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ORGANIZACJE ROLNICZE 

A ODRODZENIE NARODOWE W CZECHACH OD 

SCHYŁKU XVIII W. DO WYBORÓW DO RADY 

PAN'STWA W 1891 R. 

W okresie od uwłaszczenia chłopów w 1848 r. aż do rozpadu monarchii 

naddunajskiej rozwój, przeobrażenia strukturalne i wytyczne progra
mowe organizacji rolniczych w Czechach miały początkowo związek z od
rodzeniem narodowym czeskiej i niemieckiej ludności wiejskiej o tyle, 
o ile organizacja oświaty rolniczej i interesów agrarnych splecione były
z konfliktem ustrojowym między koncepcją tzw. czeskiego prawa pań
stwowego a prawnymi tendencjami centralistycznymi państwa 1. . Po
czątki tego konfliktu ujawniły się już w procesie rozwoju organizacji
rolniczych epoki przedkonstytucyjnej.

I 

W latach sześćdziesiątych XVIII w., w ramach akcji tworzenia z ini
cjatywy centralnej wiedeńskiej biurokracji gospodarczej teresianskich 
stowarzyszeń rolniczych 2, powstało w 1769 r. Towarzystwo Uprawy Ro
li i Sztuk Wyzwolonych w Królestwie Czech, szerzej znane w czasach 
późniejszych jako Towarzystwo Patriotyczno-Gospodarcze'. Józef II trak-

* Tekst referatu wygłoszonego na konferencji historyków z Polski i RFN
w Freiburgu w Bryzgowii 11-14 IV 1978 r. W nieco innym brzmieniu praca była 
opublikowana w: Modernisierung und nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. 
und im 19. Jahrhundert (Giessener Abhandlungen zur Agrar-und Wirtschaftsfor
schung des europaischen Ostens. t. 99, Berlin 1979). 

1 Na temat rozwoju samorządu rolniczego w Czechach w XIX w. oraz sporów 
wokół prawno-ustrojowych tendencji centralistycznych zob. J. Gorne r, Zeme
diHskci samospravci, (Sbornik archivnich praci, cyt. dalej: SAP, 9, 1959, s. 69-105). 

2 K. Di n k I age, Gru.ndung und Aufbau der theresianischen Ackerbauge
sellschaften (Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 13, 1965, s. 200-
211). 

s M. V o 1 f, Organizace a pusobeni vlasteneckohospodcirske spolećnasti, Praha 

1961, s. 8. 
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tował podjętą przez państwo i wynikającą z zasad Oświecenia próbę 
nadania oświacie rolniczej i agrotechnicznej trwałych form organizacyj
nych jedynie jako inspirację. Za jego pano\vania pozbawiono stowarzy
szenia rolnicze, które powstały głównie w dziedzicznych krajach nie
miecko-austriackich 4, przyznanych im początkowo subwencji państwo
\vych 5

• W odróżnieniu od polityki prowadzonej w krajach dziedzicz
nych, Wiedeń zastosował wobec Towarzystwa Patriotyczno-Gospodarcze
go dalsze restrykcje. W szczególności odrzucano ponawiane przez Towa
rzystwo prośby poszerzenia jego podstaw organizacyjnych i zasięgu od
działywania przez utworzenie filii powiatowych i nawiązanie ściślej
szych więzów z tzw. postępowymi rolnikami przez organizowanie se)
mików powiatowych r._ 

Sprzeciw ze strony państwa wobec prób rozszerzania organizacyjne
go i społecznego zasięgu działania Towarzystwa Patriotyczno-GospJdar
czcgo wynikał nic tylko z absolutystycznych tendencji do ograniczania 
\vładzy szlachty nad chłopstwem i poddawania go kurateli państwa ;_ 
W równym stopniu sprzeciw Wiednia kierował się przeciw stanowo-po
litycznym partykularyzmom, jakie ujawniły się \V dążeniach szlachty 
czeskiej do wciągania Towarzystwa Patriotyczno-GospodarczegJ do spo
ru o przywrócenie czeskiego prawa państwowego 8

• 

Można przyjąć, że za pośrednictwem ukazujących się - niekie:ly 
w bardzo wysokich nakładach i w obu jązykach - pism Praskiego Sto
warzyszenia Rolniczego " przeniknęły także do środowiska wiejskiego na 
terenie Czech poglądy i postulaty patriotyczne oraz autonomiczne. Od 
1830 r. liczni chłopi należeli do Towarzystwa jako członkowie korespon
denci i byli autorami prac \.;_, jego czasopismach rolniczych 10• Małe gru
py chłopstwa, jak również pojedynczy, szczególnie aktywni w sensie 
narodowo-politycznym chłopi z rejonu środkowych Czech odegrali nie
poślednią rolę w narodowo-rewolucyjnych wydarzeniach 1848 r. za
równo w samej Pradze, jak i na prowincji 11• 

Masy ludności wiejskiej w Czechach - mimo agitacji czeskich ra
dykalnych demokratów, jak np. Arnolda - zajęły, jak wiadomo, w du-

4 Di n k I a g e, op. cit., s. 206 in.

s V o I f, op. cit. 

6 Tamże, s. ·12, 19. 
1 Tamże, s. 12. 
s Kilka uwag w tej sprawie podaje F. śp at n�-, Strucfl u cłejepis c.k. Vlas

tenecko-hospocldi'ske spolecnosti i: Cechach, Praha 1863. 
0 W 1820 r. Stowarzysz:ehie wydało ka len darz rolniczy w aakladzie 118 500 

egzemplarzy. Zob. Vo 1 f, op. cit., s. li. 
10 V o 1 f, op. cit., s. 22.
11 Zob. F. Obr tel, Moradti sedldci c druhe polodci 10. stoleti, Praha 

1919, ,. 90; J. Mat o u.� e k, Karel Slacłkorsky a cesk(J radikalism za revoluce 

n reakce, Praha 1929, s. 66-67; F.. Ro u bi k, Petice i:enkonke/i() Zielu z Cecli 

k Narodnimu cyboru z roku 18-18, Praha 1954, passim. 
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żym stopniu postawę bierną wobec ruchu narodowego i politycznego 

okresu rewolucji 12
• Grupy czeskich patriotów w dobie rewolucyjnego

przełomu przyznawały się w większym stopniu do chłopstwa niż one, 
samo do patriotyzmu 13• Chłopstwo nie wykazywało również pewności
siebie, gdy szło o realizację własnych interesów materialnych. Uwłasz
czenie na warunkach wykupienia się z pańszczyzny i z zależności zo
stało przez przytłaczającą większość - w Czechach 587 341 14 - przy

jęte bez sprzeciwu również tam, gdzie (jak np. w południowych Cze

chach) spłata odszkodowania stworzyła dla usamodzielnionych gospo

darstw chłopskich bardzo niekorzystne warunki startu 15
• Tylko w sto

sunkowo nielicznych wypadkach chłopi domagali się zniesienia cięża

rów feudalnych bez odszkodowania '�. 

II 

W 1848 r. wiedeńskie ministerstwo rolniciwa wyraziło zasadniczo 
zgodę na utworzenie trzynastu filii powiatowych Towarzystwa Patrio
tyczno-Gospodarczego. Wydany w 1849 r. przez praskie namiestnictwo 
staiut związkowy podkreślał „apolityczny" charakter tych organizacji 17

• 

W neoabsolutystycznym systemie Bacha wielorakie kontrole policyjne 
dbały o to, aby organizacje powiatowe ograniczały swą działalność do 
spraw ściśle rolniczych oraz aby ich członkowie przejawiali wymaganą 
,,prawomyślność", tzn. konserwatywno-monarchistyczne nastawienie 18• 

O konserwatyzmie społecznym i antynarodowościowej polityce Bacha 
wobec organizacji rolniczych świadczyło rozwiązanie w 1_850 r. kilku 

12 Z. Ś amb erg er, Emanuel Arnold, raclikó:lni demokrat z roku 1848 (SAP,
1, 1951, s. 17�164); K. Gr li nb erg, Die Bauernbefreiung une! die Auflosung 
d:es gutsherrUch-biiuerlichen Verhiiltnisses in Bohmen, Mćihren und Schlesien, 
t. I, Leipzig 1894, s. 389. 

13 M. Hr och, Die Vorkiimpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen
Vi.Hkern Europas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung 
cler pati'iotischen Gruppen, Praha 1968, s. 139 (Acta Universitatis Carolinae Phi
losophica et Historica Monographia XXIV). 

14 Z. Tob o] k a, Politicke dejiny ceskoslo1:enskeho narada od r. 1848 aź do
dnesni doby, t. I, Praha 1932, s. 113. 

15 J. Pu r s, Die Aufhebung der Hi.irigkeit und clie Grundentlastung in den 
bohmischen Liindern {Deuxieme conference internationale d'histoire economique, 
Aix-en-Provence 1962, Vol. II: Moyen Age et temps modernes, Paris 196'5, s. 247-

256). 
16 Wśród wydanych przez F. Roubika 580 chłopskich petycji, skierowanych do 

.Komisji Narodowej w Pradze, tylko 9 występuje o zniesienie ciężarów bez od
szkodowania. 

17 J. Ka be s, Pocatki hospodcifskych spolku L' i5cchcich IS48-1855 (Casopis 
pro dej iny venkova, cyt. dalej: C:DV, 23, 1936, s. 13.5-143). 

is Tamże, s. 141�!42. 
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związków. Powstały one w 1848 r. i jednoczyły czeskich chłopów, nie 
dopuszczając do swych szeregów obszarników z terenu Czech 19

• 

Pod przewodem tzw. konserwatywnej wielkiej własności ziemskiej, 
katolickiej i narodowo obojętnej części szlachty z Czech, nastawionej 
na uzyskanie autonomii krajowej 20

, Towarzystwo Patriotyczno-Gospo
darcze jako prywatne zrzeszenie przeciwstawiało się - i to skutecz
nie - również w erze Bacha tendencjom organizacyjnym o charakterze 
centralistycznym 21

• Co najmniej od tego czasu Towarzystwo, zdomino
wane przez obszarnictwo, mogło wywierać pewien wpływ na chłopstwo 
tkwiące nadal głęboko w tradycjach patriotyzmu krajowego. Dopływ 
czeskiego elementu chłopskiego do związków rolniczych hamowała oko
liczność, że w obradach, zarówno centrali praskiej, jak i filii powiato
wych, dominował język niemiecki 22

• Większa liczba czeskich chłopów 
stała się członkami Towarzystwa - w zamian za stosunkowo wysoką 
składkę roczną 10 guldenów - dopiero wtedy, gdy filie powiatowe i ich 
sekcje okręgowe wprowadziły dwujęzyczny system obrad. Ta tendencja 
zaczęła w coraz większym stopniu torować sobie drogę pod koniec lat 
pięćdziesiątych �3

• 

,W pierwszym dziesięcioleciu swego ·istnienia organizacje powiatowe 
i okręgowe Towarzystwa były pewnego rodzaju klubami notablów mało
miasteczkowych. Zdominowane przez wielkich właścicieli ziemskich, 
zrzeszały grupę aktywnych zarządców majątków, urzędników domen, 
dzierżawców, nauczycieli przedmiotów z zakresu gospodarki rolnej i pew
ną liczbę chłopów. Ci ostatni - rekrutujący się w latach pięćdziesią
tych z reguły z warstwy chłopów bogatych - stanowili poniżej 200/o 
członków 2'. Do największych filii powiatowych należało Pilzno (ponad
1000 członków) i Mlada Boleslav {930). Na początku lat sześćdziesiątych 
Towarzystwo Patriotyczno-Gospodarcze liczyło niespełna 9 tys. człon
ków 25

• 

III 

Czeski ruch narodowy rozwijał się od 1860 r. równolegle z podej
mowanymi przez rząd austriacki pierwszymi próbami konstytucyjnymi. 

19 F. Ku t n ar, Pokusy o socialne poHtickou aktivitu rolnictva v Cechdch 
za Bachova absolutismu (Sbornik historicky, cyt. dalej: SH, 18, 1971, s. 71-84).

20 A. Mayer, Die nationa!en und sozia[en Verhiiltnisse im bohmischen Adel 

und Grossgrundbesitz (Cechische Revue, 2, 1908, s. 339-358, 442-451, 509-523, 

581-593).
21 Por. Fr. De y m, Vorschliige und Entwiirfe zur Vertretung und Fordenm[} 

der .4ckerbau-lnteressen in Osterreich, \Vien 1851 
22 Gorner, op. cit., s. 71. 
23 Kut n ar, op. cit., s. 77-78. 
" Wyjątek stanowił związek rolniczy w Louny. Tutaj na 88 członków było 

42 bogatych chłopów. Por. Ka be s, op. cit., s. 141-142.
2s V o 1 f, op. cit., s. 32. 
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Ruch ten, mający postępowy program polityczny 2
\ zdołał w ciągu nie

całych dziesięciu lat zmobilizować duże odłamy chłopstwa do walki 
o czeskie prawo państwowe oraz odpowiednią reprezentację narodu cze
skiego w sejmie prask�m i wiedeńskiej Radzie Państwa 27• Częściowe
zaangażowanie chłopstwa w aktualne problemy życia narodowego i po
litycznego splotło się w wieloraki sposób z nową fazą rozwojową orga
nizacji rolniczych.

Osłabienie presji ze strony państwowego aparatu władzy umożliv,:iło 
już na początku lat sześćdziesiątych kilku towarzystwom rolniczym, np. 
w Mlada Boleslav, Hradec Kra.love, Caslav, Kutna Hora i Pardubice, 
rozszerzenie zakresu swojej działalności na sprawy polityczne 29• Bar
dziej liberalne postępowanie przy udzielaniu urzędowych zezwoleń na 
tworzenie związków doprowadziło w Czechach do szybkiej rozbudowy 
nie tylko rolniczych, ale wszelkich niepolitycznych organizacji, zwłasz
cza czeskich. Szybciej przy tym wzrastała w latach 1860--1870 liczba 
organizacji nierolniczych. Ilościowo największy przyrost zanotowały na
rodowe stowarzyszenia Sokoła i śpiewacze Hlahola 29•

Wolniejszy stosunkowo rozwój sieci organizacji rolniczych pozv.:ala 
wnioskować, że w tym wypadku ...:_ chociaż również posługiwano się 
argumentacją narodową - mniej wyraźna była potrzeba rozgraniczenia 
i jednoczenia się według kryteriów narodowych. Świadczy o tym cho
ciażby fakt, że w organizacjach o zdecydowanie ekspansywnym narodo
wo-czeskim obliczu (Sokół, Związki Kresowe), nie było prawie lub na
wet wcale chłopów 10• 

W latach 1860-1880 szybciej wzrastała liczba czeskich organizacji 
rolniczych w rejonach Czech środlrnwych, stanowiących centrum prze
mysłu rolnego, o wysokim stopniu zaawansowania rozwoju kapitalizmu 
w rolnictwie, niż w okręgach zacofanych 11

• Jest to pierwsza wskazówka 
odnośnie do topografii ruchu narodowego czeskich chłopów, którego te
rytorialny zasięg w latach 1868-1871 może być dokładniej określony 
w powiązaniu z tzw. taborami. 

Ruch „taborów" � nazwa pochodzi od husyckich obozów wojsko
wych i umocnionych placów - zmobilizował w latach 1868-1871 na 

t� V. Ur fus, Cesk(J stcitopravni program na rozhrni Zet 1860-1861 a jeho 

icleoi:e sloźky (Pravnehistoricke studie, cyt. dalej: PHS, 8, 1962, s. 127-172). 
27 J. V o 1 f, Z pameti stareho ceskeho sedlcika. Kus selske historie z 2. po

l01.:iny 19. stoleti, Hradec Kralove 1932. 
28 Por. V. Z ap Ie ta I, Rudolf kniźe Thurn-'J'axis, Brno 1933; V. K a·b es,

Pocatky vefejne ćinnosti Alfonse $tastneho (CDV, 21, 1924, s. 120-129). 
i9 „Statistische Monatsschrift", B, 1882, s. 199. 
IO W 1868 r. na 397-3 członków ekspozytur wiejskich praskiego Centralnego 

Związku Sokoła było zaledwie 300 chłopów. Por. Pi'ehled ceskoslovenskych diijin, 
t. I, ·cz. II, Praha 1960, s. 223.

'1 Zprciva o ćinnosti zemedelske rady podana koncern roku 1882, Praha i882,
s. 11,
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terenie Czech, l\:loraw i śląska prawie 900 tys. ludzi na masowych zgro
madzeniach ludowych. Odby\.vały się one w miejscach związanych le
gendą lub historią z ruchem husyckim, np. na górach Rip, Oreb, Kank, 
na Blaniku, na Polu Zizki koło Pribyslavia i w starej twierdzy Kune
ticka Hora 3

i. W tych narodowych demonstracjach uczestniczyli przede 
wszystkim chłopi, dalej drobni rzemieślnicy, czeladnicy, inteligencja ma
łomiasteczkowa i w małym stopniu robotnicy 33

. Polityczno-narodowe po
stulaty, wysuwane na „taborach", dotyczyły realizacji czeskiego prawa 
państwowego, przede wszystkim w aspekcie autonomicznego ustawo
dawstwa podatkowego. Żądanie demokratyzacji cenrnsowego prawa wy
borczego, często także wprowadzenia głosowania powszechnego - choć 
nie równego - uzasadniano na „taborach" głównie niedostateczną re
prezentacją polityczną gmin wiejskich. a więc przede wszystkim chłop
st\va 31

. Żądania językowe, w szczególności równouprawnienia czeskie
go z niemieckim w urzędach, wysuwano na masowych zebraniach rzad
ko, a nigdy jako postulat pierwszoplanowy ss_ 

Udział niemieckich chłopów w „taborach", organizowanych tylko na 
obszarach zwartego czeskiego osiedlenia. oraz podkreślana na wiecach 
z naciskiem przez wszystkich czeskich mówców idea „narodu czeskie
go" (bomischcn Nation) dowodzą niezbicie, że u schyłku lat sześćdzie
siątych ludność wiejska Czech nadal rozumowała kategoriami tradycyj
nego patriotyzmu krajowego 311, 

Bliższa ob:,crwacja terenu, na którym odbywały się „tabory", po
zwalała na ustalenie następujących cech charakterystycznych: 

1. Granice obszaru Czech, gdzie odbywały się „tabory", pokrywały
się na ogół z granicami regionu intensywnej gospodarki rolnej 37, której 
wysoki stopień rozwoju był uwarunkowany koncentracją przemysłu rol
nego, zwłaszcza cukrowni. Cały objęty procesem odrodzenia narodowe
go teren, którego rdzeń stanowiła niecka czeska, wyprzedzał znacznie 
pozostałe części kraju w dziedzinie modernizacji gospodarki rolnej 38• 

2. Na terenach intensywnej gospodarki rolnej ludność wiejska miała
znacznie lepsze warunki kontaktowania się. Zarówno sieć organjzacji 
rolniczych, jak i sieć dróg i linii kolejowych były tu znacznie lepiej roz
winięte niż np. na peryferiach południowych i południowo-wschodnich 

•� J. Pu r ś, Tó.bory 'L' ceskych zemich 1868-1871 (Ćeskoslovensk5' casopis

historicky, cyt. dalej: (:SCH, 6, 1958, s. 234-'266, 446-470, 661-690). 
a.i Tamże, s. 240, 666, 670, 680. 
�, ,.Narodni listy", 11 V 1868. 
ss Pu r s, Tó.bory ... , passim.

ł� Tamże, s. 24;3_ 

" Tamże, s. 250, 671. 
H Statni ustfeni archiv Praha. ZR/C 1887-1904. Zprava zemedelskeho vyboru 

o do,;;n·adnich vS·stedcich proti panujici hospodarske krisi podniknutj-ch. 
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Czech. Na tych ostatnich w czasach „taborów" brak było jakichkolwiek 
przejawów odrodzenia narodowego 80• 

3. Proces rozbudowy przemysłu rolnego, który pod koniec lat sześć
dziesiątych osiągnął przejściowo swój punkt szczytowy, przebiegał na 
środkowoczeskim obszarze pod mobilizującym hasłem „patriotyzmu go
spodarczego", co dla czeskiej ludności wiejskiej było, zarówno w sensie 
ekonomicznym jak i narodowym, czynnikiem stymulującym o pierwszo
rzędnym znaczeniu 40

• 

4. · Rzecznikami i grupą wiodącą ruchu chłopskiego w ramach „tabo
rÓ\\··" byli bogaci chłopi, społecznie bardzo aktywni drobni kapitaliści 
wiejscy, którzy opanowali strategiczne pozycje na ·wsi. Z ich szeregów 
\,\·ywodzili się akcjonariusze i członkowie zarządów chłopskich cukrowni 
i fabryk nawozów sztucznych, kierownicy rolniczych instytucji kredy
to\vych, przewodniczący organizacji rolniczych, starostowie gmin i okrę-
gów, a także posłowie chłopscy do sejmu 4

'. 

5. Liczne przykłady świadczą o tym, że awans społeczny chłopstwa
na obszarze środkowoczeskim i jego przejście w szeregi przemysłowego 
mieszczaństwa nie zmieniły w niczym jego postawy narodowej 42• Za
sługuje to na uwagę, ponieważ awans społeczny z warstwy czeskiego 
chło-pstwa w szeregi niemieckiego w tym czasie w przeważającym stopniu 
mieszczaństwa i burżuazji prowadził z reguły do asymilacji, tj. zniem
czenia przybyszów 41• 

Przytoczone powyżej cechy charakterystyczne świadczą o tym, że 
,v tej fazie ruchu chłopskiego - biorąc pod uwagę tylko ludność cze
ską - optymalne moźliwości kontaktów społecznych i stosunkowo wy
soki stopień zaawansowania przemysłu rolnego były koniecznymi wa
runkami upowszechniania się patriotycznych postaw wśród chłopstwa. 
Gdzie brakowało tych czynników - jak przede wszystkim w Czechach 
południowych - tam nie widać przejawów ruchu narodowo-patriotycz
nego na wsi tt. 

a9 Rozmieszczenie związków rolniczych zob. A. Bo c h da 1 e k, Volstandiger

Beamtenschematismus der Land- und Forstwirtschaft und landwirtschaftlichen In

dustrie im Konigreiche Bohmen, Frag 1870, s. 345 in.; sieci drogowej i kolejowej

pisze raport cytowany w odsyłaczu 38. 
to V. Nek va si 1, 1868-1928, Praha 1928, s. 13-14. 
H J. N o z i ć ka, Jan Anatonin Prokupek. Apo!tol hospodarskeho pokroku

a na rodni svornosti, Praha 1939. 
4� Zob. krótką biografię czeskiego przemysłowca Józefa Machaćka (,,Sveto

zor", 4, 1870, s. 123-125). 
n P. Hors ka-V r bo va, Kapitalistickci industralizace a stfedoevropskci spo

lećnost, Praha 1970, s. 70. 
H Ogólnie o związku międz.y uprzemysłowieniem, kapitalistyczną przebudową

rolnictwa i ruchem narodowym na przykładzie Czech por. O. Bauer, Die Na

tionalitiitenfrage und die Sozialdemokratie, Wien 1924, s. 298-299. 
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IV 

W 1872 r. Towarzystwo Patriotyczno-Gospodarcze zostało rozwiązane 
z powodu uprawiania „agitacji politycznej". W niespełna rok później po
wołano do życia Radę Kultury Rolnej w Królestwie Czeskim (Landes
kulturrat fur das Konigreich Bohmen) 45

• 24 członków Rady mianowali
monarcha i minister skarbu. Mając status centralnego urzędu państwo
wego, Rada była ciałem doradczym i opiniodawczym dla rządu i mini

sterstwa rolnictwa jako publiczne zrzeszenie reprezentujące interesy rol
nictwa 46

• Organizacje rolnicze nie miały w Radzie ani swych przedsta
wicieli, ani też prawa głosu i mogły zwracać się do niej tylko w formie 
pisemnych petycji 47• 

Kiedy w 1874/75 r. wybuchł ogólnoeuropejski kryzys rolny, pierwsze 
w Czechach przystąpiły do akcji czeskie związki rolnicze i konserwa
tywni obszarnicy 48

• Zorganizowany przez nich ruch rolniczy zarzucał Ra
dzie Kultury Rolnej niedostateczne reprezentowanie interesów rolnict
wa 49

• Obszarników i chłopów czeskich łączyło początkowo hasło .. od
państwowienia" Rady 50• Związki rolnicze domagały się ponadto przyzna
nia im odpowiedniej reprezentacji w kierownictwie Rady i przeobraże
nia tejże w zdolną do efektywnego działania, mającą poparcie rzesz 
chłopskich, branżową reprezentację interesów rolnictwa si_ Konserwa
tywna wielka własność ziemska, opowiadająca się za przyznaniem kra
jowi autonomii, uważała się za powołaną do pośredniczenia między obu 
narodowościami. Toteż nie zaniedbała niczego, aby przyciągnąć organi
zacje rolnicze do ruchu agrarnego, który początkowo obejmował tylko 
rejon Czech środkowych 52

• Rezultatem tych zabiegów były oba wielkie 
kongresy agrarne, obradujące w Pradze w lecie 1879 r.; 60 czeskich i 20 
niemieckich delegatów, reprezentujących związki rolnicze, debatowało 
na nich nad sprawą reorganizacji reprezentacji interesów rolnictwa 
w Czechach 53

• 

Obok kontrowersji wokół spraw polityki agrarnej powstały rozmce 
zdań na temat samej organizacji reprezentacji interesów rolnictwa: czy 
opierając się na zasadzie autonomii krajowej, czy też centralizmu pań
stwowego. W tej kwestii zarysowały się dwie postawy. Delegaci nie-

•5 J. Gorner, Ceskci zemediUskci rada (SAP, 7, 1957, s. 186-212).
•u Tamże, s. 187, 205.
4, Stenograficke zcipisky o sh:romciidenicli zemedeLskiJch spolkii. krciiorstd 

Ceskeho odbyvanych clne 2:!. ki:etna a 22. ćerrna 1879 v Praze, Praha 1879, s. 72. 
46 J. N o z i ć ka, Poćcitky rolnickeho spolcorani (Ć:DV, 26, 1939, s. 30-,i2, 

82-91).
4i „Hospodafsky list", 20 II 1879.
50 „Vaterland", 12 VI "1875.
61 „Ceskoslovansky list hospodafsky", 5 VII 1876.
•� N o i icka, Poccitky ... , s. 39.

sa Stenograficke :::cipisky ... , s. 103 i nn.; ,,Hospodai'sky list", l III 1879.
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mieccy i liberalna szlachta „wierna konstytucji" opowiedzieli się za po
wołaniem do życia centralnej Izby Rolniczej z przymusem członkostwa 
i politycznym mandatem w sejmie. Natomiast delegaci czeskich organi
zacji rolniczych oraz zwolennicy czeskiego prawa państwowego spośród 
wielkich właścicieli ziemskich obstawali przy koncepcji organizacji opar
tej na zasadach autonomii krajowej 54. Propozycje niemieckie w znacznie 
większym stopniu niż te strony przeciwnej uwzględniały chłopskie po
stulaty szerokiego przedstawicielstwa organizacji rolniczych w kierow
niczych organach reprezentacji interesów rolnictwa. Posługując się przy
nętą autonomii krajowej, katoliccy magnaci zdołali pozyskać sobie cze
skich delegatów, tylko w niewielkim stopniu uwzględniając jednak te 
ich postulaty 55

• 

W rezultacie wynegocjowanego kompromisu zmieniono statut zreor
ganizowanej Rady Kultury Rolnej, wprowadzając do niego kilka po
stanowień o charakterze autonomii krajowej. Okręgowym organizacjom 
rolniczym przyznano również prawo wysyłania po jednym delegacie na 
walne zebrania Rady 56• Takie rozwiązanie nie zyskało trwałej akceptacji 
ani strony czeskiej, ani niemieckiej 57

• Antyliberalnej, nawiązujące} do 
przedkapitalistycznych i przedindustrialnych struktur, reformie rolnej ga
binetu Taaffe'a (1879�1893) towarzyszyła zmiana statutu Rady Kultury 
Rolnej. To ostatnie należy uważać za próbę ultrareakcyjnych obszarni
ków czeskich ujęcia ruchu chłopskiego w karby korporacji agrarnych 
zorganizowanych na neostanową modlę i ograniczenia do minimum cb!op
skich aspiracji do politycznego współdecydowania 58

• 

Już w 1883 r. podjęto na nowo krytykę wytycznych organizacyj
nych Rady Kultury Rolnej. W warunkach zaostrzającego się kryzysu :rol
nego organizacje rolnicze - głównie z peryferyjnie położonych rejonów 
Czech zasiedlonych przez ludność niemiecką oraz z zacofanych pod wzglę
dem rozwoju gospodarki rolnej połaci kraju - wysunęły żądania ściślej
szej integracji całego systemu organizacyjnego, jak również utworzenia 
związków rejonowych 59

. Natomiast wielkoobszarnicza klika, kierująca 

54 Stenograficke zcipisky ... , s. 11, 63 i nn., 90.

5s Tamże, s. 22-23, 24, 27, 41. 
56 Statni ustredni archiv Praha. ZR/C 1881-1886, nr 1852/1881.
57 „Hospodarsky list", 29 II 1880; Stenograficke zapisky ... , s. 78.
58 Na taką intencję wskazuje nie tylko statut zreorganizowanej Rady Ku,1.ury 

Rolniczej, ale również ostro krytykowane przez czeskich przywódców ch!op,kich 
statuty zreorganizowanego także w latach osiemdziesiątych Centralnego Zjedno
czenia Gospodarczego dla Czech (por. ,,Na.rodni listy", 19 VII 1887; ,,Hospod2fske 
narodnl noviny", 15 VIII 1887). 

59 Statni ustrednf archiv Praha. ZR/C LVC nr 1505 i 2130/1883. Berich: des
Landeskultur-Ausschusses an den Landeskulturrath fi.ir das Konigreich Bohmen 
iiber die vom Budweiser und Podersamer land- und forstwirtschaftlichen Be
zirksvereine angeregte Reform des landw. Vereinswesens. 
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Racią. prowadziła politykę dezintegracji, opowiadając się za nieograni
czon� autonomią nawet najmniejszego związku rolniczego ·•0• 

Próbę umocnienia stanu organizacyjnego, który poszczególne związki 
rolnicze pozostawiał w lokalne.i izolacji, a tym samym sprzyjał utrzy
my\,·aniu sic: postaw tradycjonalistycznych (zob. niżej), należy rozpatry
wać w związku z programem agrarno-politycznym Rady Kultury Rolnej. 
Taki stan rzeczy miał służyć utrwalaniu tradycyjnych struktur własnoś
ciowych w rolnictwie. W związku z kryzysem agrarnego liberalizmu Rada 
proponowała naste;pujące środki. zaradcze: zniesienie wolności podziału 
gruntu, tworzenie chłopskich fideikomisów, włości· rentowych, zastoso
wanie restry kej i kredytowych Gl. Przez stosowanie tej strategii hamo
wania gospodarczych i społecznych procesów rozwojowych w rolnictwie 
konserwatywna wielka własność ziemska w Czechach zapędziła - wbrew 
swe.1 woli - czeskie chłopstwo ostatecznie do obozu narodowego. 

Szczególnie zamierzone wprowadzenie prawa spadkowego podsyciło 
narodowo-czeskie urazy. Mając poparcie Partii Narodowo-Wolnomyślnej 
(Na.rodni strana svobodomyslna), tzw. młodoczechów, którzy w czeskim 
chłopstwie widzieli bazę społeczną „narodowej" gospodarki �2

, bogate 
chłopstwo Czech środkowych rozpętało masową kampanię przeciwko pla
nowanej ustawie, ograniczającej swobodę podziału gospodarstw chłop
skich. Organizatorzy kampanii uznali ustawę (weszła w życie w 1889 r.) 
za posunięci0 podyktowane niemieckimi wzglądami no.rodowymi. Ich zda
niem. celem jej było zahamowanie czeskiej ekspansji gospodarczej "1

. 

Idea narodowej walki o ziemię spotkała się w Czechach środkowych 
z takim oddźwiękiem, że czeska Partia Narodowa (Na.rodni strana), tzw. 
staroczesi, mogła w niej później widzieć je„dną z głównych przyczyn zwy
cięsrn:a liberalnych· młodoczechów w wyborach do sejmu czeskiego w le
cie 1889 r. ,;t 

.Jeszcze gwałtowniejsze reakcje narodowe wywołały posunięcia w dzie
dzinie kultury, towarzyszące konserwatywnej reformie rolnej. Absolut
ny rekord frekwencji zanotowały organizowane przez działaczy czeskie
go ruchu chłopskiego w latach osiemdziesiątych narodowe wiece prote
stacyjne. Występowano przeciwko rekatolizacji szkolnictwa ludowego. 
Pomysł ten zrodził się w środowisku niemieckich obszarników rejonu 
alpeiskiego i znalazł gorliwych propagatorów wśród magnatów katolic
kich w Czechach G'. Radykalny nacjonalizm czeskich chłopów, który spro-

"0 Statni ustfedni archiv Praha. ZR/C LVC nr 2131/1883. Rundschreiben an 
die geehrten landwirtschaftlichen Vereine vom 28 Juli 1883. 

"' Statni ustfedni archiv Praha. ZR/(: LVC 1880-1886, nr 2254!1884; ZR.'C 

1887-1904, nr 1232/1889. 
,:� ,,;-,,J'arodni listy", :n V 1886. 

SS Statni ustfedni archiv Praha. PM 1881-1890 8/5.'22/l, nr 1412/1837. 
;, .J. Gruber. C. Horace k [wyd.]. Albin Braf. 2:ivot a dilo, t. III. Pra

ha l'.12:3, s. 11. 

n To bo I ka, Po!iticke cłiijin y ... , t. III, s. 114 in.
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wakowała planowana reforma szkolna';\ tkwił głęboko swymi korze

niami w społeczno-kulturalnych tradycjach. Drzemiące w środowisku 
\\·iejskim od czasów kontrreformacji antykatolickie nastroje ujawniły się 
po raz pienvszy w buntach chłopskich XVIII w. ,;, Czeskie gminy prote
stanckie, które pO\vstały w Czechach po józefińskim patencie tolerancyj
nym z 1781 r., były równocześnie nosicielkami kryptonarodowej świa
domości. Rzecz znamienna, że powstały one tam, gdzie w XIX w. znaj
dO\\·ało się centrum czeskiego ruchu chłopskiego: w „Podfipsko" na pół
noc od Pragi, w dolinie Łaby i u podnóża Gór Olbrzymich �8

• 

Radykalizacja narodowa czeskiego chłopstwa w latach osiemdziesią

tych - biorąc pod uwagę jego rozwój organizacyjny i polityczny -
stanowiła pewną anomalię. Oto tradycyjne formy organizacji rolniczych 
straciły stopniowo swą siłę integrującą, zanim zdołały wykształcić się 
nowe, skuteczne wzory organizacyjne. W lipcu 1884 r. - w wyniku re
wizJi kompromisu z 1879 r. - Rada Kultury Rolnej stała się insty

tucją krajowej autonomii; wtedy też wystąpili z niej delegaci niemiec
cy ,,i_ \V miarę coraz wyraźniejszego politycznego, gospodarczego i naro
dO\\·ego odseparowywania się wielkiej własności ziemskiej Rada Kul
tury Rolnej traciła, również dla czeskiego chłopstwa, znaczenie jako 
reprezentacja interesów rolnictwa 10

• W równym stopniu dotyczyło to 
ponad 500 organizacji rolniczych, które w połowie lat osiemdziesiątych 
zrzeszały 10-12°/o chłopów czeskich 71• Pod przemożnym wpływem no
tabli wiejskich i małomiasteczkowych organizacje rolnicze przeci wsta
\\·iały się żądaniom chłopów, aby cały system związków agrarnych na
sta wił się na realizację polityki reprezentowania wspólnych interesów 
rolnictwa 7!_ Z punktu widzenia chłopstwa, w warunkach nasilającego sh; 
kryzysu, organizacje rolnicze nie zapewniały mu należytej reprezentacji 
interesów zawodowych, ponieważ nadal trzymały się dawno przeżytych 
koncepcji wczesnoliberalnych (oświata rolnicza i poradnictwo fachowe) 
i pojmowały rzeczywistość jako coś „apolitycznego" 71• 

,;4 „Melnican", 18 I 1880; ,,Podi'ipan", 23 III 188:3; Statni ustfodni archiv Pra
ha, PM 1881-1890 8/5/22/1, nr 7252/1884. 

47 .J. Petr a ń, Poddanskci hnuti i; ceskych zemich v 18. stoleti jako stfedo

et·r0psky typ (Slovanske historicke studie, ./l, 1971, s. 9-39). 
48 Ceska. politika, t. I, Praha 1906, s. 673. 
6• ,,Melnican", .3 VIII '1884; Landtagsvorlage nr 116/1884, Erlauternde Bemer

k,;:1gen zu den Gesetz-Entwurfe Betreffend die Zusammensetzung und den Wir
ki.;:1gskreis des Landeskulturrates for Bohmen (Druck XXXIII).

,o Statni ustredni archiv Praha. ZR/C LVC nr 2420/1884. 
:i Dane zaczerpnięte z: Beitriige zur Geschichte der Lancłescultur des Kónig

TC'!Ches Bohmen im Jahrhunciert 1791-1891, Prag 1891, s. 88. 
7� Tego rodzaju cele obce były wielu organizacjom rolniczym, które w la

tach osiemdziesiątych najwięcej uwagi poświęcały podtrzymywaniu stosunków 
towarzyskich między chłopami. Zob. Zprcii:a o cinnosti zemiicłelske rady pro kra
!Ol'St i·i Ceske v race 1886, Praha 1886, s. 66. 

1s Stenograficke zcipisky.,., s. 12 i n. 
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Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy było skoncentrowanie 
się (od 1885 r.) ruchu chłopskiego rejonu Czech, środkowych na szukaniu 
oparcia w czeskich partiach mieszczańskich i wysuwaniu własnych kan
dydatów w wyborach do sejmu i Rady Państwa 14. Zarówno konserwaty\v
ni staroczesi, jak i liberalni młodoczesi w równym stopniu przeciwstawi
li się gwałtownie tym poczynaniom; potępiali oni klasowość wytycznych 
programowych ruchu chłopskiego jako zdradę „jedności narodowej" czc·
skiego społeczeństwa 75• 

Nie będziemy szczegółowo śledzić przewlekłych sporów, w których 
trakcie ruch chłopski (spełniając rolq jakby bazy narodowej) ograniczał 
się początkowo do akceptowania poczynań czeskich partii politycznych. 
później zaś doprowadził do uznania przez nie swoich partykularnych, go
spodarczych i politycznych interesów 7,;. Na dwa lata przed wyborami
sejmowymi 1889 r., gdy okazało się, że ruch chłopski, który tymczasem 
zaczął opanowywać tereny poza Czechami środkowymi, zmienił orien
tację na narodowoliberalną i radykalną młodoczechów 77• Nie powiodły 
się próby staroczechów i konserwatywnych obszarników przeciwdziałania 
tej tendencji przez utworzenie dwujęzycznej organizacji pod nazwą Cen
tralne Towarzystwo Gospodarcze dla Czech CO'stredni hospodafaka spo
lecnost pro Cechy) 78• 

Zbliżeniu do partii młodoczeskiej towarzyszyło jednak usamodzielnia
niP się ruchu chłopskiego pod względem organizacyjnym i celowe dystan
sowanie się od partii politycznych. Począwszy od 1885 r., początkowo 
sporadycznie, później w coraz szybszym tempie, zaczęły powstawać klu
by polityczne, zwłaszcza w środkowych Czechach. Inicjatywa ich two
rzenia wychodziła ze środowiska wiejskiego, a ich członkami byli prze
ważnie chłopi. Funkcje kierownicze w tych klubach sprawowało bogate 
chłopstwo 79

• Mimo zasadniczej zgodności w zakresie założeń programo
wych kluby zachowały autonomię organizacyjną w stosunku do czeskich 
narodowych liberałów. Same kluby uważały się za „siłę napędową" mło
doczeskiej polityki narodowej i za „grupę nacisku", której zadaniem mia-

7
·
1 Statni ustredni archiv Praha, PM lSS l-1890 8/5/11/2, nr 3688/1889. 

n J. He id 1 er [wyd.], Pfispevky k Usta fi dra Frant. Lac!. Riegra, t. :r, 
Praha 1926, s. 192; ,,Na.rodni listy", 13 V 1885. 

76 Krótki przegląd tych spraw daje Tob o I ka, Politicke cłejiny, t. III/1, 
s. 266 in. 

n J. Ha\" ran e k, Die okonomische une! politische Lage cler Bauernschnft

in den bohmischen Liinclern in den letzten Jahrzehnten cłes 19. Jahrhuncie•rs 

(.Jahrbuch fi.ir Wirtschaftsgeschichte, cyt. dalej: JfWG, 1966/IJ, s. 96-136). 
1s „N arodni listy", 4 XI 1887. 
79 Statni ustfedni archiv Praha. PM 1881-1890 8/5.'22/1, nr 10672/1885, P::\IT 

174/1885, 182/1885, PM 1881-1890 8/1/15/1, nr 8463/1886, PM 1881-1890 8/5/15'2, 
nr 5824/1887, PM 1881�1890 8/5/22/3, nr 2952/1888, PM 1881-1890 8/5/15/2, :11· 
3297/1888. 
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ło być forsowanie interesów gospodarczych i politycznych chłopstwa na 
forum Partii Narodowo-Wolnomyślnej 80•

Czołowi przedstawiciele klubów politycznych, w szczególności bo
gaci chłopi V. Janda, H. Janda, i V. Kratochvil z „Podfipsko", wystąpili 
\\' 1888 r. publicznie z projektem założenia czeskiego związku chłopskie
go. Stanowczo odrzucali możliwość przyłączenia się chłopów niemiec
kich, zrzeszonych od 1886. r. w Niemieckim Centralnym Związku Rol
niczym (Deutscher Landwirtschaftlicher Zentralverband) 81

• Statuty po
wołanego do życia w Pradze w maju 1889 r. Zjednoczenia Wiejskiego 
Królestwa Czeskiego (Selska jednota pro kralovstvi Ceske) 82 wykluczały 
w praktyce członkostwo niemieckich chłopów oraz wielkich właścicieli 
i dzierżawców majątków 83

• Przyjmując zasadę indywidualnego człon
kostwa, statuty wyraźnie wypowiadały się przeciw członkostwu organi
zacji rolniczych; dążono natomiast do przeobrażenia klubów politycznych 
w ekspozytury Zjednoczenia Wiejskiego 8\

Sojusz wyborczy Zjednoczenia Wiejskiego (w którym prym wiedli 
bogaci chłopi z środkowoczeskich rejonów uprawy buraka) 85 z młodocze
chami zdecydował w wyborach lipcowych 1889 r. o ciężkiej klęsce w gmi
nach wiejskich staroczechów, konserwatywnych w sensie społecznym i to
lerancyjnych pod względem narodowym. Partia Narodowo-Wolnomyślna, 
posiadająca dotąd w sejmie zaledwie 6 miejsc z gmin wiejskich, zdo
była teraz na tym terenie 30 mandatów, podczas gdy konserwatyści stra
cili 25 z 43 dotychczasowych mandatów wiejskich 86• Prawie połowa, bo
14 mandatów wiejskich młodoczechów przypadło w udziale kandyda
tom chłopskim 87

• 

' Po politycznym trzęsieniu ziemi, jakim były wybory do sejmu 
1889 r. 88

, nadszedł ostateczny koniec ery staroczeskiej, kiedy to w wy
borach do R_�dy Państwa w marcu 1891 r. młodoczesi zdobyli wszystkie 
mandaty - zarówno w okręgach wiejskich jak i miejskich 89.

Błyskawiczny awans Partii Narodowo-Wolnomyślnej na pozycje po-

80 Statni ustfedni archiv Praha. PM 1881-1890 8/5/22/1, nr 10672/1885; ,,Na� 
rodni listy", l'7 XI 1885. 

81 „Melnican", 3 VIII 1886; ,,Boleslavan", 11, 14, 21, 28 I 1888. 
s2 „Na.rodni listy", 17 V 1889. 
88 „Selske noviny", 4 X 1889. 
8� Statni ustfedni archiv Praha. PM 1881-1890 8ł5/17/9, nr 5'109/1890. 
85 Statni ustfedni archiv Praha. PM 1881-1890 8/5/17/9, nr 1427/1890. 
ss „Cas", 6 VII 1889. 
87 „Na.rodni listy", 2, 3, VII 1889. 
88 Pod bezpośrednim wrażeniem wyborów sejmowych staroczeski polityk Kaizl 

tak pisał do Kramafa; ,,Wydarzenie to można by porównać do wrzucenia olbrzy
miego kamienia w sam środek naszego politycznego bagna" (zob. J. Ka i z I, 
Z meho zivota, t. II, Praha 1911, s. 551). 

sg „Cas", 7 III 1891. 
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litycznego jedynowładcy w czeskim społeczeństwie należy przypisać -_,.
pierwszym rzqdzie burzliwemu rozwojowi ruchu chłopskiego, który dla 
polityki młodoczeskiej stanowił do 1891 r. narodową siłę napędo\,·ą 
o pierwszorzędnym znaczeniu 90

• Zjawisku temu towarzyszyło nasilenie
się konfliktów narodowych w Czechach. Przejawem tego były np. rn.a
sowe wystąpienia narodowe Czechów w 1890 r. przeciwko pojednani�1
krajowemu 91

• 

Geograficzne rozmieszczenie klubów politycznych 02
, w których w la

tach osiemdziesiątych utwierdziła się instytucjonalnie świadomość na
rodowa czeskich chłopów, umożliwia - w 2G lat po „taborach" - po
nowną analizę struktury ruchu chłopskiego w . rejonach zamieszkanych 
przez ludność czeską. Nasuwają się tu następujące uwagi: 

1. Granice obszaru opanowanego przez kluby polityczne pokry\Yają
się na ogół, z nieznacznymi odchyleniami bez istotnego znaczenia, z gra
nicami terenu, na którym pod koniec lat sześćdziesiątych organizowano 
„tabory". Innymi słowy: poza terenem, na którym poprzednio dokona!o 
się odrodzenie narodowe ludności wiejskiej, nie ma w 20 lat później żad
nych - bądź tylko nieznaczne - przejawów narodowej, czy też nacjo
nalistycznej postawy wśród chłopów. 

2. Ruch narodowy nie objął zupełnie wsi południowych i południo
wo-zachodnich Czech. Do 1890 r. nie powstał na tym terenie ani jeden 
klub polityczny �a. 

3. Jeśli wziąć pod uwagę nie tylko rozwój rolnictwa, ale cały w ogó
le proces uprzemysłowienia, to okaże się, że kluby polityczne powstały 
wyłącznie w tych jednostkach administracyjnych Czech. w których od
setek zatrudnionych w l)rzemyśle wynosił 30�50°/o ogółu czynnych za
wodowo 94. W skali całego kraju odsetek zatrudnionych w przemyśle. dla
których język czeski był mową potoczną. wynosił niespełna 300/o ogółi.l 
zatrudnionych mówiących po czesku 05

• 

4. W latach osiemdziesiątych gęstość sieci organizacji rolniczych
i chłopskich kas pożyczkowych 0

" nie stanowiła już czynnika, który maż-

rn Z. Mik a, Alfons Stastny a rolnicke hnuti v 1. polodne dei·aclesatycrt lee 
minuleho stoLeti (Jihoćesl,y sbornik historicky, 37, 1968, s. 239-251). 

t1 Na temat „wiązanej z tym agitacji młodoczechów zob. Praeda o vyrorn<ini.
Venorano rsem poctiq1m Cechii.m, Praha 1890. 

12 Statni ustfcdni arc:hiv Praha. PM 8/5/15/2, nr 459-1/1888,
ts Nie biorąc pod uwagę miejscowości Domazlice, którą raczej należy zalicz:,ć

do Czech zachodnich. 
9� Obliczono na podstawie: J. Jod l, Zur Einteilung der Handels-und Geicer

bekammern in Bohmen, Prag 1882; L. Kar n i ko va, Vyroj obyrntelstra 1.· {:cs
kych zem/ch 175-1-191-1, Praha 1965; K. Be dna f, Rozmisteni prumyslu i· ces
kuch z em ich na poccitku 20. st olet i ( 1902), Praha 1970; V. K fe pe la ko Y a, 
Struktura a socialn[ postat·eni delnicke tficly i· Cechach 1906-1914, Praha 197-ł. 

<5 Oblic.::wnu na podstawie literatury podanej w przyp. 9-ł. 
'6 Rozmie�zt:zenie chłopskich kas pożyczkowych (rolnic:kć zalożny) zob.: La::cl

tagsvorJage nr 207/1884 {druk XCIV). 
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na by brać pod uwagę przy ustalaniu różnic regionalnych w powstawa
niu świadomości narodowei czeskiego chłopstwa. Przy tej gęstości sieci 
obu wymienionych wyżej form organizacyjnych obszary, gdzie nie było 
klubów politycznych, nie przejawiały żadnych oznak narodowo-politycz
nego odrodzenia chłopstwa. Odn::>siło się to np. do okolic Pisek, Czeskich 
Budziejowic i niektórych okręgów w Czechach wschodnich. 

5. Kluby polityczne były swego rodzaju grupami wypadowymi bur
żuazyjnego nacjonalizmu do małych i prowincjonalnych miast, których 
mieszkańcy byli wyraźnie w mniejszym stopniu uświadomieni narodo
wo. I tak np. w liczącym 13 tys. mieszkańców mieście Kutna Bora bogaci 
chłopi z okolicznych gmin powołali do życia w 1886 r. klub polityczny. 
Na przewodniczącego wybrano kmiecia Vyborny'ego, a w skład zarządu 
wchodziło jeszcze pięciu bogatych chłopów "1

. W sześciotysięcznym mieś
cie Roudnice miejscowym klubem kierował kmieć Kratochvil 98

• Kmieć 
Niklfeld stal na czele klubu p0litycznego, który obejmował swym za
sięgiem okręgi: Nemecki' Brod, Humpolec, Choteboi', Pi'ibyslav. Polna 
i Stoky 99

• Chłopi mieli również znaczny wpływ na rozwój klubów poli
tycznych \V Louny, Nove Benatky, Velim, Slan:;, i Mielnik 100. 

Bezpośrednie s<1siadowanie z sobą obszarów, na których chłopstwo 
przejawiało duży stopień świadomości narodowej (Czechy środkowe). z ta
kimi, gdzie jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych nie można było 
dostrzec na wsi żadnych jej oznak, wskazuje nr typową dla da\vnych 
społeczeństw rolniczych „segmentację" 101• Omówione powyżej cechy cha
rakterystyczne pozwalają na sprecyzowanie pytania, jakie były przy
czyny „narodO\vej segmentacji" czeskiej części społeczeństwa rolniczego 
Czech (Bbhmen). 

Za przyczyny sprawcze uświadomienia narodowego ..:hłopstwa należy 
uznać - jak już o tym wspomniano - stworzenie możli\vości kontak
tów społecznych przez organizacje rolnicze, chłopskie kasy pożyczkowe 
i spółdzielnie m_ Pod tym względem w latach osiemdziesiątych nie było 
już żadnyc� różnic między rejonami rolniczymi środkowych, południo
wych czy też południowo-zachodnich Czech: 

Pod względem stopnia uprzemysłowienia Czechy środkowe różniły 
się wyraźnie od Czech południowych. Jeszcze na przełomie stuleci po-

ti „Kolinske foty", 18 VIH 1886. 
(s „Narodni listy", 19 XII 1885. 
rn Tamże, 1 X 1888.
100 \V tej sprawie zob. urz�dowe raporty wymienione w przyp. 79. 
101 D. R u s che me y er, Partielle Modernisierung (Theorien de, ,oz:u:en 

Wandels, wyd. W. Z ap f, Koln-Berlin 1971, s. 382-396). 
102 Rozmieszczenie spółdzielni rolniczych w Czechach zob.: Statisticky preiilecl 

n stai:u a ćinnost:i zemedelskych druzstev s ceskou feći jednaci r krcilot·stt·i ćes

kem. Mimo clristrn Raiffeisenskci. Dle stavu koncem roku 1900, Praha 1901. ::\fożE
we było zrekonstruowanie stanu ze schyłku lat os1emdziesi4tych, pallieważ cyto
wane wydawnictv,;o podaje każdorazowo rok założenia spółdzielni. 
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łudnie było najsłabiej uprzemysłowione w całym Królestwie Czech 103. 

Konsekwencje takiego stanu rzeczy dla rolnictwa południowoczeskiego 
były oczywiste: słabe oddziaływanie rynku ze wzglc;du na brak ośrod
ków zbytu, stąd nikłość bodźców do wprowadzania ulepszeń, mała 
wydajność i niska dochodowość 104. W tych warunkach społeczna aktyw
ność chłopstw-a południowoczeskiego - nastawionego w przeważającej 
mierze na gospodark� samowystarczalną - była znacznie mniejsza niż 

w \1:ysoko rozwiniętych rolniczo Czechach środkowych !Os. Podczas gdy 
kryzys rolny zmobilizował w Czechach środkowych szerokie rzesze chłop
stwa, a wiece chłopskie gromadziły tysiące uczestników, podobne zgro
madzenia na południu kraju liczyły w najlepszym razie 200-250 uczest
ników, chociaż tam skutki kryzysu dały się jeszcze bardziej we znaki 10".

� arodowcj pasywności południowoczeskiego chłopstwa nie można jed
nak tłumaczyć wyłącznie niskim stopniem uprzemysłowienia 101• Na pew
no rolq decydującą grały tu przede wszystkim społeczno-kulturalne tra
dycje regionu: 

1. Cechą charakteryzującą ludność wiejską południowych Czech aż
do pierwszych dziesięcioleci XX w. był głęboko zakorzeniony katoli
cyzm, historyczna konsekwencja nadzwyczaj rygorystycznej w tej części 
kraju kontrreformacji 106• W południowych Czechach, podobnie jak na 
Morawach, katolicyzm stanowił w sposób oczywisty czynnik w najwięk
szym stopniu uodparniający ludność wiejską na oddziaływanie prądów 
narodowych 100•

2. W aktywnych narodowo Czechach środkowych istniały lokalne
struktury, które świadczyły wyraź.nie o decydującym wpływie specyficz
nych, społeczno-kulturalnych kryteriów wartości na powstawanie świa-

10s Be d n a f, op. cit., mapa VII. 
Ml :V1 a y c r, op. cit., s. 351-352. 
io5 Zob. w tej sprawie list południowoczeskiego przywódcy chłopskiego Stast

ny'ego do młodoczeskiego polityka E. Gregra z 12 IV 1884 (H. Tr a ub [wyd.]. 
Ze :!:irnta Alfonse Stastneho. Listy E. Gregrovi z !et 1870-1898, Praha 1928, s. 222). 

rn1 „Narcdni listy", 2 I 1889. 
i,n W tym względzie założenia interpretacyjne O. Bauera upraszczaj,) znacz

nie sprawę (zob. przyp. 44). 
:o� Na temat południowoczeskiego katolicyzmu zob.: W. Laden bauer, 

Das sociate Wirken der Katholischen Kirche in der Diocese Budweis-Konigreich 
Boh men, Wien 1899. W sprawie kontrreformacji w Czechach południowych zob.: 
K. Kr of ta, Pehled diijin selskeho stavu v Cechach a na Moravii, Prnha 1919,
s. 98. O zdecydowanie krytycznym nastawieniu Kościoła w Austrii do waśni na
rodowych w monarchii habsburskiej świadczy list pasterski synodu wiedeńskiego
z 1-; VI 1849 r., który określa narodowość jako pozostałości „po-gaństwa". Tekst
li,tu z,unieszczony w pracy; L. Gump 1 o w i cz, Das Recht der Natżonalitiżten
·unci Sprachen in Ósterreich-Ungarn, Innsbruck 1879, s. 8.

:o9 Por. cytowany w przyp. 11 opis Obr te la ruchu chłopskiego na Morawach.
Ostatnio o rozwoju organizacji rolniczych na tym terenie pisał A. V erb i k,
f'oi'arky ::emedi!lskych spałku na 1rlorave (Sbornik Malice Moranke, 89, 1970,
S. 226-252).
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domości narodowej ludności wiejskiej. Mogą o tym świadczyć dwa na
stępujące przykłady: 

a) Ludność wiejska w okręgu politycznym Kolin (w centrum prze
mysłu rolniczego, zaliczanym do najzamożniejszych regionów uprawy 
buraka w środkowych Czechach) trzymała się aż do lat dziewięćdziesią
tych z dala od ruchu narodowego na wsi. Kolin nie różnił się od aktyw
nych narodowo sąsiednich okręgów poziomem rozwoju rolnictwa czy 
przemysłu, ale tylko dominującą pozycją Kościoła katolickiego "0

• Je
dyny wyjątek w okręgu Kolin stanowiła gmina Velim, której ludność 
wiejska z dawna sympatyzówała z narodowym liberalizmem młodocze
chów ui. W Velimie założono w 1885 r. klub polityczny, którego kierow
nikiem został bogaty chłop i starosta Sokoła, Urbanek 112• 

b) Główny ośrodek narodowo-radykalnego ruchu chłopskiego w cen
tralnych Czechach stanowił okręg Roudnice w „Podfipsko". Jak na sto
sunki w tym rejonie, okręg Roudnice był najsłabiej uprzemysłowiony rn. 
Jeżeli mimo to narodowy ruch chłopski był tu tak silny, było to zwią
zane niewątpliwie z niezwykle żywymi tradycjami antykatolickimi, ma
nifestowanymi przy niezliczonych okazj.ach "\ 

3. Zdecydowanie tradycyjny sposób bycia mieszkańców Czech po
łudniowych i południowo-zachodnich powodował specyficzne reakcje na 
świeckie przemiany w dziedzinie gospodarki rolnej i stosunków społecz
nych, jak również na depresję rolną XIX w. W przeciwieństwie do Czech 
środkowych, gdzie sprawujące przywództwo bogate chłopstwo stosowało 
strategię przystosowywania się do warunków stworzonych przez przeobra
żenia strukturalne i kryzys us, w Czechach południowych umacniały się
.. tradycyjne więzi" i tendencje do samoizolacji, co utrudniało przenika
nie nowych idei. Od początku lat osiemdziesiątych można zaobserwować 
w południowych Czechach rozmaite przejawy sięgania do tradycji jako 
gwarancji tożsamości. I tak np. usiłowano organizować ruch chłopski 
biorąc za podstawę nie istniejące związki rolnicze czy też okręgi poli
tyczne, ale tzw. Prachiner Kreis, powołany do życia w 1751 r. w ramach 
stanowej reformy administracyjnej i zniesiony w 1848 r. 11G Taka kon
cepcja organizacyjna dowodzi, że w Czechach południowych w latach 

110 Pod :ldanickum pamcitnikem. Pocatky agrcirniho hnuti e ProkupkDl'e kraji, 
Kcilna Hora 1936, s. 43. 

t11 „Polilik", 3 IV 1883. 
"� Statni ustfcdni archiv Praha. PM 1881-1890 8/5/22/1, nr 10672/1885. 
,u Be dna f, op. cit., mapa VII. 
!U A. Sr b, Politicke dejiny naroda ceskeho od roku 1861 a.z do nastoupeni

n:inislerstva Badenova roku 189-5, Praha 1899, s. 616. 
m Por. w tej sprawie przedsięwzięcia kmiecia Prokupka w zakresie ekonomi

ki produkcji, przedstawione w pracy: N o z icka, Jan Antonin Prokupek ... , 
.i. 66-71, 169-172. 

11• Statni ustfedui arc.:hiv Praha. ZR/C: 1887-1904, nr 1738/1888, Ceska politi
ka. II/2 s. 352. 

2 - Sobótka 41Hl 
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osiemdziesiątych raczej umocniła się postawa charakteryzująca chłopski 
patriotyzm krajowy, ponieważ w skład „Prachiner Kreis" wchodziły 
znaczne obszary niemieckiego osadnictwa 11

7
. Partia młodoczeska próbo

wała - ze skromnym rezultatem - przełamać bierność narodową Czech 
południowych, przez tworzenie tzw. związków kresowych, które pro
wadziły agitację narodową kierowaną z Pragi. Do organizacji tego typu 
należało też założone w 1884 r. Poszumowskie Zjednoczenie Narodowe 

(Narodni jednota posumovska) )18• 

4. Liczącą się częścią składową segregacji regionalnej byli tzw. po
średnicy, których działalność można by nazwać „budowaniem mostó\v" 
między poszczególnymi rejonami Czech południowych. Oni też nawiąza
li kontakty z innymi odłamami czeskiej społeczności wiejskiej. Wędro\',·ni 
instruktorzy rolniczy nieprzypadkowo odgrywali w południowych Cze
chach dużą rolę. Jest rzeczą ciekawą, że podzielili się oni najpierw s\rnją 
wiedzą z wychowankami katolickiego seminarium w Czeskich Budzie-· 
jowicach 11°, którzy zadbali z kolei o przekazanie jej dalej. Nie chodziło 
oczywiście tylko o to, by zwiększyć efekty w sensie ilościowym. Przy
kład powyższy świadczy raczej o tym, że w południowych Czechach idee 
innowacji i modernizacji upowszechniano za pośrednictwem tradycyj
nych instytucji. przy zachowaniu i w zgodzie z typ8wą dla tego rejonu 
kraju „parafiańszczyzną" 120• 

LANDWIRTSCHAFTLICHE ORGANISATIONEN UND :SATIONALE 

WIEDERBELEBUNG IN DER TSCHECHEI 

vo,1 ENDE DES 18. JH. BIS zu DEN WAHLEN ZUM STAATSRAT 

IM JAHRE 1891 

Der Autor vermittclt die Entwicklung von landwirtschaftlichen Organi>a'.io
nen in der Tschechei im 19. Jh. Besondere Aufmerksamkeit wird der im 18 Jh. 
entstanden en Patriotisch-Wirtschaftlichen-Gesellschaft und ihrer Schwierigke:ten 
geschenkl. Gezeigt werden Wandlungen, die in dieser Gesellschaft Mitle df-, 19. 
Jh. zustande kamen, besouders in bezug auf ihren Einflussbereich. Dargeotellt 
wird die Durchbruchperiode in der Entwicklung der landwirtschaftlichen Orga:1i
sa tio nen in den sechziger Jahren des 19. Jh., dh. die Entstehung der Nationa;oe
wegung von tschechischen Bauern (die sog. ,,Tabory"). Naher charakter:siert 
wird diese Bewegung, und zwar ihr Programm sowie Kampf urn dessen Verw::-k-

u1 O. PI ach t, Lidnatost a spolecenskci. skladba ceskeho stó.tu v 16.-18. E:o
leti, Praha 1957, s. 284 i n. 

11s W sprawie opodatkowania tej organizacji zob. ,,Na.rodni listy", 19 VIII 
1884, 25 yn 1887; .,Hlas naroda", 15 VIII 1886. 

m Zprdra o cinnosti zemedelske rady pro kró.lovstri Ceske r race 1885. ?:a
ha 1886, s. 17. 

120 Na lemat reakcji organizacji o nastawieniu zachowawczym na przeoor«że
nia modernizacyjne zob. R lis che me y er, op. cit., s. 390 i n. Autor reprezen
tuje również pogląd, ż.c naciski modernizacyjne rac:zej umacniały początk</.vo 
rozproszkowanie (,,Schottenslrukturen") tych organizacji. 
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lichung. Hingewiesen wird dabei d,1rnuf, dal3 sich diese Bewegung auf lancl\\'irl

sl'.haftlich stark cntwickelten Gebicten und auf Gebictcn mit stark konzentricrter 

Landwirtschaftsindustrie entfaltete. Danach \Vird die Periode einer gewissen Un

terbindung dieser Bewegung und die Entstehung des Rates filr Landwirtschf�,k,1!

tur geschildert. Einc spatere Belebung der Bauernbewegung trug dank der j,mg

tschechischen Partei zum Wahlerfolg im Jahre 1889 bei. Der Autor weist de�it!ich 

daraufhin, dass die Bauernbe\vegung zu den entschcidcnden Faktoren die,e, Sie

ges zahltc. 




