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Z NOWSZYCH BADAŃ NAD POCZĄTKAMI CZESKIEGO RUCHU
ROBOTNICZEGO

Początki czeskiego ruchu robotniczego należały w historiografii bur- 
żuazyjnej do tematów, które traktowano tylko marginesowo. Jeszcze 
w niedawnym okresie za początek tego ruchu uważano lata sześćdzie
siąte i siedemdziesiąte XIX stulecia, kiedy to dochodzi do pierwszych 
prób utworzenia politycznej organizacji robotniczej, i tylko niewielu 
historyków przesuwało tę datę do r. 1844, tj. do znanego wystąpienia 
włókniarzy w Pradze i innych miastach czeskich, często niesłusznie 
uważanego za przejaw odgłosu wielkiego powstania tkaczy śląskich *. 
Ten pogląd na datowanie początków ruchu robotniczego na naszych 
ziemiach, dominujący w syntetycznych pracach o historii Czech 1 2, oka
zał się w oświetleniu kilku nowo wydanych prac niesłuszny.

Celem tej recenzji będzie podanie polskim historykom przeglądu 
prac napisanych na ten temat w okresie minionych lat dziesięciu.

*  *

*

Czescy historycy marksistowscy zajmujący się studiami nad po
czątkami czeskiego ruchu robotniczego mogli nawiązywać tylko do 
niezbyt bogatej spuścizny starszej, przedmarksistowskiej literatury.* 
Ruchowi robotniczemu do r. 1848 poświęcano niewiele uwagi, i to tylko 
we wstępnych rozdziałach obszernych prac, których punkt ciężkości 
leżał z reguły na latach późniejszych3. Ze znaczniejszych prac star

1 Por. np. S.B. Ka n ,  Dvě povstání slezských tkalců, Praha 1952; K. R u s i n e k ,  
Powstanie tkaczy śląskich  (Przegląd Zachodni, 1953).

2 Por. głównie Dějiny ČSR, cz. II, tekst dla X klasy szkoły średniej, Praha 1955, 
s. 10; Přehled československých dějin, t. I (do roku 1848), Tezy, Praha 1954, s. 99; 
Istorija Czechoslowakii, t. I, Moskwa 1956, s. 337.

3 Por. M. T r a p i ,  Práce o dějinách českosloven ského děln ického hnutí vydané 
v letech  1945—1953 (Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Historie, I, 1954, 
s. 83—99).



szych historyków wspomnę przynajmniej zajmujące i pionierskie stu
dium C. Horáčka 4, na które dość ostrą recenzją zareagował Z. Tobolka 5.

W 1903 r. napisał Tobolka dla redagowanego przez Grubera czaso
pisma „Obzor národohospodářský" artykuł Počátky dělnického hnutí 
v Č echách6, który jeszcze w tym samym roku ukazał się w postaci 
książkowej. Ta praca, napisana na podstawie nie wyzyskanego do tej 
pory materiału archiwalnego oraz współczesnej publicystyki, szuka śla
dów czeskiego ruchu robotniczego przede wszystkim w praskich wy
twórniach perkalu około r. 1844. Była ona przez długi czas najdokład
niejszym i najbardziej godnym zaufania informatorem o interesującym 
nas zagadnieniu. Dopiero w r. 1925 pojawiła się większa książka nie
mieckiego socjaldemokraty E. Straussa Die Entstehung der deutsch
böhm ischen A rbeiterbew egung7, w swoim czasie, a w wielu wypadkach 
i obecnie, stanowiąca najpełniejszy przegląd pierwszej epoki czeskiego 
ruchu robotniczego do r. 1848. Już sam tytuł pracy sugeruje, że nie 
będzie ona wolna od balastu nacjonalistycznego, który do pewnego 
stopnia obniża je j wartość. Wprawdzie starsza czeska historiografia 
nie stworzyła przeglądu historii czeskiego ruchu robotniczego, nie
mniej drobnymi studiami monograficznymi przyczyniła się do poznania 
tego zagadnienia. Kilka pozycji przyniosła wprawdzie „Dělnická osvěta", 
„Akademie", „Dějiny a přítomnost" oraz niektóre regionalne, prze
ważnie niemieckie, czasopisma; był to jednak plon niewielki.

Po r. 1945 studia nad początkami ruchu robotniczego stały się natu
ralnie bardziej intensywne, chociaż nadal przyjmowano tu tezę, że 
nasz ruch robotniczy zaczyna się z r. 1844. Potrzeba zaznajomienia 
szerszych kręgów społecznych z tradycjami czeskiego ruchu robotni
czego dała w rezultacie kilka syntetycznych prac, które we wstępnych 
rozdziałach zgromadziły dotychczasowe wiadomości o pierwszej fazie 
czeskiego ruchu robotniczego. Niezbyt udaną próbą syntezy była książka
M. V olfa8, w wielu wypadkach niezgodna z poglądami materializmu 
historycznego. Bardziej udaną, aczkolwiek o wiele zwięźlejszą próbą by

4 C. H o r á č e k ,  Počátky českého hnutí děln ického, Praha 1896. Drugie wydanie 
tej pracy ukazało się w serii „Rozprawy České akademie věd a umění", nr 19, Praha 
1933.

5 „Český časopis historický”, . IV, 1898.
fl Z. T o b o l k a ,  Počátky děln ického hnutí v Čechách, Praha 1903; nowe wyda

nie, zmienione i uzupełnione, ukazało się w r. 1923. Po przeróbce autor wydał tę 
pracę w r. 1950 pt. Textiláci, první průkopníci děln ického hnutí v Čechách, Praha 
1950.

7 E. S t r a u s s ,  Die Entstehung der deutsch-böhmischen Arbeiterbewegung  (Ge
schichte der deutschen Sozialdemokratie Böhmens bis 1888), Prag 1923.

8 M. V o l f ,  Naše děln ické hnutí v minulosti, Praha 1947.



ła broszura K. Kreibicha Dějiny českého dělnického hnutí8 9. Stosunkowo 
niewiele wiadomości o pierwszej epoce czeskiego ruchu robotniczego, 
cennych jednakże ze względu na swe powiązania z gospodarczym i spo
łecznym rozwojem ziem czeskich, przynosi książka O. Říhy, Hospo
dářský a sociálně politický vývoj Č eskosloven ska10 11. Podobnych prac 
moglibyśmy wymienić jeszcze kilka. Ich wspólną cechą jest to, że pró
bują podać nowe poglądy na początkowy etap czeskiego ruchu ro
botniczego drogą przewartościowania tego, co wykonała historiografia 
burżuazyjna. Dlatego wartość tych prac była tylko czasowa i dziś już 
są one w wielu wypadkach niewystarczające. Jest rzeczą jasną, że po
stawa marksistowskiego historyka przejawia się nie tylko w interpre
tacji faktów, ale i w ich doborze. Ten postulat zaczęła nowa historio
grafia czechosłowacka realizować znacznie później.

Analizując nowe prace zajmujące się początkami ruchu robotniczego 
na ziemiach czeskich do r. 1848, możemy wyróżnić trzy grupy tema
tyczne :

1. Prace omawiające początkowy etap rewolucji przemysłowej na 
ziemiach czeskich, a tym samym i podstawowe warunki egzystencji 
klasy robotniczej (z nich podam tylko zwięzły wybór).

2. Prace zajmujące się zagadnieniem pochodzenia klasy robotniczej, * 
je j społecznego składu oraz ekonomicznymi i społecznymi warunkami 
je j istnienia.

3. Prace, których tematem jest ruch robotniczy, strajki i niepokoje, 
próby tworzenia organizacji robotniczych itp.

Trzon pierwszej grupy stanowią artykuły materiałowe oraz prace 
o charakterze dyskusyjnym, z którymi wystąpił na łamach „Českoslo
venského časopisu historického" oraz „Historického časopisu SAV" 
pracownik naukowy Instytutu Historii ČSAV J. Purś u. Był on pierw* 
szym z czeskich historyków, który zajmował się zagadnieniem przebie
gu i strony prawnej rewolucji przemysłowej na ziemiach czeskich.

8 K. K r e i b i c h, Dějiny českého děln ického hnutí, Praha 1946; drugie wyda-r
nie 1949.

10 O. R i h a, H ospodářský a sociálně politický vývoj Československa, Praha 1946; 
drugie wydanie 1949.

11 J . Pur ś ,  K otázce průmyslové revoluce v hlavních odvětvích textilního 
průmyslu v českých  zemích (Československý časopis historický, II, 1954); Použiti 
parních strojů v průmyslu v českých  zemích v období do nástupu imperialismu 
(Československý časopis historický, II, 1954); K problem atice průmyslové revoluce 
v českých  zemích a na Slovensku  (Historický časopis SAV, III, 1955; IV, 1956); 
K problem atice průmyslové revoluce v ČSR (Československý časopis historický, IV, 
1956); K některým otázkám průmyslové revoluce  (Československý časopis historický, 
V, 1957). Ta ostatnia praca jest dyskusyjnym przyczynkiem do berlińskiej konferencji, 
która odbyła się 19 XI 1956.



Wzorował się on przy tym na teoretycznym dorobku niektórych histo
ryków radzieckich, mianowicie Strumilina i W. K. Jacuńskiego. Purś 
wychodzi w pierwszej ze swych prac ze słusznego założenia, że rewo
lucję przemysłową należy opracowywać, biorąc pod uwagę poszczególne 
gałęzie produkcji ewentualnie poszczególne okręgi, aby uniknąć nieści
słych uogólnień. Dzięki temu daje bardzo cenny i na analizie materiału 
statystycznego oparty obraz przebiegu rewolucji przemysłowej w czes
kim przemyśle wełnianym, bawełnianym i płóciennym. W następnych 
pracach, których ostrze polemiczne skierowane było przeciwko A. Špie- 
szowi12, Purś próbuje ustalić główne etapy przebiegu rewolucji prze
mysłowej na ziemiach czeskich:

1. Stadium początkowe — od początku XIX w. aż do początku lat 
dwudziestych XIX w. — kiedy to maszyn używa się tylko w niektó
rych postępowych zakładach oraz w niektórych odgałęzieniach prze
mysłu tekstylnego.

2. Rozwój rewolucji przemysłowej — przełom lat dwudziestych 
i trzydziestych do r. 1848 — kiedy to maszyny przenikają do przemysłu 
spożywczego, papierniczego i maszynowego.

3. Rozkwit i zakończenie rewolucji przemysłowej — od r. 1849 do 
przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W okresie koniunktu
ry w głównych okręgach i gałęziach przemysłowych przeważała pro
dukcja maszynowa.

Ten wprowadzony przez Purśa podział przebiegu rewolucji prze
mysłowej jest obecnie powszechnie przyjęty, ma jednak pewne po
ważne braki, które zostały ujawnione na konferencji niemieckich, 
polskich i czechosłowackich historyków w Berlinie poświęconej pro
blemom rewolucji przemysłowej13. W pierwszym rzędzie jego prace, 
z wyjątkiem pierwszego studium o produkcji tekstylnej, tylko w bar
dzo niewielkim stopniu zawierają analizę rozwoju podstawowych ga
łęzi produkcji (najwyraźniej przejawia się to przy przemyśle ciężkim). 
Drugim poważnym brakiem tego podziału jest to, że przy ustalaniu

12 A. S p i e s z ,  K problem atike počiatku priem yslovej revolúcie na Slovensku  
(Historický časopis SAV, II, 1954). W polemice chodziło o to, czy słuszniej jest 
uważać za początek rewolucji przemysłowej w poszczególnych gałęziach produkcji 
bdosobnione pojawianie się maszyn (Spiesz), czy konieczna jest systematyczna me- 
fchanizacja (Purś).

13 Sprawozdanie z tej konferencji napisał P. W i c k ,  Industrielle Revolution und 
„preussischer W eg“ der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschait (Zeit
schrift für Geschichtswissenschaft, V, 1957, s. 365—368). Podstawą dyskusji stał się 
artykuł J. K u c z y ń s k i e g o ,  Zum Problem der industriellen Revolution  (Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, IV, 1956, s. 501 nn.).



etapów przebiegu rewolucji przemysłowej w całej narodowej gospo
darce na ziemiach czeskich Purś uważa za główne i rozstrzygające 
kryterium tylko zgodność zmian technicznych, a wymykają mu się 
w większości względy społeczne. Mimo to jednak prace Purśa są dzie
łem nadzwyczaj udanym i pionierskim, które, jeśli chodzi o ilość ma
teriału i dokładność w jego opracowywaniu, nie mają podobnego 
w światowej literaturze na ten temat.

Powiedzieliśmy już, że prace Purśa przede wszystkim dotyczą rewo
lucji w przemyśle tekstylnym, użycia maszyn parowych oraz problemu 
rewolucji przemysłowej jako całości. Przebieg rewolucji przemysłowej 
w podstawowych gałęziach produkcji jest dotąd niedostatecznie opra
cowany. Dla górnictwa i hutnictwa w pierwszej połowie XIX stulecia 
obok faktograficznej pracy J. Chylika14 istnieje tylko praca L. Kární- 
kov e j15 o wydobywaniu węgla w dominialnych kopalniach busztie- 
hradskich oraz cenne studium V. Žáčka, zawierające program i zadania 
rozległej akcji badawczej Śląskiego Instytutu Naukowego w Opawie, 
dotyczącej historii górnictwa i hutnictwa w rejonie ostrawsko-karwiń- 
skim 16. Z prac zajmujących się historią hutnictwa żelaznego w okresie 
postępowania rewolucji przemysłowej wymienię przynajmniej pracę 
V. Čepeláka 17 o hutach żelaza Waldsteina, J. Kořana18 oraz M. M yśki19 
o hutach witkowickich, które odegrały ogromną rolę w rewolucji prze
mysłowej w czeskim hutnictwie żelaznym. Ogólny artykuł na temat 
początkowego etapu rozwoju przemysłu maszynowego napisała P. Vrbo- 
w a20. Z prac, które ukazują dotąd pomijaną pionierską rolę Moraw

14 Z prac tego autora wymienię przynajmniej: Vývoj frýdlantských železáren  
(Slezský sborník, L, 1952); Ž elezářský průmysl na Těšínsku do r. 1905 (Slezský sbor
ník, XLVIII, 1950); Začátky V ítkovických železáren (1829—1843) (Časopis Společnosti 
přátel starožitností v Čechách, LXV, 1957).

ls L. K á r n í  k o v á ,  Dolování uhlí na buštěhradských vichostenských dolech do 
roku 1839 (Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, III, 1957). Mniej już zwraca 
uwagę na techniczny i ekonomiczny rozwój wydobywania Z. A n t o š ,  K hospo
dářskému a sociálnímu postavení svatoňovických horníků v první čtvrtině 19. století 
(Sborník archivních prací, V, 1955).

16 V. Ž á č e k ,  O hlavních úkolech výzkumu dějin hornictví a hutnictví 
v Ostravském kraji (Slezský sborník, L, 1952).

17 V. Č e p e 1 á k, W aldsteinské železárny v Sedlci, ko lébka  Škodových závodů  
(Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, I, 1954).

18 J . K o ř á n ,  Z dějin českého železářství v počátcích kapitalismu  (Sborník pro 
hospodářské a sociální dějiny, II, 1947).

19 M. M y š k a ,  Založení a počátky  V ítkovických železáren  (1828—1848) (Slezský 
sborník, LI, 1953).

Jü P. V r b o v á ,  K otázce vzniku strojírenského průmyslu v českých  zemích 
fČeskoslovenský časopis historický, II, 1954).



i Śląska w rozwoju ekonomicznym przedmarcowej Austrii, zasługują 
na uwagę artykuły J. Radimskiego 21 22, J. Výtiski a , oraz M. M yški23.

Można stwierdzić, że jeśli chodzi o opracowanie tej grupy tematycz
nej, to historycy czescy pozostają w stosunku do historiografii radziec
kiej lub polskiej daleko w tyle. Przeważają tutaj studia faktograficzne, 
zwracające uwagę na techniczny i ekonomiczny rozwój poszczególnych 
gałęzi produkcji czy przedsiębiorstw, a nie wyciągające żadnych wnios
ków o ich znaczeniu społecznym. Trzeba teraz przystąpić do monogra
ficznego opracowania historii poszczególnych fabryk oraz rozwoju prze
mysłowego poszczególnych okręgów. Tylko tak będzie można stworzyć 
doskonałą syntezę początków przemysłu na ziemiach czeskich24. Speł
nienie tego zadania należy do głównych warunków pomyślnych badań 
nad początkami historii czeskiego ruchu robotniczego.

Jeśli chodzi o drugą grupę tematyczną, nie można powiedzieć, żeby 
liczba i porządek prac całkowicie odpowiadały wydźwiękowi związa
nych z nią problemów. Uwaga czesVich historyków zwróciła się w tym 
wypadku ku dwom głównym zagadnieniom: 1. ku zagadnieniu społecz
nego pochodzenia naszych pierwszych robotników; 2. ku problemowi 
sytuacji społecznej i warunków bytowych klasy robotniczej.

Cała ta grupa tematowa obejmuje tylko prace, które są poświęcone 
wyłącznie tym obydwom grupom zagadnień, a nie tworzą tylko wstępu 
do prac z dziejów walk klasy robotniczej. Jeżeli mamy mówić o składzie 
społecznym pierwszych warstw czeskiej klasy robotniczej, musimy so
bie uświadomić, że na tym odcinku czechosłowacka nauka historyczna 
pozostaje daleko w tyle za historykami radzieckimi, a zwłaszcza pols
kimi25. Wszystkie prace o formowaniu się klasy robotniczej odnoszą się

21 J . R a d i m s k ý, H ospodářské pom ěry m oravské v době předbřeznové (Český 
lid, IV, 1949).

22 J . V ý t i s k a, N ěkolik  dat o rozvoji průmyslové výroby <a růstu děln ické třídy 
na M oravě a v e  Slezsku  (Časopis Matice Moravské, LXXIII, 1954).

23 M. M y š k a ,  Morava a Slezsko v hospodářském  a společenském  vývoji před
březnového Rakouska. Náčrt problem atiky  (Slezský sborník, LV, 1957).

24 Częściowo przyczynki do rozwoju przemysłowego na ziemiach czeskich przy
noszą od czasu do czasu czasopisma „Slezský sborník", „Radostná země", „Časopis 
Matice Moravské", „Vlastivědný věstník moravský", „Valašsko", Časopis Spo
lečnosti přátel starožitností", „Dějepis ve škole”, „Sborník pro dějiny přírodních 
věd a techniky", „Sborník Národního technického musea" oraz liczne czasopisma 
regionalne, których w ostatnich latach powstało bardzo wiele (np. krajoznawcze wy
dawnictwa muzeów państwowych, zbiory prac nauczycielskich itp.).

25 Mam tu na myśli przede wszystkim następujące prace: T. Ł e p k o w s k i ,  
Początki klasy  robotniczej Warszawy, Warszawa 1956; prace W. D ł u g o b o r s k i e -  
g o Rekrutacja górników  w Zagłębiu Górnośląskim w okresie  przed zniesieniem  
poddaństwa (Przegląd Zachodni, IV, 1950, nr 7/8) i Początki kształtowania się klasy  
robotniczej na Górnym Śląsku  (Kwartalnik Historyczny, 1954, nr 1).



wyłącznie do jednej gałęzi produkcji — wydobywania węgla kamien
nego. Nie można zaprzeczyć, że na wybór ten wpłynęło znaczenie, jakie 
posiada dzisiaj stan górniczy, niemniej jednak ważnym czynnikiem były 
także względy materiałowe. Wydobywanie węgla kamiennego w pierw
szej połowie XIX w. było przeważnie prowadzone przez przedsiębior
ców feudalnych i stanowiło część składową dominium, istnieje przeto 
materiał archiwalny tych przedsiębiorstw zachowany prawie w całości 
w archiwach podworskich poszczególnych dominiów. Gorzej jednak by
ło z zachowaniem załączników archiwalnych dla przedsiębiorstw, któ
rych posiadacze rekrutowali się z burżuazji. Większa część materiałów 
do najwcześniejszego okresu istnienia tych przedsiębiorstw nie zacho
wała się. Według tego materiału o lokalnym znaczeniu, cennego zwłasz
cza dla studiów nad pochodzeniem i położeniem górników, górnictwo 
jest jedynym zawodem przemysłowym, dla którego istniała bardzo 
dokładna ewidencja centralna. Dlatego też bardzo cennym źródłem jest 
tu materiał z sądów górniczych, które miały w niektórych dominiach 
swoje tzw. substytucje.

Do najdokładniejszych studiów należy praca L. Kárníkovej o pocho
dzeniu górników w dominialnych kopalniach busztiehradskich w pierw
szej połowie XIX w .26 Kárníková dochodzi tutaj do wniosku, że dwie
ma podstawowymi grupami społecznymi, które wytworzyły pierwszą 
warstwę busztiehradskiego górnictwa, są wykwalifikowani górnicy 
i biedota wiejska. Jeśli chodzi o ich pochodzenie terytorialne, to pod
stawę stanowią ludzie z danych dóbr oraz z najbliższych okolic. W la
tach trzydziestych wytwarza się wielkie skupisko robotników górni
czych, dla których górnictwo jest jedynym stałym zajęciem. W kopal
niach w Buśtiehradsku w pierwszej połowie XIX w. praca pańszczyź
niana nie grała żadnej znaczniejszej roli. Najszerzej stosowana była 
tu praca najemna, a górnicy, jeśli posiadali grunt lub domek, byli zo
bowiązani wobec zwierzchności także do niewielkiej pańszczyzny. 
Wydaje się, i to Kárníková podkreśla, że to zaopatrzenie ze strony 
zwierzchności przedsiębiorcy miało o wiele mniejsze znaczenie dla 
pomnażania zysku dominium feudalnego niż jako sposób przywiązy
wania kwalifikowanych górników do kopalni.

Do podobnych w znacznej mierze wniosków doszedł i Z. Antoś27 *, 
który w pracy swej zajmował się zagadnieniem tworzenia się warstwy 
górniczej w Svatoniovicku. I tutaj głównymi grupami społecznymi,

26 L. K á r n í k o v á ,  Původ a postavení horních dělníků buštěhradských vrcho- 
stenských dolů v 1. polovině 19. století (Český lid, XLII, 1955).

27 Z. A n t o š ,  K hospodářském u a sociálnímu postavení svatoňovických horníků
v první čtvrtině 19. století (Sborník archivních prací, V, 1955, nr 1).



które tworzą obsadę kopalni, są obcy wykwalifikowani górnicy i miejs
cowa, osiadła w majątku ludność rolnicza (chałupnicy i komornicy). 
Kwalifikowani górnicy przychodzą w większości z obczyzny (Kłod- 
czyzna, Śląsk, Saksonia) i dopóki w Svatoniovicku budują domki, stają 
się formalnie poddanymi zwierzchności i podobnie jak w przypadku 
górników miejscowych ich obowiązki wobec feudalnej zwierzchności, 
w tym wypadku właściciela kopalni, ograniczają się do maksimum 
pięciu dni pańszczyzny rocznie. Nie znamy ani jednego wypadku, żeby 
górnicy tę pańszczyznę odrabiali w kopalni. Tam używano wyłącznie 
pracy najemnej.

W obu podanych przypadkach autorzy badali proces powstawania 
warstwy górniczej w warunkach, kiedy feudalny pan — właściciel do
minium — był równocześnie przedsiębiorcą, posiadaczem kopalni. 
Bardziej złożony był proces formowania się warstwy górniczej oraz 
stosunków produkcyjnych w dominium rosicko-oslavanskim (etnogra
fowie K. Fojtík i O. Sirovátka)28. Proces kształtowania się warstwy 
górniczej w tym rejonie autorzy dzielą na trzy etapy:

1. Do r. 1800, kiedy głównym źródłem siły roboczej są nadwyżki 
miejscowej ludności rolniczej.

2. Do r. 1830, gdy wydobycie węgla przejmują przedsiębiorcy kapi
talistyczni. Udoskonalona technika wydobywania wymaga więcej fa
chowców, tzn. że trzonem formującego się stanu górniczego są w tym 
okresie obcy specjaliści.

3. W okresie od 1830 do 1860 przychodzi nowa fala pracowników 
z obczyzny i ludzi z górskich rejonów Moraw. Ludzie ci osiedlają się 
w dominium oslavanskim.

Bardziej złożone są też tutaj wzajemnie stosunki między górnikami, 
przedsiębiorcami a zwierzchnością. Zależność przedsiębiorców kapita
listycznych od zwierzchności gruntowej wyraża się w płaceniu umownej 
dziesięciny w naturze od wydobycia lub procentu od1 robocizny. Jeżeli 
chodzi o stosunek robotników do zwierzchności, to działa tu rozbieżność 
miedzy swobodną sprzedażą siły roboczej a zależnością od pana (pań
szczyźniany obowiązek górnika i płacenie ochronnego czynszu). Przed
siębiorca zatem najmuje siłę roboczą, ale nie jest je j wyłącznym panem. 
W jego prawa ingeruje zwierzchność, posiadająca nad górnikami wła
dzę policyjną i sądową.

Trudno będzie podsumować poglądy wszystkich czterech autorów 
na stosunki panujące na całym terytorium Czechosłowacji. Potrzebne 29

29 K. F o j t í k ,  O. S i r o v á t k a ,  K dějinám hornictví na Rosičku a Oslavansku  
v  první polovině 19. století (Časopis Matice Moravské, XXIII, 1954); K. F o j t í k ,  
O. S i r o v á t k a ,  Vývoj hornictví a život horníků na Rosičku a Oslavansku v první 
polovině 19. století (Československá ethnografie, 111,1955).



są jeszcze dalsze studia, szczególnie nad dokładnym przebadaniem pro
cesu tworzenia się stanu górniczego w Ostrawie. Jeśli można już zau
ważyć pewne rezultaty studiów nad procesem formowania się klasy 
robotniczej w górnictwie, nie można tego powiedzieć o innych gałę
ziach produkcji wskutek małej ilości zachowanych źródeł. Na skutek 
zaginięcia większości spisów pracowników fabrycznych historyk musi 
przy próbie rekonstrukcji stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie po
sługiwać się mało efektownymi i trudnymi metodycznie pracami opar
tymi na metrykach, katastrach, spisach pańszczyzny itp. Mimo to i tę 
pracę trzeba będzie wykonać, inaczej nie wyświetlimy specyficznych 
cech, jakie miał w sobie już w zarodku ruch robotniczy poszczególnych 
gałęzi produkcji (np. całkowicie różny rozwój ruchu górników i robotni
ków tekstylnych itp.). Podobnie nie znamy dotychczas całkowitego 
składu pierwszej (czasowo) warstwy naszej klasy robotniczej, wzajem
nego stosunku robotników fabrycznych, manufakturowych oraz z przed
siębiorstw rozproszonych itp. Rozwiązanie tych problemów ma znacze
nie nie tylko dla studiów nad początkiem ruchu robotniczego, lecz 
także nad dalszym etapem rozwoju zorganizowanego ruchu robotniczego 
(wspomnę chociażby konkretny przypadek ruchu robotniczego w prze
myśle ciężkim w Zagłębiu Ostrawskim u schyłku XIX w., wpływ tzw. 
„hutników — rolników” (kovozem ědělcu) na ruch robotniczy, pocho: 
dzenie tej warstwy itp.).

Bogatszy jest plon prac o społecznej sytuacji klasy robotniczej. 
Studia te zajmują się sprawą płac klasy robotniczej, warunkami pracy, 
bytu i zdrowia, pracą kobiet i dzieci itp. W większości tych prac jednak 
przeważa deskrypcja i statyczność. Dużo cennego materiału przyniosły 
i do tej grupy zagadnień wspomniane już prace o pochodzeniu górni
ków. Znamy nieco lepiej sytuację robotników w hutach. I tak M. Myš
ka 29 na podstawie analizy metryk i ankiety Opawskiej Izby Handlowej 
i Żywnościowej podał nam obraz życia robotników w hutach witkowic- 
kich przed 1848 r. Tej metody użył też F. Honka 29 30 przy opracowywaniu 
warunków bytowych robotników w hutach trzynieckich. Materialnym 
warunkom życia robotników berneńskich fabryk włókienniczych po
święcone są artykuły K. Fojtíka31. Prace jego są pisane przede wszyst
kim ze stanowiska etnograficznego; mają jednak ten brak, że z mate

29 M. M y š k a ,  Založení a počátky V ítkovických železáren (1828—1848) (Slezský 
sborník, LI, 1953), zwłaszcza rozdział „Sociální postavení dělnictva Vítkovických 
železáren", oraz tegoż autora Z počátků V ítkovických železáren  (Naše vlast, V, 1957).

• 30 F. H o n k a ,  Sociální pom ěry dělnictva v železárnách knížecí kom ory na 
Těšínsku za raného kapitalismu  (Radostná země, VI 1956).

31 K. F o j t í k ,  Příspěvek k  poznání způsobu života děln ické třídy v Brně v druhé 
polovině XVIII. a první polovině XIX. století (Český lid, XI, 1953).



riałów znacznie młodszych wyciągają wnioski dla pierwszej połowy 
XIX w. (tak np. materiał ilustracyjny, fotografie itp.). M. Husová pisała
0 chorobach robotników szklarskich na podstawie lekarskiej dysertacji 
F. X. Bimanna (1831) 32( nie używanej dotąd do badań historycznych. 
Ta sama autorka przygotowuje do publikacji popularnonaukową książ
kę o pracy dzieci w fabrykach w pierwszej połowie XIX w .33, tzn. na 
temat, który dotąd był opracowywany tylko w drobnych pracach przy- 
czynkarskich34.

Niewiele wiemy o sytuacji społecznej najsilniejszej liczbowo grupy 
naszej klasy robotniczej — chałupniczych robotnikach z rozproszonych 
manufaktur tekstylnych — która to warstwa była w latach trzydziestych
1 czterdziestych XIX stulecia najciężej dotknięta przenikaniem maszyn 
do produkcji, a ówczesna prasa przynosi liczne wiadomości o niewia
rygodnie ciężkich warunkach bytowych tych ludzi. Cenne i na podsta
wie bogatego materiału z praskich archiwów głównych i publicystyki 
opracowane studium opublikował F. Kutnar 35. Praca Kutnara obejmuje 
lata czterdzieste i pięćdziesiąte na terytorium Czech. Obok studiów nad 
warunkami bytowymi tkaczy górskich Kutnar zajmuje się reakcją róż
nych warstw społeczeństwa czeskiego na pauperyzację i je j przejawy 
w górskich okręgach Czech. Do analogicznych rezultatów dochodzi dla 
okręgów płócienniczych Moraw i Śląska M. Myška36, a dla Orawy 
M. Gotkiewicz 37.

Odnośnie do problematyki pochodzenia i sytuacji społecznej klasy 
robotniczej na ziemiach czeskich w pierwszej połowie XIX w. napisali 
czescy historycy kilka bardzo cennych prac. Niemniej nadal pozostaje 
dezyderatem publikowanie prac zajmujących się społecznym i tery
torialnym pochodzeniem pierwszej warstwy czeskiej klasy robotniczej 
i je j składem narodowościowym (zwłaszcza w okręgu ostrawskim). 
Nieopracowanie tych zagadnień wynikło jednak z braków heurystycz
nych i zbyt opieszale przeprowadzanych badań, a także z niedostatecz
nego zbadania ściśle z tym wiążących się zagadnień, jak np. struktura

32 M. H u s o v á ,  O nem ocech sklářských dělníků  (Sborník -pro dějiny přírodních 
věd a techniky, I, 1954).

33 Ukaże się w r. 1958 w Państwowym Wydawnictwie Literatury Politycznej 
w Pradze.

34 A. G r u n d 1, Die Fabrikabendschule der „Streicherkinder“ zu Bohrąisch—Leipa 
(Heimat und Volk, 1937); S. D r k a l ,  Dětská práce  v opavských textilních továrnách 
v 1. pol. 19. století (Slezský sborník, Lil, 1954).

35 F. K u t n a r ,  Sociální otázka tkalcovská v polovině 19. století (Sborník histo
rický, II, 1954).

38 M. M y š  ka, Rok 1844 v Šumperku (Časopis Společnosti přátel starožitností, 
LXIII, 1955).

37 M. G o t k i e  wi icz,  O płóciennikach na Górnej Orawie (Lud, LXI, 1954, część 1).



społeczna wsi i miasteczek rolniczych i je j zmiany, wewnętrznego 
rynku pracy, faktycznej wysokości feudalnych ciężarów itp. Trzeba 
będzie jednak więcej niż dotąd zająć się opracowaniem metodyki badań 
społecznego pochodzenia klasy robotniczej ze skąpych i niewiele mó
wiących źródeł, które posiadamy do dyspozycji.

Poniekąd obszerniejszy jest bilans prac sięgających do początkowej 
fazy czeskiego ruchu robotniczego. I tutaj nie można było wytworzyć 
dosyć solidnej syntezy, dlatego też punkt ciężkości leży w produkcji 
monograficznych artykułów i studiów o charakterze często całkowicie 
odkrywczym. Zanim zaczniemy się zajmować tymi monograficznymi 
przyczynkami, przejrzymy przynajmniej pokrótce dorobek prac zamie
rzonych w większości jako studia popularnonaukowe.

W r. 1950 pojawiła się pionierska książka A. Klímy, Počátky čes
kéh o  dělnického hnutí38, pierwsza udana próba marksistowskiego opra
cowania początków czeskiego ruchu robotniczego do założenia partii 
socjaldemokratycznej w 1878 r. W kilku pierwszych rozdziałach Autor 
omawia problematykę ruchu robotniczego przed 1848 r. Partie te jednak 
nie wnoszą wiele nowego, ponieważ opierają się tylko na materiale 
już publikowanym. Podobny charakter ma i wydany drukiem cykl wy
kładów Z dějin českého dě'nického hnutí, którego I tom 39 (autor F. Ku- 
tnar) próbuje dać przegląd ruchu robotniczego do r. 1848. W przeci
wieństwie do A. Klímy F. Kutnar nie zaspokaja się tylko zgromadzonym 
materiałem, do którego dotarła już starsza generacja historyków, ale 
szczególnie rozdziały o ruchach chałupniczego przemysłu tekstylnego 
wzbogaca własnymi odkryciami archiwalnymi40.

Bardzo zaniedbaną pod względem badawczym dziedziną była histo
ria ruchu robotniczego na Morawach i na Śląsku. Wszystkie dotychcza
sowe ogólne prace były pisane z punktu widzenia rozwoju ruchu ro
botniczego w Pradze lub najwyżej w kilku innych czeskich środo
wiskach, zaś Morawy i Śląsk były traktowane marginesowo. Nadrobić 
ten brak postanowili berneńscy pracownicy Instytutu Historii ČSAV, 
którzy w dniach 22 maja, 22 października oraz 3 i 4 grudnia 1954 r. 
urządzili konferencję poświęconą historii ruchu robotniczego na Mora
wach. O większości referatów na tej konferencji można powiedzieć, że 
stanowiły kamień graniczny w badaniach nad tą problematyką, i nie 
można im nie przyznać często odkrywczego znaczenia. Odnosi się to

38 A. K l í m a ,  Počátky českého děln ického hnutí, Praha 1950.
39 F. K u t n a r ,  Z dějin českého děln ického hnutí, I. Zrození dělnické třídy, Praha 

1952.
40 Bardzo mało uwagi poświęca temu etapowi ruchu robotniczego „Přehled dějin 

Komunistické strany Československa”, Tezy, Praha 1957, co jest usprawiedliwione 
tym, że punkt ciężkości pracy spoczywa dopiero na latach 1921—1948.



i do referatu B. Šindelářa, Přehled dějin dělnického hnutí na Moravě do 
Hainfeldského sjezdu41 42, którego partie do r. 1848 są oparte na dobrej 
znajomości materiału archiwalnego, aczkolwiek brakuje w nich przy
najmniej próby periodyzacji pierwszej fazy naszego ruchu robotniczego.
0  wiele mniej udane jest studium tegoż Autora K otázce dělnického  
hnutí v Pruském a Rakouském Slezsku v letech 1793 až 184 6 42. Już 
czasowe ograniczenie pracy jest całkowicie przypadkowe. Praca jest 
oparta na niesystematycznie i przypadkowo zgromadzonej literaturze
1 źródłach. Zdumiewające jest pominięcie przez Autora nowszej litera
tury nie tylko polskiej, ale i czeskiej. Nie zadowala również strona 
heurystyczna tego artykułu: Šindelář pominął wiele materiału ręko
piśmiennego w prezydialnych zespołach Głównego Archiwum Państwo
wego w Pradze, tak samo w niewielkim stopniu wyzyskał i ówczesną 
publicystykę. Nie można również zgodzić się z tym, żeby w jednym sze
regu z rzeczywistymi ruchami robotniczymi stawiać protestacyjne roz
ruchy czeladników cechowych, które mają wyraźny cechowy charakter.

W ostatnim okresie pojawiło się na rynku księgarskim kilka prac, 
które stawiają sobie za cel podanie popularnego przeglądu historii 
ruchu robotniczego w poszczególnych województwach. Tak A. Faltys 43f 
pisząc o dziejach ruchu robotniczego w okręgu Karłowe Vary, na kilku 
stronach zajmuje się również ruchem robotniczym przed 1848 r. Dla 
okręgu jihlavskiego podobną pracę napisał F. Hoffmann44. Obydwie 
prace wychodzące ze słusznego założenia, że dziejów ruchu robotniczego 
nie można studiować inaczej, jak tylko w pewnym określonym rejonie, 
posiadają wspólny brak: są ograniczone pod względem heurystycz
nym i nie wyczerpują wcale zasadniczej wagi materiałów archiwalnych. 
Tego chyba nie można wytknąć kolektywnemu dziełu berneńskich histo
ryków45, które w dużym stopniu czerpie ze wspomnianych już berneń
skich dyskusji.

Listę studiów monograficznych zaczniemy od próby obalenia przyj
mowanej i przez historiografię marksistowską legendy, że ruch robotni

41 B. Š i n d e l á ř ,  Přehled dějin děln ického hnutí na M oravě do H ainfeldského 
sjezdu  (Časopis Matice Moravské, LXX1II, 1954).

42 B. Š i n d e l á ř ,  K otázce děln ického hnutí v Pruském a Rakouském Slezsku 
v letech 1793—1846 (Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, V, 1956, 
Seria Historyczna, hr 3).

43 A. F a l t y s ,  Z dějin děln ického hnutí na Karlovarsku, Karlovy Vary 1955.
44 F. H o f f m a n n ,  Z počátků průmyslu a děln ického hnutí na Jihlavsku, Ha

vlíčkův Brod 1955.
45 B. Š i n d e l á ř ,  F. J  o r d á n, O. F r a n ě k ,  J.  V y t i s k a, J.  K o l e j k a ,  

V. P e s a ,  Z dějin děln ického hnutí na Brněnsku (Od nejstarších počátků do zalo
ženi KSČ), Brno 1956. W Bemie była urządzona od grudnia 1956 do stycznia 1957 r. 
ciekawa i bogata wystawa Práce a bo je  dělnictva na Brněnsku, gdzie było wiele 
eksponatów z początkowego okresu ruchu robotniczego. Por. też katalog wystawy 
Práce a bo je  dělnictva na Brněnsku, Brno 1956.



czy w naszym kraju zaczyna się najwcześniej z r. 1844, tzn. wraz ze 
sławnymi rozruchami praskich robotników włókienniczych. Próbą tą 
jest artykuł B. Šindelářa K otázce nejstarších tradic našeho dělnického  
hnutí před r. 184446 47. Autor zwięźle omawia niektóre rozruchy robotni
cze przed 1844 r. w związku z wprowadzaniem maszyn do produkcji. 
Ale i tutaj, chcąc podać najpełniejszy ich obraz, zalicza do ruchów ro
botniczych i takie rozruchy, które -nie miały wiele wspólnego z tym, 
co rozumiemy pod terminem nowoczesnego ruchu robotniczego, np. 
bunty czeladników w Bielsku itp. 47 I tutaj trzeba bedzie przeprowadzić 
w przyszłości ścisłą i rzeczową linię podziału. Wcześniejszym, mają
cym duże znaczenie przyczynkiem do poznania tradycji naszego ruchu 
robotniczego jest rozprawa Radimskiego o rozruchach robotników włó
kienniczych w Bernie w 1843 r .48

Jest zrozumiałe, że r. 1844 ciągle przyciąga uwagę czeskich histo
ryków. Zainteresowanie tó rzeczywiście nie jest przypadkowe, jeśli 
sobie uświadomimy, że już w grudniu 1844 F. Engels wyraził przeko
nanie, że wypadki w Czechach i na Śląsku w owym burzliwym roku 
przyczyniają się do tego, żeby socjalizm zyskał poparcie klasy ro
botniczej. Ta grupa historyków, która wniosła nowe wiadomości o roz
ruchach robotników włókienniczych, i to nie tylko w Pradze, ale przede 
wszystkim na prowincji, nawiązywała do starszych prac. Tak J. Paná
ček wzbogacił nasz stan wiedzy o przebiegu rozruchów robotniczych 
w Czeskiej Lipie 49, W. Ruda pisał znowu o wypadkach w Liberců oraz 
przemysłowej okolicy miasta50; dobry popularny przegląd o naszych 
współobywatelach narodowości niemieckiej napisał doświadczony dzia
łacz niemieckiego ruchu robotniczego w Czechosłowacji K. Kreibich51. 
Naszą wiedzę o ruchach robotników włókienniczych w r. 1844 wzboga
cają artykuły F. Kutnara 52, J. Radimskiego 53 i M. My^ki54, a mianowi-

46 B. Š i n d e l á ř ,  K otázce nejstarších tradic našeho děln ického hnutí před ro
kem  1944 (Dějepis ve škole, III, 1956).

47 J. N a v r á t i l ,  Stávka tovaryšů v Bíisku r. 1811 (Slezský sborník, LIII, 1955).
48 J. R a d i m s k ý, Dělnické bouře v Brně roku 1843 (Český lid, IV, 1949).
49 J. P a n á č e k ,  Předehra k  bouřlivému roku 1848 (Bezděz, X, 1948).
50 V. R u d a ,  Bouře textiláků na Liberecku r. 1844 (Cesta míru, IV, 1955). Autor 

zajmuje się również tym tematem w obszerniejszej, dotąd nie publikowanej pracy. 
Dyskusja nad nią odbyła się w r. 1955 w kółku historycznym Studenckiego Koła 
Naukowego Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Karola w Pradze.

51 K. K r e i b i c h ,  Die Textilarbeiter als Pioniere der Arbeiterbewegung  (Aufbau 
und Frieden, 1954).

52 F. K u t n a r ,  Sociální otázka tkalcovská v polovině 19. století (Sborník histo
rický, II, 1954).

53 J. R a d i m s k ý, Z doby předbřeznové na M oravě a ve Slezsku (Slezský sbor
ník, XL VI, 1948).

54 M. M y š k a ,  Rok 1844 v Šumperku (Časopis Společnosi přátel starožitností, 
LXIII, 1955).



cie w sensie informacji, że rozruchy te nie ograniczały się tylko do 
robotników fabrycznych, ale obejmowały również znaczną część cha
łupników zajmujących się tkactwem i przędzeniem w górach Czech, 
Moraw i Śląska.

Najlepiej się snąć powiodło naszym historykom przy opracowywaniu 
zagadnienia, które dotąd znaliśmy tylko w ogólnych zarysach 55 — roz
ruchów robotniczych na budowach naszych pierwszych dróg żelaznych. 
Wiedziano wprawdzie trochę o buncie robotników budowlanych „przed 
Poříčskou bramą” w Pradze w czerwcu 1844 r., nie znano jednak przy
czyn tego niepokoju, a nikt nie przeczuwał, że ruch ten nie był od
osobniony, że do podobnych, chociaż nie tak burzliwych starć dochodziło 
w tym roku i na innych budowach kolejowych, głównie na Morawach.

J. Polišenský, V. Vomáčková i K. Novotný nie zadowolili się tylko 
literaturą i publicystyką, ale opracowali wszystek dostępny materiał 
archiwalny56. W ten sposób stworzyli nie tylko prawdziwy obraz, ale 
równocześnie doszli do słusznego wniosku, że rozruchy z r. 1844 
w znacznym stopniu wpłynęły na dalszy postęp burżuazji czeskiej, 
zwłaszcza w r. 1848, kiedy to obawy przed rozruchami robotniczymi 
oddały słabą czeską burżuazję w ręce absolutnego rządu. Z reakcji na 
niesłuszne przedstawienie wypadków w Czechach w 1844 r. oraz odgło
su powstania tkaczy śląskich (Kan, Rusinek) wynikła próba uchwycenia 
prawdziwego echa tego wielkiego ruchu proletariatu niemieckiego 
w artykule M. M yśki57, zajmującym się przede wszystkim terenem 
najbardziej podatnym, górskimi chałupnikami trudniącymi się tkactwem 
i przędzeniem.

Niewiele zajmowano się dotąd okresem między r. 1844 a 1848, cho
ciaż, jak świadczą niektóre pojedyncze studia58, nie był on oazą spo
koju. Do dnia dzisiejszego przebadanie uczestnictwa klasy robotniczej 
w rewolucji burżuazyjnej 1848— 1849 r. pozostaje dezyderatem czeskiej 
historiografii marksistowskiej. Dla Czech omawiają z grubsza ten pro

55 J. H o n s, Velká cesta. Čtení o dráze olom oucko—pražské, Ostrava—Praha 1947.
50 V. V o m á č k o v á ,  Podnikatelská, firma bratří Kleinů a je jí starosti roku 

1948 (Časopis Matice Moravské, LXXI, 1952); K. N o v o t n ý ,  N epokoje železničních 
dělníků roku 1844 (Časopis Společnosti přátel starožitností, LXI, 1953); J. P o l i š e n 
s k ý ,  V. V o m á č k o v á ,  Stávka železničních dělníků před Prahou 8.7.1844 (Česko
slovenský časopis historický, I, 1953); J. P o l i š e n s k ý ,  V. V o m á č k o v á ,  K. No 
v o t n ý ,  Boj dělníků na stavbách našich prvních železnic, Praha 1956.

57 M. M y š k a ,  Příspěvek k ohlasům povstání slezských tkalců r. 1844 (Slezský 
sborník, LI, 1954).

58 Por. np. S. A d a m č í k ,  Dělnické bouře v Hirtově továrně v Bílovci v r. 1845— 
1846 (Slezský sborník, XLIX, 1951).



blem prace F. Roubika 59 *r dla Moraw wniósł niektóre cenne przyczynki 
B. Šindelář 80.

Można powiedzieć, że nie opracowanym tematem jest problem związ
ków czeskiego ruchu robotniczego z międzynarodowym ruchem prole
tariackim i półproletariackim61. Podobnie tylko w najogólniejszych 
zarysach opracowane jest zagadnienie przenikania socjalizmu nauko
wego na ziemie czeskie. Tymczasem nad tematem tym pracują przede 
wszystkim filozofowie — im jednak brak dobrej znajomości materiału 
historycznego i dlatego poruszają się przeważnie w kręgu hipotez i do
mysłów 62.

Charakteryzując trzecią grupę tematyczną jako całość, musimy 
stwierdzić, że większość prac posiada wspólne braki: 1. śledzą nasz 
ruch robotniczy w oderwaniu nie tylko od rozwoju przemysłu, ale i od 
społecznej sytuacji klasy robotniczej; 2. zwracają uwagę przeważnie 
na ruchy niektórych warstw klasy robotniczej, z reguły na ruchy ro
botników fabrycznych i budowlanych, pomijają natomiast prawie zu
pełnie najliczniejszą grupę naszej klasy robotniczej przed 1848 r. — 
chałupniczych robotników rozproszonych manufaktur, przeważnie teks
tylnych.

W całości można powiedzieć, że bilans minionych lat dziesięciu 
jest względnie bogaty. Te osiągnięcia nie świadczą jednak o tym, że 
cel na tym polu został osiągnięty. W przyszłości trzeba będzie zwrócić

59 F. R o u b í k ,  Na českém  ven kově r. 1848 (Časopis pro dějiny venkova, 1938): 
Č eský rok 1848, Praha 1931, 1948.

80 B. Š i n d e l á ř ,  Ohlas říjnových revolučních událostí vídeňských z r. 1848 na 
M oravě a ve Slezsku (Dějepis ve škole, II, 1955); O sympatích našeho lidu k  ma
ďarské revoluci r. 1848— 49 (Dějepis ve škole, II, 1955); O úloze lidových mas v revo
lučním dění r. 1848 na M oravě a ve Slezsku (Československý časopis historický, IV, 
1956); Ohlas m aďarské revoluce 1848—49 na M oravě a ve Slezsku (Rozprawy ČSAV, 
seria nauk społecznych, LXVII, 1957, nr 3).

81 W ostatnim okresie tylko opublikowano pracę S. A ď a m č í k a ,  Stopy švý
carské a pařížské komunistické sekty  ve Slezsku v 1. 1843—47 (Slezský sborník, L, 
1952). Dotąd nie wydano pracy B. L o e w e n s t e i n a ,  Bemerkungen zur Geschichte 
der deutschen H andwerkervereine, której ostatni rozdział poświęcony jest stosunkom 
tych związków z Czechami.

82 Tak np. I. D u b s k ý ,  K problematice pronikání marxismu do našich zemí 
(Filosofický časopis ČSAV, IV, 1956); M. B a y e r o v á ,  I. M i c h ň á k o v á ,  K no
vým dokumentům z rukopisné pozůstalosti Augustina Smetany a k  jeho  pojetí socia
lismu a komunismu (Filosofický časopis ČSAV, V, 1957); konkretniej zamierzone jest 
studium młodego historyka K. N o v o t n e g o ,  Pojednání o socialismu s počátku pa
desátých let 19. století (Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 
1956), oraz jego pozostający dotąd w rękopisie artykuł o rozpowszechnieniu w róż
nych warstwach społeczeństwa czeskiego pierwszego znanego u nas dzieła E n g e l s a ,  
Położenie klasy robotniczej w Anglii.



uwagę historyków przede wszystkim na problem powstawania klasy 
robotniczej w poszczególnych okręgach przemysłowych, związków 
czeskich robotników z międzynarodowym ruchem proletariackim oraz 
spróbować wyśledzić, w jakim stopniu przenikła do nas znajomość 
pierwszych prac Marksa i Engelsa i o ile istniała już ona, choćby po
średnio, przed r. 1848 także wśród czeskiej klasy robotniczej. Zwłaszcza 
przy studiowaniu drugiego kompleksu zagadnień musimy dążyć do te
go, żeby współpraca czeskich i polskich historyków była jeszcze płod
niejsza niż dotychczas.


