
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,



rysuje autor główne cechy twórczości historycznej dwudziesto
lecia : idiografizm, personalizm, psychologizm, moralizm, heroizm 
i nacjonalizm. W dalszej części rozprawy zasługuje na uwagę roz
dział poświęcony klasowości historiografii, a zwłaszcza fakt wy
kazania, że wszystkie wymienione cechy historiografii polskiej 
wypływały z określonej postawy i dążeń klasowych piszących.

Następny artykuł, to „Potrzeby historiografii polskiej w dzie
dzinie dziejów najnowszych Górnego Śląska" Fr. Popiołka. Au
tor wskazuje na konieczność rozpoczęcia badań na nowych dotąd 
na ogół zaniedbanych przez polskich historyków Śląska dziedzi
nach, w pierwszym rzędzie na konieczność gruntownego zbada
nia rozwoju górnictwa, oraz wielkiego przemysłu gómo-śląskie- 
go, tych dwóch czynników, które zaważyły w decydujący sposób 
na życiu ludności Górnego śląska. W związku z rozwojem prze
mysłu należy badać dzieje pracujących w nim rzesz robotników. 
Dopiero na podstawie jak najszerszego poznania stosunków spo
łeczno-gospodarczych można według słusznego zdania autora 
przystępować do rozwiązywania innych problemów, a wśród nich 
głównego punktu dotychczasowych zainteresowań historyków pol
skich, spraw narodowościowych.

Dalsze rozprawy podsumowują osiągnięcie historiografii 
z okazii stulecia „Wiosny ludów". Są to trzy prace: St. Kienie
wicz, „Polski dorobek stulecia wiosny ludów"; M. Tyrowicz: „Te
matyka 1848/9 w historiografii obcej"; H. Batowski: „Z pokłosia 
wiosny ludów w dziejopisarstwie słowiańskim". O ile dwie pierw
sze prace poza informacjami ściśle bibliograficznymi podają bliż
sze dane dotyczące treści wymienionych pozycji, a często zaj
mują wobec nich stanowisko krytyczne, o tyle trzecia ogranicza 
się jedynie do wyliczenia tytułów i ma charakter wyłącznie in
formacyjny.

Ostatni z artykułów pióra L. Piotrowicza „Cesarz Klaudiusz 
w świetle nowych źródeł i badań", stanowi typowy przykład me
tody idealistycznej w historii.

W miscelaneach J. Sieradzki opublikował ciekawy pamiętnik 
księdza Kazimierza Sypowskiego, byłego wikarego w Dąbrowie 
w okresie rabacji 1846 r. Pamiętnik ten niezwykle plastycznie 
i bezpośrednio oddaje nastroje chłopstwa i drobnego mieszczań
stwa galicyjskiego wobec rewolucji 1846 r.

Roman Heck

„Przegląd Historyczny" t. XL (za rok 1949), W arszawa 1950, 
str. 424.
Czterdziesty numer Przeglądu Historycznego, jest pierwszym 

numerem wydanym przez nowy komitet redakcyjny, który wymyśl 
zapewnień zawartych we wstępie będzie dążył do tego, by na ła
mach czasopisma „znalazł swój wyraz proces ideologicznej prze
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