
cie robotniczych rodzin pewien pożytek dla rozwoju", było pod 
pewnym względem postępowe, Już jednak z końcem XIX w. z po
czątkiem rozwoju imperializmu kończy się postępowa rola nie
mieckich kapitalistów. Natomiast postępowa rola junkrów skoń
czyła się w XVIII w., a raczej już w XVI, z chwilą gdy posiadane 
przez nich ziemie winni byli przejąć chłopi. Wrogowie postępu, 
zdrajcy własnego narodu — oto historyczna rola monopolistów 
i junkrów od końca XIX w. Autor podkreśla ponownie koniecz
ność badań historii tych zdrajców. Znajomość ich dziejów „to 
jedna z najważniejszych broni w walce z nimi".

Pierwszy tom „Studiów" Kuczyńskiego nie rości sobie oczy
wiście pretensji do wyczerpującego omówienia tych zagadnień, 
które zostały w nim przedstawione. Niektóre problemy zostały tu 
przedstawione bardziej dokładnie (związki przedsiębiorców i ich 
walka z ruchem robotniczym), inne raczej tylko szkicowo (eko
nomiczny rozwój i rola monopoli). Tym niemniej książka ta sta
nowi zgodnie z zamierzeniami autora cenny wstęp do monogra
ficznych badań nad dziejami niemieckich monopoli, historykowi 
zaś polskiemu pozwoli pod nowym kątem widzenia spojrzeć na 
niejeden problem z historii Niemiec ostatniego 70-lecia.

Wacłam Długoborski

J e r z y  K o w a l e w s k i :  „Jak powstała i czym jest Niemiecka 
Republika Demokratyczna". Z cyklu: Niemcy Demokratycz
ne, zeszyt I. Wyd. Wiedza Powszechna r. 1950.
Drobna ta  i dla bardzo szerokiego ogółu napisana praca za

sługuje jednak na bliższe zapoznanie się z nią historyków Śląska. 
Jej autor jest znanym i doskonałym publicystą politycznym z za
kresu powojennych spraw niemieckich.

Praca nie tylko że wyjaśnia nam jak doszło do powstania 
N. R. D., czym jest N. R. D. obecnie i w swych perspektywach roz
wojowych, ale wychodzi poniekąd poza ramy nakreślone tema
tem i zapoznaje czytelnika z obecną rzeczywistością polityczną 
w całych Niemczech, wskazuje na jej źródła, jest niejako podsu
mowaniem tej rzeczywistości na obecnym etapie jej rozwoju.

W początkowych rozdziałach pracy Kowalewski ujmując kwe
stię rozwoju imperializmu niemieckiego wskazuje na to, że kie
runek tego rozwoju szedł po linii skupiania coraz większej mocy 
ekonomicznej przez monopole niemieckie i po linii systematycz
nego zacieśniania sojuszu junkiersko-kapitalistycznego, co miało 
decydujące znaczenie dla rozwoju kształtowania się stosunku sił 
klasowych w Niemczech i co wywarło katastrofalny wpływ na 
rozwój sytuacji międzynarodowej w okresie ostatnich 60 lat. Wy
nikiem tego rozwoju Niemiec były dwie wojny światowe i dwie 
klęski poniesione przez imperializm niemiecki. Autor wykazuje, 
że klęska irpperializmu niemieckiego 1945 r. dokonała się w sy
tuacji zasadniczo różnej od tej, jaka istniała w r. 1918. Ta róż



nica polega na tym, że na czele sił, które pokonały Niemcy 
w 1945 r. stało państwo socjalistyczne m ające czynne poparcie 
narodów świata i będące zainteresowane, w celu ustalenia trw a
łego pokoju, w zniszczeniu podstaw imperializmu niemieckiego, 
podczas gdy w roku 1918 siły, które pokonały imperializm nie
miecki były same imperialistyczne; nie mogły więc dążyć do zni
szczenia jego podstawy materialnej. Fakt, że Niemcy wl945 r. 
zostały pokonane przez Pańswo Socjalistyczne zadecydował o cha
rakterze uchwał podjętych na konferencji poczdamskiej w sto
sunku do Niemiec. Wykonanie tych uchwał godzących w podstawy 
imperializmu niemieckiego przez władze radzieckie poprzez rów
noczesne wciągnięcie, w celu ich realizacji, niemieckich elemen
tów demokratycznych, to momenty najbardziej istotne, jeśli cho
dzi o określenie genezy N. R. D. Autor dalej wykazuje, że N. R. D. 
jest przeciwieństwem Niemiec imperialistycznych, militarystycz- 
nych, faszystowskich i neofaszystowskich odradzających się pod 
kuratelą imperializmu anglosaskiego na zachodzie.

Z pracy autora wynosimy mocne przekonanie, że rozwój 
i umacnianie się niemieckiej demokracji ma nie tylko decydujący 
wpływ na dalsze losy Niemiec i dla pokoju światowego, lecz że 
rozwój sytuacji rewolucyjnej w N. R. D. i w całych Niemczech, 
jak też i w naszym kraju, pociąga za sobą zacieśnianie się więzów 
przyjaźni pomiędzy oboma narodami.

Zdzisław Surman

PRZEGLĄD CZASOPISM

„Nowe Drogi“. Czasopismo społeczno-polityczne. Organ Komitetu
Centralnego PZPR nr 1 (19) —  5 (23) 1950.
Czasopismo zawiera — obok poważnej naukowej analizy bie

żących problemów politycznych, o dużym znaczeniu dla pracy 
każdego historyka —  również wiele materiału pierwszorzędnego 
znaczenia pod względem metodologicznym a nierzadko i mate
riał rzeczowy przynajmniej pośrednio ważny dla dziejów dziel
nicy. I tak nr 1 przynosi syntetyczny artykuł Modzelewskiego 
o Julianie Marchlewskim oraz Wł. Brusa „Dokumenty wielkich 
przemian". Ten ostatni jest omówieniem Biblioteki Przodowników 
Pracy, której poszczególne tomiki zawierają materiał dokumen- 
tam y również dziejów nowego socjalistycznego stylu pracy na 
Śląsku. Nr 2 przynosi ciekawy artykuł M. Jesanti G. Vasails „Na
uka burżuazyjna i nauka proletariacka", oraz artykuł J. Kowal
skiego „Herzen i Czernyszewski — wielcy nauczyciele polskich 
działaczy demokratycznych lat sześćdziesiątych". W nr 3 prze
drukowano podstawowe pod względem metodologicznym prace 
J. Stalina „W sprawie marksizmu w językoznawstwie" i „Przyczy
nek do niektórych zagadnień językoznawstwa". W części dalszej
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