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I. Jazykový zákon
První československou ústavu z roku 1920 (schválena 29. 2. 1920) tvořila ústavní listina,
na niž byly vázány další zákony (jazykový zákon, volební řád, zákon o složení a pravomoci
senátu, zákon o volebním soudu, zákon o župním zřízení ad.). Právě o zásady jazykového
zákona se v parlamentu strhla bitva. Nemalou měrou se o ni zasloužila Československá
národní demokracie v čele s Karlem Kramářem, která vyvedla lid do ulic a pořádala pod okny
jednajícího parlamentu shromáždění, na nichž byly řečnické projevy na podporu razantních
nacionálních požadavků podporovány zpěvem národních písní. Parlament tak jednal pod
značným tlakem, a to nejen z důvodů aktivované veřejnosti, ale také u vědomí blízkých voleb,
neboť schválení ústavy mělo otevřít prostor pro vypsání prvních řádných voleb.
Do Revolučního Národního shromáždění nebyli přizváni zástupci menšin a ústava republiky
tedy vznikala bez jejich účasti.
Netřeba asi zdůrazňovat, jak choulostivé téma v jazykové otázce poslanci řešili. Vidina
historického revanše Čechů vůči českým Němcům působila lákavě a přiživovala ji i rétorika
médií, která tíhla k interpretaci vzniku republiky jako vítězné pointy dějinného vývoje
českého národa. Základní rámec, v němž se mohly parlamentní debaty smysluplně pohybovat,
určila již smlouva, kterou Československo podepsalo s hlavními a přidruženými mocnostmi
10. září 1919 v Saint Germain-en-Laye. Nově vzniklý stát se zde zavázal, že „poskytne všem
obyvatelům úplnou a naprostou ochranu jejich života a jejich svobody, bez rozdílu jejich
původu, státní příslušnosti, jazyka, rasy nebo náboženství“ a že nebudou omezováni v
„užívání jakéhokoli jazyka ve stycích soukromých a obchodních, ve věcech týkajících se
náboženství, tisku neb veřejných projevů, nebo veřejných shromážděních“. Za
Československo signovali smlouvu Edvard Beneš a Karel Kramář.
Jazykový zákon ustavil hned v první větě § 1 za jazyk státní, resp. oficiální jazyk
československý. O tom, že Československá republika se rodí jako stát národní, nebylo mezi
českými a slovenskými politiky (alespoň v rétorické rovině) pochybností a prostřednictvím
pojmu československý jazyk ústava privilegované postavení Čechů a Slováků v republice de
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iure deklarovala, přičemž čeština i slovenština měly v pojmu „československý jazyk“
rovnocenné postavení. Detailnější rozpracování jazykové problematiky bylo ponecháno
budoucím vládním prováděcím nařízením (§ 8), jež spatřila světlo světa teprve v roce 1926,
ale privilegovaná pozice češtiny a slovenštiny v Československé republice stala se schválením
ústavy každodenní skutečností.
Teze o národním státu zněla při přípravě ústavy z úst českých politiků přirozeně a
spontánně, ale realita se ve skutečnosti valila řečištěm mnohem rozlehlejším a jeho šíře
nevěstila fikci národního státu nic povzbudivého. Zcela jiný pohled na vzniknuvší stát měli
totiž představitelé národnostních menšin, kterým se po volbách v dubnu 1920 otevřely dveře
parlamentu. Velmi energicky dali najevo, že se s Československou republikou rozhodně
nemohou identifikovat a tvrzením o národním se státě se v podstatě vysmáli.
II. Jazyková kultura
Vznik samostatného státu dodal českému kulturnímu životu nový rámec a s ním jako by
kulturním a vzdělávacím kruhům přibyla nová odpovědnost – stát na stráži, bdít nad kulturní
úrovní národa a chránit ji před škodlivými vlivy či jakoukoli dehonestací národních kulturních
statků. Filmové médium si v tomto ohledu prožilo své, vnímáno dlouho jako kulturní vetřelec
nehodný pozornosti vlastenecky založeného vzdělance. Přezíravý postoj kulturních kruhů
k filmu však posilovala také nízká jazyková kultura „nápisů“ ve filmech, tedy mezititulků,
kterými produkce z počátku dvacátých let navíc nijak nešetřila.
Na jaře 1923 uspořádalo ministerstvo vnitra anketu o filmové cenzuře. Oběžníkem
z 22. března si vyžádalo prostřednictvím podřízených úřadů názory osvětových a
vzdělávacích institucí na dosavadní fungování filmové cenzury v Československu.
Odpověděly okresní a městské osvětové sbory a svazy a jejich kinematografičtí zpravodajové,
učitelské jednoty, místní školní rady, ředitelé, učitelé a profesoři obecných i měšťanských aj.
škol a gymnázií, vzdělávací a kulturní spolky, okresní péče o mládež, spolky Čsl. Červeného
kříže aj. – do konce dubna se tak sešlo přes pět set dobrozdání, zhruba třetina z nich
německých.
Přes třicet těchto přípisů nějakým způsobem tematizovalo texty ve filmech a na
reklamních plakátech. Názory na jazykovou kulturu byly až na jedinou výjimku vesměs
kritické. Ústřední spolek československých profesorů v Praze dokonce vyslovil přání, aby
byla cenzura oprávněn i zadržet „filmy, jejichž průvodní texty hrubě porušují jazykovou
čistotu“. Vedle stížností na pravopisné a jiné chyby se objevovaly i výhrady vůči nesprávným
českým překladům, například zpravodaj z Kežmarku prohlásil české a slovenské překlady
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nápisů za „přímo strašné“. Stejně vyznělo i svědectví z Nových Zámků: „Nápisy pri filmoch
sú často veľmi ubohé, doslovné preklady z maďarčiny a ich slovenčina je tak skomolená, že to
priamo uráža.“
Již 30. dubna 1923 zareagovalo v souvislosti s právě probíhající anketou ministerstvo
s plnou mocí pro správu Slovenska závažným oběžníkem o cenzuře slovenského textu. Norma
nově zaváděla do cenzurního řízení textů ve filmu kontrolní mechanismus v podobě doložky
připojené na konci cenzurovaného textu „Tekst prezkúmaný“ a opatřené kulatým razítkem
s úředním podpisem. Doložku text mohl získat teprve po přezkoumání gramatické správnosti
a provedení případných oprav.
Na Slovensku ovšem byla situace po jazykové stránce díky zdecimovanému
slovenskému školství v důsledku půlstoleté uherské správy výrazně odlišná, proto na jazykové
aspekty filmových představení pamatovala už klíčová slovenská kinematografická norma
meziválečného období „O usporiadaní verejných kinematografických predstavení na
Slovensku“ č. 174/119 z 31. prosince 1919. V § 24 se zde provozovatelům kin ukládá toto:
„Slovný sprievod k obrazom musí byť vždy na prvom mieste v slovenskej reči, a to
v správnom literárnom jazyku a čitateľně. Není-li tento sprievod vo filme, má byť vrhaný aj
diapozitívom.“ Urgence k dodržování tohoto ustanovení v podobě oběžníku z 18. 1. 1921 je
ovšem především zprávou o tom, že kinematografická obec tento paragraf jednoduše
ignorovala anebo bizarně obcházela (například doslovnou realizací předpisu, tj. promítnutím
celého slovenského textu před započetím filmu, který pak běžel s mezititulky v jiném jazyce).
Ale ani zavedení povinné cenzurní doložky o přezkoumanosti textu v dubnu 1923 problém
nedořešilo, protože se záhy ukázalo, že nové chyby a odchylky od přezkoumaného textu
pramenily z jeho přepisu na diapásky (diapozitivy). Autorita státu se ve
slovenské kinematografické praxi zjevně prosazovala velmi těžce a pomalu. Kinaři na
Slovensku naslouchali daleko více zvyklostem svého publika nežli úřadům a jejich
regulačním opatřením.
Také v českých zemích se nakonec v průběhu dvacátých let kontrola správnosti jazyka
prosadila.V českých zemích byly přinejmenším od roku 1927 titulkové listiny, povinně
předkládané k cenzuře spolu s filmovou kopií, rovněž opatřeny razítkem o kontrole jazykové
správnosti a kulatým razítkem s podpisem jazykového znalce. S nástupem zvukového filmu
problém kontroly jazykové správnosti ztratil na své závažnosti, protože filmové médium
přešlo od psaného textu k textu mluvenému, což z vnímatelského hlediska představuje docela
jiný svět.
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III. Jazyková praxe v kinech
Vládní nařízení k provedení ústavního jazykového zákona z 29. února 1920 nese datum 3.
února 1926. Ferdinand Peroutka s odstupem několika let naznačuje, že těmito zásadami
Československo bezmála porušilo své závazky ze saint-germainské smlouvy. Důraznou
privilegizací státního jazyka totiž tato norma výrazně posilovala pozici vládnoucích etnik a
dávala menšinovým etnikům zakoušet při nejrozmanitějších úředních aktech i v každodenním
životě jejich druhořadé postavení.
Úřady ovšem na prováděcí nařízení nečekaly a jaly se i na půdě kinematografie
prosazovat principy jazykového zákona o své vůli. V průběhu roku 1923 se před úředníky
ministerstva vnitra nově vynořilo docela závažné téma – problém jazykového provozu kin
v národnostně smíšených oblastech. Na ministerstvo začaly docházet z regionů s německou
většinou stížnosti českých spolků a okresních osvětových sborů, že tamní kina hrají filmy
pouze s německými texty a místní českou menšinu zcela ignorují. Rozhodně nešlo o nový
úkaz, právě naopak, o běžnou a dlouhodobě zavedenou praxi ještě z rakouských časů –
německé majitele kin přirozeně nic neanimovalo, aby ji měnili. Volání po nápravě ze strany
českých spolků a korporací je zprávou o lokálních ambicích stěžovatelů posílit pozici české
menšiny v daném místě a využít přitom mocenský potenciál vládnoucího etnika.
Ministerstvo školství a národní osvěty proto zaslalo na ministerstvo vnitra návrh, aby
při obnovování licencí pro provozování kina v národnostně smíšených územích byly
držitelům licence uloženy zvláštní podmínky, a to povinnost uvádět slovní doprovod vždy na
prvním místě v jazyce státním a občas předvádět i filmy představující významné události ze
současného veřejného života v československém státu a přírodní snímky z Československa.
Znovu se tu tedy prolíná princip jazykový s principem státním. Druhá podmínka nás
navíc zpravuje o tom, že si úřady velmi dobře uvědomovaly nutnost propagovat
Československou republiku, tento územní i státní novotvar, nejen směrem do zahraničí, ale
také vůči domácímu obyvatelstvu, které potřebovalo čas na strávení tak zásadní historické
změny. Ministerstvo vnitra návrh MŠANO akceptovalo a rozeslalo je zemským politickým
správám i slovenskému zplnomocněnému ministerstvu s žádostí o průzkum situace v dané
věci, který oprávněnost stížností v podstatě potvrdil. Jihlavské policejní komisařství hlásilo:
„Nápisy a slovní doprovod jsou sice česko-německé, ale čeština jest v obou případech tak
zkomolena, že budí roztrpčení u českého obyvatelstva.“ V odpovědi Zemské správy politické
v Brně se hovoří o nesmířlivém německo-nacionálním prostředí a o filmových představeních
úřad konstatuje se, že „…z předvádění vylučuje se vše, co znamená kladné přiznání idee
československého státu“.
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Zahraniční filmy dodávaly půjčovny do národnostně smíšených oblastí s německými
mezititulky (jistěže na objednávku majitele kina) a pokud byly filmy předváděny dvojjazyčně,
pak byl ručně psaný český text promítán z diapásky na menší vedlejší plátno. I tato praxe prý
ovšem vyvolávala u českého publika rozhořčení pro zneuctění státního jazyka. V menších
obcích se vyskytla i jiná varianta předvádění českých titulků z diapásky, a to na hlavním
plátně, avšak přitom musela být projekce filmu s cizojazyčnými vkopírovanými mezititulky
vždy přerušena. Celkově prý působila tato praxe velmi primitivně, až to údajně hraničilo
s výsměchem. Úřady chtěly využít majitelů kin k tomu, aby oni sami tlačili na půjčovny
objednávkami kopií s dvojjazyčnými titulky, protože k vyvinutí tlaku na půjčovny neměly
úřady žádné právní nástroje.
Majitelé kin ze smíšených území se však nově zavedené licenční povinnosti uvádět
filmy s dvojjazyčnými texty, navíc se státním jazykem na prvním místě bránili.
Argumentovali přitom závazkem Československé republiky ze saint-germainské smlouvy, že
v soukromých a obchodních stycích bude možno užívat jakéhokoliv jazyka. Na 35 majitelů
kin se proti povinným dvojjazyčným textům k ministerstvu odvolalo a 7 podalo stížnost
k nejvyššímu správnímu soudu. Majitelům kin se dokonce podařilo prosadit toto téma na
parlamentní půdu, kde poslanec za Německou nacionální stranu Otto Horpynka a druhové
interpelovali ministra vnitra a upozorňovali na protizákonný postup státní správy. V odpovědi
na interpelaci ovšem ministerský úřad neustoupil ani o píď – zavedená licenční povinnost „je
odůvodněna skutečností, že licence kinematografické udělují se podle místní potřeby všeho
obyvatelstva a tedy také obyvatelstva národnosti československé“ a nijak neodporuje
platnému právnímu řádu. Ve skutečnosti si ovšem ministerští právníci tak úplně jisti nebyli.
Ostatně nejvýmluvnější je v této věci chování nejvyššího správního soudu – žádnou kauzu
tohoto druhu pro jistotu nenechal dojít k soudnímu projednávání. Všechny stížnosti mířící
tímto směrem řešil vždy „oklikou“, a to procesně právní cestou tak, aby se tomuto
principiálnímu problému vyhnul. To znamená, že pro tento typ sporů neexistovala žádná
judikatura.
Intervence u centrálních úřadů stav nezměnily. Němečtí kinaři ze severních Čech
upozorňovali, že řada z nich už jenom z obchodních důvodů pořádá i česká představení a že
dosavadní praxe promítání druhého jazyka na vedlejší projekční plochu vyvolává u publika
německého i českého značnou nespokojenost. Požadavek úřadů není podle jednoho
z podaných memorand na patřičné kulturní úrovni technicky proveditelný, protože žádná
pražská půjčovna nemá v nabídce dvojjazyčné kopie. Podle ministerských úředníků však měli
majitelé kin jednoduše trvat na tom, aby jim půjčovny filmy s česko-německými titulky
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dodávaly, a tím je donutit, aby takové kopie začaly půjčovny vyrábět a změnily tak stávající
distribuční praxi.
Postupné dobývání československého území prostřednictvím „československého“
jazyka dělo se tedy v kinematografii po celá dvacátá léta a zdejší národnostní menšiny si, jak
vidno, mohly o případné toleranci úřadů jenom nechat zdát. Jazykový problém v případě
mezititulků byl po nástupu zvuku vystřídán problémem jazyka znějícího, jak dokládají známé
demonstrace proti německy mluvícím filmům v září 1930.
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