
J. K o l e j k a ,  REVOLUČNÍ DĚLNICKÉ HNUTI NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 
1917-1921, SNPL 1957, s. 268.

W ostatnich latach ukazało się w Czechosłowacji szereg prac historycznych po
święconych okresowi pierwszej wojny światowej, powstaniu oraz początkom rozwoju 
iepubliki czechosłowackiej. Prace Z. Solla, J. Křižka i O. Řihy, J. Veselého, K. Gajana, 
V. Krále, D. Barty zajmują się przede wszystkim dziejami Czech, natomiast o Śląsku 
i Morawach wspominają tylko marginesowo. Lukę tę wypełnia w pewnym stopniu 
praca młodego berneńskiego historyka, Józefa Kolejki. Książka jest podsumowaniem 
kilkuletnich badań archiwalnych, których wyniki Autor częściowo ogłosił już wcześniej 
w kilku artykułach (zamieszczonych w „Časopisie Matice Moravské", 1953, nr 1-2 
i „Slezským Sbomiku", 1956, nr 1).

Większość węzłowych problemów ruchu robotniczego' na Morawach i Śląsku przed
stawił jednak J. Kolejka dopiero w dyskusji na powyższy temat, którą zorganizował 
Instytut Historyczny Cżechosłowackiej Akademii Nauk w Bernie w 1954 i 1955 r. Refe
rat przedstawiony tu przez J. Kolejkę, zamieszczony następnie w formie artykułu 
w „Časopisie Matice Moravské", 1956, nr 1-2, jest w zasadzie obszernym konspektem 
książki, która jest przedmiotem mojego omówienia L

W pięciu rozdziałach swej pracy Autor starał się rozwiązać następujące zagadnie
nia: czy istniała możliwość założenia podwalin pod budowę ustroju socjalistycznego 
w okresie powstawania CSR, dlaczego istniały wtedy tylko częściowo subiektywne 
warunki rewolucji, dlaczego partia komunistyczna (KPCz) powstała dopiero w 1921 r.

Przyjmując metodę indukcyjną, Autor starał się, w oparciu o materiał źródłowy 
odnoszący się do Moraw i Śląska, prześledzić te procesy, które były aktualne dla 
całego terytorium współczesnej Czechosłowacji.

Autor wykazuje, iż’ od początku XX stulecia zaistniała w zasadzie możliwość, aby 
klasa robotnicza doprowadziła walkę o prawa polityczne i ekonomiczne aż do osta
tecznej rozprawy z klasami panującymi w Austrii, a w końcu i z, własną burżuazją. 
Walka strajkowa i demonstracje uliczne w latach 1900-1914 w całej monarchii Habs
burgów, w tym także w Czechach, na Morawach i Śląsku, mówiły o rewolucyjnych 
nastrojach proletariatu. Od socjaldemokracji, która była jedyną partią robotniczą, za
leżało, w jakim stopniu wykorzysta te obiektywne warunki i do jakiego celu popro
wadzi robotników. Korzystną okolicznością dla prowadzenia akcji robotników była 
niewątpliwie masowość partii socjaldemokratycznej. W 1909 r. morawsko-śląska orga
nizacja czeskiej socjaldemokracji liczyła 20 tys. członków na z górą 400 tys. robotni
ków rozrzuconych w trzech głównych okręgach gospodarczych: 1. południowo-za
chodnim z centrum w Bemie, 2. środkowomorawskim z ośrodkiem w Ołomuńcu, 
później Prościejowie i Przerowie i 3. w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim.

Jednak dla partii socjaldemokratycznej walka o podwyżkę płac, o ubezpieczenie 
społeczne, o 8-godzinny dzień pracy, o wolność słowa i zgromadzeń, o powszechne 
prawo wyborcze itd. nie była stopniem przygotowawczym do rewolucyjnego obalenia 
istniejącego porządku politycznego. Socjaldemokracja chciała zdobyć władzę poli
tyczną jedynie drogą parlamentarną. Słabą pod względem teoretycznym i politycznym 
partię osłabiło jeszcze silnie w 1910 r. rozbicie szeregów socjaldemokracji na Mora
wach 1 Śląsku na ,,autonomistów,, i „centralistów", które wystąpiło w wyniku sporu 
o formy organizacji zawodowej robotników.

Nowa sytuacja wytworzyła się z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej. 
Już w trzecim roku wojny stosunki wewnętrzne (okropne warunki pracy, głód i in.)

1 Do września 1957 r. ukazały się dwie recenzje pracy J. Kolejki, a mianowicie: 
R. Kwaćka w dzienniku „Nova Svoboda" (z 21 V 1957) oraz J. Muski w centralnym 
organie KPCz. „Rude Prawo" (z 25 VII 1957).



oraz wpływ dwu rewolucji w Rosji, przede wszystkim rewolucji październikowej, do
prowadziły do powstania nastrojów radykalnych wśród robotników, głównie o cha
rakterze antywojennym Zewnętrznym wyrazem tych nastrojów był styczniowy strajk 
powszechny, 1 Maja oraz powszechny strajk 14 października 1918 r. Na fali nastrojów 
rewolucyjnych w dniu tym ogłoszono w wielu miejscowościach Śląska i Moraw re
publikę (miejscami republikę socjalistyczną), a mianowicie w Bernie, Prościejowie, Prze- 
rowie, Frýdku, Ostrawie, Blansku, Trzebieży, Koprzywniczy, Daczycach, zakładając tym 
faktem podstawy niepodległości państwowej (na 14 dni przed oficjalnym ogłoszeniem 
powstania CSR przez partie burżuazyjne). W miarę narastania nastrojów rewolucyjnych 
(od listopada 1917 r. poprzez r. 1918) coraz wyraźniej występował rozdźwięk między 
szeregowymi członkami a przywódcami Socjaldemokracji.

Zwolennicy radykalizmu zapoczątkowali walkę z oportunizmem w partii (J. Hý
beš, wytworzenie się grupy Smerala w szeregach „autonomistów", propagowanie przez 
„centralistów" akcji połączenia się z czeskimi komunistami w Rosji, krytyka „czerwo- 
no-zielonej" koalicji Tusara). Lewa opozycja zaczęła się skupiać, opanowując stopnio
wo takie czasopisma, jak: „Rovnost", „Jiskra", „Dělnický Denik", „Slovácko", „Pravda", 
„Moravský Kras", „Straž lidu".

„Młoda" lewica nie wykorzystała jednak w pełni nastrojów niezadowolenia wśród 
robotników, które po 28 X 1918 r. (dniu proklamowania CSR) przejawiały się głównie 
w przeciwdrożyźnianych demonstracjach. Pasywną postawę wykazała także w okresie 
interwencji czeskiej burżuazji przeciw węgierskiej republice rad.

Fala strajków na jesieni i w zimie z 1919/1920 r. wzmocniła nastroje rewolucyjne 
w socjaldemokracji. Pozycja prawicy osłabła szczególnie po generalnym strajku górni
ków w styczniu 1920 r. W okresie akcji przeciwdrożyźnianych (od zimy 1918/1919 r.) 
i demonstracji za zawarciem pokoju z Rosją Radziecką oraz przeciw dowozowi mate
riałów wojennych do Polski (lato 1920 r.) doszło do zakładania rad robotniczych.

Pierwszy etap powstania lewicy marksistowskiej zakończył się na Morawach 
z chwilą połączenia się „autonomistów" z „centralistami" w marcu 1919 r., a więc 
w okresie, gdy w sąsiednich państwach: Polsce, Niemczech, Austrii i Węgrzech, dzia
łały już partie komunistyczne. Na pierwszej oddzielnej konferencji „lewicy", zwołanej 
w grudniu 1919 r. w Pradze, ukonstytuowała się „lewica" jako „przejściowa samo
dzielna grupa w partii socjaldemokratycznej". Poważnym sukcesem lewicy był XIII 
Zjazd partii we wrześniu 1920 r., który wykazał, iż większość robotników na Morawach 
opowiada się za lewicą.

Potężny generalny strajk w grudniu 1920 r. przyspieszył proces ukształtowania się 
lewicy w odrębną partię. Mimo przełamania grudniowego strajku przez burżua?ję 
rewolucyjny proletariat nie został rozbity, o czym świadczą nowe strajki w Ołomuńcu, 
Blansku, Oslavanach, Ostrawie i Boguminie; liczba członków lewicy wzrastała i na 
początku 1921 r. liczyła na Morawach 70-80 tys. osób. Wyodrębnienie się lewicy 
w osobną partię zostało poprzedzone zwycięstwem rewolucjonistów w proletariackich 
organizacjach sportowych i zawodowych, które opowiedziały się za utworzeniem jedno
litej KPCz, zwłaszcza organizacje w okręgu ostrawskim i berneńskim, gdzie żyły 
jeszcze tradycje wspólnego działania czeskich, polskich i niemieckich robotników.

Kwietniowy zjazd w 1921 r. wszedł do historii jako zjazd konstytucyjny Czeskiej 
Partii Komunistycznej. Na zjeździie zjednoczeniowym w październiku 1921 r. połą
czyły się organizacje komunistyczne różnych narodowości na terenie republiki w jedno
litą partię KPCz.

W aneksach zamieszcza Autor 19 różnych odezw, rezolucji, artykułów i ulotek 
ilustrujących nastroje rewolucyjne wśród morawskiego i śląskiego proletariatu w la 
tach 1917-1921.



Przedstawiony na szerokim tle sytuacji w ruchu robotniczym proces radykalizacji 
proletariatu i proces kształtowania się lewicy socjalistycznej na Morawach i Śląsku 
nie jest jednak pełny, jak też niezupełnie można się zgodzić z wszystkimi tezami 
wysuniętymi przez Autora. Omawiając wpływy partii socjaldemokratycznej w poszcze
gólnych okręgach przemysłowych, Autor zbyt lakonicznie rozprawił się z wyjaśnie
niem słabości lewicy w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (s. 145). Ogólnikowe stwier
dzenie, iż tutaj przewaga wpływów prawicy była uwarunkowana sporem narodowościo
wym o Cieszyńskie, nie tłumaczy jeszcze problemu. Niewiele więcej wyjaśniają i „do
datkowe" argumenty w tej sprawie (zamieszczone w przypisie 22 na s. 145), jak 
podeszły wiek lewicowego centralisty działającego w okręgu ostrawskim, Piotra Cingra, 
oraz stwierdzenie, iż ostrawscy górnicy i hutnicy pozostali w czasie wojny w więk
szości przy warsztacie pracy, co uniemożliwiło im zetknięcie się z bolszewikami w Rosji.

Podane argumenty i wyjaśnienia nie wydają się być przekonywające. Np. w gór
niczym Zagłębiu Rosicko-Oslavanskim (w okręgu berneńskim) górnicy także pozostali 
w czasie wojny w większości w kopalniach, a jednak nie wpłynęło to na opanowanie 
przeważających wpływów przez prawicę partii socjaldemokratycznej. Co do osoby 
Piotra Cingra wypada stwierdzić, iż przecież nie on sam tutaj działał. Wraz z nim 
pracowali: Chałupnik, Heller, Koukal, Pergi i inni. Ponadto okręg berneński na przy
kład nie stał się obiektem wpływów prawicy w takim stopniu, jak miało to miejsce 

• w wielonarodowym okręgu ostrawsko-karwińskim, mimo iż i tutaj koncentrowały się 
skupiska wielonarodowe (Niemcy, Czesi) i w pewnym stopniu stanowił on także sporna 
terytorium graniczne (żądania Niemców austriackich).

Stad wniosek, że spory narodowościowe nawet na terenie tego samego kraju 
(tylko w różnych jego okręgach) nie prowadziły automatycznie do wzrostu wpływów 
prawicy. W takim razie należało pokazać specyfikę warunków, w jakich-, wypadło 
działać lewicy w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (do której zaliczyłbym plebiscyt oraz 
działalność Komisji Międzynarodowej), czego Autor1 jednak nie uczynił. O Komisji 
Międzynarodowej Autor wspomina tylko bardzo ogólnikowo w trzech wierszach na 
s. 124.

Swoją rolę odegrała także na wielką skalę zakrojona akcja przeciw rewolycjo- 
nistom na pograniczu śląsko-morawskim podjęta przez Rząd Krajowy w Opawie 
w czerwcu 1919 r .2 Niezupełnie można zgodzić się z tezą, jakoby słabą stroną czeskiej 
socjaldemokracji była jej prasa, szczególnie jej niski nakład (s. 30). Prawda, że nakład 
jej był istotnie stosunkowo niewielki (wahał się od 2-10 tys. egzemplarzy na tytuł), 
lecz niski .nakład rekompensowała ilość tytułów. W latach 1917-1921 wychodziło prze
cież na Morawach 20 czasopism socjaldemokratycznych!

Są braki innego rodzaju. Autor nic w zasadzie nie mówi o charakterze-obchodów 
1-majowych w 1919 r. (pierwszym obchodzie w niepodległym państwie); nic nie mówi 
o wypadkach w Karwinie w czasie pamiętnych demonstracji głodowych w lipcu 1917 r., 
które pociągnęły za sobą wiele ofiar w zabitych i rannych. O radach robotniczych 
dowiadujemy się niewiele więcej niż to, w jakich miejscowościach powstały. Głucho 
natomiast o ich liczebności oraz zakresie działania. Żadnym argumentem nie jest uza
sadniona hipoteza, jakoby żywszy nurt do organizowania rad robotniczych wystąpił 
w szeregach polskich górników w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (s. 109). Tezę tę 
uważam za słuszną, a źródła tego zjawiska dopatruję się w strukturze organizacyjnej 
polskiej partii socjaldemokratycznej. Mianowicie Krajowy Zjazd PPSD Śląska i Moraw 
już w lipcu 1918 r. podjął uchwałę, w myśl której miejsce dotychczasowych partyjnych 
komitetów powiatowych zajęły powiatowe rady robotnicze. W takich okolicznościach

2 WAP Katowice, OT w Cieszynie, Rada Narodowa Ks. Cieszyńskiego, P. IX, t. 59, 
3509.



powstały rady robotnicze m. in. w Morawskiej Ostrawie, Boguminie, Frysztacie, Karwi
nie, Trzyńcu 3.

Zaznaczyć jednak trzeba, że rady robotnicze wśród polskich robotników posiadały 
nie tylko charakter organizacji zawodowych (jak mówi o tym przypis na s. 124). 
Wiadomo np., że w Niemieckiej Lutyni na Śląsku (gdzie w latach trzydziestych utwo
rzyła się silna grupa komunistów) działała od grudnia 1918 r. rada robotnicza o cha
rakterze wybitnie politycznym. Przejęła ona władzę w gminie, nie podporządkowując 
się oficjalnej władzy politycznej, jaką na tym terenie sprawowała wówczas Rada Na
rodowa Ks. Cieszyńskiego 4.

Innym brakiem książki natury ogólniejszej jest bardzo powierzchowne przedsta
wienie sytuacji politycznej w szeregach kilkudziesięciotysięcznej armii niemieckiego 
i polskiego proletariatu; niemieckiego skupionego w okręgach: Berno, Szumperk. M. 
Ostrawa, Kamiów, Frywałd, Bruntál, i polskiego skupionego w Zagłębiu Ostrawsko- 
-Karwińskim.

O radykalizacji polskich i niemieckich robotników dowiadujemy się z niewielu 
wzmianek i w dodatku, że tak powiem, anonimowo, tzn. nie wymieniono ani jednego 
nazwiska spośród opozycji czy też lewicy niemieckiej i polskiej socjaldemokracji. 
Tymczasem wiadomo, że np. w polskiej socjaldemokracji na Śląsku wyłoniła się od 
początku 1919 r. opozycja wobec kierownictwa partii. W ciągu 1919 r. opozycja w sze
regach PPSD (od kwietnia PPS) na pograniczu śląsko-morawskim przejawiała się 
przede wszystkim w agitacji przeciw rozpalaniu antagonizmów narodowościowych 
wśród robotników. W związku z tym zostali nawet zawieszeni w działalności partyjnej 
Ludwik Lizak, F. Goetze i J. Papuga ,,z powodu działalności sprzecznej z polityką 
PPSD 5 ‘7

Dziwi także brak jakiejkolwiek wzmianki o powstaniu w marcu 1920 r. „PPSD 
w Republice Czechosłowackiej" z siedzibą w Morawskiej Ostrawie, którą założyli 
polscy robotnicy na Morawach (z Emanuelem Chobotem na czele), zrywając stosunki 
z Komitetem Obwodowym PPS w Cieszynie.

Fakt, iż za główny swój cel wzięła ona sobie zbliżenie do czeskiej i niemieckiej, 
socjaldemokracji na Morawach dla wspólnej walki przeciw burżuazji, spotkał się z du
żym uznaniem ze strony lewicy niemieckiej i czeskiej partii socjaldemokratycznej, 
czemu dały one wyraz na łamach „Dělnického Denika" i „Ostrauer Volksblatt".

Przedstawienie tych i wielu innych faktów ułatwiłoby czytelnikowi zrozumienie 
tezy Autora przedstawionej na s. 125, która mówi, iż „wypadki pomyślnej współpracy 
czeskich, polskich (a także niemieckich) robotników w Zagłębiu Óstrawsko-Karwińskim 
na wiosnę 1919 r. były zasługą powstającej lewity marksistowskiej, której podstawę 
w Ostrawskiem stanowili głównie centraliści". Bowiem, aby współpraca mogła za
istnieć, nie wystarczy inicjatywa jednej strony (w tym wypadku czeskiej socjaldemo
kracji), musi istnieć przynajmniej minimum dobrej woli i strony przeciwnej, której 
Autor jednak nie ilustruje.

Prawda, że w przypadku polskiej socjaldemokracji kształtowanie się lewicowego 
nurtu dokonywało się bardzo powoli i z wieloma załamaniami (przykład L. Lizak), 
niemniej doszło jednak w 1921 r. do wykrystalizowania się grupy rewolucjonistów 
propagujących idee III Międzynarodówki i czerwonej międzynarodówki związków za
wodowych.

Niepełny obraz rewolucyjnego ruchu robotniczego na Morawach i Śląsku jest

3 „Robotnik Śląski", 1918, nr 72.
4 WAP Katowice, OT w Cieszynie, Rada Narodowa Ks. Cieszyńskiego, P. XXVII, 

t. 26, I 9; księga protokołów Rady Narodowej w Cieszynie, prot. z 3 I 1919 r.
5 „Naprzód", 1919,,nr 72.



zrozumiały o tyle, że Autor korzystał wyłącznie z czeskiej literatury i prasy oraz 
czeskich archiwów, jak Archiwum Państwowe w Bemie i Opawie, Centralne Archiwum 
Państwowe w Pradze-Karlinie.

Istniejącą lukę może wypełnić praca oparta na niemieckiej i polskiej literaturze, 
prasie i archiwach, które pozwolą na pełniejsze prześledzenie rozwoju rewolucyjnego 
ruchu robotników polskich i niemieckich w powiązaniu z ruchem robotników czeskich 
na Śląsku i Morawach 6.

W załączonym wykazie literatury brak kilku pozycji cennych dla tematu pracy. 
Do nich należą F. Š l a c h t a ,  D ě j i n y  h o r n i c k é h o  m ě s t a  K a r v i n n e ,  Karwina 1937. Ze 
względu na niedostępne (spalone w 1945 r.) archiwum Národního Výboru pro Slezsko 
ważna jest praca o charakterze pamiętnikarskim członka tegoż Urzędu F. P e l c a ,  
O T e š in s k o  V s p o m i n k ý  a u v a h ý ,  Š1. Ostrawa 1928. Z czasopism nie wykorzystany 
został „Na zdar", centralny organ górników i hutników w Austrii w języku czeskim. 
Z obcej literatury pamiętnikarskiej na uwagę zasługuje praca członka Komisji Między
narodowej w Cieszynie, A. Ro y a ,  P o le  a n d  C z e c h  in  S i le s ia ,  London 1921.

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że w przeciwieństwie do szeregu prac innych 
autorów o podobnej tematyce z treści książki J. Kolejki nie przebija schematyzm. 
Autor uniknął także niesłusznej (moim zdaniem) metody szeregu innych prac poświę
conych dziejom ruchu robotniczego, w którym historia przedstawiona jest jako nauka 
„o tym, co miało być", a nie ,,o tym, co było". Książka napisana jest interesująco, 
tak że zbliża czytelnika nie tylko pod względem merytorycznym, lecz także i uczucio
wym do rewolucyjnych tradycji części swego narodu, klasy robotniczej.

A n d r z e j  P ilch

0 Omówienie tych zagadnień w stosunku do polskiej klasy robotniczej przygoto 
wuję w osobnej rozprawie.


