
a to: historii epoki feudalnej — pod przewodnictwem doc. dr F. Kavki; historii 
kapitalizmu do r. 1918 — pod przew. prof. O. Rihy — oraz historii najnowszej 
(łącznie z okresem budowy socjalizmu) — pod przew. doc. J. Kladivy. Szereg głosów 
w dyskusji tak na plenum, jak w sekcjach zostało uprzednio starannie przygotowa
nych i wydrukowanych, podobnie jak i referaty plenum, jeszcze przed Zjazdem 
w „Správách československéj historickéj společnosti“ (t. II, r. 1959, z. 3). Są to 
wystąpienia referatowe J. A. Hájeka (Falšováni československi historie v současné 
západní literatuře), F. Grausa (K’ otázkám naší medie valistiky), Ratkosa (Probl my 
slovensk j medievalistiky), O. Rihy (K’ otázce obecných dějin), J. Šebánka i A. Húščavy 
(w sprawie nauk pomocniczych historii), J. Kladivy (Úkoly novějších a najnovějšich 
dějin), J. Charváta (Vyučovaní dějepisu v obdobní dovršováni socialismu). Dużą 
uwagę skupił na sobie referat prof. J. Macůrka (K otázce přechodu od feudalisma 
ke kapitalismu ve střední Evropě), przeznaczony na międzynarodowy zjazd histo
ryków w Sztokholmie.

Końcowe plenarne posiedzenie wypełnił referat J. Veselego (Historická úloha 
dělnick * třidy v dějinách Československa) oraz uchwalenie rezolucji wytyczającej 
dalsze drogi historiografii czechosłowackiej.

E. M.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA DZIEJOM 
NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ

W związku z uroczystym obchodem dziesięciolecia NRD zorganizowano w Ber
linie konferencję naukową poświęconą znaczeniu jej historii. Konferencja odbyła się 
w dniach 18—20 IX 1959 r. Oprócz licznych historyków niemieckich wzięły w niej 
udział także delegacje zagraniczne, m. in. polska pod przewodnictwem prof. 
dr. K. Piwarskiego.

Zasadniczym zadaniem konferencji było wskazanie na konieczność intensyfikacji 
badań nad dziejami NRD zarówno z uwagi na potrzeby naukowe, jak i dydaktyczne. 
Jak na to wskazał w referacie plenarnym prof. dr W. Bartel, dokładne poznanie 
rozwoju NRD, jej osiągnięć w dziedzinie kształtowania społeczeństwa socjalistycznego 
i rozbudowy gospodarczej ma ułatwić poznanie prawidłowości zachodzących w wiel
kim procesie przechodzenia od ustroju kapitalistycznego do socjalistycznego w kra
jach demokracji ludowej. Drugi z głównych referatów, dr H. Königer, zajmując się 
problemem nauczania dziejów NRD w szkołach, na uniwersytetach i przy dalszym 
kształceniu nauczycieli, zwrócił uwagę na doniosłą rolę tego przedmiotu przy ugrun
towywaniu się świadomości socjalistycznej młodzieży i całego społeczeństwa. Ważkie 
uzupełnienia, szczególnie jeśli chodzi o stan i możliwości badań, przyniosły obrady 
sekcyjne. Skupiły się one nad czterema problemami: 1. walką o pokojowe, demo
kratyczne Niemcy (1945—1949); 2. wewnętrznym rozwojem NRD (od r. 1949); 3. po
kojową polityką NRD; 4. międzynarodowym znaczeniem i rolą NRD. Wyniki obrad 
podsumował przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Historyków, prof. dr E. 
Engelberg, który w swym przemówieniu podkreślił historyczną rolę, która przypadła 
NRD jako pierwszemu niemieckiemu państwu robotników i chłopów, państwu, które 
zdecydowanie przeciwstawia się imperialistycznym tendencjom niemieckiej burżuazji.

Można przypuszczać, że konferencja berlińska przyczyni się do dalszego ożywienia 
badań nad okresem powojennym w NRD. Dla historyków polskich, zajmujących się 
tymi latami i napotykających podobne zjawiska i procesy, badania te mogą dać 
pożyteczny materiał porównawczy i metodologiczny.

Józef Gierowski


