
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.
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„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



budowy nauki historycznej w oparciu o przyswajanie i stosowa
nie materializmu historycznego".

„Przegląd" rozpoczyna artykuł C. Bobińskiej ,,Stalin a pewne 
zagadnienia metodologii historii", w którym autorką przedstawia 
olbrzymie znaczenie marksizmu-leninizmu, a zwłaszcza uwag Sta
lina nad rozwojem procesu dziejowego, dla współczesnego histo
ryka. Obszerne sprawozdanie z dyskusji nad periodyzacją w ZSRR 
przynosi następny artykuł pióra J. Bardacha ,,0  periodyzacji dzie
jów i jej ujęciu w historiografii radzieckiej". W „Próbie chara
kterystyki postawy J. Lelewela jako historyka" M. Serejski w cie
kawy sposób tłumaczy ideologię lelewelowską, przy czym na 
uwagę zasługuje umotywowanie romantycznego kierunku naszej 
historiografii, którego czołowym przedstawicielem był Lelewel, 
istniejącym w Polsce swoistym układem stosunków społecznych. 
I. Bieżuńska-Małowist w „Dziejach ustroju rzymskiego w ujęciu 
żmigrydera-Konopki" przedstawia nie tyle całość, ile poszcze
gólne zagadnienia ustroju rzymskiego, które na swój oryginalny 
sposób rozwiązywał zmarły profesor. Rozprawa H. Łowmiań- 
skiego „Z zagadnień spornych społeczeństwa litewskiego w wie
kach średnich", polemizująca z niektórymi twierdzeniami książki 
W. Kamienieckiego „Społeczeństwo litewskie w XV w.", przynosi 
szereg zajmujących wywodów odnośnie stosunków społecznych 
i ustrojowych na Litwie. H. Evert-Kapesowa opisuje „Stronnictwo 
antylacińskie w Konstantynopolu w przeddzień jego upadku".

Jedyna pozycja śląska wśród artykułów „Przeglądu", to 
„Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe 
na Śląsku" W. Czaplińskiego. Po zanalizowaniu jakie przyczyny 
mogły wpływać na rozszerzanie się protestantyzmu w poszczegól
nych rejonach Śląska, oraz w jaki sposób ludność ustosunkowy
wała się do nowej religii, autor wysuwa następujące twierdzenia:

1) Z powodu braku materiału źródłowego nie jest możliwym 
ustalenie jak odnosili się pierwsi propagatorzy protestantyzmu 
do języka polskiego.

2) Protestantyzm przyczyniał się do zniemczenia tylko tych 
okolic, gdzie ludność polska była w mniejszości, natomiast na te 
renach zamieszkałych zwarcie przez ludność polską o germani- 
zacyjnej roli protestantyzmu na ogół nie może być mowy. W okre
sie późniejszym (od XVII w.) protestantyzm przechodząc do de
fensywy staje się czynnikiem sprzyjającym zachowaniu polskości.

3) Kontrreformacja pogorszyła sytuację żywiołu polskiego, 
przy czym nastąpiło to w pierwszym rzędzie na skutek napływu 
księży niemieckich, wywołanego brakiem duchownych katolickich 
mówiących po polsku, do okolic zamieszkałych przez Polaków 1).

1) Na marginesie pierwszego twierdzenia niżej podpisany chciałby zauwa
żyć, że niektóre wiadomości zdają się świadczyć, że pierwsi propagatorzy lute-



Następna praca to „Luźni ludzie na Mazowszu w świetle 
uchwał sejmikowych*' J. A. Gierowskiego. Autor daje dużo mate
riału odnośnie pochodzenia socjalnego luźnych, ich zajęć, zarob
ków, oraz polityki szlachty wobec tej grupy ludności w XVII 
i XVIII w.

C. Bobińska w artykule „St. Staszic i A. Radiszczew wobec 
kwestii społeczno-gospodarczych** przeprowadzając analizę twór
czości obu wielkich myślicieli XVIII w., tłumacząc podobieństwa 
i rozbieżności w ich pismach swoistymi warunkami rozwoju obu 
tych krajów, dąży do wykazania, że zarówno Staszic, jak Radi
szczew, nie byli głosicielami ideii zachodnioeuropejskich w obu 
krajach, lecz że twórczość ich reprezentowała postępowy nurt 
rodzimej myśli polskiej i rosyjskiej. W dalszym ciągu T. Mencel 
podaje szczegóły dotycźące organizacji sądownictwa na ziemiach 
polskich w okresie Komisji Rządzącej (r. 1807), a J. Dobrzański 
opisuje pobyt i działalność ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lu
belskim, jako nauczyciela w tamtejszej szkole wydziałowej w la
tach 1827— 32. „Ukaz o okupie pańszczyzny z dnia 16 maja 1861“ 
T. Szczechury informuje nie tylko o warunkach wykupu pań
szczyzny, lecz ilustruje również reakcję chłopów na ukaz i panu
jące w tym okresie stosunki między wsią a dworem, życiorys emi
granta demokraty z czasów wielkiej emigracji Jana Nepomucena 
Janowskiego publikuje M. Pawlicowa. Krytyczną analizę twór
czości zmarłego profesora J. Rutkowskiego przeprowadza St. Ar
nold, podkreślając jego wielki wkład w dorobek polskiej nauki 
historycznej. W „Materiałach do biografii Jakuba Jasińskiego** 
E. Kipa ogłasza korespondencję dotyczącą mało znanego okresu 
życia Jasińskiego, jego pobytu na guwemerce u starosty szcze- 
rzeckiego Piotra Potockiego w latach 1785— 87.

Wreszcie St. Kieniewicz publikuje 6 listów z odpisów M. Han- 
delsmana ze zniszczonych przez Niemców zbiorów rapperswil- 
skich. Listy z lat 1854— 58 dotyczą w większości działań emigra
cji polskiej w czasie wojny krymskiej. Tom zamykają recenzje 
i francuskie streszczenia publikowanych artykułów.
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ranizmu oceniając znaczenie języka polskiego dla pozyskania nowych wyznaw
ców starali się o dotarcie do ludności polskiej z kazaniami i nabożeństwami 
w jej mowie ojczystej. Tak np. w znanych Jahrbiicher der Stadt Breslau N. Pola 
znajdujemy wiadomość, że gdy w r. 1529 około 1000 polskich robotników se
zonowych znalazło się we Wrocławiu w położeniu bez wyjścia nie mogąc zna- 
leść pracy ani wyżywienia, właśnie jeden z pierwszych pastorów ewangelickich 
Śląska Jan Hess przychodzi im z pomocą organizując dla nich zbiorowe wyży
wienie i kazania w języku polskim (o. c. III str. 60— 1). Warto przytoczyć 
i fakt że niedawno przedtem w r. 1495 biskup wrocławski groził chłopom 
w Ziemi Nyskiej wysiedleniem, jeżeli nie nauczą się języka niemieckiego (Gruen- 
hagen C. Geschichte Schlesiens I str. 393).
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