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Daniel Šimek

ČESKÁ PASÍVNÍ POLITIKA V 70. LETECH 19. STOLETÍ

	 V sobotu 20. 10. 1860 císař František Josef I. vydal říjnový diplom. V něm byl spatřován příslib pro federalistické řešení národnostních problémů v Rakousku. Byl proto příznivě přijat u autonomistů, nejen českých (Maďaři, Poláci).Císař jej vydal den před odjezdem do Varšavy na setkání s ruským carem Alexandrem II. a pruským následníkem Vilémem. Jednalo se o nepříliš rozsáhlý, ale neobyčejně závažný dokument, který především potvrzoval existující právní vztah, tj. neodvolával cokoli ze starších i novějších ustanovení. Šlo ze strany císaře o záměr. Diplom obsahoval:
	právo vydávat, měnit či rušit zákony bude vykonáváno jen v součinnosti se zákonně shromážděnými sněmy, příp. říšskou radou

předměty zákonodárství, které jsou všem společné (finance, obchod a komunikace, armáda) ale i projednávání státního rozpočtu budou vyřizovány v součinnosti s říšskou radou
vše ostatní bude vyřizováno zákonně předepsaným způsobem zemskými sněmy.

Nedílnou součástí diplomu bylo také tucet vlastnoručních listů císaře různým státním činitelům (předsedovi vlády Rechbergovi doporučoval rozšířit počet členů říšské rady na 100). V dalším listě ruší v neuherských zemích ministerstva vnitra, justice, kultu a vyučování a obnovuje funkce uherského dvorského kancléře, který se má stát členem říšské rady. Kompetence  zrušených ministerstev má převzít státní ministerstva v čele s Goluchowským. 6 listů bylo adresováno pro Mikuláše von Vaiu, které kritizovaly vnitřní uspořádání Uher. Navíc tyto listy znovu zřizovaly ústavní instituce uherského království a k tomu byla obnovena platnost maďarského jazyka jako úředního jazyka královských úřadů. 

V komitátech a obcích zaručoval panovník svobodné a nerušené užívání v kraji obvyklého jazyka, tj. vycházel vstříc nemaďarským národům. Dojem z diplomu je spíše prouherský. Paradoxem je, že v Uhrách byl přijat chladně či spíše s odporem. Proti diplomu vystoupil Szécsen – ministr bez portfeje. Diplom totiž zbavoval uherský sněm několika pravomocí – právo povolovat daně a vojenské odvody.
 	
Ústava z 26. 2. 1861 však naopak byla považována za triumf německých liberálů – centralistů v čele se státním ministrem  jako faktického tvůrce vnitřní politiky SCHMERLINGEM. Ústava sestávala se ze 46 příloh (15 zemských nařízení pro každou zemi + 1 základní zákon). Obnovovala administrativní členění neuherských zemí, tzn., že Slezsko se stalo opět samostatnou zemí. Neuherská část monarchie se skládala ze 17 zemí. Ustanovení této ústavy společně s pragmatickou sankcí z 1713 a diplom z 1860 se prohlašovaly za základní zákon či ústavu říše. Říšská rada nadále zůstávala zákonodárná instituce, nikoli říšský sněm – 
	panská sněmovna – vysoká aristokracie, církevní hodnostáři + „vynikající mužové zasloužilí o stát, církev, vědu a umění. Počet nebyl zákonem určen

poslanecká sněmovna – celkem 343 členů, a to 203 z neuherských a neitalských zemí (pro české země vyhrazeno 54 míst, z toho M 22, S 6)

Poslanci říšské rady vlastně měli být vyslanci jednotlivých zemských sněmů. Předsedu a místopředsedu
   jmenoval panovník sám z řad členů těchto institucí.

	 Působnost tzv. užší říšské rady pro neuherské země – všechny záležitosti, které na jedné straně nebyly společné celé říši, na druhé straně nespadaly do kompetence zemských sněmů. V naléhavých případech si výkonná moc vyhrazovala učinit zákonná opatření (pokud rada nezasedá)

	 Zemské sněmy zásadně jednokomorové. Několik poslanců voleno bez volby (virilní hlasy), ostatní 3 kuriemi – 
	velkostatkářská kurie

kurie měst a obchodních a živnostenských komor
kurie ostatních venkovských obcí

 Funkční období 6 let – panovník kdykoli sněm mohl rozpustit a nechat vypsat nové volby. Jednání probíhala zpravidla každoročně.

1. ČESKÝ SNĚM
241 členů, 5 virilistů (praž. arcibiskup + biskupové z Litoměřic, HK, ČB) a rektor UK
	– 70 posl., b) – 87, c) 79


2. MORAVSKÝ SNĚM
100 členů, 2 virilisté (ol. arcibiskup, brněnský biskup) 
kurie – a) 30 posl., b) 37, c) 31

3. SLEZSKÝ SNĚM
31 členů – virilista (vratislavský biskup)
a) 9 posl., b) 12, c) 9

Únorová ústava ve skutečnosti nebyla nic víc než složité právní dílo a určitý experiment sloučit nejrůznější hlediska ve svébytný celek. Nerušila historické země, ale vyhradila jim omezené pravomoci – tím se stala jejich suverenita více méně formální. Neřešila otázku vztahu zákonodárné, výkonné a soudní moci, tzn., že dosavadní struktura výkonné moci absolutistického státu zůstávala v nezměněně v platnosti. Navíc v ní nenajdeme zmínky o základních občanských právech a svobodách – v této oblasti tedy převládala praxe 50. let. A aby toho nebylo ještě dost, tak císař na ministerské konferenci 28. 2. 1861 prohlásil, že vyhlášená ústava představuje nejzazší hranici omezení dynastické moci. Písemně si nechal potvrdit všemi ministry závazek, že společné nedovolí další konfese. Reformní dílo mělo být tedy neodvolatelně ukončeno. Tento Schmerlingův „státní převrat“ byl mnohými tehdejšími současníky považován jako triumf centralistické byrokracie a špiček německé liberální buržoazie.

	Jako první se v Čechách ozvali Moravané, a to prohlášením moravských velkostatkářů Hugo Salma. Následně se k nim přidává prohlášení moravských národních poslanců v čele s Aloisem Pražákem. Oba dokumenty se dovolávají českého historického práva a vyslovují se ve prospěch říjnového diplomu. Tato aktivita na Moravě strhla také veřejné mínění k tzv. občan-
skému prohlášení, které upozorňovalo, že únorová ústava je v rozporu s některými ustanoveními říjnového diplomu a vyslovila se pro státoprávní spojení všech tří zemí koruny české (Čechy, Moravu, Slezsko).
	V Čechách se mezitím vedly spory, zda obeslat říšskou radu. Popud k tomu dal článek v Národních listech, jehož autor se zamýšlel, zda je povinností českých poslanců obeslat říšskou radu. F. Palacký a celé veřejné mínění a většina poslanců byla proti obeslání. Své stanovisko zdůvodňovali tím, že neuznávají parlament, v němž nebudou přítomny všechny národy říše. Horlivými odpůrci obeslání byli především ti, kteří později vytvořili mladočeské křídlo Národní strany. Menšina poslanců, např. Karel Sladkovský, usilovala o obeslání říšské rady, ve které spatřovali tribunu pro prezentaci českých názorů. F. Palacký po sporech o způsobu voleb do říšské rady byl názoru, že by se nemělo do rady vůbec volit. F. L. Rieger byl pro obeslání, alespoň zprvu, později vystupoval spíše jako prostředník mezi oběma názorovými skupi-
nami. Navrhoval ve sněmovně návrh na odročení voleb. Ve sněmovně se jednalo o tom, že by se žádost o změnu volebního řádu poslala císaři, sněmovna tento návrh na žádost zamítla. 
	V březnu 1861 se konaly volby do českého sněmu. Vítězí strana pokroku – liberálové (čes. I něm cca po 79 mandátech + 70 mandátů velkostatkářská kurie – aristokracie). 6. 4. se sešel po 241 letech český sněm, předsedal mu zemský maršálek – Albert Nostic-Rienek.Hlavním úkolem sněmu bylo zvolit poslance do říšské rady. Leč 30 poslanců velkostatkářské kurie v čele s kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem přišlo na sněm s 1. státoprávním ohrazením. Na sněmu žádají, aby císaři byla poslána žádost o jeho korunovaci českým králem (11. 4.). Delegaci s žádostí vedl F. Palacký, F.L. Rieger a Brauner. Císař ji přijal 14. 4.  a vyslovil souhlas s korunovací. 17. 4. Rieger formou oktroje požaduje na sněmu změnu volebního zákona do říšské rady, později jen odložení voleb. Proti tomu se staví něm. liberálové a konzervativní aristokraté. Čeští liberálové se ocitají na rozcestí – jít či nejít do rady. Většina poslanců proti obeslání rady, ale nerozhodnost a v neposlední řadě intervence kardinála Bedřicha Schwarzenberka, hr. J. J. Clam-Martinice a dalších vedla k ústupu. 18. 4. 1861 se konalo rozhodující sezení klubu českých poslanců o obeslání či neobeslání rady. Účastnil se i kardinál Schwarzenberg, Jindřich Clam-Martinic. Schwarzenberg přesvědčoval k obeslání. Dle něj prý by mohla vést neúčast k dualismu. Čeští poslanci se pro tentokrát rozhodli pro obeslání rady 141 hlasy, ale s protestem – ten vypracoval Tomek – proti nespravedlivému volebnímu řádu a navíc protest zpochybňoval pravomoc neúplné říšské rady. Dalším podnětem k obeslání, krom Schwarzenberových argumentů, byla i skutečnost, že Poláci se rozhodli účastnit zasedání rady a brán byl také ohled na Slováky, kteří tam neměli žádného zástupce.Ve volbě bylo zvoleno 20 poslanců do rady v čele s F. Palackým, Braunerem a Riegrem. 21. 4. 1861 český sněm byl uzavřen.
	Volební výbor moravského sněmu tvořili – dr. A. Pražák, J. helcelet, I. Wurm, Fr. Mathon, J. Lachnit. Definovali Moravu jako „úd samostatný“, nikoli podřízený. Také podali 9. 4. ohrazení, v němž poukazující na nedostatky volebního řádu a upozorňují v náznacích na státoprávní souvislosti zemí koruny české. 
	22. 4. 1861 po ukončení většiny zemských sněmů císař jmenoval panskou sněmovnu (57 šlechticů + 10 duchovních + 39 doživotních členů – i F. Palacký. Panská sněmovna byla definována jako strážce všech „věčných práv“, výraz stability mocnářství. 1. prezidentem se stal Karel Auersperg.Poslaneckou sněmovnu přirovnal k „minutové ručičce“, panskou k „hodinové“. Říšská rada s oběma komorami se sešla 29. 4. 1861 – panská 100 členů a poslanecká z 343 členů se dostavilo 200. Nedostavili se delegáti Uher, Sedmihradska, Chorvatska a lombardsko-benátského království, čili namísto celé sněmovny se sešla jen tzv. užší říšská rada.
	19. 7. 1861 pronesl Rieger na říšské radě projev, ve kterém si nebral žádné servítky a pustil se otevřeně do sporů s německými zástupci. Oponentem mu byl Karel Giskra, který naopak útočil na české státní právo a českou korunu. Tyto, ale i časté další spory s německými zástupci vedly Palackého o požádání o dovolenou v září 1861, od té doby až do své smrti 1876 do panské sněmovny již nevstoupil, i když byl jako jmenovaný zůstával nominálně nadále jejím členem.
	Alois Krása (od 10. 7. 1860) vydavatel časopisu ČAS se se svým deníkem k protestům nepřipojil, odklonil se od politiky státoprávní většiny. Z jeho redakce odešli Vincenz a Edvard Vávrovi, K. Sladkovský, J. Barák, J. Neruda a další a přešli do Národní listů. Za odpovědné redakce V. Vávry od 1. 1. 1862 začali vydávat vlastní politický deník pod názvem HLAS. Program Hlasu Karla Sladkovského se od Riegrova v NL moc nelišil. Jen více zdůrazňoval jednotu a nerozlučitelnost politických a národních svobod. Prohlášení Hlasu se vyslovovalo, že budou věnovat veškerou péči záležitostem hospodářským, průmyslovým a obchodním. Stav rolnický pro ně představuje jádro našeho národa. Tento stav se brzy promění ve statné zemansko a stane se náhradou za šlechtu ztracenou na Bílé hoře, neboť nynější šlechta potřebám národa nerozumí a navíc se mu odcizila. Program Hlasu znamená dotváření mladočešké koncepce sociální skladby české společnosti. Nová sociální struktura měla vyrůst „zdola“ vlastními silami, bez aristokratické berličky.
	V Českém klubu nadále přetrvává většina pro setrvání na říšské radě. Disciplina jeho byla narušena před Vánoci 1862, kdy někteří poslanci přestali dojíždět do Vídně. To se týká českých poslanců. Postavení Moravanů (všeho všudy byli čtyři) bylo jiné od českých, tím, že lépe spolupracovali s vlastní šlechtou a dbali jejich názorů více než jejich čeští kolegové. Nic to však nemění na tehdejším obecným trendu rostoucího počtu příznivců pasivity. Češi jako by rezignovali. Počínaje rokem 1862 zcela ponechávají legislativu v rukou vídeňských centralistů. Hájili se tím, že Němci o českých zemích rozhodující stejně již 12 let (Hlas).
		V březnu 1862 opustili Češi (Thun, Salm, Černín) a Poláci radu, neboť byl projednáván rozpočet. Od té doby se poslanecká sněmovna vyprazdňovala kdykoliv se jednalo o finanční záležitosti (žádanky o dovolené). Riegrovi a jiným po čase zamítnuta žádanka o dovolenou. Hrabě Clam-Martinic po zamítnutí své žádosti o dovolenou složil svůj mandát. Snažil se přinutit k účasti na zasedání poslance říšské rady.
 	4. 6. 1863 se čeští a moravští poslanci sešli v Riegrově bytě. Všichni (4) Moravané pro setrvání na radě. F. Palacký prohlašuje, že jde o ryze českou záležitost a tím vyloučil Moravany z hlasování o setrvání na radě. Moravané opouštějí Prahu. Nakonec většinou dvou hlasů bylo rozhodnuto, že Češi z rady vystoupí (největší vliv na výsledku hlasování měli F. Palacký a Clam-Martinic)
	17. 6. 1863 11 poslanců vystoupila z rady. Odvolávali se na protest z roku 1861, zejm. 

	neúplnost říšské rady

přebírání kompetencí širší rady (zejména schvalování rozpočtu) radou užší

Čeští poslanci v tom viděli zárodek dualismu a ohrožení státního českého práva. Moravané zůstávají na radě. Moravané totiž na rozdíl od Čechů nepodali žádné státoprávní ohrazení. Češi chápali postoj Moravanů a respektovali jej. 26. 6. 1863 byl český protest předčítán na říšské radě. Důvody 11 poslanců shledány za nedostačující a po 14 dnech byli zbaveni mandátů. 
	Česká veřejnost i tisk přijaly krok svých poslanců souhlasně. Hlas se vyjádřil:“Abychom na radě proti vůli nezúčastněných národů jednali, raději budeme doma dráti peří. Vrátíme se, až současný parlament vztyčí svobodu ústavu po vzoru anglickém.“
V lednu 1863 propuklo polské povstání. Tisk radikálně demokratického proudu – Boleslavan (J. Barák) přinášel výroky F. Palackého. V dopise z Prahy se ostře postavil proti Polákům, prý vidí spásu Slovanstva jen v ruském caru, v němž viděl možné politické vítězství. Boleslavan se vyjádřil tak, že by se jednalo o naše velké neštěstí. Na podzim 1863 bylo konečně Riegrovi povoleno vydávat list NÁROD – redakčně jej vedl Fr. Šimáček, sloužil jako tribuna pro Palackého, Riegra, Braunera. Na jaře 1865 se začaly rýsovat dualistická koncepce v konkrétnější podobě. Proto Palacký v dubnu a květnu 1865 uveřejnil v listu NÁROD 8 článků, které ještě téhož roku vyšly jako brožura s názvem IDEA STÁTU RAKOUSKÉHO, která obsahuje zdůvodnění federalistické ideje státu rakouského. 
	Na začátku načrtl lehce a brilantně historické kořeny společného státního soužití řady středoevropských národů. Stmelujícím prvkem byla obrana proti expanzi osmanské říše v 16. stol., což byla původní idea a podstata smyslu existence habsburského komplexu států. Druhou spojující ideou byla obrana vůči protikatolitické reformaci. V ní Palacký vidí zakořeněnou potlačovatelskou funkci Rakouska, z níž pramenilo „tmářství“, ohrazující země rakouské proti pokroku „ducha světové“. V 19. století se dle Palackého jedná o ideu národní rovnoprávnosti, která nemá znamenat rozbití soustátí – neboť menší státy nemohou zcela obstát vedle větších, v případě českého národa nevýhodná geografická poloha – obklíčení silnějším německým sousedem. Palacký probral zde 3 koncepce nové ideje rakouského státu –
	centralistickou

dualistickou
federalistickou – věnoval jí největší pozornost 
(„Byli sme před Rakouskem, budeme i po něm“)

Na eventualitu R-U se dívá jako na ztělesnění „nepřirozeného nadpráví“ dvou států nad menšími součástmi říše. 

	V listopadu 1864 byly odmítnuty žádosti poslanců Moravy A. Pražáka a Helceleta o dovolenou. Na vyzvání předsedy sněmovny složili mandát, navíc zvláštním přípisem se připojil i Kostelník a Bílý dokonce omylem složil svůj mandát předčasně. V Čechách byla přijato vystoupení Moravanů z rady s potěšením. 
	Dle rekapitulací událostí Aloise Pražáka z let 1861 – 64 s odstupem několika let, chtěli Češi pasívní politikou přimět vládu k návratu k zásadám vytyčeným v říjnovém diplomu. Za hlavního viníka trpného odporu označil F. Palackého a Clama Martinice. Moravané naopak zvolili taktiku vyčkávací, obesílali jen užší radu. Moravané jen stěží mohli vykonávat takovou rezistenci jako Češi (vždyť měli jen 4 mandáty). Alois Pražák sám sebe považuje za bojovníka proti pasivitě, poněvadž tušil správně, že tento stav nahrává Uhrům a může vyústit v dualismus. Bojovníkem vskutku byl. Za hlavní motivy k vystoupení považoval rozčarování z podoby parlamentních jednání rady a také pocity Čechů z ukřivdění, způsobený únorovými řády, které daly v českém sněmu většinu Němcům.
	Léta 1865-66 byla plna mnoha očekávání, ale hlavně následných zklamání. 11. 7. 1865 posílají čeští poslanci pamětní spis s přáním a prosbou o opravu volebního řádu pro zastoupení zemské a říšské císaři. Stylizoval jej Fr. Rieger a připojilo se k němu 66 českých poslanců. Hlavním motivem se stalo to, že česká otázka měla být postavena naroveň otázce uherské, cituji: „Nikdá nepochopí se v království našem, proč by před očima panovníků a státníků rakouských bohatá a slavná koruna česká měla míti méně nároků na ocenění a na chránění celistvosti své a sebeurčení svého než koruna uherská“.Pamětní spis 13. 7. 1865 přijal  státní ministr R. Belcredi a ujistil české poslance, že jej předá císaři, tak také učinil v srpnu 1865, leč po desetiletích byl dokument nalezen v archivech s vlastnoruční panovníkou poznámkou – „ad acta“ – uložit, pokládat věc za vyřízenou!
	20. 9. 1865 byl vydán císařský manifest, který pozastavuje platnost zákona o říšském zastupitelstvu. Uherskému a chorvatskému sněmu nabídl k přijetí říjnový diplom a ústavu s patenty 1861, sněmy jej sice s rozpaky přijaly, zjednodušeně by se dalo říci, že se opět začínalo od začátku, což vedlo k oživení nadějí federalistů a autonomistů. Není ale sporu, že tento zaříjový manifest byl považován za vítězství uherského státoprávního boje a za kapitulaci koruny před uherskými požadavky.
	Po prusko-rakouské válce v červenci 1866 se Habsburská monarchie ocitá na pokraji faktického zhroucení (více než v l. 1848-49, kdy měla k dispozici jeden ze svých základních pilířů, armádu. Paradoxem je, že nikde ani v Uhrách se nestal významnější pokus směřující proti existenci monarchie. V Uhrách podle všeho ještě nenastal čas rozchodu. Katastrofa 1866 měla ukončit balancování Rakouska mezi absolutismem a konstitucionalismem. Přistoupení Rakouska na vyrovnání nebylo jen uznáním uherského státního práva v abstraktní podobě, ale současně uznáním celého komplexu ústavních svobod a revolučních snah uherských z jara 1848.
	Reakce na R-U vyrovnání byla taková, že z původně soukromé cesty českých politiků na národopisnou výstavu v Moskvě konanou v létě 1867 se stala polooficiální politická demonstrace. V čele poutníků na Rus bylo staročeské trojhvězdí – Palacký, Rieger a Brauner. V jejich řadách byl i J. Grégr i další „mladší“. Jednalo se o společnou akci obou směrů české politiky, která se setkala s podporou české veřejnosti. 26. 5. byli přijati u cara, což všeobecně vyvolalo rozruch. Doma odstrkovaní Češi nalezli milostivé přijetí u největšího ze všech Slovanů. Leč tato misie pokud se dá hovořit o nějakém bezprostředním politickém významu, tak jedině o hodně problematickém. Neboť od cara se jim nedostalo žádného ujištění, naopak car informoval Vídeň, že nemá zájem na tom, jakkoli ovlivňovat řešení vnitřních otázek habsburské monarchie. Poté se snažil Rieger přesvědčit o významu Slovanů ve střední Evropě Napoleona III. o hrozbě pangermanismu a panmaďarismu. Nesetkal se s pochopením. Rieger si byl již roku 1867 vědom možného konfliktu mezi Francii a Pruskem, v němž viděl možný dopad na uspořádání Habsburské monarchie. 
V únoru 1867 obesílají Poláci říšskou radu. Císařským patentem z 26. 2. 1867 je český a moravský sněm rozpuštěn a vypsány nové volby – vítězí centralisté (velkostatkáři propadli). To podnítilo staročechy (Palacký, Rieger, Zeithammer, Zelený, Prachenský) i k pasivitě na českém zemském sněmu. Proti se ohradili mladočeši. Považovali to za definitivní umrtvení celého politického života v Čechách (Sladkovský, Vávra) 6. 4. 1867 zahájen český sněm, 13. 4. se konaly volby a právě v den voleb opustilo 88 českých poslanců sněmovnu, Moravané se přidávají. Tisk vyjadřuje souhlas s postupem Čechů i Moravanů. Dokonce v únoru 1868 i Lev Thun přestává docházet do panské sněmovny. Je pro něj už jiná, než byla ta, do které vstupoval v roce 1861. 
	Rok 1868 byl rokem národního pozdvižení, odhodlanosti a hlavně rokem táborových hnutí. 10. 5. 1868 se konalo shromáždění lidu na úpatí hory Řípu. Byla přijata rezoluce, odmítající, aby někdo „rozhodoval o nás bez nás. Jednalo se o protest proti zvyšování daní (viz březen 1868 nařízení vlády), požadavek na rozpuštění zemského sněmu, na vypsání nových voleb na základě všeobecného hlasování a tato rezoluce pověřila Český sněm vypracováním ústavy Českého království, zaručující vlasti stejnou samostatnost a svobodu, jaké se těší vlast uherská. Týden co týden se konaly na památných místech tábory lidu. 
	V březnu 1868 došlo ke vzájemné polemice mezi mladočeskými Národními listy a nedávno založeným Národním pokrokem, vedeným ve staročeském duchu Janem S. Skrejšovským. Došlo na spor, jak se zachovat vůči příštímu českému sněmu. Národní pokrok se vyslovil proti obeslání a pro totální rezistenci. K. Sladkovský v NL stál pořád na svém stanovisku, tj. byl pro obeslání sněmu, který považoval za přirozenou parlamentní tribunu v zemi. Skrejšovský argumentoval tím, že odmítá, aby česká menšina sloužila německé většině. Tento spor se velice brzy přiostřil nechutnými osobními narážkami. Nakonec byli mladočeši nařčeni ze zištných důvodů, které je vedou do sněmu. To vedlo K. Sladkovského a 5 poslanců (oba Grégrové) dne 21. 3. 1868 k publikování „Veřejného osvědčení“, v němž se společně vzdali mandátů. Mladočeši tím sami podlehli hnutí, které pomáhali oživit, tj. ml. oportunismus podlehl staročeskému radikalismu.
22. 8. 1868 byl zahájen český sněm, na kterém 81 českých poslanců odevzdalo sněmovnímu prezídiu zvláštní deklaraci,k která byla zdůvodněním neúčasti a souhrnným programovým prohlášením. Sněm odmítl českou deklaraci, vyzval poslance, aby upustili od neúčasti, když se tak nestalo byli čeští poslanci na konci září 1868 zbaveni mandátů. 24. 8. moravští kolegové napodobili své české kolegy. Rovněž na sněmu podávají zvláštní osvědčení, které se od toho českého liší tím, že v něm státoprávní momenty zdůrazňovali méně naléhavě.
	(21. 8. 1868 Rieger Českému klubu předkládá dokument – deklaraci 88 poslanců,) Moravané podávají také deklaraci laděnou v podobném duchu. Na rozdíl od Čechů u Moravanů jde o společný projev národních poslanců, šlechty a církevních představitelů – deklarace Moravanů je smířena s dualismem, který považuje za záruku stability říše. Na čem se obě deklarace shodují je to, že dochází k porušování práv, a to svobody tisku a svobody shromažďování. Oba sněmy jsou po odchodu českých politiků usnášeníhodné.
	Politická struktura na české politické scéně na konci 60. let vypadala následovně
konzervativci z řad historické šlechty – krajní pravice – v bojích proti německým liberálům za žádnou cenu se spojovat s českým liberalismem
konzervativní liberálové staročeského směru – Palacký, Rieger – na táborových hnutí se na organizaci nepodíleli, prováděli tzv. salonní a sněmovní politiku
mladočeští liberálové – K. Sladkovský, J. a E. Grégrové – nebáli se jít mezi lid – aktivně se účastnili táborových hnutí – úsilí tím rozšířit svobody i na prostý lid
demokratický radikální proud – J. Neruda, J. Barák (svůj vlastní pol. list – SVOBODA
dělnické hnutí – krajní levice – v této době se začalo dělnictvo vyčleňovat z lidu a uvědomovat si postavení v národní společnosti jako sociální třída

	K tomu navíc v březnu 1870 z říšské rady vystupují Poláci a Slovinci a současně ohlásili neúčast i poslanci ze Štýrska, Kraňska, Istrie, Gorice, Terstu a Bukoviny. Před tím ještě v lednu vystoupilo z rady 6 tyrolských poslanců. Ze 203 poslanců zůstalo pouhopouhých 103. 
	21. 5. 1870 císařským patentem František Josef I. Roz-
pustil všechny směny vyjma českého, ten rozpustil až v červenci. Nový český sněm byl zahájen 30. 8. 1870. Odmítal provést volby do říšské rady, poněvadž císař odmítal rakousko-české vyrovnání. V říjnu volby vypsány nakonec byly, v listopadu však 36 poslanců české státoprávní opozice do Vídně stejně neodešlo. O poměrech na říšské radě se přesně vyjádřil poslanec panské sněmovny Josef Unger: Máme vládu polovičatou v záměrech i konání, vnitřně rozpolcenou a ochromenou, budí naděje, pak obavy. Dnes povzbuzuje protivníky, aby je zítra nechala padnout, nazítří podporuje přátele, aby je pozítří nechala na holičkách.“
	14. 9. 1871 na schůzi českého sněmu předseda Jiří Lobkovic přečetl císařský reskript datovaný ve Vídni 12. 9. 1871. Císař jím uznává práva českého království a korunovací je chce stvrditi a současně apeluje na sněm, aby si uspořádal své vlastní státoprávní poměry. Vznikla 30 členná komise, jež měla dopracovat soubor 3 závažných zákonných návrhů. 9. 10. je sněm v navrhované podobě bez námitek přijal od komise. Jednalo se o
	zdvořilostní adresu císaři  - výraz díků za uznání státoprávního postavení koruny české

návrhy k řešení státoprávních poměrů, shrnuté v články fundamentální – jimi království české uznávalo, že všem zemím jsou společné věci zahraniční, vojenské a finanční a přistoupila na společná ministerstva a v těchto resortech uznalo instituci delegací, formálně přistoupilo české království k finančním a obchodním úmluvám s uherským královstvím, všechny záležitosti, které nebyly společné, náležely do zákonodárství českého sněmu a české zemské vládě, zavázalo se v součinnosti s říšskou radou řešit záležitosti obchodní, daňové, mincovnictví a peněžnictví, komunikací, atd., přistoupilo na možnost na některých záležitostech se domluvit s ostatními zeměmi na společných zásadách – domovské právo, sčítání lidu, akademické hodnosti atd.
stanovisko k návrhu zákona o ochraně národnosti – předpokládal rovnost českého a německého národa včetně jazykové rovnosti, tam, kde v obci bylo nejméně 1/5 občanů s volebním právem a patřila k druhé národnosti, měl být užíván 2. zemský jazyk, úředním jazykem civilních státních úřadů – němčina a čeština
stanovisko k návrhu nového volebního řádu – kuriový systém v podstatě zachován – celkem ale 245 poslanců 
- 5 virilistů
- 70 poslanců z kurie velkostatkářské 
- 8 z kurie velkého průmyslu (zaváděna místo kurie obchodních a živnostenských komor
- 72 posl z kurie městské
- 90 Z kurie venkovských obcí

ÚČEL – ve spojení s aristokraty čeští liberálové mohli získat nadpoloviční většinu, která mohla stabilně ovládnout český sněm. 


Toto rakousko-české vyrovnání byla pronikavá revize dosavadních politických poměrů, fakticky ale neznamenalo nahrazení dualismu trialismem. Nutno uznat, že uznání moderní české státnosti bylo činem dalekosáhlého významu. Padadoxem je, že se proti tomuto vyrovnání ostře postavil slezský sněm.  Tím vše ale zdaleka nekončilo. 28. 10. 1871 císař svolává říšskou radu a české poslance vyzývá k účasti. U císaře mezitím agituje ministr zahraničí F. F. Beust proti důsledkům možného přijetí česko-rakouského vyrovnání. Hrozilo by prý ohrožení poměrů s Německem. Předseda vlády Hohenwart poté urgentně povolává Clam-Martinice a Riegra do Vídně 20. 10. Dorazili 24. 10.. Císař je zde seznamuje s císařským reskriptem, který kategoricky zdůrazňoval platnost stávajících poměrů a jakoukoliv změnu vázal na souhlas říšské rady, tzn. česká státnost by neměla být založena na historicky podložené smlouvě mezi zemí a panovníkem, nýbrž propůjčena či inaugurována na říšské radě. Císař již předem připraveným reskriptem z 22. 10. rozhodl ve prospěch textu protivníků vyrovnání. 24. 10. demise Hohenwartovy vlády. Císař volil menší zlo, rozhodoval se mezi stávající českou opozicí nebo potencionálně a mnohem hrozivější opozicí německou. 4. 11. 1871 na schůzi českého sněmu vyslechnut text císařského reskriptu. Rozhodnutí bráno za „hotovou věc.“ Nekonaly se žádné veřejné demonstrace a shromáždění – jen došlo na děkovná gesta vůdcům české státoprávní opozice. Předčasné nadšení bylo vystřídáno skepsí, marností a nedůvěry. Zářijový reskript byl symbolicky vytištěn na toaletním papíře. 8. 11. český zemský sněm uzavřen – konec všech nadějí
	27. 12. 1871 byla zahájena říšská rada, dostavilo se pouze 122 poslanců ze 203. 13. 3. 1872 byl rozpuštěn český sněm a vypsány nové volby, sněm se měl sejít v dubnu. Předvolební kampaň byla ve znamení velkého kšeftu, docházelo totiž k odkupu statků pro rodiny a jejím příslušníků. Byl to nápad konzervativců, jimž chtěli straně zajistit větší počet hlasů. Po Čechách operovali různí agenti, kteří upláceli, smlouvali. Výsledkem bylo 70 převodů velkostatků. Toto předvolební kšeftování bylo nazváno termínem z kupeckého žargonu – CHABRUS (z hebrejštiny – hosp. družstvo). Mnoho majitelů statků do voleb nakonec zaneseno nebylo, proto odmítli konzervativci demonstrativně se voleb dne 22. 4 účastnit. Liberálové řešili již obligátní shakespearovskou otázku – jít či nejít do sněmu. Roku 1861 šli s ohrazením, 1867 vystoupili z něho, neboť jej považovali za nelegální, roku 1870 přišli s novým ohrazením. Nakonec 23. 4. se liberálové rozhodli, že na sněm se dostaví.
	Zákonem č. 41/1873  2. 4. 1873 byla přijata novela zákona o říšském zastupitelstvu. Počet poslanců poslanecké sněmovny říšské rady zvýšen z 203 na 353 (Č 92, M 36, S 10). Volby v prvních třech kuriích přímé, do čtvrté nepřímé. Říšská rada rozšířením a zvláště přímou volbou získala pevnější základy a její činnost nebyla závislá na postojích jednotlivých zemských sněmů, což fakticky znamenalo vzrůst postavení říšské rady a na druhé straně pokles role jednotlivých zemských sněmů. Tyto zákony z 2. 4. 1873 se někdy nazývají dubnovou ústavou – de facto znamená protikladnou reakci na fundamentální články!
	V říjnu 1873 se konaly volby do říšského sněmu. 29. 10. byl odmítnut vstup do říšské rady. Na zasedání rady se dostavilo 254 z 353 poslanců (218 bylo provládní). 33 českých poslanců i nadále setrvávalo v pasívní rezistenci vůči radě. 10. 12. byli zbaveni mandátů. 24. 11. 1873 čeští poslanci v poměru 47:35 hlasů rozhodli setrvat v totální rezistenci. Navíc Rieger vyvíjel úsilí dát tomuto výsledku trvalejší platnost tím, že napříště již nepřipustí žádné diskuse na toto téma. Reakcí na tento postup Riegra bylo to, že 25. 11. 28 poslanců (K. Sladkovský, A. Trojan, E. + J. Grégrové aj.) vydali veřejné osvědčení, v němž vrátili demonstrativně své mandáty do rukou voličů. Motiv, který je k tomu vedl byl takový, že přijali mandáty, aby prospěli národu – takhle pozbyly mandáty svého účelu. Tak uvnitř liberálů vznikla dočasná „občanská válka“ o to, za jít či nejít na sněm. Mladočeši ale zatím do Vídně prozatím nechtějí. 
	Na Moravě se v listopadu 1873 konaly volby do moravského zemského sněmu. 8 poslanců v čele s dr. A. Pražákem vstoupilo 21. 1. 1874 na říšskou radu. Pražák pronesl stručné ohrazení, které však neznamená změnu v náhledu na říšskou radu, nejedná se o uznání právního trvání ústavy. Moravané hledali do jisté míry cestu úniku nejen před určitým typem vídeňského, nýbrž také pražského centralismu. 
	V červenci 1874 proběhly volby do českého zemského sněmu. Obě politické strany (Mladočeši + staročeši) poprvé vystupují každá samostatně jako vzájemně si konkurující síly. Pro vstup do sněmu hlasovalo 7 mladočechů, 77 staročechů bylo proti. 15. 9. 1874 vstoupili do českého sněmu – A. P. Trojan, E. Grégr, J. Pražák, J. Hruška, A. Husák, R. Nittinger, A. z Mayerbachů. O Vánocích 1874 se konal v Praze sjezd mladočechů, na němž byla ustavena Národní strana svobodomyslná, jež přijala program J. Grégra. V listopadu 1875 se konal 2. sjezd mladočechů, na němž Národní strana svobodomyslná zahájila činnost. V 1877 měli již mladočeši 10 poslanců na zemském sněmu, v říšské radě jen K. Sladkovský jako samotný voják v poli. Od roku 1873 se čím dál více mladočeši stavěli proti katastrofické politice pasívní rezistence, staročeši zůstávali ve svých vyjetých kolejích a zastávali politický realismus. 
	Postupem času se kolem E. Grégra tvořila skupina lidí, útočící nejen na taktické pojetí rezistence, nýbrž i na podstatu státoprávního programu vůbec. E. Grégr po smrti Palackého r. 1876 řekl:“ My založili svůj politický program na historickém státním právu koruny české. Ale tomuto našemu právu nikdo na světě nerozuměl – a my také ne! Státní naše právo zakládá se na starých listinách a přísahách našich králů, tedy na starých smlouvách mezi národem a dynastií. Naši právníci – takoví byli právě naši političtí vůdcové – chopili se těchto listin a vedli právnický proces – přitom zapomínali, že nebylo žádné vyšší instance, ku které jsme se mohli odvolávati a která by mohla a chtěla proces tento rozhodovati. Češi ale nemají moc dosíci se toho historického práva. Státní právo bez moci, která by mu dovedla zjednat platnosti, nestojí ani ZA FAJFKU TABÁKU. (tím si pěkně nadrobil u staročechů!) My jsme se tím státním právem jen škodili. Nikdo nám nedozuměl, nikdo nás nechápal a každý se nám vysmál“. E. Grégr se vyslovil pro nový politický program, který by se prosazoval ve všech zastupitelských institucích, tj. také na říšské radě cestou aktivního odporu „na půdě zákona. Vyplývá z toho tedy, že E. Grégrovi nešlo o státní právo, ale o pozitivní aktivní program. 
	31. března 1878 se staročeši s mladočechy shodli na vztahu k říšské radě. Na radu se nemělo vstoupit, pokud v tom většina našich poslanců říšských i zemských neuzná zjevný prospěch národa = totální pasívní politice pomalu odzvánělo. Definitivně odzvoněno bylo 8. 8. 1878, kdy byl vytvořen jednotný státoprávní klub českých poslanců jako společný orgán obou liberálních stran v otázkách státního práva, samosprávy a národnosti. Dohodli se také na tom, že po volbách 1878 v českém sněmu staročeši obsadí 69 křesel, mladočeši 14 – volby tuto dohodu potvrdily. 23. 9. 1878 se většina státoprávního klubu rozhodla o vstup do českého sněmu. Učiněno tak bylo 24. 9. 1878. 
30. 10. 1878 Rieger s Etiennem podepsal tzv. emmersdorfské memorandum o 7 bodech, v nichž byly vytčeny zásady možné spolupráce českých a německých liberálů.
	 
18. 5. 1879 se 63 českých poslanců rozhodlo nadále zůstat v pasivitě, proti čemuž se hlasitě ohradila skupina poslanců kolem E. Grégra. Ještě předtím v dubnu slavil císař s chodí Alžbětou stříbrnou svatbu. Čeští šlechtici (Schwarzenbergové, Lobkovicové, Thuni, Clam-Martinici) mu holdují, tím se vydávají na cestu kompromisům. 12. 8. 1879 se hr. Taaffe stává ministerským předsedou. A. Pražák dokonce ministrem bez portfeje. Hohenwart výzývá české poslance do Vídně. 16. 9. 1879 za účasti Clam-Martinice, J. Lobkovice, F. L. Riegra, A. O. Zeithammera, J. Grégra (zastupoval nemocného Sladkovského) byly se zástupci vídeňské vlády dohodnuty zásady vstupu českých poslanců do říšské rady. 23. 9. proběhlo v Praze zasedání českého státoprávního klubu. Pro vstup se rozhodlo 67 poslanců, 5 bylo proti. Vstup českých poslanců na říšskou radu po 16 letech byl krokem do neznáma. Nadále programem poslanců bylo české státní právo. 6. 10. 1879 byl utvořen ve Vídni Český klub o 34 poslancích (6 mladočechů, 10 konzervatních šlechticů a 10 moravských poslanců. Předsedou se stal Rieger, místopředsedové – J. Lobkovic – později za něj J.J. Clam-Martinic, na Moravě po A. Pražákovi (byl ministrem) Fr. Šrom, dále v užším pětičlenném výboru staročech A. O. Zeithammer a za mladočechy A. P. Trojan. V létě 1879 zvolen i K. Sladovský, ale byl vážně nemocen – vůdcem mladočechů se stal A.P. Trojan. 7. 10. 1879 byla zahájena říšská rada, 43 českých poslanců přicházejí s dalším prohlášením, v němž dávají i nadále najevo, že na svých stanoviscích stále trvají, nově však dodávají, že uznávají reálně existující politické poměry, říšskou radu i říšskou výkonnou moc. 
Pravici tvoří – celkem 168 poslanců
	český klub – 54 poslanců

polský klub – 57
Klub Hohenwartovy strany práva – 57 poslanců

Levice je reprezentována ústavodárnou německou skupinou se 161 členy, existovali programové rozdíly mezi „staroněmci“ a „mladoněmeckými pokrokáři, tzn. vznikly 2 samostatné kluby - 
a) klub liberálů – 91 poslanců
b) klub sjednocených pokrokářů – 54 poslanců
a) + b) = centralistická levice 145 poslanců
+ 40 poslanců fungujících mimo kluby


	Trpný odpor českých poslanců nevykázal žádný úspěch. Cílem odporu bylo uznání českého státního práva. Čeští poslanci podlehli ideji obnovení historického postavení zemí koruny české. Tuto jejich ideu ale nepochopili pragmatičtí liberálové a dvorské konzervativní  kruhy. Tento postoj Vídně je přiměl k opuštění parlamentní síně, kde jim byla činěna pouze příkoří a kde podle jejich názoru stejně nemohli svůj cíl prosadit. Druhou příčinou nastoupené dráhy trpného odporu byl příklad Maďarů, kteří společně s Italy jako první oznámili, že se na zasedání říšské rady nedostaví. Čeští (a nejen ti) podcenili domněnku, že neúčastí tolika poslanců bude rada paralyzována, a to je přinutí vyjít těmto národům vstříc. Dále přecenili čeští poslanci své vlastní postavení tím, že se srovnávali s Uherským královstvím. Vláda daný stav vyřešila tím, že vyšla vstříc pouze Maďarům ustavením dualismu a české království zahrnula do komplexu zemí Předlitavska. Na znamení nesouhlasu čeští poslanci vystoupili nejen z rady, ale i ze sněmu českého. Určitý vliv hrála také nezkušenost českých politiků, mezi nimiž převažovali intelektuálové a právníci. Z části také proto se v charakteru české politiky uplatnil historismus místo pragramatismu.
	Mezi Staročechy Rieger (ve stínu charisma Palackého) prosazoval svou autoritu a rozhodnutí strany se ve skrze kryla s jeho míněním. Na počátku 60. let ustoupil, přesvědčen o vhodnosti obeslání rady, většinovému názoru. Později stále více podléhal radikálním názorům Palackého a hr. Clama. V 70. letech zase lpěl už na svých zásadách. Rieger a Palacký byli idealisté nikoli realisté. Palacký a Clam byli daleko zarputilejší při prosazovaní svých názorů a s sebou strhli i Riegra.
	Mladočeši na počátku 60. let brojili proti účasti na říšské radě, aby se posléze stali rozhodnými odpůrci pasivity. Jejich nejmocnější zbraní byl tisk. 60. a 70. léta lze označit za období „žurnalistické diktatury“. Veřejné mínění bylo ovlivňováno Národními listy – toho času nejčtenějším listem na celém českém území a z toho mladočeši patřičně využívali. 
	Moravané měli tiskový orgán – Moravskou orlici. Moravané jako první se dostali na zemský sněm i na říšskou radu. Jejich vůdce Alois Pražák díky svým nekonfliktním postojům – sice často za ně podceňován – dosáhl jimi však řady dílčích úspěchů i ministerské křeslo. 
	Jisté ovšem je, že politika trpného odporu přinesla daleko více ztrát než zisků.
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