
Příspěvek k dějinám česk,ého úředního jazyka ve Slezsku. 
A l~ t o n í n G I ,o s, 

, , Pr. f . I\,a,pra>s praví ve své hilstorické studii "Č e s Ik 'Ý 'ít ř e dní j a;.. 
z 'ylk v 'e, S I e z slk U« '(1909), že ,abs,olutitsmus ,vládnoucí diž fakticky po celý 
rok 1851, při;ries,1 Slezsku nadělcní ve formě naří,zení mi,nisterstva vnitra ,ze 
dne 25. září 1851, č. 4665, a justice ze dne 3. \]jsto,palu 1851, č. l3.470; jiJmi 
měJ za přitužujídho systému germa,nisa,č.ního býti [],ěmecký ráz Slezska 
do.tvr,zen. Stejněpray;í Dr. A I f r e d P i s, che I (Das, Oesterreichische 
Sprachenrech1:, J,I. vyd., 1910), že vláda, ,pomýšlejí,cí na návrat ku před
březnové a-ne.b j.oseHnské ,soustavě bureaJl!kratického centraJi.smu, ihne,d s,e 
postavila na odpor novým národnostním rpožadavlků:m, mezi různý!mi .opa
třeními uvádí i řečené dv,a výnosy, uveřejněné pod č. 207 a 208 cit. idíJ,a. 

Tyto jazykové výnosy by,ly slm1eČl1ě pw jazyko'vou praxi skzskou 
směrodatny po ce1á desí1i1etí, rakouské úřady lpěly s velikou rozhodností 
a houževnatostí na dodržování zásad ta-m vy's 1,0 v ell1iÝ ch, germanisující směr 
ve Slezsku čerpal ,po cfťlá desítiletí vydatnou p.oshlu i 'důvody z těchlÍG vý
"OSll, j,a-Ikélko,lvěk snahy o provedení f'o'vnO'právnosti · áazykové ve Slezsku 
podnikané zvláště o'd let 'sedmdesátých zes1:rany české i ,polské re50IL11ce
mi, peticemi, intenpela.cemi, memorandy, deputacemi, tiskem a tábory by1ly 
údqvHány argumenty čerpa.'i1Jými z ,obou výnosů. Hlavní zásady obou i n
t c r TI í 'c h výnosů j,sou: 

V'e Slezsku není ani polská, ,ani česká řeč řečí zemsk,ou; ve vévod,. 
ství těšíll1Ském panuje pouze Iid,cvý dialekt podobný řeči polské (das soge'-, 
nannte Wa's'serpolla-kisch); tento lidový dialekt nevYSlPěl žádJným zpllsobem 
v řeč SlpisOVilWU a nemůže ani zap'oIsk-ou s,pis,o~nou řeč býti ,považ.ován. 

Pro politickou a ,soudní sl'rávu slezskou platí zásada, že ve Slezsku 
se vyskytující I i d o véd i a I e k t y nemohou býti povýšeny na zvláštní 
ře,č zák,ona (iu eilner besouderen Gesetzessprache), pro tyto di.alekty ne
budiž žádná diná ve Slezsku ,neudomácnělá řeč sLovanská zaváděna laiko 
offLcieJní řeč zemská. -

Byl,o tedy vyloučení české a polské řeči z úřadů slezských a z ve
řejného ži'Vota vůbec ,opíráno :0 d :o mně I e z i i š t ě n o u skutečnost, že 
dialekty ve Slezsku ,panující isou ku , čeSlké a polské řeči spi.sovné v poměru 
řeči dzí, .nehe však ,ani ,pro začá1:ek, tím méně pro 'p:ozdější dobu tvrditi, ~e 
to bylo :pouhé nedorozumělní, jak to eufemi'Stidky pojmeiJlQ,valo ,česk,é m e
m ,o r an dum z ,února 1888 dto .opava, poodané mLni,srterstvu vnitra a do
máhající se prove:cl.ení jazykové rovnoprávnosti ve Slezsku (p,odali Antonin 
Gruda, Jan Kolofík.a spol.). 

Vý;nos Č. 4665 .opírá se .o zprávu tehdejšího mLstodržitele slezského 
ze dne 19. dubri,a 1851, Č. 426, výnos Č. 13.470 vyvolcln byl konkretní žá
dostí těšínského advokáta Dra. Klukyho, aby těšínský krajský soud vyři
zova1lpolská podání v řeči polské, óako v řečil v zemi obvyklé; výnos uvádí, 
že úřední šetření a jednání zavedené následkem tohoto a j i ln Ý c h analogi
ckých pří,padů ziistila, že ve Slezs:ku není ani polská, ani česká řeč zem-' 
skou řečí. 
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Dr. Alfred P,ischel ilJJesděluie nk v Das osterreichische Spr<l!chenrecht 
a Materialien 'zur ~prachenfrage in Oesterreich o v ,zn i k u o.bo.u. ·těchto. dů
ležitých výnosů i dalšího výnosu ministerstva· vnitra ze dne 25. 'září 1851, 
Č. 5063, kterým n a n á ry r h s le z s k é hoQ mí: s t o drž i.t e 1 e a v sou
hJ.~e s ;mi;n~s1:erstvem justice bylo. zastaveno. vydávált1:í polského. a če!>kého 
zemského. zákoníka a nahraženo překlady. 

Tyto tři vÝll10sy tvoří základ bývalé dazykové praxe sleZ!>ké, rpodnět 
ku vydání naří,zení Č. 13.470 zavdaly rhlaNně snahy polské, kdy, jak uvádí 
i opavské memo.randum z roku 1888. v letech 1830 v pO:!'skéčástů ,o.bytva
telstva těšínského počalo se v.!ivem dějmných událo.stí ,pr,obo.uzeti vědo.mí 
kmenové spo.lečnosti s polským náro.dem. 

Arni zpnÍ:va slezského místodržitele Č. 426 pres. z r.oku 1851, ani v,zpQ
menutá třř nařízooí rministeriální neopír,ají se o věcná, odbo.rná šetření po 
stránce jazykové, zejména ďil.o'1ogkké, nýbr,ž o !p,ovrchní powatky empiri
cky zí.s:kané, něd.aký ;pokus vyšetřovaU SII1Jad ráz a :po.vahu ,různořečí ve 
Slezsku nebyl ani podniknut, zejména rnebY1l,o ani zkoumáno, jaké .řeči (mod
litehních ,Irni.h) se už~vá v kos.telích a v jaké řeči vytdávadí se knihy, by! i 
literární produkce česká a po.lská by.[a tehdy skrovná. 

Je zaiímavo, že jak prokazuií stenografické protokoly zemského 
sněmu slezského, po. 10 Iletech od 'vydání tři m~ntsteriálilllch nařízení, pro.
vedena v 1. zasedání slezského sněmu debata o tom, v .daJké řeči slovanské 
mají 'se uveřejňovati o.fficielní stenografické protokoly sněmu, mluveno o. 
řeči »mor.avské« a polské, .!>právně vystihl již tenkráte pos.[anec Dr. Eisern
berg :povahu různořečí, když pravi! v 8. sezení, že místo výrazu »Iillíihrisch« 
riná býtF užito »b6hmisch«, wei! die Schriftsvrache die bOhmische sei tml4 
es der W'iirde des Landtages rnicht ent~p·reche, seine Verhandlliungen am 
Dialekte zu verofferntlichen«. Poslanec Dr. Hem navrhl termLnologiiJ :omíih
r.isch«, :pDs.Lanci Dr. Hein'z a Dr. Demel :pDznamenaH, že zemský výbDr 
musí z n a I CF ziistiti, které slovanské idiomy ve Slezsku mDhoučiniti ná
rok na rnvrnoprávnD'St s řečí německDu. UsnesernD)a to dednohlasně, uznati 
priJndpielně ·sloovanskou řeč p,ři uveře:jňování steno.grafiokých zpráv, větši
nDU hlasů přijat návrh Eisenbergův, 1l'žív.ati české, ne »moravSlké« řeči!; 
usnesení ovšem rneprDvedenD a to z ,důvodů, jak praví IPřUatý máivrh Eisen
bergův v II. zasedált1:í, z dŮVDdů oportunních, vrincLpiem_ě uznána rovno
právnDst řeči české a pDlské a zamí,tnut návrh po.slance Dra. Oehla, aby 
se stooografiicJké 'z,právy uveřejňDva~y »in der slavischen Volkssprache 
Schlesiens« · (t. J. ý dial.ektu). J e :PD~Druhodno, že na českých šknlách SiIez
ských si učitelé ,nedostatečně vycvičení na německém učLteJ.ském ústavě v 
Opavě a Těšíně, vy,pomáhali. ve Šx.D.[e dialektem a ,němčinou .a že zvláště 
Opavský Besedník často. proH tormu brojil1,žéldaje českDu hlavní školu a 
český učitelský ústav, učLtelé na českých Šl~Dlá:ch meznali ani' český .pravo
pis. fIlavní dŮVDdy rakDuské správy bránící se užívání spisovné řeči če
ské a pDlské zvláště ve vnějším úř.adDvání, byly stále ty, že ve Slezsku 
iSDU nevyspěUé dialekty, Hchž ovšem rakouská byrDkrade, rnedo.vedla a taiké 
nechtěla differencDvati. a k!.asuHmvati, tím méně chtěla utvořiti' si jasný a 
sprá·vný názor o. .pDměru . dialeMu a řeiči spirsovné i o. práv[Jímdosahu této. 
~kutečnDsti ve veřejném živ.otě . 

ROku 1880 podniknutý pDkus, vyvolaný memDrandem klubu českých 
a mo.r·avských , PDslanců slDvanského. náwda, PDdaným v prosinci 1879 ci
saři (Píschl, Materialien, Č. 30) .o prDvedení rDvrn'o.'právnDsti, nezjednal! jasno. 
ani připo'jenou statistikou, ani náro.dnostní či vlastně di'alektovou mapDu, 
DbDjí pomůcky nařídilo oOrpaHi1i mtnisterstvo vnitra výnDsem .z 23. dubna 
1880 ad 704/M. J. Pr·ostředek utříditi a staUsticky zjistiti' oibyvatelstv'o. dle 
dialektů, by,l velmM primitiVillí: eI11iPkie a výs!l'ech důvěrníků, o:patřeny tark 
apprDximativní cifry, třídění Dbyvatelstva dle toho, zda m I u v í pDuze ně-
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meiéky, pouze česky, pouze polsky, 'polsky míchamě se Islovenštinou, ně
me'cky a česky., polsky míchaně s češHnou, německy a po~sky, nemělo vů
bec ceny ,pro ne~p'olehlivŮ'st i pf'Oito, že taJ~ová statistika ,opírala se o stále 
se měnící je'v obcovadho jazyka. (Ma;teriál v registratuře zemské správy 
politické v Opavě, ve zprávě z 16. červemce 1880, č. 880pres.) 

Daleko jednodušeji a zcela laicky rozřešil si celou otázku slezský mí
stodržitel vez,právě z 19. dubn~ 1851, č. 426, jejíž názory byly schváleny 
ministerstvem vnitra a z níž vyšel výnos č. 4665, o nějž zase se opírá vý
nos č. 13.470. 

Zpráva byla podávána vlastně v záležitosti vydávání zemského zá
ooníka slezského; ze ,zprávy je zjevno, že mrstodržHel krátce před podá7 

ním :bprávy komferoval ústně ve VLdini se sekčním ra;dou v,om Lackenba
che,rem ; konference obírala se jazykovou ,otázkou vůbec a týlk:ala se otáz
ky, iaká slov,anská řeč se má v,otm pno zemský zákomík slezs1ký. 

O jazykO'vé 'otáz,ce vůbec jedná místO'držitelova ,z:práva p.oskrovnu. 
Patrně 'pr<~jednány hlavní věci na ústní konfereil1iCÍ, o čemž snad jsou za
chovány doklady v archivu aneb regis,tratuře bývalého rakouského mini
sterstva vni'tra. Místodrži,tel připomíná, že minulého r.o~u (1850) :konal ob
jížďky v zemi (LandesbereisungerrJJ), dle jeho pO:borování a šetření není ve 
Slezsku ani »die rein čechische«, ani »!die ' rein polnische Sprac.he«; jakéh.o 
rázu byla tato pozorování a šetření, zpráva neuvádí. (Ve Slezsku západním 
jsou na př. i různořeči něme'ckáZUlačně úchylna od německé řeči spisovné, 
o těchto různořečích se neděie zmínka, nyní na př. pěstuje se v,e' Slezsku 
v duchu regionalismu dosti čiledi'alekt'ová 'l11erární produkce německá, 
arci! z tendencí ,politický,ch.) 

O řeči ,obyvatelstva a ethnogr,afí'cké hranid, ,ovšem zhruba a mecha
nicky určené, praví zpráva: "Der schles.-slavische ·Dialekt, bloss im Munde 
der Bev6Lkerung un,d nícht in der Schrift 'lebend, ist in den Bezinkem T r o p
:p a u und P r i e d e c k čechischCiIl, in den Bezirken T e s che!llJ ullId iB i e
I ít z polnis'chen U rs,prungs, die iBezirke J,agerndorf, Preudenthal :tlJud ,Prei
waldau sind g,anz von Deutschen bew,ohnt«. ,(Zprávy pozdějších dob kOltl
sta;tuií v jablunkovském o'krese ještě dialekt příbuzný sl'Ovenštině.) 

To jest vše, 0'0 uvádí zpráva o jazykovém rázu Slezska, jsou to vel
mi primi'tivní poznatky a přece učinitta ,administrativa 'Opatření tak da'lelro
sáhlá, přímo odporuiíd zákonům i historickému výv.oji<; ani slůvka o Imi
hách modlitebních, ,o zpěvu kostelním, () ti,štěných knihách ve Slezsku, () 
tom, jak se vyučuje na školách 'Vesnických. nepřekvapuje t,o, neboť i v 60-
tých letech, kdy na př. v Opavě vy,cházel 'od fOlku 1861-1865 "Opavský 
Besedník«, argumentovala SlPráva Sltejně 'chatrnými' poukazy na dialekt a 
ne,sfoQťZumitelnost spisovné řeči české a 'poJ.ské, ač na Těšínsku vycház~lo 
více Ustů polských. 

Zemský zákoník slezský vycházel ještě roku 1850 v simultanních vy
dáních německo-českém a německo-:polském a t,o, jaJk praví zpráv,a, »Um 
der natio!l1alen Gleí:chberechtigung- Rechnung zu tr.agen. und di'e erlassenen 
Oeselze der Bev6lkerUlllig verstand!lich zu machen, mussten in der PUlbli
kation derselben, neben ,de,r deutschen die beiden slavischen Stainm- und 
Schriftsprachen beibehalten werden«; nejsou prý sice dle cís. pat. ze 4. 
bře,zna 1'849 něme'cké obce :po'vinny .odebírati vydání súmultanní, avšak bylo 
třeba je k tomu přidržeti, jelikož by to bylo jinak velmi nákladné a také ne
ní dostatek sazečů po ruce na tisk třetího (německého) vydání. 

Roku 1851 vydáno 6 kusů pouze v řeči německé, jelhlwž místodržitel 
doufal, že jeho návrhy ve zprávě .z 20. !prosince 1850, č. 2138, budou !při
jaty, měl za f'o, že 'potřebě slovanského obyvatelstva stačí překl,ady, které 
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nedsou autentické, k tomu jej přimelanejistota překladů z ,loi'lského roku a 
velký ná:klad spo,jený s řádnou překladatelskou kanceláři. 

Na výnos z 19. února 1851, č. 745, začal ,počínaje 7. :kusem zemského 
zákoníka, vydávati zase simultanní vydání a Illařídil F dodatečné vydání 6 
kusů pouze němedký,ch . 

O autentiČď10st publikand z říš. zák je postaráno, an se ,p'řejímají z. 
I- íŠ. zák. do zemského publikanda úřadLl zemských, přeIr]ádrují nepřísežní 
translatoři a truk či:ní se ,pubIíkanda sl"ozumbtelnýmí slovanskému oby'va
telstvu. 

»Es dUrfte ,damit au-ch genilgt se.in. Nur erlaube ich mM mít Rilok
síchtdarauf, dass híerlands keine slaví,sche Schr,lftsprache, a,ls Landesspra..' 
che vorkbmmt, das hohe 'pp. aufmenksam zu ma,ehen, ob es nkht besser 
ware aUS,zusprechen, dass, filr Sch'1es,i,en der deuts'che Te,xt des Landesge
se'tzesblattes als autheÍ1tisch erklart, 50miIÍ auch allein aus,gegeben, dem 
Bedilrfnisse der slavj,schen Bevblkerungdagegen ,durch verlas5liche ni1cht 
authe'ntische Obersetzungen, welebe abgesondert nebendem Landesgesetze 
zu erscheinen hatten, entsvrochen werde. . . Diese meine Ansicht, welehe,. 
wie kh glaube, auch Herr SectiOlnsrat v . Ladkenba'cher teilt, ,ist nicht gegen 
die kaiserliche Verordnung vom 4. Marz 1849, welehe in Schlesien Anwen
dUf.lg hatte, wenn hier eine s1avische als Landes,sprache exi'Stierte.« Na:ří
zením Č. 4665 bylo pak zastaveno vydávání simultanního vydání :bákoníka 
zemského. Zároveň stanoveny zásady úvodem uvedené; dialekty v zemi 
ohvyldé (landes.tibUche Dialekte) a jim příbuzné řeči česká a polská, jak 
praví nařízeni, připuštěny jen jako »Verstandigungsmittel« s osobami, které 
nejsou německé řeči mocny. 

Tak oddekretovala interní mbnisteri'alní nařízení na ,základě povrch
ních, falešných a nepravdtvých informací a ~poznatků, čerpaných z plytkého 
pozorování 'Při ofici'elnkh ob'Hžďkách země, že ve Slezsku In,eníani česká. 
ani polská řeč řečí zemsk,ou, administrativa i soudnictví znaly jen ,;landes
ilbliche Dialekte«, jež byly pouze dorozumívacím prostředkem z nouze, po
stupem doby však v četných úředních zprávách přidělován úk,ol dorozumí
vacího pr,ostředku řeči německé . 

Důležita je olkolnost, že ani zpráva místo-držitelova, runi ministeriá'lní 
nařízení netvrdí, že spi'sovná ře,č česká a polská je lidu nesrozumitelna, ne
bof pak by i překlady zemského záJk'oníka byly zbytečny, v oiné zprávě si 
nao'Pak míst,održi1el stěžuje na nez:nalost zákonů zvi]áště u slovanského 'oby
vatelstva - teprv v pozdější <době ,op:í:rají se úřady provedení r-ovnopráv
nosti řeči české a polské, h].avně i z toho důvodu, že Mu je řeč německá 
srozumitelnější než česká a polská spilSo:vná řeč a že když ,již kdo němeoky 
vůbec neumí. snáze najde něk'oho,kdo mu to, přeloží, než by koho naš'eil. 
kdo by mu vysvěťlil vyřízení v české aneb polské s,pis,ovné řeči. íTa:kse 
argumentovalo i,.o s lov i n s k é m jazyku, že není 'schopen státi se 'úř,eld
ním a školním jazykem, že není úředll1:íka a pak prý ani )lid tu nově utv'o
řenou slovinčinu pocho:piti nemůže. (Havlíček ve Slovanu z 1. č'ervna 1850 
v trefné polemice s Reichszeitung.) 

Nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 22. července 1861, Č. 6099, 
o.pkaiíd se o zprávy presidia vrchního ,zemského soudu 'brněnského z 28. 
června a 9. července 1861, Č. 1282 '(IPis'ate!il této statě nepřfst1lpné), a nařil
zaiící provedení rovnoprávnosti národnostní u s'oudů moravských, výsllov
ně ustanovuje, že u soudů slezských má s.e setrvati na dosava,dnípraxi o 
užívání různých dialektů slezských ve styku se stranami. Ta'k potvrzena 
J1elzákonná, iln1erní a právně neplatná nařízení olPětně na řadu · let. 

Jazyko,vá praxe slezská přezírala z politkkých důvodů vědomě sku
tečnost, ukrýv~Ja se za s1ez~!,é din'l'ckty jako nedobytnou hradbu, obzvlái:,tě 
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na Těšínslítl, Jede jednaduše na př. zpráva presidia zemské 'vlády slezské 
ze dne 6. pra"ůncc 1870, č. 702, az.n~čuúe »sl,ava,nsJeé idiamy« »aka »ein mi:Xl
tum cam~as,itum va'I] de'lltsch, Ipalnisch und čcchisch« , při čemž u padávárií 
zpráv i vysvět1iveIc Je res.alucím, memo.randům, Ipetidm, deputacím i !Stíž
nastem a raV'naprávnast bylo se dovoláválllo i zprávy s'lezského mílSt,o
držitele z. 19. dubna 1851, č. 426 pres., ač informace ty byly od začátku ne
správny a jejich do očí bijící nepravda pa,stupem ,doby se jevi:Ja, ještě 'v 
omřeiším světle, ,čím více ,postupoval,o uvědomělní náradní a zvláště vědomí 
e'thnj.cké jednoty českéholitdu v Čechách, na MOTa'vě a ve Slezsku. 

S.taletá soudr,žnost těšílllSkých S11ezanů s naší národní bytnastí byla 
parušena je,dna,k iponěmčením a zanedbáJním kraje v době našeho úpadku 
(i ,po r. 1848), hlavně pak od let 80. jminuléhoSltoletí, lPř'i!Sitěhovalectvím z 
tIaJi.če do uhelné oblasti (Dr. A. f'rJnta : K. lB. Skrbenský, sle,zs:ký s,pisova
tel XVII. stoll. Věs,tník Matice Opavské, seš. 25. Dr. (f',rinta upazarňuje 
zvlášt na SpO'llstu český,ch úř,e1dních zápisů sněmovlních, soudních, cechov
nícha j. ]ils1in v městských, farský'ch, zámeckých archivech i museích v 
celém Slezsku i na své bohaté obje'vy v knihavně evang. sbaru těšínského 
a na patřebu ,ppostucLovati vůbec Těšínská bOhem.i-ca). I museum Matice 
Opavské choo.vá doklady českého úředního jazyka ve Slezs'ku i z počátku 
IX. století. 

'Úřední zprávy ,pali1i.ckých úřadů slezský'ch, infarmuiících celntrální 
úřady, ,znají však ,nanejvýš materiálll krajských a pozděliších registratur iZ 
první poíavÍlCe XIX. století a proto. tvrdí; že ve Slezsku se »seit jehelr« ú
řaduje německy a že ani učitelé rv českých abcích nezna~ í českéhopravo
pisu (neue čechische RechtsschreibunÚ. Neznali českého pravopisu proto, 
poněvadž vyučování na německém učitelkém ústavě o řádné vyučavání 
češtiny nedbalo. 

Opavský palitj.cký úřa,d II. stoHlce Lpěl ve svých zprávách vysvět'lu 
iících Jazykové poměry ve Slezsku aneb ,podávaje dobrozdání ,a peticí-ch 
(na př. Ipolské 'z r. 1870, české a palské z r. 1871 o pravedení nároodnastní, 
zvláště jazykové rovn o'p rárvno s,t i ve Slezsku) na názorech vyslove1uých V 
pověstných 3 ministeriál:ních výnosech s velhlcou seirv~č'ností nedbaje ani 
pokročilejšího. vývaje nár,odníoho a kulturního a odbÝvaje to vše jako »na
honale Passiloln« aneb ",nationale Schw,armereÍ«. Tak ,praví z,práv.a z 15: 
července 1871, Č. 461 pres. (slezs. pmsidwt Summer), že »idi,om opavského 
kraje« ,( t. d. poMečí 'oipa'vské) nehodí se »zur schriJftl.ichen f'ixierung«, zpra
vidla vyvozují se ze sku1eČíno.stí jazykových ,přechodů a nuancí (na př. v 
okrese jablunkovském) technické obtí že provedení jazykové ravn,oiprávno
sti (trDIjjazycčné úřadování, jazyková nezpůs'abillast úřednictva) a dov,ozuje 
se z ,dialekHckých růzností tOipagraficky neurčitelných nemožnost užívání 
spisovné řeIČi české či polské a potřeba úřadova!ti něme'cky: Mimo to a'k
ce<ntuje se domnělá spokojenast I,idu s německým úřadaváním, uplatňují se 
utilitární důvody (»da,ss man mit ,der slawis,chel'll Sprache nicht weit 
kommt«), 'opportunita, ,paněvadž není v zájmu státu fedrovati vzrůst ele
mentu českého aneb polského., obtíže administrativní a 'zejména faktický 
stav vytvořený v době absolutismu známými mini'Steriálnímil nařízen!~mi. 
Právnických důvodů se 'neuvádí, 'Poněvadž ipřJ nási'lném výkladu zákonů 
ji.ch není; ~cela' ne.~právný, lihoy'alný Inázar vyslovuje ii'ž mís10držitel ve 
zprávě Č. 426 pres. ,eoc 1851. 

Tytéž argumenty, zvláště že na Těšínsku jsau »,drei verschiedene 
slawische Zungen« (n uplatňuje i pf'otipetke německá dto. Těšín 1871 (v 
řeči ale německa-polské n. 

StMe se opakuje (na př. zpráva zem. vlády z 26. června 1871, Č. 461), _ 
že žádný z dialektů není spisovnou .řečí, že v žádném di'ale'ktu nelze kon
cipovati a vyřizovati, že podpisy na petice 'opaťřuje »na~i'onale lietzc«, Ud 
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si nejpre]e změny v úřadování a podobné argumenty ad hominem a tert
delllční, nanejvýš doporučují se výminečně :lwncese '00 p,ří:Padu k ,připadu 
( . . .- »konnten die Bezirkshauptmannschaften von Fall zu Fall sich leicht 
und zweckdierrMch zu KOinzessio,nen herbeilass·en«). Za to ale bují řemeslo 
pokoutnkh písařů, ja'ksi na to právem stěžuje memorandum Grudovo. -

Tyto důvody, obzvláště námitka mztří'štěných, domněle nesouvis
lých dialektůaizích řečí, spi,sovné 'české a polské, 'opakuje se v různých 
variacích v dobrozdáních slezského politického úřadu II. stolice až do let 
90ý,ch, vzdor skutečným poměrům li skutečné praJQi (zeunský zálmnm[k 
slezský vydává se přece v jazyku čcs'kém a pdliskélm, císařské manifesty, 
důležité vyhlášky vydávají sei v řeči české a polSlké) jest ,odv'oláváno na 
pověstný výnos ,č. 4665 ex 1851 a poukazuje se na to, že ve Slezsku nelze 
,provésti článek XIX. státního zákla,dního ,zákona, poněvadž žádná slovan
ská řeč není ve SJ.elzsku v zemi 'obvyJ<llá (a p'řece vyučuje se na př. v .le
tech 80ých na 114 školách obe'cný,ch česky, na 119 polsky, 22· utrakvisti
cky a to 15 česky a německy, 7 polsky a německy, z toho v opavském 
okrese na 64 česky, 11 utrakvisticky, v těšínském na 38 česky, 56 poJsky, 
fryštatském 12 česky, 22 polsky, bilském 41 polsky. - lahresbericht pro 
1878/79 zem. šk'olní rady a Schematismus ·der Volksschulen 1880.) 

Rakouské zákony sice neoznačily národy (Nationalitáten), kterým 
lPatří práva v čl. XIX. stát. zák!. zákonů, alespoň neoz.nači1y je přímo (Dr. 
E. Bernatzik: Ober nationale Matriken str. 24 a pozn. 37), avšak dialekt 'Ve 
Slezsku nemohl dle historického vývoje a skutečných ;poměrů buditi po
chybnosti, že slp'isovnou řečí je na Opavsku česká, na TěšÍllllSku česká, pří
padně po;)ská řeč. 

Ve skutečnosti užívá se slezs:kých di'a1'ektů i v · literatuře 1idopisné 
da,leko skrovněji než na Ipř. dialektu hanáckého, valašského atd. na Moravě, 
mimo to ,diaJ.ek1:ologická studia ' (A. V. Šembery, Františka Bartoše, zvláště 
V. Praska: CeštiIna na Opavsku 1877 a j .) osvětlila 'dostatečně jl po stránce 
vědecké povahu a ráz dialekti'l, .na Slezsku se ani: neobjevily jaZYlkové se
paratistické snahy jako' na př. na Slovensku aneb ~ako v první polovid 
XIX. století na Moravě ve snahách t. 'zv. moravského separatiSlillu (o čemž 
zv,láště Dr. M. Iiýseik : Dějiny t . zv. moravského separatismu v C. M. M. 
roč. 33 ,a Dr. Ame 'Novák: Problémy moralVské lHeratu,ry). 

BezdÓ'vodnost a očividná lle~ráVlIlost zásad vyslovených v obou mi
ni:steriállllích naři.zeních i zřejmé porušení zvláště ,el. XIX. st. z. z. bylo nad 
slunce jasné, vyloučení české a polské řeči spisovné z úředního jednání by
lo proti'zákonné a násHITi,é. 

O memórandu faráře Grudy a spol., které Ilipká správně platnost 
oběma nařízením, jelikož byly jen interní neprohlášené výnosy postrádající 
coercitivní moci a si i vnitřně odporovaly, projevuje již zpráva zemského 
presidenta slezského hr. Merweldta z 1. března 1889, č. 931 Pres. jiný ná
zor, neuzavírá se skutečnosti. 

Až lP,říliš do očí bijící, připouští, že ~práva státní v~dor různým dia
lektům jako: wasserpolaJkisch, mahrisch, slawisch aM. ,(:terminologie je ne
vědecká a lrucká) vJdě'la se nucena u~naH, že spi~ovná lřeč lllJeněmeckého 
obyvatelstva ve 51ezsku je dílem česká, dílem polská (důkaz překlady zem
ského zákonník,a, vyučování na školách česky a polsky, vydávané v,lastno
ruční listy císařovy, mani,festy, dů'ldité vyhlášky české a polSké, různé 
:tiskopisy pr'o obce a strany a p.), tak že pro úřadování může býti vzata v 
úvahu ;pouze splsolVná řeč česká an,eb polská, nikoliv dialekt. 

SkuteČlllÝ stav jazy,~ové ,praxe znají<;:l pouze vyři'zování německé 
(OIpava.,měs,to nepřijímala vůbec ani česká podáni a odmíta1a i vyhlášky 
české na př. o nebezpečí cholery) je dle čl. XIX. st. z. z., jak praví dobro-
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zd.ání, neudržitelný, avšak zavedení slovanského úřadování muselo by 
předcházeti ,jiJné territoriální rozděle,ní okresů s náležj!iÝlJll :Zřetelem na s~u
teOné jazykové !poměry, avšak takové opatření ,b y lob y z ,p Ů s Obl j, é 
p ,o 'š 'k o od i' t i ob e c n Ý (Z á j e' mna n ě ID e c k é ,ř e č i a proto nelze ra
diti, ,aby ve Slezsku byl proveden čl. XIX. st. z. z. 

V,zdelané m ,dy ve Slezsku alespoň .od jednoho století jsou prý zger
manIzovány až na duchovenstvo, státní správa také v řLdkých případech, 
!kdy během 4desítiletí zaujala stanovisko k jazykové otázce' ve Slezsku, 
vi,děla se lPoQhnuta uzmati, že spisovná řeč slovanského obyvatelstva je buď 
česká,buď polská. 

Presidium mor.-slezs. vrchního soudu lIPělo taJké houževnatě na po
věstném nařízení Č. 13.470 a nařízení z 22, července 1861 Č. 6099, nebot jak 
uvádí přípis z 5. února 1891 Č. 939 pres. by,la ,prý výnosem č. 13.470 ex 1851 
a 'č. 6099 ,eoo 1861 německá řečproh1l1ášena za řeč úřední (Amtsspr,ache), ta
,ké prý dle jazykových ,poměrů ve Slezskupart1Jujídch by větší část obyva
telstva ani nerozuměla českým a polským . vy,řízením, ale německá vyřízení 
si může .alespo.ň snadně,j,i kaMý .dáti přeložit; tak dosav adní 1P0stup vyho
vuje nejlépe skutelčným IpoměrŮJID, mimo to je prý neproveditelno, aby ju
sti.ční zaměstnanci byli mocni' jazyka rněmeckého, českého a po~'ského slo
vem i ,písmem. (Takové chatrné ar,g-umenty ,persi.floval ,již dobře HavHček 
ve Sl'ov,anu z 1. června 1850 : "když to maii německé, mohou sli to alespoň 
od někoho dát přeložit, aJ.e té vysoké, češtině a slovenčině Hž dokonce 
žádný nerozumí«.) 

Domnělé obtLže !plynoucí z potřeby úřadovati p'řípaJC!mě trojjazYČll1ě 
nebyly však niktera'k nejp,řek,onatelné, oQvšem bylo by třeba zlo mi t i 
tehdejší byro rkrati.ck ý kviet ,i,smus a 'byrokrati'ckoQu po
hod I n 00 s t a v zdá It i sen ě ID e c ký c lI: 'a s 'p li r ac í n a S I e z s tkl /o, 
které vždy vlastně byly hlavním důvodem neprovedení národnostní rov
nopráv,nosti ve Slezsku Cz toho hlediska je IPracován na př. svatodušní pro
gram z 20. května 1899, obsahující národně-politické požadavky Němců, 
návrhy týkající se Slezska uplatňují tyto politi'cké asp,irace skuteOným sta
vem lI1ár,odnostním neodůvodněné. (Program u Fisch1la : Materialien, s1r. 33.) 

Jazyková oQtázka slezská byla zkušebným kamenem jazykové politi
ky ra'kouské ; tak výkaz z 16. červe1lCel 1880, pořízený jak shora uvedeno, 
roztřiďuje obyvatelstvo slezské dle jazykových poměrů takto: z úhrnného 
vykázaného lP'Očtu 'obyva1elstv,a 512.900 lI11blVí jen německy 244.498, jen če
sky 31.464, jen polsky 71.315, česky a německy 36:023, .poJsky a německy 
37.919, čeSiky míchaně s polštinou 27.52'1, po'lsky míchaně s češtinou 57.663, 
polsky míchaně se slovenštůnou 6497 (v Opavě jen česky mluvící se vů'bec 
nevykaZUjí) . Tyto cifry jsou ,ovšem získány hrubou, nes:polehlivou metoQ
dou, majíce nall11noze ráz hrubého odhadu, mimo t()ovšem znalost jiné řeči 
Ilež mateřS'ké nemá pro oQtázku jazykoQvé rovnoprávnosti rozhodujídho vý
znamu, kromě toho oficielní sčítá:ní J.idu, ve Slezsku vždy velmi nespo1eh
Livé, opíralo se 'o řeč obcoQvací a ne o řeč mateřsk,ou . 

Jest dosti podivno, že na .př . Fi&chel v Materia1ien zur Sprachen
frage .a Oesterr. Stprachenrecht netJ)robírá podrobněii jazykové poměry 
Slezska, ze,iméll1a že v Ma1eriaHen neuveřejňuje také .analoQgicky hojné do
kumell1ty o Sle,zsku; takových dokumentů je pro Slezsko ,celá řada,přiJpo
mínáme jen po.dání pol9ké více oQbcí okres!} bi'lského, těšínského a fryštát
ského ministerskému presidentu hr. Potockému dto. Těšín 4. dubna 1870, pe
tice česká z r. 1871, petice polská z r. 1871, protipeiice německá 1871 .(itext 
německ'o-polský), ,na níž se usnesl 25. dubll1a 1871 De"tscher Verein v Tě
šÍlně, 'vzp.omenuté již memorandum Grudovo a j., dále různá usnesení zem
ského .sněmu slelZského, .p'řehledně uvedená také v Beschliisse des ~chlesi
schen Landtages, díl I. a II. (1902 a 1904), týkající se jazykové otázky ve 
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Slezsku, sem !patří J důležité resoluce :přtjaté zvláště ma s I e z s ;k Ý c h 1 á
-b o rec h, zejména na 'prvním táboře slezském na Ostré Hůrce u Chabi" 
(Sova r. 1869 a dal.ších táborech, které zřetelně dokumentují vratlmst a ne~ 
1Pnlvdivost názorů tradovaných od r·oku 1851, ·že ve Slezsku Ineby.la ani řeč 
če,ská, ani řeč polská řečí zemskou. 

Podrobná historicko-politická studie právě 'O' jazylmvých pontěrech 
slezských, o právní úpravě těchto poměrů, o chaosu po celá desítnetí pě- ' 
stovaném byla by zaj,isté zaiímava i poučna, a to tím ví·ce, že i dnes ústav
ní jazykový zákon repub'Liky českoslovensM, zvláště i pro nedostatek pro
váděcích jazykových nařízení a jazykovou neschOiPlIlos:t veHké řady úřed
nictva, neosvědčil dosu.d ve Slezs]m té síly, aby zlomil a ,přelk·onal zakoře
něné tradice vyrostlé z protizákonmé, násilné ,jazykové praxe rakouské. 
Jaiko ;pramen by ovšem zgaleka ·nestačily matenia'lůe Drelm. PischJ.em uve~ 
.řejněrné, nebol ant nařízení ani 'výnosy a iinédoku,;nenty mepodávají zcela 
Jasný obraz skutečný,ch :poměrů. Zde by musel býti pov·O'lanými odborníky 
prozkoumán i materi'ál úřední, který za Rakouska v mnoha směrech nebyl 
ani Pischlov,i přístupný 




