
działalność komitetów niesienia pomocy dla Wrześni omówione zo
stały w rozdziale „Zemsta pruska“. Z kolei mowa jest o oddźwiękach 
sprawy wrzesińskiej „W prasie i na trybunach parlamentarnych", 
wreszcie o jej „Znaczeniu".

W aneksach źródłowych podał autor stan m aterialny rodzin, ska
zanych w procesie listopadowym w Gnieźnie (za Dziennikiem Poz
nańskim), plan lekcyjny klasy Ib (z tego samego źródła), odezwę so
cjalistów polskich (z archiwum poznańskiego), w yjątki z protokołów 
polskiego Koła Sejmowego (z Biblioteki Kórnickiej) oraz mowę socja
listycznego posła, Ledeboura w Reichstagu w grudniu 1901 r. (we
dług sprawozdań stenograficznych).

Niezupełnie zgodzić się można z oceną znaczenia sprawy wrze
sińskiej, jaką daje autor. W jego ujęciu stanowisko rządu robi w ra
żenie ściśle defenzywnego, podyktowanego obawą przed kryjącymi 
się poza Wrześnią fermentami społecznymi, używa on nawet wyraże
nia „zaambarasowanie".

Tymczasem cała sprawa miała szersze znaczenie. Było to bo
wiem pierwsze zetknięcie się rządu Biilowa ze sprawami polskimi, 
pierwsze wyraźne sprecyzowanie stanowiska w tych sprawach. Nie 
sposób tu  dokładnie omawiać tej sprawy, ale wyraźnie można do
strzec, jak rząd przesunął celowo punkt ciężkości na forum parla
mentarnym, na teren Sejmu, a tam debaty nad interpelacjami Ho- 
brechta i Jażdżewskiego przerastają swoim znaczeniem sprawę Wrze
śni i procesu gnieźnieńskiego. W odróżnieniu od debaty w Reichs
tagu, w Sejmie pruskim długi szereg mówców nacjonalistycznych 
pod przewodem Biilowa wyraźnie majoryzował trzykrotnie niemal 
mniej liczne głosy przeciwników rządu. Słynna mowa Biilowa z 13 
stycznia 1902 r. i cała debata nie miały sobie równej od czasu utwo
rzenia Komisji Kolonizacyjnej w r. 1886. To sprecyzowanie i trium 
falne oznajmienie nowego programu polityki antypolskiej, do czego 
jako sposobność posłużyła sprawa wrzesińska, ma zresztą także swoje 
znaczenie dla wewnętrznych przemian w społeczeństwie niemieckim, 
wiąże się bowiem z mobilizowaniem „narodowej" części społeczeń
stwa przeciwko wszystkiemu, co groziło przewrotem społecznym.

Adam Galos

G o m o 1 e c L., Strajk Szkolny w Poznańskiem na początku XX wie
ku, Przegl. Zach., 1951, nr 9/10, str. 132 — 143.

W krótkim artykule autor stawia jako zadanie ,, 1) zerwać bur- 
żuazyjną interpretację (!) tych faktów (sc. dotyczących strajku szkol
nego) i 2) przeprowadzić ich krytyczną ocenę oraz ukazać strajk 
szkolny we właściwym świetle, posługując się marksistowską nauką 
o rozwoju społeczeństwa". W tym celu przeprowadził on na wstępie 
ocenę stanu badań, omawiając, zresztą niepełną literaturę. Za pod
łoże strajku szkolnego uznał politykę imperialistów niemieckich, 
której celem było „zachwianą równowagę narodu polskiego przez



jego rozbicie na trzy zabory i rozerwanie sztuczne wspólnoty tery
torium przez trzy mocarstwa zaborcze, pogłębić przez rozerwąnie 
wspólnoty językowej i wspólnoty układu psychicznego'*. Zastrzeże
nia może budzić w tej części stwierdzenie, że walkę z polskością 
prowadził „prawie cały naród niemiecki" oraz uznanie Kulturkampfu 
za ogniwo w walce z polskością na polu kulturalnym, czym była ona 
jedynie między innymi. Krótki opis przebiegu strajku zawiera fakty 
znane, a jedynie autor nie podał źródła wiadomości o 75 tysiącach 
strajkujących dzieci, co różni się od liczby, na ogół przyjmowanej, 
niespełna 50 tysięcy (podawana czasami liczba 100.00 dzieci jest bez
względnie przesadzona).

Ciekawsze natomiast fakty podane są w punkcie o klasowym 
charakterze strajku, gdzie przytoczone zostały procentowe dane 
udziału w strajku dzieci, pochodzących z poszczególnych grup spo
łecznych; z danych tych wynika bezwględna przewaga mas ludo
wych.

Autor podkreślił dalej słabość obrony strajku przez szlachecko- 
burżuazyjnych reprezentantów, a przyczyn upadku doszukał się także 
w braku rozwiniętej klasy robotniczej. Podkreślił jednak również 
pozytywne rezultaty strajku, a to masowe wystąpienie ludu pracu
jącego, sojusz robotników szczególnie rolnych z biedotą wiejską, 
średniorolnym chłopstwem oraz elementami drobnomieszczańskimi 
w mieście i na wsi.

Na ogół stwierdzić trzeba, że zagadnienie znaczenia strajku szkol
nego zostało przez autora postawione słusznie, choć w tak szczupłych 
ramach nie mogło być donrowadzone do końca.

Adam Galos

S l e z s k y  S b o r n i k ,  Acta Silesiaca XLVIII, 1950, z. 2/3 i 4;
XLIX, 1951, z. 1 i 2.

Ostatnie cztery zeszyty Slezskego Sbornika, z których jeden jest 
podwójny, obejmującą pokaźną ilość blisko 750 stron i zawierają spo
ro artykułów o treści historycznej, niejednokrotnie interesujących dla 
polskiego historyka, szczególnie dla badacza przeszłości Śląska. Obok 
próby syntezy historiografii odnośnie dziejów Śląska czeskiego, pióra 
prof. Macourka, spotykamy na łamach kwartalnika parę prac o szer
szym zasięgu badania (głównie z zakresu historii gospodarczej), da
lej pokaźną grupę drobniejszych przyczynków. Jak zawsze bogato 
reprezentowany jest dział recenzji, przy czym na ogólną ilość ok. 95 
prac recenzowanych — 29 to prace polskie. Kontakt Slezskego Sbor
nika z nauką polską jest więc bardzo żywy, co zresztą wynika z te
matyki śląskiej.

Charakterem swoim na czoło wybija się wspomniany już artykuł 
Macourka „Stan i zadania czeskich badań nad przeszłością Śląska" 
(t. XLVIII z. 2/3). Nie jest to pierwsza wypowiedź uczonych czeskich 
na temat śląskoznawczych badań historycznych (por. artykuł prof.
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