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Podział CGT i wyodreb̨nienie sie ̨CGTU jako formalnie samodzielnej centrali zwiaz̨kowej
oznaczało, iż znikneł̨o jedyne spoiwo, które pozwalało na współprace ̨ ze soba ̨ przedstawi-
cieli tak odmiennych nurtów wewnat̨rz jednej organizacji zwiaz̨kowej. W obliczu takiej
sytuacji, wyłac̨znie kwestia ̨ czasu wydawał sie ̨ poczat̨ek konfliktu o dominacje ̨ w nowej
organizacji pomied̨zy trzema frakcjami ja ̨ tworzac̨ymi: anarchosyndykalistami, komuni-
stami oraz „czystymi rewolucyjnymi syndykalistami”. Z drugiej strony, rana po podziale
CGT była jeszcze bardzo żywa, stad̨ też wszystkie strony starały sie ̨ poczat̨kowo odwlec
nieuniknione.

Wydaje sie,̨ że to anarchosyndykaliści jako pierwsi przystap̨ili do ofensywy. Nadewszyst-
ko w chwile ̨ po kongresie założycielskim CGTU w Saint-Etienne anarchosyndykalistycz-
na mniejszość ukształtowała CDS – Komitet Obrony Syndykalizmu. Przedstawiciele tego
stronnictwa byli zwolennikami udziału CGTU w pracach Kongresu w Berlińskiego i doła-̨
czenia do „Mied̨zynarodówki Berlińskiej” (IWA-AIT), którzy – jak sami deklarowali – za-
mierzali stawiać opór frakcji wiek̨szościowej na każdympoziomie, na którymbed̨a ̨obecni1.
Równocześnie bed̨ac̨ w pełni świadomi tego, iż strona prokomunistyczna posiadała znacz-
nie wiek̨sze wpływy, CDS z góry przyjał̨ jednoznaczna ̨pozycje ̨ sprzeciwu wobec wszelkich
postanowień kongresu2. Nie wszyscy jednak anarchosyndykaliści zgadzali sie ̨ co do sensu
i konieczności powstania CDS, wobec czego cześ̨ć działaczy odmówiła dołac̨zenia do stron-
nictwa. Ponadto anarchiści podzieleni byli wokół najbardziej drażliwej kwestii jaka ̨ pozo-
stawał stosunek wobec CGT i zagadnienia czy optować – tak jak tego pragnel̨i komuniści –
bad̨ź nie, za ponownym zjednoczeniem.

Naturalnie, nie oznacza to, iż całe prokomunistyczne skrzydło także zgadzało sie ̨ we
wszystkich kwestiach, bynajmniej. Cześ̨ć prokomunistycznie nastawionych działaczy ra-
zem z anarchosyndykalistami podważała celowość przynależności CGTU do RILU (Red In-
ternational of Labor Unions, tzw. Profintern). W celu definitywnego rozwiaz̨ania tej kwe-
stii zwołany został w listopadzie 1923 roku w Nadzwyczajny Kongres w Bourges, podczas
którego dyskusja toczyła sie ̨w niezwykle napiet̨ej atmosferze. Równocześnie podczas tego
kongresu, P. Besnard oraz ogółem członkowie CDS otwarcie wystap̨ili przeciw przynależ-
ności CGTU do Profinternu oraz rosnac̨ym wpływom PCF (Parti communiste français).

Należy nadmienić, iż oficjalnym powodem, dla którego Besnard oraz członkowie CDS
sprzeciwiali sie ̨wobec przynależności CGTU do RILU była odmowa wsparcia przez te ̨orga-
nizacje ̨walki przeciw faszystom we Włoszech oraz niewyrażenie sprzeciwu wobec okupa-
cji Zagłeb̨ia Ruhry. Z drugiej strony, frakcja anarchistyczna prezentowała dosyć ambiwa-
lentna ̨ postawe,̨ albowiem – majac̨ w pamiec̨i podział CGT – obawiano sie ̨ nastep̨nego po-
działu i dalszego osłabienia ruchu zawodowego wskutek jego rozdrobnienia. Ostatecznie
jednak po raz kolejny anarchosyndykaliści ponieśli kles̨ke ̨ i to znacznie dotkliwsza ̨ aniże-
li podczas kongresu w Saint-Etienne, bowiem złożony przez CDS wniosek o wystap̨ienie z
RILU poparło jedynie 219 delegatów, „przeciw” było aż 962. Oznaczało to, iż anarchosyndy-

1 Thorpe 1989, s. 232
2 Thorpe 1989, s. 259
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kaliści zaczynali tracić wpływywewnat̨rz CGTU, które zdaniemBerry’ego nie przekraczały
już nawet 100 tys. członków zwiaz̨ku3.

Niemniej, pomimo mimo obaw oraz lek̨u przed dalszym osłabieniem ruchu zwiaz̨kowe-
go, kolejny rozłam wydawał sie ̨ już wyłac̨znie kwestia ̨ czasu. Jak można sie ̨ domyślać, po-
wodem wystap̨ienia anarchosyndykalistów i cześ̨ci rewolucyjnych syndykalistów z CGTU
nie było wyłac̨znie dołac̨zenie tej organizacji do RILU, lecz wiaż̨ac̨e sie ̨z tym faktem podpo-
rzad̨kowanie centrali Partii Komunistycznej (PCF) i rozpoczet̨y proces „bolszewizacji”, za-
równo partii, jak i CGTU. Proces ten przebiegał trójetapowo. W pierwszej kolejności zaste-̨
powano tradycyjne dla Francji podstawowe jednostki partyjne działajac̨e w danej gminie,
komórkami działajac̨ymiw zakładach pracy. Powodowało to, iż nowa struktura traciła swo-
ja ̨ zgodność z podziałem administracyjnym Francji. Drugim krokiem była likwidacja auto-
nomii podjednostek i zastap̨ienia jej scentralizowana ̨dyscyplina.̨ Oznaczało to, iż wszelka
spontaniczność, inicjatywa oraz prawo do podejmowania decyzji przez jednostki lokalne
zostały zastap̨ione odgórnym, scentralizowanym i zhierarchizowanym procesem decyzyj-
nym, którego dokonywały od tej pory władze centralne. Trzecim krokiem było utworzenie
– nawzór struktury Kościoła Katolickiego – „ciał kapłańskich”w celu administrowania par-
tia.̨ A. Kriegel, francuska historyczka i członkini PCF, porównywała te ̨ instytucje ̨do roli du-
chownych jaka ̨ci pełnia ̨dla swych wiernych. Równocześnie dokonano czystek partyjnych
w imie ̨ strategii „klasy przeciwko klasie”. Ogółem zbyt umiarkowani, zbyt radykalni i zbyt
oportunistyczni działacze byli wykluczani4. Sytuacji nie poprawiały animozje i konflikt
pomied̨zy anarchistami a komunistami, którzy w 1922 roku zastrzelili w Paryżu dwójke ̨
anarchistów, co zdaniem R. Rockera przeważyć mogło szale ̨ na rzecz rozłamu5.

Odnośnie strony strategicznej CGTU to należy zaznaczyć, iż poczat̨kowo centrala stara-
ła sie ̨ angażować w możliwe jak najwiek̨sza ̨ liczbe ̨ konfliktów pomied̨zy światem pracy a
kapitałem. Ponadto za sprawa ̨ RILU zainteresowała sie ̨ w kwestia ̨ chłopska ̨ a także zacie-
śniała wiez̨y z syndykatami z Alzacji i Lotaryngii. Oprócz tego CGTU zaangażowane było w
protesty przeciwko okupacji Zagłeb̨ia Ruhry, wyrażało sprzeciw wobec wojny w Maroku
w 1925 roku, a 8 sierpnia uczestniczyło w demonstracjach przeciwko egzekucji Sacco and
Vanzettiego. Po 1926 roku, strategia uległa jednak drastycznej zmianie. Centrala odeszła
od taktyki angażowania sie ̨ i wspierania każdego konfliktu rewindykacyjnego, zamiast te-
go wspierać zaczeł̨a jedynie te, które służyły jej interesom6, co zasadniczo rozsierdzało
anarchistów.

W grudniu 1924 roku Besnard zorganizował kongres dla niezadowolonej mniejszości w
CGTU, kładac̨ kamieńmilowy pod powstanie UFSA (Union fédérative des syndicats autono-
mes), co ostatecznie nastap̨iło podczas kongresu w Saint-Ouen w czerwcu 1925 roku. Wów-
czas też obrano P. Besnarada na sekretarza nowej organizacji. Jej cel był prosty i oczywisty:
konsolidacja syndykatów kontrolowanych przez anarchistów, które opuściły (lub zamie-
rzały to uczynić) CGTU, co jednak – wbrew temu, co antycypował Besnard – nie spotkało

3 Berry 2009, s. 148
4 Ansell 2001, s. 225–227
5 Rocker 2004, s. 100
6 Mouriaux 1992, s. 148
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sie ̨ z jednoznacznie pozytywnym odbiorem ze strony ruchu anarchosyndykalistycznego.
Cześ̨ć anarchistów krytykowała te kroki przekonujac̨, że kolejny podział szkodzi po pro-
stu sprawie. Przykładowo Julien Le Pen stwierdził, iż podział CGT na trzy organizacje, to o
dwie za dużo7.

Przełożyło sie ̨ to relatywnie niewielkie zainteresowanie nowa ̨ inicjatywa,̨ wobec czego
nie nabrała ona spodziewanego impetu. Niemniej cały czas powstawały lub wychodziły z
CGTU syndykaty zdominowane przez anarchistów. W kontekście późniejszych wydarzeń
istotne wydaje sie ̨ powstanie Syndicat Unique du Bâtiment (SUB), czyli zwiaz̨ków robotni-
ków budowlanych, na czele którego stanał̨ anarchosyndykalista Koch. Nie bez znaczenia
był również kongres Autonomicznego Zwiaz̨ku Zwiaz̨ków Zawodowych z Rodanu (Rhône)
odbywajac̨y sie ̨ w dniach 31.10-1.11.1926 roku, podczas którego Besnard wezwał do stwo-
rzenia nowego CGT, które byłby antypaństwowe i federalistyczne.

W dniach 13-14 listopada 1926 roku odbył sie ̨ Kongres SUB w siódmej dzielnicy Lyonu,
któremuprzewodniczył Koch, a który zwołany zostałwyłac̨znie jako pretekst do proklamo-
wania powstania nowej organizacji zwiaz̨kowej. Świadczy o tym m.in. obecność nań wiek̨-
szości czołowych animatorów francuskiego ruchu anarchosyndykalistycznego, zarówno
zwolenniów utworzenia nowej organizacji (jak np. Lucien Huart), jak i przeciwników (jak
np. Julien Racamond, aktywny działacz CGTU). Ponadto obecny był B. Lansik reprezentu-
jac̨y IWA, który konieczność powstania nowej organizacji argumentował sytuacja ̨ imigran-
tów we Francji, a także delegaci z: FAUD, portugalskiego CGT oraz SAC. Pierwszego dnia
kongres został zamkniet̨y postanowieniem o zastosowaniu powstańczego strajku general-
negowprzypadku zagrożenia faszystowskiego orazwyrażeniem solidarności z Sacco i Van-
zettim. O poranku drugiego dnia kongresu, wiek̨szościa ̨ 52 do 3 (przy dwóch delegatach
wstrzymujac̨ych sie ̨od głosu) podjet̨o decyzje ̨o utworzeniu trzeciego CGT. Popołudnie po-
świec̨one zostało na dyskusje ̨ z delegatami reprezentujac̨ymi zagraniczne konfederacje,
wieczorem zaś dyskutowano nad propozycja ̨ utworzenia mied̨zynarodowego biura8.

Nastep̨ny rozłam stał sie ̨zatem faktem. Potwierdzony został podczas kongresuw Lyonie
(15-16 listopada), na którym obecni byli delegaci UFSA, SUB oraz Niezależnego Zwiaz̨ku
Fryzjerów, podczas którego reprezentowano łac̨znie 89 syndykatów. Wówczas też, decy-
zja ̨ delegatów (84 „za” i 3 „przeciw”), powołano do życia zostało Confédération Générale
du Travail-Syndicaliste Révolutionnaire (CGT-SR), które przyjeł̨o istnie minimalistyczna ̨
strukture,̨ poprzez ograniczenie kompetencji organów zwiaz̨kowych dominimum, ograni-
czajac̨ liczbe ̨urzed̨ników orazwprowadzajac̨ zakaz ich reelekcji. Równocześnie uchwalona
została konstytucja organizacji, znana jako Karta z Lyonu, która (zdaniem jej głównego au-
tora P. Besnarda) stanowiła niezbed̨ne uaktualnienie Karty z Amiens dostosowujac̨e ja ̨ do
ówczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Ponadto jednogłośnie przyjet̨o trzy kolejne
uchwały: wyrażajac̨a ̨ solidarność z Sacco i Vanzettim, potep̨iajac̨a ̨ prześladowania w Rosji
oraz uchwałe ̨ dotyczac̨a ̨ utworzenia gazety i czasopisma9.

7 Auzias 1988, s. 57
8 Auzias 1988, s. 58
9 Auzias 1988, s. 58
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W czasie wieczornej sesji obecni na Kongresie delegaci zagranicznych organizacji po-
parli decyzje ̨ o utworzeniu CGT-SR oraz zadeklarowali solidarność z nowa ̨ organizacja.̨ B.
Lansik wyraził ponadto nadzieje,̨ iż powstanie CGT-SR przywróci świetność francuskie-
mu ruchowi zwiaz̨kowemu, który był niegdyś „moralnym przywódca ̨ ruchu rewolucyjno-
syndykalistycznego na świecie” i odzyska swoje miejsce w odrestaurowanym w duchu Ba-
kunina mied̨zynarodowym ruchu zwiaz̨kowym10. Równocześnie delegaci podjel̨i decyzje ̨o
dołac̨zeniu CGT-SR do IWA. Kolejno postanowiono dokonać wyboru urzed̨ników. Delegaci
zaproponowali, aby to Fourcade objał̨ funkcje ̨sekretarza Generalnego, ale on samodmówił
tłumaczac̨ sie ̨ brakiem kompetencji. Wobec tego postanowiono wstrzymać sie ̨ z wyborem
na trzymiesiac̨e. SekretarzemWykonawczymwybrany zostałHenri Raitzon a do tymczaso-
wej 16-osobowej komisji wybrano: Allègre, Kocha, Laplanche’a, Charrenta, Chapuisa oraz
Madame Bonnefonda11.

Ogółem podczas kongresu do nowej konfederacji przystap̨iło 80 syndykatów, głównie o
bogatych tradycjach rzemieślniczych, z takich branż jak: budownictwo,metalurgia, teksty-
lia, fryzjerstwo oraz transport12. Na siedzibe ̨nowej Konfederacji wybrano Lyon, co nie było
wyborem przypadkowym. Departament Rodan (w którym znajduje sie ̨Lyon), był wówczas
jedynym obszarem we Francji, w którym wiek̨szość ruchu zwiaz̨kowego została zdomino-
wana przez anarchistów13.

Należy zarazem zaznaczyć, iż podobnie jak nie wszyscy anarchosyndykaliści popiera-
li CDS, tak niektórzy prezentowali podobne stanowisko wzgled̨em CGT-SR. Wynikało to
bowiem z obaw przed zbytnim rozdrobnieniem ruchu robotniczego oraz jego wewnet̨rz-
nym skłóceniem. Ponadto jednoznacznie anarchosyndykalistyczny charakter konfedera-
cji (który sam sie ̨określał mianem rewolucyjno-syndykalistycznego, co jednak wynikało z
pejoratywnych konotacji wokół pojec̨ia anarchosyndykalizmu we Francji) napawał zanie-
pokojeniem cześ̨ć działaczy przed tym, aby jednoznacznie ideologiczny charakter ruchu
nie odstraszał robotników, zamiast ich przyciag̨ać. W końcu cześ̨ć niezależnych syndyka-
tów, nie bed̨ac̨ych cześ̨cia ̨ ani CGT, ani CGTU, sceptycznie spoglad̨ała na nowa ̨ konfede-
racje ̨ obawiajac̨ sie ̨ centralizmu, który postrzegany był wówczas jako przyczyna kryzysu
w ruchu syndykalistycznym. Wobec tego, zamiast dołac̨zyć do CGT-SR wiele syndykatów
wybierało niezależność. Równocześnie cześ̨ć anarchosyndykalistów oraz anarchosyndyka-
listycznych syndykatów nadal trwała w CGT oraz CGTU, nie wystep̨ujac̨ z nich i nie doła-̨
czajac̨ do CGT-SR.

Odmomentu powstania CGT-SR rozpoczeł̨o zintensyfikowana ̨kampanie ̨propagandowa ̨
w celu przekonywania robotników i syndykatów do dołac̨zania do Konfederacji. Już w nocy
17 listopada zorganizowane zostało spotkanie w szóstej dzielnicy Lyonu, podczas którego
członkowie CGT-SR oraz zaproszeni delegaci z zagranicy prawili o bankructwie liberalizmu

10 Auzias 1988, s. 59
11 Auzias 1988, s. 60
12 Berry 2009, s. 151
13 Auzias 1988, s. 55
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(i socjaldemokracji) oraz reżimu radzieckiego, zwracajac̨ jednocześnie uwage ̨ na rosnac̨e
zagrożenie ze strony faszystów. 24 listopada odbyło sie ̨ kolejne spotkanie14.

Kampania została zintensyfikowana w grudniu oraz w styczniu, dziek̨i czemu udało sie ̨
przyciag̨nać̨ do nowej Konfederacji kilka syndykatów (np. syndykat pracowników elek-
trowni oraz niezależny zwiaz̨ek odzieżowy). Ponadto wmiesiac̨ po powstaniu nowego CGT,
organizacja drukowała już własne znaczki, kartki oraz gazety i czasopisma. 23 stycznia
1927 roku do CGT-SR dołac̨zył Kongres Departamentu L’Union (miasto na południu Fran-
cji) stajac̨ sie ̨ 8 regionem CGT-SR15. Oprócz tego powstało kilka nowych zwiaz̨ków jak np.
w Saint-Etienne oraz Grenoble, a 13 marca 1927 roku autonomiczne syndykaty z Sekwany
utworzyły pierwszy Zwiaz̨ek Regionalny CGT-SR16.

Francuska Konfederacja realizujac̨ postanowienia oraz strategie ̨ IWA, w swej działalno-
ści o cele bieżac̨e nadało priorytet kampanii na rzecz wprowadzenia sześciogodzinnego
dnia pracy. Kulminacja ̨ tych działań w skali globu miał być 1 maja 1927 roku, który został
wybrany przez IWA, jako mied̨zynarodowy dzień walki na rzecz wprowadzenia sześcio-
godzinnego dnia pracy. Wobec tego wiek̨szość narodowych konfederacji anarchosyndyka-
listycznych zaplanowało na ten dzień specjalne działania w ramach tej kampanii. Także
CGT-SR powzieł̨o szczególnie przedsiew̨ziec̨ia, które jednak z racji niewielkiego rozmiaru
Konfederacji nie miały wiek̨szego znaczenia oraz szans powodzenia.

Ze wzgled̨u na fakt, iż CGT-SR najwiek̨szymi wpływami cieszyło sie ̨ w okolicach Lyonu,
to właśniemieście odbyły sie ̨główne działania.Wpierw około 300 osóbwzieł̨o udział w dys-
kusji w lyońskiej Giełdzie Pracy. Podczas tego spotkania liderzy CGT-SR przedstawili racje
na rzecz wprowadzenia sześciogodzinnego dnia pracy, zwracajac̨ uwage,̨ iż mogłoby to
być doskonałym remedium na problem bezrobocia. Oprócz tego zaapelowano o wyrażenie
sprzeciwuwobec deportacji Ascaso, Duruttiego i Jovera z Francji orazwyrażenie sprzeciwu
wobecwyroku skazujac̨ego Sacco i Vanzettiego. Po południu setki osób przyszły na specjal-
ne „przyjec̨ie”, podczas którego odbyło sie ̨ spotkanie z wybitnym poeta ̨ i kompozytorem
Charlesem d’Avray. Należy zaznaczyć, iż tego konkretnego 1 maja jedynie CGTU przygo-
towało manifestacje ̨ uliczna ̨w Lyonie, pomimo dominacji weń CGT-SR, na która ̨ przybyło
około 2 tysiec̨y osób. Niemniej w innych regionach CGT-SR zorganizowała własne manife-
stacje. Przykładowo w pochodzie w Saint-Etienne udział wzieł̨o około 2 tysiec̨y osób17.

W dniach 14-15 sierpnia 1927 roku odbył sie ̨ I Narodowy Kongres CGT-SR, który w prze-
ważajac̨ej cześ̨ci poświec̨ony został zbadaniu kondycji w jakiej znajdowała Konfederacja.
Jedna ̨ z konsekwencji tego kongresu było przyjec̨ie w marcu 1928 roku nowego programu
„bezpośrednich żad̨ań”, składajac̨ego sie ̨ z 10 punktów (celów), spośród których 8 posiada-
ło charakter żad̨ań typowo robotniczych, zaś 2 punkty wyrażały żad̨ania ogólnospołeczne.

Żad̨ania robotnicze:

1. Wprowadzenie sześciogodzinnego dnia pracy;
14 Auzias 1988, s. 60
15 Auzias 1988, s. 60
16 Auzias 1988, s. 61
17 Auzias 1988, s. 61–62
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2. Ogólny wzrost płac;

3. Wprowadzenie jednakowej płacy w przemyśle, potem w całym kraju;

4. Wprowadzenie kontroli rad fabrycznych przy zatrudnianiu i zwalnianiu;

5. Wprowadzenie kontroli zwiaz̨kowej nad zagraniczna ̨ siła ̨ robocza;̨

6. Wprowadzenie równego prawa do tworzenia i dołac̨zania do zwiaz̨ków zawodowych,
które byłoby niezależne od narodowości oraz rasy;

7. Ustanowienie delegatów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej branży, którzy
byliby wybierani przez robotników pod nadzorem zwiaz̨ków zawodowych;

8. Pełna wypłata wynagrodzenia dla rannych pracowników [wypłata odszkodowań w
istocie].

Żad̨ania ogólnospołeczne:

1. Całkowita amnestia oraz zniesienie sad̨ów wojskowych;

2. Uchylenie niesprawiedliwych ustaw [czyli prawa z 1920 roku zakazujac̨ego aborcji i
stosowania środków antykoncepcyjnych].

1 maja 1928 roku CGTSR zorganizowało spotkanie 400 działaczy w Villeurbanne, na któ-
rym rozprawiano sie ̨o kampanii na rzecz sześciogodzinnego dnia pracy. Z kolei w sierpniu
CGT-SR rozpoczeł̨o przygotowania do II Kongresu, który ostatecznie odbył sie ̨w dniach 2-
4 listopada. Dyskutowano weń o kondycji CGT-SR, poruszono kwestie ̨ sześciogodzinnego
dnia pracy, sytuacji materialnej kobiet, antymilitaryzmu, prasy, zajet̨o sie ̨ zagadnieniem
racjonalizacji gospodarczej oraz kwestia ̨ struktury wewnet̨rznej i biur CGT-SR. Jednakże
najważniejsza ̨ kwestia ̨ pozostało obranie nowych urzed̨ników na stanowiska, w tym se-
kretarza generalnego, którym już dwa lata był Huart. Sam działacz zaproponował, aby na
stanowisko zastap̨ił go Juhel, który został wybrany na to stanowisko niemal jednomyślnie.
Poczat̨kowoodmówił jednakprzyjec̨ia tej funkcji. Ostatecznie do zmiany stanowiska namó-
wił go Huart. Wówczas także podjet̨o decyzje ̨ o przeniesieniu siedziby CGT-SR do Paryża
(w którym pracował i działał Juhel)18.

Stosunki pomied̨zy CGTU a nowopowstałym CGT-SR bywały niezwykle napiet̨e w kolej-
nych latach i zdarzało sie,̨ że dochodziło do starć pomied̨zy członkami obydwu organi-
zacji. Przykładowo w Lyonie tak sie ̨ złożyło, iż swe siedziby CGTU i CGT-SR posiadały w
tym samym budynku. Doprowadziło to 12 grudnia 1926 roku do starć pomied̨zy członkami
obu zwiaz̨ków z użyciem stalowych pret̨ów włac̨znie. W wyniku tego starcia, kilku człon-
ków CGT-SR zostało cież̨ko rannych, sam zaś budynek spłonał̨. Nastep̨nego dnia sekretarz

18 Auzias 1988, s. 63–64
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CGTU miał wymachiwać pistoletem i żad̨ać wyjaśnień podczas wizyty członków delegacji
CGT-SR19.

Nastep̨nym przykładem okazywania wobec CGT-SR wrogiego stosunku przez CGTU i
działaczy tej centrali był Kongres organizacji, którymiał miejsce w Paryżu pomied̨zy 8 a 14
listopada 1931 roku. Podczas kongresu delegaci oskarżali anarchosyndykalistów i CGT-SR
o odciec̨ie ruchu od mas20. Oprócz tego podjet̨o wat̨ek o konieczności rozpoczec̨ia walki z
„anarchosyndykalistycznymduchem”, którymiał być obecnyw szeregach CGTU21, uznajac̨
zarazem anarchosyndykalizm za plage ̨ „naszego [tj. CGTU] ruchu”22.

Samo CGTU dotknał̨ wkrótce kryzys, który doprowadził do znaczac̨ego uszczplenia sze-
regów organizacji do 300 tysiec̨y w 1929 roku. Bez wat̨pienia najważniejsza ̨przyczyne ̨kry-
zysu stanowił Wielki Kryzys23. Z drugiej strony, jako przyczyne ̨ osłabienia CGTU można
również wskazywać krótkotrwały wzrost znaczenia chrześcijańskiego ruchu zwiaz̨kowe-
go, który dotychczas przez wiek̨szość central postrzegany był jako ruch łamistrajków. Zda-
niem P. Bernarde oraz H. Dubiefa, historyków zajmujac̨ych sie ̨ historia ̨ III Republiki, prze-
łom nastap̨ił po tym jak biskup Lille podczas strajku w Halluin poparł strajkujac̨ych człon-
ków Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Nastep̨nie Papież przyjał̨
strajkujac̨ych w Rzymie, a w 1930 roku biskupa Lille awansował na kardynała24. Był to
jednak krótkotrwały wzrost znaczenia chrześcijańskich organizacji, które zaprzepaściły
swoja ̨szanse ̨nie uczestniczac̨ w obronie Republiki, w nastep̨stwie czego wiek̨szość central
zwiaz̨kowych nadal traktowało chrześcijańskie organizacje dosyć nieufnie. Jednakże kry-
zys CGTU spowodował, iż w centrali rywalizacje ̨ frakcyjna ̨ wygrało w 1934 roku skrzydło
zwolenników ponownego zjednoczenia z CGT, któremu przewodniczył B. Frachon25.

19 Mann 2010, s. 152–153
20 CGTU, s. 49
21 CGTU, s. 164
22 CGTU, s. 246
23 Mouriaux 1992, s. 148
24 Bernard i Dubief 1988, s. 192
25 Berry 2009, s. 166
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