
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



znajdujemy nie obojętne i dla historyków uwagi St. żółkiewskiego 
„Na marginesie zjazdu polonistów'*, oraz ważną metodologicznie 
recenzję A. Korty z reedycji książki Wł. Smoleńskiego Przewrót 
umysłowy w Polsce XVIII w. („Blaski i cienie polskiego oświe
cenia"). Nr 4 poświęcony jest w całości zagadnieniom planu sze
ścioletniego. Nr 5 posiada natomiast znów dużą ilość materiału 
bezpośrednio ważnego dla historyka. Na pierwszy plan wysuwają 
się tu fragmenty artykułów prasy radzieckiej w związku z pracami 
J. Stalina o językoznawstwie, analizujące stosunek bazy do nad
budowy. Dla historyka dziejów Śląska nie obojętnymi będą dwa 
artykuły dotyczące Niemiec współczesnych a mianowicie E. Ocha
ba „Niemiecka Republika Demokratyczna", oraz B. Wójcickiego 
„Remilitaryzacja Niemiec Zachodnich". Dużo światła na sposób 
ujmowania podstawowych zagadnień rzucają również recenzje. 
W pierwszej z nich A. Bogdanowicz omawia pracę G. Wycecha 
„Z dziejów chłopskich walk o społeczne wyzwolenie", „Z zagad
nień walki klasowej chłopów polskich". W drugiej M. Turlejska 
analizuje książkę J. Deresiewicza „Okupacja niemiecka na zie
miach polskich włączonych do Rzeszy", „Na bezdrożach nacjo
nalizmu". „Brak jasnego zrozumienia wielkokapitalistycznej go
spodarki faszystowskiej i nie zajęcie jasnego stanowiska w tej 
sprawie" pisze autorka w uwagach końcowych „jest politycznie 
szkodliwe, hamuje nasz rozwój, zaśmieca naszą świadomość, na
szą drogę do socjalizmu. Nacjonalistyczny stosunek do Niemiec 
i pojednawstwo wobec anglosaskiego imperializmu to był jeden 
z aspektów gomułkowszczyzny. W tej sprawie dzisiaj nie może 
być dwuznaczności, chwiejności, niejasności. Konieczne jest sta
nowisko jasne. Tego oczekujemy od naszej nauki uniwersyteckiej 
w dziedzinie wszystkich dyscyplin a w szczególności w dziedzi
nie historii społeczno-gospodarczej — zwłaszcza dziejów najnow
szych".

Ważny materiał dla historyka przynoszą również zeszyty No
wych Dróg zawierające przekłady artykułów metodologicznych 
z poszczególnych dziedzin wiedzy. I tak w z. 1. serii filozoficz
nej znalazł miejsce szereg ważnych artykułów na tem at mate
rializmu i idealizmu w nauce nawiązujących do książki Lenina 
„Materializm a empiriokrytycyzm", a nadto „Program kursu ma
terializmu dialektycznego i dziejowego dla wyższych zakładów 
naukowych ZSRR“.W z. 2. znajdujemy po raz pierwszy wydaną 
w języku polskim pracę J. Stalina „Kwestia narodowa a leni- 
nizm" — specjalnie ważną dla badaczy dziejów śląska jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, ile miejsca historiografia śląska poświęca 
sprawom narodowym, oraz artykuł F. W. Konstantinowa „Roz
winięcie materializmu historycznego przez Lenina i Stalina". 
W z. 3. tejże serii oprócz tekstu prac J. Stalina o językoznaw
stwie znajdujemy dalszy szereg artykułów nawiązujący do „Ma
terializmu i empiriokrytycyzmu", a nadto „Program kursu matę-



rializmu dialektycznego i historycznego Wyższej Szkoły Partyjnej 
przy KC W KPb“. Nieobojętna dla historyka jest również seria eko
nomiczna a zwłaszcza zamieszczony w z. 1. tej serii „Program  
ekonomii politycznej wyższej szkoły partyjnej przy KC W KPb“ .

Na szczególną uwagę historyków zasługuje jednak seria hi
storyczna „Zeszytów Nowych Dróg". Zeszyt 1 z tej serii, jedyny 
jaki ukazał się dotąd, otwiera wyjątek z pracy J. Stalina „Przy
czynek do zagadnienia strategii i taktyki komunistów rosyj
skich" — podstawowej wagi dla rozumienia dziejów ruchu robot
niczego w każdym kraju a więc i na Śląsku. W dalszym ciągu 
mamy ważne metodologiczne uwagi J. Stalina, S. Kirowa, S. żda- 
nowa — Uwagi o konspektach podręczników historii. Zasadnicze 
problemy metodologiczne wyjaśniają artykuły B. Grekowa „Sta
lin a nauka historii", oraz W. Jacuńskiego „Lenin jako historyk 
ekonomista". Artykuł B. Porszniewa „Obecny etap teorii marksi
stowsko-leninowskiej o roli mas w rewolucjach burżuazyjnych" 
winien rzucić wiele nowego światła i na rolę chłopa śląskiego 
w dziejach.

W dalszej części zeszytu znajdujem y artykuł Ch. Hill’a „Do
robek angielskich historyków marksistów w dziedzinie historii 
Anglii XVI i XVII w.", artykuły K. Bazylewicza i N. Drużynina na 
tem at periodyzacji historii ZSRR —  dużej wagi i dla problemu 
periodyzacji dziejów wszystkich krajów na wschód od Łaby, oraz 
materiały. Tu obok tłumaczeń artykułów z Woprosów Istorii 1949 
na tem at zadań historyków radzieckich w walce z przejawami 
ideologii burżuazyjnej historyka Śląska zainteresuje specjalnie 
Uchwała Zarządu Głównego Niemieckiej Socjalistycznej Partii 
Jedności z dnia 16 września 1948 zawierającą wnikliwą chara
kterystykę i ocenę niemieckiego ruchu robotniczego.

E. M.

„Kwartalnik Historyczny" roczn. LVII, Kraków 1949, str. 439.
Jak tłumaczy redakcja „Kwartalnika" we wstępie znaczne 

opóźnienie w wydaniu rocznika nastąpiło w związku z głębokimi 
przemianami, jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym życiu kul
turalnym i naukowym.

Przemiany te odbiły się również w omawianym tomie czaso
pisma. Tom ten odzwierciedla nową drogę, na którą wkracza na
uka historyczna, w Polsce, drogę szukania nowych metod pracy, 
drogę przyswajania sobie materializmu historycznego. Tom 
otwiera rozprawa redaktora pisma prof. K. Piwarskiego „Kryzys 
historiografii burżuazyjnej a materializm historyczny". Artykuł 
S. Śreniowskiego „O szkołach historycznych w Polsce" omawia 
krótko cały dorobek historiografii polskiej XIX i początku XX w„ 
dużo więcej miejsca poświęcając opisowi historiografii między
wojennej. W opisie tym w sposób jasny, ilustrowany przykładami,
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