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Význam literárního kánonu 
k utváření české národní 
identity 
Na příkladu českých středních 
škol v Plzni druhé poloviny 
19. století

Stefan Michael Newerkla

Úvod

V 19. století představovala Plzeň bezpochyby jedno z největších 
center česko-německého jazykového kontaktu. Tehdejší druhé 
největší město Čech bylo hlavním městem velkého správního 
okresu s převážně německy mluvícím obyvatelstvem na západě 
a téměř jen česky mluvícím obyvatelstvem na východě. Ve městě 
samém nikdy neexistovala německy mluvící většina. Naopak, ve 
skutečnosti připadalo během celého 19. století až do počátků 
20. století na jednoho Plzeňana, jehož mateřským jazykem 
byla němčina, pět osob, jejichž mateřštinou byla čeština. Přes 
to všechno bylo obyvatelstvo města kolem poloviny 19. století 
z větší části dvojjazyčné. Pro česky mluvící obyvatele byla dů-
kladná znalost němčiny i  přes jejich jasnou početní převahu 
nutná pro jejich sociální a hospodářský úspěch. Němčina byla 
nejen dominantním jazykem habsburské monarchie, nýbrž i řeč, 
v níž probíhal styk v regionech západně od Plzně a v sousedním 
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Bavorsku. A německy mluvící menšina uznávala nutnost znalosti 
češtiny vzhledem ke svému konkurenčnímu postavení s  česky 
hovořící většinou ve městě. Kromě toho byla čeština komunikač-
ním prostředkem v oblasti východně od města a nezanedbatel-
nou výhodou, jestliže se někdo chtěl stát v Čechách úředníkem 
(Newerkla 1999, s. 35–43).

Plzeň jako vzdělávací centrum regionu

Plzeň však také byla radními pilně podporovaným, tradičním 
vzdělávacím středem pro obě etnické skupiny.140 V naší studii se 
proto soustředíme na školství. Právě otázka zřizování českých 
škol v obcích, kde byla německá většina, popř. německá správa, 
vyvolávala v  plzeňském regionu stejně jako na jiných místech 
země opakovaně napětí na nejrůznějších úrovních. Opatrně 
redukovaná funkční asymetrie obou jazyků a očividně se stabi-
lizující bilingvismus na tehdy existujících školách byly zničeny 
právě jazykověpolitickými nařízeními státního základního záko-
na č. 142 z roku 1867 a říšského zákona č. 62 z roku 1869, které 
vlastně měly směřovat k toleranci a zajistit pokojné soužití obou 
etnik.141 Relativně bezkonfliktní bilingvní diglosie fungovala až 
do zavedení těchto zákonů v Plzni právě proto tak dobře, neboť 
zde Němci i  Češi chápali nutnost naučení se jazyku druhého 
etnika. Němečtí obyvatelé, neboť byli v menšině, a Češi, protože 
němčina byla v  Plzni prestižním jazykem, jenž byl pro sociální 
vzestup a úspěch nezbytný, a také kvůli kvalitě stávajícího ně-
meckého vzdělávacího systému (Newerkla 2018, s. 392–393).

Jazykové zákony, které vlastně měly domnělou nerovnováhu mezi 
češtinou a  němčinou v  mnoha oblastech odstranit a  předem 

140 Srov. František Lukavský (1917, s. 5): „V kulturním snažení města Plzně měly snahy 
po vybudování středního a odborného školství vždy dobrou půdu.“
141 Hannelore Burger (1995) tyto jazykově-právní předpisy podrobně popisuje ve své 
vynikající monografii o jazykovém právu a jazykové spravedlnosti v rakouském školství 
1867–1918. Srov. také příspěvky v Binder; Křivohlavá; Velek 2003.
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zabránit eventuálním konfliktům, tak v  Plzni vlastně teprve 
vyvolaly a  posílily konfliktní dynamiku v  oblasti užívání jazyka 
obyvateli. Jazykověpolitická nařízení byla sice prospěšná pro 
zřízení četných škol s českým vyučovacím jazykem, což se také 
projevilo ve skutečné inflaci učebnic pro výuku češtiny v druhé 
polovině 19. století. Z  druhé strany tvořil tento vývoj právě ve 
spojení se striktním prosazováním tzv. zákazu nucení k naučení 
se druhému zemskému jazyku základ pro segregaci na školách 
s výlučně českým, popř. německým jazykem, které se pak jako 
národnostní školy snadno staly hříčkou sílícího a také politicky 
se formujícího nacionalistického hnutí (Newerkla 2003, s. 193; 
2014, s. 359–360).

Tato sílící segregace měla přímý dopad například také na výuku 
češtiny, neboť se český jazykový standard v  učebnicích pro 
české a německé střední školy od poloviny 19. století do konce 
monarchie stále více rozcházel. Zatímco učebnice češtiny pro 
české školy prezentovaly konzervativní normu, přiblížily se 
učebnice češtiny pro německé školy progresivnímu konverzač-
nímu standardu (Newerkla 2005, s. 103–137).

A jak to bylo ve výuce literatury? Měla tato segregace vliv i na 
kánon české a  světové literatury na středních školách 
v Plzni? Byly i zde patrné určité tendence? Přispěla výuka lite-
ratury s povinnou četbou českých a mnoha dalších slovanských 
děl k utváření a rozvoji české národní identity ve druhé polovině 
19. století? 

Význam literárního kánonu k utváření české 
národní identity

Abychom našli odpovědi na výše uvedené otázky, analyzuje naše 
studie právě zmíněný kánon povinné četby na plzeňských čes-
kých středních školách od jejich vzniku až do konce habsburské 
monarchie. Za tímto účelem jsme vyhodnotili školní kroniky 
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a  statistiky v  dochovaných výročních zprávách a  programech 
následujících středních škol142 v  Plzni: Dívčí lyceum králov-
ského města Plzně s  právem veřejnosti; Městská česká vyšší 
dívčí škola v Plzni; Cís. král. česká střední škola a C. k. česká 
státní škola realná v Plzni; C. k. české státní vyšší gymnasium 
v Plzni (později C. k. české vyšší gymnasium v Plzni, C. k. čes-
ké vyšší gymnasium s pobočkami reálně gymnasijními v Plzni, 
C. k. české vyšší gymnasium s  oddělením reálně gymnasijním 
v  Plzni); České obecné a  měšťanské školy v  král. městě Plzni; 
Communal-Ober-Realschule in Pilsen (později Obecní vyšší 
realní škola v Plzni); Vyšší obchodní škola v Plzni (později Ob-
chodní škola král. města Plzně, Vyšší obchodní škola král. města 
Plzně, Obchodní akademie král. města Plzně); Cís. král. česká 
průmyslová škola státní v Plzni; Pokračovací škola průmyslová 
v  Plzni (později Průmyslové školy pokračovací v  Plzni); Vyšší 
realné gymnasium v Plzni (později C. k. české státní vyšší realné 
gymnasium v  Plzni); Dvoutřídní rolnická škola v  Plzni spojená 
s výzkumnou lučební a hospodářskou stanicí (později Dvoutřídní 
rolnická škola v Plzni s právem veřejnosti, spojená s výzkumnou 
lučební a hospodářskou stanicí a s úplně zařízenou mlékárnou 
a sýrárnou stále pracující); Cís. král. česká střední škola a c. k. 
česká státní škola realná v Plzni (později Česká realka v Plzni, 
C. k. česká reálka v Plzni, C. k. první česká reálka v Plzni, C. k. 
první česká státní reálka v Plzni) a II. česká státní realka v Plzni 
(později II. česká státní reálka v  Plzni). Tato rozsáhlá sbírka 
materiálů byla původně vytvořena pro naši již zmíněnou mono-
grafii (Newerkla 1999, s. 126–139) a  vycházíme z  ní při našich 
analýzách. Tamtéž jsou uvedena všechna jména autorů a přesné 
názvy děl.

Po vyhodnocení výše uvedených školních kronik získáme ná-
sledující přehled. Výsledkem kvantitativní analýzy dostupných 
datových materiálů shrnujících všechny typy škol je rozdělení 
povinné četby v kontextu výuky českého jazyka a  literatury. Ze 

142 Jejich denominace uvádíme v  dobovém pravopisu. Obecně o  dějinách českého 
školství a zejména středních škol viz Šafránek (1898; 1913; 1918).
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zjištěných 1 967 jednotek povinné četby (JPČ)143 se dá celkem 
1 747 přidělit české literatuře a 220 původně nečeské literatuře, 
což představuje rozložení 88,82 % oproti 11,18 %.
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Toto rozložení nepřekvapuje, protože v hodinách českého jazyka 
a literatury musela být přirozeně věnována pozornost české lite-
ratuře.144 Nicméně další diferenciace 220 jednotek, které nebyly 
přiděleny české literatuře, ukazuje zajímavý obraz: 20 jednotek 
zaujímají klasická řecká díla, 1 jednotku klasické římské (latin-
ské) dílo, 45 jednotek (česko)slovenská díla, 21 jednotek ruská 
díla, 16 jednotek polská díla, 5 jednotek chorvatská díla, 110 
jednotek anglicky psaná díla a 2 jednotky norská díla. Z hlediska 
procentuálního rozložení tak vzniká následující obrázek:

143 Jednotkou povinné četby (1 JPČ) rozumíme jeden titul za školní rok pro jednu třídu 
daného typu školy.
144 Ve školních rocích 1892 až 1894 byla v 8. třídě Císařského a královského českého 
státního gymnasia povinná četba děl následujících autorů: Václav Beneš-Třebízský, 
Svatopluk Čech, Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk, Alois Jirásek, Kosmas, Eliška Krásno-
horská, Jan Neruda, Josef Václav Sládek, Alois Vojtěch Šmilovský, Františka Stránecká, 
Karolína Světlá, Jaroslav Vrchlický a Julius Zeyer. Nebyly však uvedeny jejich konkrétní 
tituly, proto jsme mohli zahrnout tyto JPČ do vyhodnocení jen globálně.



212

Utváření české národní identity do 19. století

DOI https://doi.org/10.24132/ZCU.2021.10644

 

 

0 20 40 60 80 100

pp  rr  oo  cc  ee  nn  tt

RRoozzdděělleenníí  ppoovviinnnnéé  ččeettbbyy

česká nečeská

9,09

0,45

20,45

9,55
7,27

2,27 0,91

50,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

PPůůvvooddnníí  jjaazzyykk  nneeččeesskkéé  ppoovviinnnnéé  ččeettbbyy  vv  pprroocceenntteecchh

Při pohledu na náš diagram na první pohled zaujme velmi vysoký 
podíl původně anglicky psané literatury v kánonu povinné četby 
při výuce českého jazyka, který i v té době činil 50 %. V této sou-
vislosti je však třeba poznamenat, že ze 110 JPČ určených pro 
literaturu anglického původu je 101 JPČ určeno pro díla Williama 
Shakespeara, takže podíl zbývající literatury anglického původu 
je zanedbatelný a  činí pouze 9 JPČ. Úplná absence překladů 
německojazyčné literatury v  kánonu četby rovněž nepřekva-
puje, neboť ve vyšších třídách výše zmíněných středních škol 
byla němčina jako pevná součást předmětového kánonu a jako 
prestižní jazyk v  monarchii byla vyučována již na tak vysoké 
úrovni, že četba německé literatury mohla probíhat v originále 
v hodinách němčiny. Totéž platilo pro latinskou (v tehdejší ter-
minologii klasickou římskou) a do jisté míry i klasickou řeckou 
literaturu. Díla těchto literatur se samozřejmě četla v originále 
na humanitním gymnáziu – a pokud jde o latinu, částečně i na 
reálném gymnáziu; jejich význam pro dorůstající žáky byl však 
považován za tak vysoký, že byla součástí povinné četby alespoň 
v překladu i na reálných gymnáziích a reálkách.145

145 O postavení a funkci klasických jazyků v kontextu všeobecného vzdělávání v habsbur-
ské monarchii 19. století viz Svatoš (1993, s. 145–153).
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Pozoruhodná je absence překladů z  moderních románských 
cizích jazyků, francouzštiny, italštiny a španělštiny v kánonu 
povinné četby, ačkoli výuka francouzštiny mohla tuto mezeru 
nahradit jen v malé míře a výuka italštiny ani španělštiny ještě 
nebyla zavedena v takové míře jako dnes. V případě zmíněných 
literatur tedy výuka znalostí o těchto literaturách měla přednost 
před skutečnou konfrontací s díly z těchto literatur.

Pokud naopak analyzujeme čtenářský kánon nejen z hlediska 
přiřazení autorů ke kulturním skupinám podle jazykového pů-
vodu, ale také s přihlédnutím k tematickému zaměření čtených 
děl, pak je nepochybně třeba zvlášť hodnotit Slovenské pohádky 
a pověsti Boženy Němcové, Ohlas písní ruských Františka Ladi-
slava Čelakovského a Ruské povídky Bronislavy Herbenové.146 Je 
tomu tak proto, že se nejen zabývaly výše uvedenými kulturami 
ve výuce; nepochybně sehrály rozhodující roli při utváření před-
stav studentů a jejich porozumění těmto kulturám, což potvrzuje 
zejména vysoký počet JPČ přiřazených těmto dílům.

Přepočet rozdělení povinné četby s  přihlédnutím ke všem po-
sledně jmenovaným složkám zajímavě odhaluje jasný posun 
zaměření kánonu: z celkového počtu 304 jednotek se dá 104 jed-
notek přidělit ruským tematickým okruhům, 46 jednotek (česko)
slovenským, 16 jednotek polským, 5 jednotek chorvatským, 21 
jednotek řecko-římským, 101 jednotek Shakespearovi a  11 jed-
notek jiným literaturám v původně jiných jazycích. Procentuální 
rozdělení tedy ukazuje následující tabulka:

146 Srov. v této souvislosti také příslušné poznámky a hesla v Lexikonu české literatury 
(LČL), a  to o  B. Němcové a  jejích Slovenských pohádkách a  pověstech v  LČL 3/I, 
s. 474–484, zvláště na s. 476, o F. L. Čelakovském a jeho Ohlase písní ruských v LČL 
1, s. 424–430, zvláště na s. 426, a o B. Herbenové a jejích Ruských bylinách v LČL 2/I, 
s. 152–153 s další literaturou v jednotlivých heslech.



214

Utváření české národní identity do 19. století

DOI https://doi.org/10.24132/ZCU.2021.10644

 

 
 

34,21

15,13

5,26
1,64

6,91
3,62

33,22

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1 2 3 4 5 6 7

RRoozzdděělleenníí  nneeččeesskkéé  ppoovviinnnnéé  ččeettbbyy  vv  pprroocceenntteecchh

56,25

33,22

10,53

0,00

25,00

50,00

75,00

slovanská Shakespeare jiná

RRoozzdděělleenníí  nneeččeesskkéé  ppoovviinnnnéé  ččeettbbyy  vv  pprroocceenntteecchhPosun tematického důrazu je zřetelně vidět i  v  následujícím 
grafu:

 

 
 

34,21

15,13

5,26
1,64

6,91
3,62

33,22

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1 2 3 4 5 6 7

RRoozzdděělleenníí  nneeččeesskkéé  ppoovviinnnnéé  ččeettbbyy  vv  pprroocceenntteecchh

56,25

33,22

10,53

0,00

25,00

50,00

75,00

slovanská Shakespeare jiná

RRoozzdděělleenníí  nneeččeesskkéé  ppoovviinnnnéé  ččeettbbyy  vv  pprroocceenntteecchh

Na základě provedeného diferencujícího přehodnocení povinné 
četby, jaké je vidět z  posledních dvou schémat, vyplývají pro 
analýzu váhy čtenářského kánonu ve výuce českého jazyka na 
českých středních školách v  druhé polovině 19. století až do 
konce habsburské monarchie následující závěry:

Kromě jednoznačně dominantní role české literatury je rozlo-
žení cizojazyčných literatur v kánonu povinné četby z hlediska 
kulturních okruhů jen na první pohled poměrně vyrovnané – ve-
doucí roli přitom hraje literatura původně napsaná v angličtině. 
Při bližším pohledu však v  kánonu povinné četby naprosto 
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dominují ostatní slovanské literatury a tematické okruhy, a to 
56,25 % JPČ, zatímco 33,22 % JPČ je vyhrazeno pouze Shake-
spearovým dílům a pouze 10,53 % JPČ je určeno všem ostatním 
literaturám. V první skupině se navíc ukazuje jako jednoznačně 
nejvýznamnější ruské kulturní prostředí, na které připadá 34,21 % 
JPČ, tedy více než dvakrát tolik JPČ než na slovenské (15,13 %) 
a více než šestkrát tolik JPČ než na polské (5,26 %).

Otázky, které v  této souvislosti vyvstávají, jsou nasnadě: Do 
jaké míry byla výše uvedená díla čtenářského kánonu vůbec 
vhodná pro objektivní a široké prohloubení znalostí ruské, slo-
venské, polské, chorvatské literatury a dalších literatur a kultur 
u  českých žáků? Nebo jaký obraz by o  nich měl být vědomě 
zprostředkován? Odpovědi na tyto otázky skýtají materiály pro 
další výzkum; jejich podrobné rozpracování však přenecháváme 
literárním a  kulturním vědcům v  pravém slova smyslu. Naše 
studie nás vedla především ke dvěma důležitým postřehům,147 
pokud jde o další slovanské literatury kromě české:

• Ruská literatura a  kultura hrála vedle české literatury 
a četby Shakespearových děl nejdůležitější roli v kanónu 
povinné četby v  literární výuce na českých středních 
školách, a to již od druhé poloviny 19. století až do konce 
habsburské monarchie.

• Výuka českého jazyka a literatury prostřednictvím velké-
ho množství povinné četby české literatury plnila v této 
době nejen roli kulturního zprostředkovatele v národním 
smyslu, ale v nemalé míře posilovala i slovanskou identitu 
dorůstající české mládeže, a to utvářením jejího imaginár-
ního světa prostřednictvím povinné četby slovenských, 
polských, chorvatských a  zejména ruských děl. Kromě 
základní oblasti češtiny tvořily tyto literatury a kulturní 
témata absolutně největší podíl jednotek povinné četby 
v hodinách českého jazyka z jiných literatur než české.

147 Srov. v této souvislosti také příslušné závěry v Newerkla (2007, s. 361).
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Závěr

Analýza kánonu povinné četby v  rámci výuky českého jazyka 
a literatury na českých středních školách v Plzni odhalila jasný 
akcent zaměření na ruskou literaturu a jiné slovanské literatury 
a kultury. Výuka české literatury zjevně neplnila jen roli kultur-
ního zprostředkovatele v  národním smyslu, ale v  nemalé míře 
posilovala i všeslovanskou identitu dorůstajících žáků a žákyní 
na českých středních školách v Plzni.
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