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Cochovó a jejich zápas o samosprávu

VhkiÍ nnijHrtii fltiilUt f „ J J'tlltjt iťrnui jHfriiPit
pro til rdrní lluh Atirnvj knihovny St 'nrkt

ť(iir'ni t

"Ait poedfií h zbytku nevolnit lvi n úplnó

ovolození elk ho ImIu Zrt i vede ní vefejni ho vykonávání

apravedlnotí n zívedení Mfint(i!( li wiui'i ji jinú li oprav
Žádáno VI uvolání fKfiiu za ú'i U in zrniny tir útavy
královMví českého v 4ouhlae (Niicljivky nt-eh- o pokrol'
t ho v'ku jnkoí i vyrčení a ti tunovém' poueru v jakém láti

maji zem koruny len-k- ku ř í - i rakouské-- aby velmieenké

jKMtsivi ní její n utrj' lf
1'ildete ni difliv ii pánoé IhLhV'' přimalovali Iv právo

platní zátujKové Yki'lii král" t ví edVe ve n'mti
hvoUkIiim růje a mH í v nn h vlí'fnii volili Ferdinanda !

z rodu Iíilflnirkii za uvého vladaře a kríil (Vt hové -'

a z vlatní vale vtoupili ve ijMj ní tlatriími ze

uemi rakou-k- y mi a ('herdům za nvnjíee pro
! r- - rlini

práva n nVity aamotatného národa Oni fjnjni bylí
ostatními jenom v otb j

!# r:Kr jnnovnika l'om'r ten
tik? práv i ukuteénoiti otat mi ve hen ča Nezávídd tuto
i katolická Sh-eht- a udrovala v m dmná téru toeí Ukíe Fer-

dinand II po Miilíi'Vm' protetaittké revoluee z r IJ'jo
uznal za dobré novu zavéti itnr ti útvu čejkou 1'olítieká

oobnot n'Zívíit zemí čekvYh nebyla ntkI v v whyb-non- t

brána u rakouští vyjímají' přítomného a dvou

jiných všichni duli w korunovali o pnnovusci královMví če-kéh- o

idožíce obvyklou pféeahu uchovají jeho vii

práva a vymidy Ano i panující eíař ve vém prohlášení
zvaném diplom n vydaném r Ifí0 a v jiném zvaném nnaf

sky rikript vydaném r 171 zřrjmó přiznává ncávichwt

(Vch od ostatních zemí v tVhto olovech: Majíc' v pamU
státoprávní postaveni koruny Vkv a jsMni w !' jM)vdomi

slávy a mocí ktoivž koruna tato propůjčila nám i přctlkům

našim ajnouce lví jKimťtlivi nezlomn- - v'rnofl i h jakouž po

všechny casy lid ct řiky tríin náš Md[orovalt nwli uznáváme

práva tohoto království a jsme hotovi toto uznání obnovit i

přísahou nstní korunovační"

My HVolK)dorn)!ncjií i spravedlivější Amerininé nebere-

me v pochybnost právo žádného národa ku samosprávě po-

něvadž jo přirozeno leč právo na samosprávu v ťechách stojí
na pevném historickém podkladě takže nedá e vyvrátíti ale

pouze zadržeti nadvládou opírající se výhradně o hruliou moc

Hlavní otázka kolem níž otáčí se zápa národa českého vlá-

dou rakouskou je — samospráva Cech Cechové jsou si vel-

mi dobře toho vědomi že nemohou jinak prospívati a národ-

nost svou na dlouho zachovati než jen když dosáhnou samo-

správu na půdě vlastenecké jejíž každý kámen a každá hruda

pokropena byla krví předkův Vře co žádají jest aby dosta-

lo 6C jim stejných práv s německy mluvícími spoluvlastend a

pak volná péče o vlastní svůj osud
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'ně ppjfttl bylinkový jkrntjiibo iibou!Ímu neofune

zené' tl ídy liMfiíkň a voj ikr) Pimfní wudy bjly mm ny

Itlieritlní nopy MiiYfiyt fe čedká n'lě típhe'' lJlMro

Vána te ko íifi tiMde)i u Miid i tik t" lid frí b fiovn

dohnán ď:litti nie li l vé pím rnién lvi V řnjinU
ií

své nárndnotf kteréj! I ké-- fiví] jo w i kr)i'ovl vzdor

obnov enčmii boutfint ( # Irové oboI lni lv li ití ni t u l

ni cokidi n lfirie

V řor e :o dotIo u fi inu lro lni iilevy Ví

(lelkem iilrj'n poráky ve v de ifiNké tiilo m- - abiitní
vlad W řií i infe rnkouk ho ď iiimih in n in jnivnd n lroly
ku vé iMimÍ Některé ivnhody b) y prohlášeny ft fi" která

zla nímiJS ťeký n íro lak dlodi tr'l l)lii i4tM'' tn ÍU-'-

i'eká příp'it'in byli do wtUAivfh hk e jen mnohými

phkákand tun uveden Veřejnému liku uďhin %'tí
voIxbI1 Ihne zalomeno bvl n' kolik či'kVih ! itrukíl

Avšak nová vlidrt vnutili n íroil iin vu rozhodně tcntrnlí

utíekou ve veeh vhled- h nilori kV h práv různých zemí

bylo úplně ri"lliíno IVihové a Chří jali w protefovati léč-

ná darmo a leprvé jen hrozné mráee jakou doznalo Iii

kotidko ve válce Piinkem roku l"U viděli e vláda mne

m okylnoiiti Chrůni zadržovaní právu hustnlo v jim

svrc hované samosprávy již do dne e těší ku nejl piímu da-

ru vé nártxlnosti

Cechové všnk kteří tolik v I r n 1
1 za pru-k- é války ji jiŽ

krvavv děj na pádě čeké o hrával kteří za přítěži

tosti skvěle ověd'íli svou oldanost a věrnost k říi i dyna-

stii zůstaveni by lí I- -

odměny bez povšimnutí — předmětem
dalšího utiskování se strany říké rady vídefukého to kon-

gresu a kabinetu císařova Ano míto skutku vděčnosti a

vše co byli vy trpěli a učinili pro říši zahájeno proti nim r

I M i kruté pronásledování vedené jmi celých Čechiích jehož
cílem bylo Mtla"ení vlasteneckého ruchu zardoušení hrdel na-

šich volajících o právo a spravedlno-- 4 Kedaktoíi olitických

časopisů byli jKivéněni Tentýž osud stihl i jiné--
lé-js-- známé--a

zřejmé vlastence Im-- ohledu na KhIaví Velké-- pokuty by-

ly vydírány a mnoho rodin uvrženo ve zkázu Mezí těmi i

rodina mé zemřelé dobré- - choti kteráž u věku osmnácti let

na podezření z velezrady vězněna byla po dlouhých deset tý-

dnů v jednom pražském žaláři Napotom propuštěna byla z

nedostatku důkazů na Hvobodu Cvate jenom tuto nespra-

vedlnost ano více toto barbarství! V teskných svých chví-

lích překonán duchovním bolem nejednou ale tisíckráte sám

selw jsem se tázal proč je nám trpěti tolik pro ten dar přím-

ily dar Ihiží naši národnost? Proč že láska k národnosti jež
u všech ncodvislýeh národů je povzbuzována a chválenajenom
u mU musí být zločinem a hříchem?

líoku lS7l jio vydání císařského reskriptu o němž dříve

jsem se zmínil panovaly velké a ospravedlněni-
-

naděje že

Cechy oMrží samosprávu jako Uhry Avšak odpůrcové ná-

rodnosti naší ty nemilosrdné pijavice na zdravém těle našeho

národa a povždy hotoví utlačovatelé-- Cechů buď z prospěchu
aneb jen pro radost ojiětně mocnějšími se osvědčili než svatá

naše práva a dobrá vůle císařova Naděje naše byly opět

rozptýleny a nám bylo sjwdehnouti se zase jenom na soukromá

zřídla naše poněvadž ty miliony co každoročně v daních od-

vádíme jdou na prospěch a k dobru jiných Náš cel v národní

pokrok jaký během následovních let učinili jsme v písemní-ctv- í

věděn umění v průmyslu obchodu a rolnictví v životě spo-

lečenském h jeho tisíci různými organisaecmi jest v největšía
nejhlavnější části výsledkem našeho vlastního snažení — našich

obětí — jemuž nedostalo se pomoci ale spíše mnohých pře-

kážek Naše písemnictví zahrnuje v sobě všechny obory
vědění lidského a obstojí dobře porovnání literaturami svo-lxln- ýeh

i šťastnějších národů A přece je tomu teprvé něko-

lik málo let co vláda vídeňská blahosklonně udělila přístup
řeči naší na universitu pražskou udělivši ji asi tolik práv co

jich měla do té doby výhradně nérnč-in- na tomto nejvyššíni
vzdělavatelském ústavu v zemi Tento ústupek národnosti
naší učiněný velmi prospěšným se osvědčil našemu duchovní-

mu poknjku Lidé nezasvěcení do poměrů takových nezna-

jící útisk ani oddanství tu závislost ve všech skoro věcech

od těch co utiskují a vydírají sotva dovedou si představit!

takovýto život Potřeby jež samy sebou se rozumí u jiných
národů jsou udíleny potlačeným jako nějaká milost de to

věru trudné bolestné!

Ačkoli poměry našeho národního života jsou nyní nejK
rovnatelně lepší než bývaly hlavně-- našim vlastním přičiněním
tož přece trpíme ještě mnohými a velkými zly Tak velký-
mi že kdyby měly trvati příliš dlouho všechna zřídla naše

byla by vyčerpána a bytí naše národní ohroženo Naše řeč je
dosud v mnohých ohledech služebnou ve vlastním starém do-

mově vzdor tomu že nalézá se v Cechách 3C45OhřJ obyvat-
eli české národnosti a jen 21 5 872 Némeii Na Moravě je
poměr ten Cechům ještě příznivější vsak odstrčenost našeho

jazyka tím větší Vládní správa škol a jmenovitě umísťování
a roztříďování jich v o1ou těchto zemích děje se takovým
spusobem že jsměmčování dítek našich je nevyhnutelno kde
se tomu nestaví a naší strany překážky Za tím účelem jsme
nuceni zakládali a vydržovati na mnohých místech privátní
řkoly české a si-- e z jně--

z

dobrovolnými přisp vky sehnanými
mezi všemi třídami naši národní pjmlcčnoxti I chudí a rado-

stí přispívají na tento drahý národní úóel Dokončení bud
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Aby skrovnému tomuto vylíčení života národa českého

dostalo se patřičného doplnění a ono stalo se tak dokonalé jak

jen v přednášce této být i může musíme navrátiti se ku roku

1848 chovajíce stále na paměti historické právo království

českého na samosprávu
V onom roce a sice ve spojení h německy mluvícími sjo-luobč- any

zorganizovali se Cechové a vyslali poselstvo do Ví-

dně aby sdělilo císaři požadavky lidu Tento uéinil mnohé

sliby a některé opravy byly najotom skutečně zavedeny jme-

novitě co se týče větší svobody veřejného tisku a smlčování

avšak nic se nestalo ohledně svolání Miěmu Mezi tím vzrušila

M i Vídeň a poněvadž stala se poněkud revoluční přesídlil se

císař b dvorem svým do místa lezeénějšího a sice do Inns-

brucku v Tyrolsku Tam posláno druhé- -

poselstvo z Cech mno-

hem úspěšnější jež obdrželo od císaře všechny [otřcbné listiny

nařizující místodržiteli v Cechách aby jménem jeho svolal V
ský Bněm Avšak dříve než poselstvo do Prahy se navrátilo

udály se tam krvavé srážky lidu s vojskem následkem čehož

místo svolání sněmu prohlásil mítodržÍtel stav obležení nad

Prahou Takový byl konec prvého jokusu o znovuzavedení

samosprávy v Cechách

Brzo na to Hvolán byl z nařízení císaře ústavodárný sjezd
do Vídně aby vypracoval ústavu neb ústavy pro říši Zá-

stupcové čeští vzali {hkIííu na jednání jeho u někteří z nich

zaujali v tělese tom místa nejvíce vynikající Skutečnost to

uznaná i cul samotných nepřátel Avšak 'echové záhy po-

znali že živel centralistický byl silný a rozhodně na odpor
federalistické myšlénce o samosprávě různých jxditiekých
celků v říši Propuknuvší revoluce ve Vídni zahnala ústavo-

dárný sjezd do Kroměříže na Moravě kdež po dlouhém je-

dnání byl rozpuštěn nynějším císařem Františkem Josefem

I následníkem poděkovavšího se strýci- - svého

VídeAská vzjKura byla potlacna a rovněž i velké po-

vstání uherské Vláda byvši těmito úspěchy xHÍlena a po-

vzbuzena odňala lidu všechna nová právu udělen i mu v době
revolučního hnutí takíe záhy všichni národová rakouská říi
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