesterreich lagern, in ihrer inneren Machtentwickelung vorwärts gehen, gibt es
nicht Raum bei uns für gegentheilige und verderbliche Experimente.“116 Monarchie si ústy
austroněmeckých předáků nemůže dovolit radikální změnu zahraniční politiky, a to zejména
znepřátelení Německého císařství, o což Čechům (údajně) svými politickými kroky jde: „Ihr
Streben geht dahin, den Freundschaftsbund zwischen Oesterreich und Deutschlan Zu Stören
und an deren Stelle eine Feindschaft zwischen diesen Staaten zu schaffen.“117 Takové závěry
ze strany Němců se můžou jevit jako poněkud přehnané, ale jak Kořalka podotýká,
v málokteré oblasti panovala tak dokonalá shoda mezi českými politiky, jako v oblasti
zahraničněpolitické orientace vůči Německu, respektive v odmítání politické a vojenské
spolupráce s ním.118
Pokud jsem mluvil o souladu liberálně-centralistických požadavků s nacionálněněmeckými (obojí v rakouském kontextu „vede“ k německo-jazyčné správě), paralelní
„souběh motivací“ lze vystupovat i v zahraniční police: spojenectví s Berlínem se
neprezentuje pouze jako strategicky výhodné, ale vynáší do středoevropského prostoru
stejnou perspektivu argumentace o potřebě udržení si vazeb mezi všemi Němci, bez ohledu na
státnost. Rozlišit tak v tomto kontextu, zdali zahraniční politika habsburské monarchie má být
upřena směrem k Berlínu z důvodu „německé sounáležitosti“ (z důvodu nacionálního), nebo
115 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025007.htm [citováno dne 15.6.2019].
116 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 15.6.2019].
117 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025007.htm [citováno dne 15.6.2019].
118 KOŘALKA, Jiří: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914: Sozialgeschichtliche
Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen
Ländern. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1991, s. 272.
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z důvodu zahraničněpolitických, strategických je nemožné. Nebo ještě lépe řečeno – takové
rozlišení se spíše zdá jako nesmyslné, neboť zde dochází – jak už bylo výše řečeno – k onomu
souladu obou fenoménů. Vnitřní výstavba habsburské monarchie si má ponechat svůj
německý charakter, který by se odrážel i v politice zahraniční – směrem k Berlínu jako
„dalšímu“ reprezentantu německého národa. Je třeba upozornit, že není na počátku 80. let 19.
století tomu tak dávno, kdy západní polovina habsburské monarchie byla součástí Bundu, a
proto je spíše pochopitelné, že toto „vyhnání z Německa“, ke kterému došlo v období od
porážky u Hradce Králové a do sjednocení Německého císařství, kompenzovali Austroněmci
snahou o užší spolupráci s Berlínem.
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4.2 „Die Deutschen in diesem Lande…“ Reflexe
vlastního postavení
„Soll der Deutsche in Böhmen deshalb, weil seine Nationalität hier 2,000.000 zählt,
sich als einen Deutschen Zweiter Klasse in Oesterreich betrachten müssen?“119 Ptá se Eduard
Herbst v září roku 1884, když na pražském sněmu návrh „vyčlenění“ německy mluvících
oblastí z Čech je položen k posouzení prvně. „Der Deutsche in Böhmen hat dasselbe Recht
wie der Deutsche überall in Oesterreich, …“120 doplňuje jej bojovně o dva roky později
Plener.
Musí se Němci v Čechách považovat za inferiorní v perspektivě vůči ostatním
Němcům? V předchozí kapitole jsem vylíčil, že silná vazba německých liberálních předáků na
habsburskou monarchii je stále v jejich rétorice přítomna, a toto – jak jsem již to dříve označil
– „rakušanství s německým přívlastkem“ je doplněno o vazbu na Německé císařství. Naopak
za zdůraznění stojí, že status quo v podobě státních hranic a ústavních parametrů státu není
napadeno prakticky nikým, snad jen formou varování (výhružky?), že nacionální šovinismus
českého národa hrozí rozbitím monarchie.
Specifickým znakem českého (böhmisch) němectví se tak jeví zvláštní politická
konstelace, ve které se Němci pocházející z Čech nacházejí: tedy v menšinovém postavení
vůči českému národu, a z toho vyplývající (obávané) politické konsekvence v podobě malého
(či oproti dřívějšku sníženého) vlivu na chodu země. V Herbstově výroku se dá vycítit
bolestné uvědomění, že „geografická určenost“ Němců v Čechách má za ten následek, že se
netěší podobného postavení jako „ostatní Němci“ v Rakousku. Sprachenverordnungen a
následně i nařízení ministerstva spravedlnosti o povinné dvojjazyčnosti nejvyššího soudu
v Praze je v letech 1883 až 1886 opakovaně napadáno právě z pozice, že Němci z Čech musí
snést větší břímě, že je od nich požadováno strpění větší míry ústupků než po Němcích
z jakékoliv jiné části císařství: „Das deutsche Volk in Böhmen ist heute in der Minderheit und
muß sich vieles unter dem gegenwärtigen Regime gefallen lassen.“121 Kritika „pročeských
119 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 8. schůze z 22. září 1884. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/2/stenprot/
008schuz/s008002.htm [citováno dne 27.6.2019].
120 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 10. schůze z 22. prosince 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/010schuz/s010001.htm [citováno dne 27.6.2019].
121 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 26. schůze z 19. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
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ústupků“ Taaffeho vlády je tak podáváno jako napadení „oprávněných zájmů“ Němců
pocházejících z Čech, přičemž tato oprávněnost je měřena komparací postavení Němců
z Čech s Němci ve zbylých částech monarchie. Tato jejich „komparace postavení“ je
přirozeně značně subjektivní, a jak z předchozí kapitoly už víme, v konkrétních bodech se
odrážela především v obavě o ekonomické postavení Němců poté, co pro ně se zavedením
dvojjazyčnosti, bude obtížnější si udržet úřednická místa v zemské správě.
„Vzletnější“ pojetí zvláštního postavení Němců v Čechách oproti Němcům jiným
podává poslanec Knotz, který ve střetu o správní uspořádání země vidí jeden z projevů
jakéhosi věčného souboje mezi Slawentum a Deutschtum, mezi Slovany a Němci 122: „Und,
meine Herren, wenn wir diese ganzen Verhältnisse ins Auge fassen, venn wir die Kämpfe aus
dem 10., aus dem 14., aus dem 17. Jahrhunderte betrachten, dann kommen wir zu dem
Schluß, daß dieser gegenwärtige Kampf, den der slavische Stamm in Böhmen gegen das
Deutsche unternimmt, auch weiter nichts als eine Wiederholung und Fortsetzung jener
Kämpfe gegen das Deutschthum bedeutet, welche in den vorhergehenden Jahrhunderten
geführt worden sind.“123 Knotzův výrok je třeba ještě doplnit o úsudek, že tento už po staletí
táhnoucí se boj mezi Slovany a Němci je podáván perspektivou německé defenzivní pozice
(jsou to Slované, kteří tento boj „proti německému kmeni“ vedou) a jazyková nařízení jsou
jen další z řady útoků na německý národ.
Vrcholným útokem proti Němcům v Čechách jsou české snahy, nebo jak to formuluje
Knotz – ideál – vybudování vlastního českého státu, ve kterém Češi by byli výhradními pány
(„Unter allen möglichen Formen, in allen möglichen Tonarten haben Sie zu erkennen
gegeben, daß für Sie nur ein einziges Ideal existirt: Ihr čechisches Staatsrecht und Ihre
čechische Königakrone, d. h. eine Staatenbildung, in der Sie die ausschließlichen Herren
find“).124 Tyto útoky, tento „národní šovinismus“ Čechů vzbuzuje reakci na německojazyčné
straně – nejlépe to vystihuje Plener na konci roku 1886: „Allein Sie sehen, wie gerade von
dem Datum jener Sprachenverordnung jene tiefgehende Bewegung sich des deutschen Voltes
in Böhmen bemächtigt hat, jene Bewegung, die heute viel Weitere Dimensionen angenommen

026schuz/s026003.htm [citováno dne 27.6.2019].
122 Nebo ještě lépe: mezi slovanstvím a němectvím. Souboj ne pouze mezi příslušníky jednoho a
druhého etnika (potažmo národa), ale mezi charakterem, naturelem jednoho vůči druhému typu.
123 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025007.htm [citováno dne 27.6.2019].
124 Tamtéž.
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hat.“125 Plener společně s ostatními poslanci tak postihují vazbu mezi zvýšeným nacionálním
povědomím Němců v Čechách, jejich spolkových akcích, a Sprachenverordnungen. Taaffeho
exekutiva tak nepřispívá k uklidnění poměrů v monarchii, ale naopak (viz výše) protivenství
rakouské společnosti ještě prohlubuje. Výsledkem české participace Čechů na vládě je tak
bojovnější německé sebeuvědomění, které se staví „čechizaci“ na odpor a proti tomuto
fenoménu je přirozené požadovat zvláštní postavení pro Němce z Čech: „Die Ueberzeugung
muß sich bei den Deutschen Böhmens immer mehr Bahn brechen, daß eine Sonderstellung
des geschlossenen deutschen Sprachgebietes eintreten müsse, daß man endlich einmal den
feindlichen Brüdern ein separates Heim anweisen müsse.“126 Je to dovolávání se
demokratičnosti německých požadavků: německý lid si to přeje, a to proto, že
„Sonderstellung“ je jedinou cestou, jak ochránit německý živel v rakouských Čechách: „Der
reine deutschnationale Standpunkt, der nur auf Sicherung und Schutz Seiner Nationalität
bedacht ist, steht zunächst vom Staate ab, und betrachtet sich ausschließlich berufen, feine
nationalen Interesen zu schützen. Er wird darum bedacht sein, das deutseche Sprachgebiet
möglichst oder ausschließlich deutsch zu erhalten.“127
Demokratické opodstatnění není jediným motivem poslanců, když na plénu
opakovaně zmiňují „zesílené národní povědomí“ Němců. Schmeykal v lednu 1886 s jistou
nadsázkou před „hněvem národa“ varuje: „Vergessen Sie aber auch nicht auf den einen
Calkül, auf den Calkül des mächtig erstarkten nationalen Bewußtseins des deutschen Volkes
in Böhmen und zählen Sie auf dessen jähen und schroffen Widerstand allezeit und überall, wo
es gilt seine Sprache und Seine Stammesart, die Macht und Einheit unseres Reiches, den
Bestand der verfassungsmäßigen Freiheiten zu wahren.“128 V 80. letech 19. století se
nacházíme v období, kdy politika honoračních stran pomalu upadá do pozadí, a
125 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 10. schůze z 22. prosince 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/4/stenprot/010schuz/s010001.htm [citováno dne 27.6.2019].
126 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025006.htm [citováno dne 27.6.2019].
127 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 26. schůze z 19. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
026schuz/s026002.htm [citováno dne 27.6.2019].
128 PSPČR: Digitální depozitář. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]
Stenoprotokoly, 25. schůze z 18. ledna 1886. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1883skc/3/stenprot/
025schuz/s025002.htm [citováno dne 27.6.2019].
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dominantnějšími prvky se stávají masové strany, tedy politické strany, které těží svou
politickou sílu na základě reprezentace širšího segmentu společnosti.

129

Nicméně touto

proměnou kvality politické scény se němečtí liberálové později sami stanou „obětí“, protože
sami nejsou ani tak reprezentanti německého národa ve všech jeho podobách, segmentech,
jako spíše zastupitelé bank a dalších společností.130
Implicitně zůstává nevyřčená prekérní situace Němců v Čech za předpokladu
naplnění české státnosti – národ, dostatečně silný, aby byl slyšet, ale v hranicích Čech příliš
slabý, aby si mohl diktovat podmínky, by v takto nastolené státně-mocenské konstelaci zůstal
jakýmsi „zbytkem“, který postrádá i vlastní centrum. Dovolávání se němectví ve „zbylém“
Rakousku a němectví i na evropské úrovni je tak cestou, jak tento handicap překonat.
Vzhledem k síle českého národního hnutí a jeho politických aspirací se tak pro zástupce
Němců z Čech jeví jako logické ochránit místní Němce správní a politickou reformou, která
by z „českých Čech“ vydělila „části německé“ na základě argumentace, jež snižuje význam
historických (vnitrorakouských) hranic, a tím naopak povyšuje etnografickou rovinu do
popředí. Tato „ochrana“ menšinového němectví v Čechách by ale nebyla úplná, kdyby toto
zvláštní postavení německých oblastí („Sonderstellung“) bylo ustanoveno ve směru k Praze.
Zároveň je smyslem vyčlenění německy mluvícího obyvatelstva z Čech udržet si silnou,
takřka nepřerušenou vazbu na „historické rakouské země“, na Vídeň. Je postavena na
principu, že Němec z Čech komunikuje s Vídní přímou cestou, ne „oklikou“ přes (českou)
Prahu.
Nicméně přese všechno dosud řečené, zbývá poukázat na jednu výraznou skutečnost,
kterou nelze tak snadno a přímočaře odcitovat. Tou skutečností je charakter německých
návrhů, který je nacionální ne ani pro argumentaci či přednesené důvody, které německé
poslance vedou k předkladu daných návrhů, ani pro slovník či „živost/ iracionalitu“
sněmovních diskusí, ale pro ten prostý fakt, že Němci navzdory dušování se rakouským
zájmem a rakouskou loajalitou předkládají návrh, který se týká pouze jich samotných. Říšský
zájem by se nejlépe odrazil v široké diskusi, jak skloubit partikulární zájmy jednotlivých
národních společenství se zájmem obecným, rakouským, ale němečtí poslanci vystupují
s návrhem vyjadřující partikulární zájem, nepředkládají naopak celistvou koncepci
129 Je to konkrétně rok 1882 a s ním spojena Taaffeho „pětizlatková reforma“, která je Hlouškem vnímána jako „impuls“ k rakouskému přechodu od honoračních stran ke stranám masovým. HLOUŠEK,
Vít: Konflikt versus konsensus: konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 18602006. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, s. 111.
130 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005, s. 453.
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rakouského státu, a s tímto partikulárním zájmem jdou proti partikulárnímu zájmu Čechů:
„[Die Deutschliberalen] distanzierten sie sich von den Reichsinteressen. Sie degenierten zu
einer Nationalität unter anderen, die nur mehr ihren nationalen Besitzstand verteidigte.“131
Taylor zas usuzuje, že snaha Němců o vyčlenění německy mluvícího území z Čech je
projevem radikální větve liberalismu jako takové,132 která povyšuje nacionální zájem na první
místo. Tato snaha ale naráží na odpor z české strany, protože „také Češi teď totiž měli své
radikály“.133

4.3 Shrnutí
Vzhledem k možné zmatečnosti předchozích řádků, bude dobré si stěžejní body
německých výroků ve stručnosti zopakovat a shrnout.
V první kapitole jsem posuzoval německou argumentaci z pozice státoprávní:
respektive, jak se do požadavku správního (a politického) oddělení německy mluvících oblastí
od historického území Čech promítá austroněmecký obraz rakouského státu a jakou úlohu
v něm mají zaujímat Čechy.
Celkem nepřekvapivě je německým národně-liberálním představitelům historické
právo Čech „na překážku“: z jejich úst je zneuznané, v lepším případně „odvozené“ od
císařské (resp. německé) moci. V případě horším rovnou vyhaslé a nesrozumitelné. Čechy
jsou opakovaně označovány jako provincie, rovna si svými pravomocemi se zbylými
provinciemi habsburského státu (aspoň tak je líčen „ideální stav“). Tohoto výrazu užijí všichni
nejvýraznější řečníci daných let – od Plenera přes Knotze až po Herbsta. Ze sněmovních
výroků je patrná obava ze státoprávních snah Čechů. I když Sprachenverordnungen
nepresumují českou státnost, tak vedle praktických obtíží, které nařízení pro čistě německy
obcující území obnáší, jsou kritizovány jako de facto „první stavební kámen“ budoucího
českého státu. Touto optikou je třeba vidět snahy o uzákonění Staatssprache a snahy o
vytyčení přesných hranic mezi českou a německou částí Čech jako kroky učiněné ještě
„zavčas“, dokud „nebude pozdě“. Státní jazyk by Čechy měl svazovat s říší, preventivně
působit proti české státnosti (ať už federalizací monarchie nebo jejím rozpadem), naopak
131 RUMPLER, Helmut, WOLFRAM, Herwig, ed.: Österreichische Geschichte: bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005, s.403.
132 I když je na sněmu prezentována zejména Plenerem nebo Herbstem, tedy pány, kteří patří mezi
„Altdeutschen“, ke starší „gardě“ austroněmeckého liberalismu.
133 TAYLOR, A. J. P.: Poslední století habsburské monarchie: Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918. Brno: Barrister & Principal, 1998, s. 216-217.
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správní vyčlenění německojazyčných oblastí z Čech, o které němečtí poslanci začali v reakci
usilovat poté, co na říšské radě návrh na zavedení státního jazyka byl smeten ze stolu, má
chránit německé obyvatelstvo proti případně úspěšným českým státoprávním snahám.
Ve sporu o povahu českého státu se tak promítají dvě optiky výkladu dějin a práva:
německo-historická a česko-historická. Ta česká optika je německými poslanci vykládána
jako „ideové podloží“ pro čechizaci německých oblastí Čech (snad jako „falešné
opodstatnění“). Německá optika zde ovšem „neslouží“ ke germanizaci celých Čech, ale je s ní
operováno tak, aby historicko-právní význam Čech byl snížen natolik, aby nebyl teoretickou
překážkou pro jejich rozdělení na základě etnografické argumentace. Minimálně zde se tolik
neprojevovalo, že „každý Němec od frankfurtských liberálů z roku 1848 až po Hitlera ve
skutečnosti pokládal někde hluboko v srdci Čechy za německý protektorát.“134 Němci by se do
jisté míry vzdali z velké části vlivu na „zbylé Čechy“, kdyby se jejich návrhy dočkaly
realizace. Obě strany se budou opakovaně dovolávat historie pro posílení svých stanovisek –
obě strany tak vlastně činily totéž, jen s opačnými znaménky. Přesto je třeba ještě dodat, že
v požadavku Staatssprache se zračí vize totožnosti německé státní správy se zájmem státu
jako celku.
I když už výše jsem hovořil o „oslabené identifikaci“ Austroněmců k rakouskouherskému státu, jsou Vídeň se svou ústavou přesto základními kameny, se kterými „se
nehýbe“. Pozoruhodné na tom ovšem je, že česká i německá reprezentace se v tomto bodě
shodnou – aby se nakonec opět nesmiřitelně rozešly do stran. Rakousko dosud nikdo
„neboří“, nebo k tomu nikdo nevyzívá a ústavní pořádek si nikdo nedovolí explicitně
napadnout, i když je zjevné, že pro obě strany jsou stávající poměry už poněkud těsné. Spor o
právní povahu Sprachenverordnungen versus právní kodifikaci primárního postavení
německého jazyka je silným motivem rokování na sněmu, při kterém se ovšem vychází
z dosavadního právního, ústavního statutu quo, než aby se volalo po jeho silnější revizi.
Zároveň rakouský patriotismus si aspoň na pražském sněmu nachází své „fanoušky“ na obou
stranách, ale obojí – jak rakouské právo, tak rakušanství si Němci a Češi vykládají značně
odlišně. Jak pravil Knotz, je zde mezi znesvářenými stranami „unüberbrückbare Kluft“.
Přesto platí, že oproti předchozímu desetiletí se role do jisté míry prohodily: čeští
zástupci zdůrazňují svůj podíl na vídeňské exekutivě, zatímco chladný, kritický postoj naopak
vyjadřují němečtí poslanci. Tento negativismus ve směru k Taaffeho vládě je opřen především
o „nezdařenou národnostní politiku“, o prohloubení nesvárů mezi (nejen národnostními)
segmenty rakouské společnosti. Tato „jednodimenzionální“ kritika je na jednu stranu
134 TAYLOR, A. J. P.: Poslední století habsburské monarchie: Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918. Brno: Barrister & Principal, 1998, s. 190.
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opodstatněná – protože je vhodná pro dané téma (tj. zrušení Sprachenverordnungen a
zavedení německé správy), na stranu druhou němečtí liberálové nevyužili prostor pro kritiku
českého liberalismu za to, že se spojil s „klerikální vládou“.
Na nacionální rovině na předchozích řádcích zůstalo nicméně něco neřečeno – i když
se na sněmu diskuse vedla v „mantinelech slušnosti“ a častokrát i vzájemného respektu, přeci
jen při jedné příležitosti Plenerovi z úst – eufemisticky řečeno – „vyklouzla“ pochybnost,
zdali čeština je vůbec dostatečně vyspělým jazykem, aby v ní mohl být veden „právní
provoz“. Někteří poslanci se zároveň nechali slyšet, že požadavek, aby se Němec učil
druhému zemskému jazyku, tj. češtině, je nespravedlivý, protože český jazyk není „dostatečně
kulturní“. Německý student prý dá přednost před češtinou jazykům světovým.
Nicméně tyto „jedovaté poznámky“ byly spíše vzácností a pokud se rokování stočilo
k „míře užitečnosti“ toho, či druhého jazyka, upřednostňovala se apologetika jazyka
německého jako pro státní chod nenahraditelně potřebného, zatímco odpor vůči
„Sprachenzwangsverordnungen“ byl vyjádřen jako úmysl ochrany menšinového němectví
proti „čechizaci“. Zajímavým obratem se ve sporu stává „deutschsprachige geschlossene
Gebiete“ (případně variace téhož), se kterým německý poslanec operuje se samozřejmostí,
zatímco jeho český protějšek se daný výraz snaží napadnout jako umělý „konstrukt“. Tento
pojem vyjadřuje přesvědčení o části území Čech, které je svým jazykovým, kulturním i
hospodářským charakterem „čistě německé“, a jako takové musí proti státoprávním snahám
Čechů zůstat. Návrh na správní a politické vyčlenění tohoto území je opodstatněno srovnáním
postavení německého občana v Čechách s jinými částmi Předlitavska. Tato komparace
vychází ve značný neprospěch Němce z Čech. Oprávněným zájmem je tak dosáhnout stejných
práv, jakých se těší Němec např. z Korutan nebo ve Vídni.
„Potřeba“ ochránit „českého“ Němce, jenž je v menšině, je tak opakována
nesčetněkrát a opakovaně je také zasazena do širšího rámce výkladu o „věčném souboji“ mezi
slovanstvím a Němci. Hranicí mezi těmito dvěma světy se stávají právě především Čechy,
přičemž tu defenzivní roli zastávají Němci, kteří se pouze brání „českým útokům“. Je tedy
logické, že v reakci na Taaffeho „protiněmecky“ zaměřenou vládu se vzedmula vlna
německého nacionalismu v Čechách; ta je vykládána jako přirozená reakce, důsledek
„neutěšených poměrů“ v zemi.
Shrnutí bych uzavřel vyzdvihnutím socio-ekonomické roviny sporu. Sociální dimenze
byla v argumentaci pokryta na základě tvrzení, že vztah českého úředníka s německým
občanem nemůže být založen na vzájemné důvěře, zatímco ta ekonomická se zračila
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v obavách ze ztráty úředních míst. Požadavek znalosti „obou zemských jazyků“ po úředníkovi
vychází nevýhodně pro německou část populace, jelikož v ní je penetrace češtiny slabší než
německého jazyka ve společnosti české. Tuto ekonomickou dimenzi sporu je zajímavé
srovnat s výkladem národnostních přenic Rakousko-Uherska od historika A. J. P. Taylora,
který právě nacionální boj monarchie ve velké míře vykládá zejména jako spor měšťácké
inteligence o místa ve státní správě.
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5 Závěr
Práce celkem zevrubně představila návrhy německých poslanců na zemském sněmu
v Praze v první polovině 80. let 19. století na správní a politické rozdělení Čech s cílem
utvoření národně kompaktních celků (okresů, popřípadě krajů), respektive oddělení
českojazyčného elementu od toho německého. Cílem práce nebylo prosté postihnutí progresu,
jak se s danou problematikou sněm „vypořádal“ (tomu se krátce věnovala především třetí
kapitola), ale postihnutí, zachycení, jakým způsobem se do argumentace německých zástupců
na rozdělení Čech promítají fenomény rakouské, německé a české identity, ať už na
státoprávní rovině, nebo na rovině národnostní.
Zachycení německo-liberálního a nacionálního smýšlení ohledně role rakouské
monarchie, Čech jako země, jež je její součástí, a nakonec také role německého národa, který
se rozprostírá ve vícero dobových státech, má přispět k pochopení německého (böhmisch)
separatismu, k pochopení politických požadavků, se kterými Němci z Čech právě v tomto
období přišli poprvé a které neztratí ze zřetele po zbytek existence monarchie a ani v údobí
první republiky. Protože v 80. letech je to postulát nový, zaměřil jsem se právě na toto období,
neboť radikální změna politického postoje svým způsobem vytváří ve „válce Čechů s Němci“
předěl, který doposud spíše stál stranou odborného zájmu a také proto, že neúspěch „ve věci“
německé poslance vyvedl ze sněmu, na který se vrací až na sklonku 80. let v rámci Taaffeho
iniciativy národnostního vyrovnání, jenž je známé jako „punktace“.
Než jsem však přikročil k samotné textové analýze německých proslovů na zemském
sněmu, bylo třeba ve druhé kapitole vysvětlit zejména historický a politický kontext. Tato
kapitola měla čtenáři poskytnout dostatečné shrnutí událostí, které dějství mé práce
předcházely, a také shrnout politický vývoj austroněmeckého liberálního směru s přihlédnutím
k jeho postupné nacionalizaci. Nebyla to tedy kapitola, jejímž úkolem bylo přinést nové
poznatky, nicméně byla kapitolou, bez které by samotná textová analýza „visela ve
vzduchoprázdnu“.
Samotná textová analýza ve své šíři na druhou kapitolu navazuje právě v tom smyslu,
že ve sněmovních projevech pozoruje projevy identity Deutschböhmen (Němců z Čech), o
kterých se v kapitole druhé hovořilo jako už v dosavadní literatuře „zachycené“, ale ne
dopodrobna rozpracované vzhledem k právě návrhům na správní a politickou reformu Čech
dle národnostního klíče. Nicméně vzhledem k šíři daného tématu je třeba zdůraznit, že
bakalářská práce sleduje z výše uvedené perspektivy pouze jeden jediný segment – a tj.
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rokování na zemském sněmu – na kterém se „konstruování“ rakouské, německé, potažmo
české (böhmisch) identity na sklonku 70. let, potažmo v první polovině 80. let dá a mělo by
pozorovat. Jakkoliv se na první pohled může zdát, že téma je velmi úzce zaměřené, rozsah
závěrečné práce umožňuje koncentraci pouze na jednu dimenzi národnostního sporu – na
jednání na půdě zemského sněmu – a přenechává tak dimenze další (korespondenci, dobové
politické práce, jednání na říšské radě, noviny aj.) jako předmět budoucího odborného zájmu.
Nejzajímavějším poznatkem analýzy sněmovních projevů se jeví implicitní uznání
„sil“ českého národního hnutí, neboť návrhem na rozdělení Čech do „národních sfér“
německá reprezentace přiznává, že původní liberální ideál vídeňské centralizace říše není již
v 80. letech uskutečnitelný „beze zbytku“, ba co více – český vliv se Němcům jeví natolik
silný, že jej ohrožuje i na území, které považují za své vlastní, německé. Na české hnutí není
bez zájmu nahlíženo jako na kulturní a hospodářský vzestup „sousedního národa“, ale jako na
rozpínavost v německém prostoru. Tento „německý prostor“ skrze pojmy jako „uzavřené
německy mluvící území“ nebo „německá část země“ je v návrzích přesně vymezen v úzké
souvislosti s jazykovou hranicí mezi Čechy a Němci v Čechách a doprovázen zneuznáváním
hodnoty historických hranic země. A právě tato část země, jíž hrozí počeštění skrze konstrukt
české historicko-právní individuality, je třeba chránit správní a politickou, německou
samostatností, neodvislostí na českém živlu v zemi. Jak jsem tedy už zmiňoval výše, stav před
nástupem Taaffeho vlády je po vyhlášení Sprachenverordnungen a dalších „pročeských
ústupků“ ze strany Vídně vnímán nově jako neuspokojivý a požadavek zrušení jazykových
nařízení je doplněn požadavkem na rozdělení země a kontrován úmyslem zavést na území
celého Předlitavska zákonem němčinu jako státní jazyk. Cílem těchto kroků má být návrat
původních a zákonných „pořádků“ – argumentace právní kontinuitou a právním výkladem je
na sněmu extenzivní – ale ty „zajistit“ zákony novými.
Pokud celé Čechy nemohou být německé, zbývá dbát na uchování jejich německých
oblastí – z jistého úhlu pohledu by se na německý požadavek 80. let dalo nahlížet jako na
ústupek, neboť není to prvně v historii Předlitavska, kdy by se rozdělení země na
národnostním klíči kontemplovalo, ale rozhodně je to prvně, kdy s takovým programem
Němci nejen souhlasí, ale dokonce jej sami prosazují.
Na odchod ze zemského sněmu v důsledku českého odporu vůči jejich návrhům se dá
nahlížet i jako na politickou realizaci vlastních slov – tedy jako na zneuznávání české
svébytnosti, která se zračí právě v existenci zemského sněmu. Němce k návratu po několika
neúspěšných pokusech přiměje až v polovině roku 1889 iniciativa hraběte Taaffeho, která po
složitých jednáních mezi českou a německou reprezentací vyústí v dohodu národnostního
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smíru v Čechách, která měla být bod po bodu postupně příslušnými institucemi přijímána
(odtud název „punktace“). Bez zajímavostí nezůstává, že punktace mnohým požadavkům
Němců, o kterých jsem v práci mluvil, vycházely vstříc. Nicméně na přelomu 80. a 90. let
doba pokročila a Čechy pro odpor mladší, radikální generace politiků na české i německé
straně, zůstávaly i nadále bez národnostního vyrovnání, ba co více – rozkol v jeho
obyvatelstvu ještě více eskaloval ke konci 19. století s rozvojem nacionalismu jako masového
hnutí.
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