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DR. H. TRAUB: 

ČESKÁ KORUNOVACE FRANTIŠKA JOSEFA. 

Je známo, že ·František Josef slíbil opětovně; že se dá korunovati za krále českého, zejména když tak 
učinil 1867 v Uhrách - pozdě, ale přece, uvážíme-li, že nastoupil již na sklonku r. 1848 --, ale ani 

se nepokusil dostáti danému slovu. A přece byly na př. už r. 1871 vykonány v Praze všechny přípravy 
k tómu aktu v dorozumění s Hohenwartovou vládou a B. Smetana složil k tomu cíli svou nesmrtelnou 
»Libuši«. Po prvé po úmorném desítiletí Ba.chova' absolutismu, sotvaže se mohl národ ozvati, vyslovilo 
přánív tomto směru první zvolené zastupitelstvo království Ceského z jara 1861, což bylo tím vý
znamnější, že projev vyšel z celého shromáždění bez rozdílu, nikoli toliko od Cechů. Překvapuje však, 
že se otázkou české korunovace zaměstnávala od prvopočátku svého života sama vláda strohého centra
listy Schmerlinga, ujavší se řízení státu rakouského v prosinci 1860, jak o tom poučuje z neznámých 
dosud pramenů dr. K. Kazbunda. Hned s počátkem r. 1861, za projednávání návrhu zemských řádů 
pro Cechy v lůně kabinetu, bylo uvažováno o titulu předsedy sněmu v Praze. Policejní ministr upo
zornil, že by navrhovaný titul nejvyššího purkrabí zemského, jenž se udržel do května 1848, upomínal 
příliš na hodnostáře, který měl právo korunovati kdysi krále českého, jsa předsedou sněmu i správy 
politické. Schmerling prohlásil však kategoricky, že vedle korunovace na císaře rakouského, jakou si 
panovníci z rodu habsburského vyhradili r. 1804 - aniž se stala vůbec kdy skutkem -, mohla by 

. býti připuštěna jenom »nejvýše« ještě korunovace uherská, více nic. Proto, když byly vydány únorové 
patenty o zemském zřízení r. 1861, nebylo v nich ani jediné zmínky o korunovaci české. Tu však 
místodržitel hr. Forgách, jenž, nemaje v Cechách inkolátu, nebyl ani způsobilým zastávati úřad nejv. 
purkrabí, takřka obratem upozornil Vídeň na špatný dojem v Praze, zároveň pak připomněl dosažené 
dorozumění mezi částí šl~chty a českou stranou občanskou. Zjistil, že v otázce korunovace stojí vlastně 
veškerá šlechta v jediném šiku jako jeden muž, pročež, aby tento spojovací most mezi šlechtou a zá
stupci národa českého vyhodil do povětří, navrhl důvtipně vládě, nechť sama se chopí podnětu a dá 
popud ke korunovaci v Praze. Na konec doporučil Vídni věc tu k úvaze »co nejnaléhavěji«. Aby 
pak svému doporučení dodal ještě více důrazu, poslal do Vídně hr. Fr. Salma, jenž měl ústním roz
kladem dovoditi přímo nutnost české korunovace, čímž by byl prý »poněkud koHsavý« vliv Schmerlin
govy vlády v Cech ách podstatně posílen. Ale Schmerling nevěřil prostě tomu, že by si veškerá šlechta 
v Čechách mohla podati ve věci té ruku se zástupci českého národa, pročež nechával opětovné upo
mínky i návrhy místodržitelovy vůbec bez odpovědi. Místodržitel hlásil ministrovi znova, že vzrůstá 
počet »korunářů«, t. j. těch, již usilují o provedení korunovace, která však nemá prý býti již pouhým 
obřadem nebo divadlem, nýbrž má dokumentovati státoprávní svazek mezi zeměmi koruny české 
a spojení její s panovníkem. Místodržitel se nadáL že povolnost vlády v této otázce zostří žádoucí 
protivy i ve straně občanské, kde se projevovaly už frakce mírnější a radikální. Vida nechuť vlády 
k věci, upozorňoval znova, že se chystá co nevidět krok aby byla vláda přímo donucena učiniti tento 
ústupek Praze. 

Obratem ruky korunovace, která byla do té doby vítaným prostředkem, kterak rozbíti nežádoucí 
pro Vídeň spojení mezi šlechtou a národem českým, se stává najednou pojítkem a 'Vnadidlem pro obe
slání chystané říšské rady skrze Cechy. Pod tlakem bojů v ministerské radě s Maďary i pod dojmem 
malé vyhlídky, že tito obešlou říšskou radu vídeňskou, počal se konečně i Schmerling sám obírati 
otázkou české korunovace. Šlo mu o tó, kterak to zaříditi, t. j. má-li dáti podnět vláda sama, jak 
doporučoval pražský místodržiteL nebo zdali má vyčkati žádost českého sněmu. Ministerská rada 
šalamounsky rozhodla, aby místodržitel neučinil sice veřejně projevu vůbec, avšak aby v zákulisí pra
coval tím horlivěji k tomu, by sněm podal žádost ve formě vládě příjemné a přijatelné. Ačkoli člen 
kabinetu, zuřivý centralista Ignác . Plener, ministr financí a otec potomního vůdce Němcťi; nechtěl 
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o české korunovaci ani slyšeti, rozhodnuto pfes jeho odpor počátkem dubna 1861 o věci pťece tak, 
jak výše pověděno. Dá-li pra~ský sněm sám podnět »loyálním způsobem «, má místodditel učiniti 
stručný projev o »dobré vůli panovníkově«, a kdyby sněm odeslal poselství k císaři se žádostí za 
korunovaci, tento že jest ochoten ji přijmouti. Tak se také stalo. Důvěrně pak sděleno do Prahy, že 
musí být korunovační obřad ovšem »přizpůsoben« změněným poměrům od poslední korunovace 
r. 1836. Místodržitel už se postaral, ~e odpadla ve sněmě jakákoli rozprava o ~ádosti korunovační 
a hlásil »šťastně povznášející okam~ik«, když povstalo veškeré shromáždění sněmovní do jednoho 
po řeči arcibiskupa Schwarzenberga, při čemž prý volání Slávy nemělo konce ... Hejtman pra~ského 
hradu královského, znaje chatrný stav Hradčan, třebaže tam v ústraní sídlil od konce r. 1848 od
stoupivší císař a král Ferdinand, dotazoval se již po terminu~ korunovace, načež zvěděl od nejvyššího 
hofmistra z Vídně, že k ní dojde asi na podzim toho roku. Reditel mincovního kabinetu vídeňského, 
prof. rytíř Arneth, známý dějepisec, podal v měsíci červnu 1861 z vlastního podnětu návrh, aby byla ra
žena k této příležitosti zvláštní korunovační medaile a mince s latinským textem. Nejvyšší hofmistr vyslal 
v červenci do Prahy komisi, aby ohledala stav hradu, jenž shledán přímo zbědovaný. Hradní hejtman, 
vyzván byv k tomu z Vídně, sestavil již i rozpočet nákladu úpravy, který měl činiti právě 200.000 zl. 
Po Praze se trousily už pověsti, že korunovace Františka Josefa bude se konati určitě 21. srpna, ale 
když neúnavný místodržitel hr. Forgách, v Praze velmi oblíbený, znova se dotazoval ve Vídni po 
přesném terminu, zůstaly jeho dotazy nezodpověděny. Zatím totiž nastala změna větru, čili »uzrála« 
uherská otázka, a když bylo rozhodnuto, že nedojde ke korunovaci uherské, bylo rozhodnuto zároveň 
s ní o české korunovaci. S korunovací v Pešti byla pohřbena ještě ) nezáživnější« korunovace v Praze, 
která byla vládě Schmerlingově, jak dosvědčují dokumenty, od počátku proti srsti. Tak sešlo z koru
novace české Františka Josefa r. 1861, jako se nestala skutkem ani později, když se o její zmar poctivě 
postarali Němci spolu s Maďary. A naši předkové tolik usilovali o to, aby spatřili starobylé koruno
vační klenoty Karla Lucemburského na skráních Františka Josefa. Jediným kladným výsledkem všech 
těchto snah byla Smetanova »Libuše« a ta stála opravdu za to. 

VNITŘNÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA. 

A.VNITŘNÍ. 

Politickému prosinci vtiskly ráz volby do zemských a okresních zastupitelstev. Byly ostré diskuse 
o tom, kdo vlastně vyhrál; 2. prosinec vrhl svůj reflex i do tábora majoritních stran. Vláda prohlásila 
v poslanecké sněmovně ústy náměstka min. předsedy msgre Šrámka, že nevidí žádného důvodu k změně 
parlamentní a tím ani politické situace, dokud se nezmění parlamentní většinová základna; posl. Bradáč 
prohlásil jménem koalovaných stran, že berou projev náměstka vlády na vědomí a že nepovažují za 
nutno účastniti se debaty o důsledcích 2. prosince. 

Ale zatím co ještě počtáři rozebírali výsledky zemských voleb, četli jsme již o možnosti voleb 
nových, parlamentních. Byla to hlavně debata tisku strany republikánské a strany lidové. V této rozpravě 
jde o více, než o otázky taktické, o více než o otázku náměstka vlády. Klub poslanců republikánské 
strany, jeho předseda pos!. Staněk důrazně prohlásiL že bez souhlasu ministerského předsedy Švehly 
nebude v osobě předsedy vlády žádná změna. Může jíti tedy jen o osobu náměstka. A i tu lidová strana 
neprojevila neústupnost, žádajic pouze, aby věc byla řešena s hlediska prestiže strany, při čemž by žádala 
při případné změně kompensaci. - Republikanská strana záhy po zemských volbách ohlásila svoje po- · 
žadavky týkající se ochrany a podpory zemědělské produkce. »Venkov« při tom jasně naznačiL že kdyby 
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