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Niniejsza książka jest zbiorem naukowoznawczych essay’ów 

znanego niemieckiego marksistowskiego ekonomisty i historyka. 
Essaye te to bądź artykuły, bądź odczyty czy wykłady, powstałe 
w latach 1946 — 1951. 2 szkice I-szej części zajmują się zagadnie
niem nauki radzieckiej: w pierwszym z nich „Stalin jako historyk"
— wskazuje autor z jednej strony na dalsze, twórcze rozwinięcie 
zasad marksizmu-leninizmu przez Stalina, z drugiej zaś podaje 
przykłady Rozpatrywania przez Stalina poszczególnych zagadnień 
historycznych, podkreślając, że dla niemieckich historyków m arksi
stów winny one stać się wzorem zastosowania metody materializmu 
historycznego przy badaniu konkretnych problemów historii Nie
miec. Drugi szkic — „O założeniach i charakterze nauki w ZSRR"
— przedstawia w syntetycznym skrócie wspaniałe osiągnięcia i per
spektywy rozwojowe nauki radzieckiej. Kuczyński podkreśla, że 
właśnie nauka radziecka jest spadkobierczynią wszystkich postępo
wych tradycji nauki światowej, równocześnie jednak zaznacza, że 
rozwija się ona w zgoła odmiennych warunkach, niż jakakolwiek 
nauka burżuazyjna. Na tym tle przedstawia autor dotychczasowe 
osiągnięcia nauki w ZSRR, najpierw w dziedzinie nauk przyrodni
czych i technicznych, a następnie społecznych, przeciwstawiając 
w zakończeniu te osiągnięcia zastojowi nauki burżuazyjnej. Druga 
obszerniejsza część zbioru: „O postępową naukę w Niemczech", za
wiera szkice, będące wyrazem walki Kuczyńskiego i innych postę
powych uczonych NRD o nowe, marksistowskie podejście do zagad
nień ekonomicznych i problemów historycznego rozwoju Niemiec. 
W pierwszym z nich: „Dlaczego istnieć może tylko nauka walcząca" 
autor podkreśla konieczność aktywnej, bojowej postawy uczonego, 
zarówno w stosunku do współczesnej mu rzeczywistości, jak 
i w dziedzinie jego specjalności, gdzie zwalczać winien wszelkie re
akcyjne poglądy, a walczyć o stworzenie nowej wiedzy, opartej na 
podstawach marksizmu-leninizmu. 3 następne kolejne szkice po
święcone są zagadnieniom ekonomii politycznej. W pierwszym 
z nich „Obecny stan nauki o gospodarce" ekonomię burżuazyjną, 
która obecnie, wraz z ogólnym kryzysem kapitalizmu, przeżywa 
również wyraźny kryzys, nie potrafiąc nie tylko wyjaśnić, ale na
wet wyróżnić, narastających nieustannie trudności kapitalistycznej 
gospodarki, przeciwstawia Kuczyński sowieckiej marksistowsko-le
ninowskiej ekonomii, która nie tylko, że wyjaśnia w rzetelnie nau



kowy sposób aktualne trudności świata kapitalistycznego, ale po
trafi również wskazać jedyną realną drogę wyjścia z tych trud
ności, drogę, na którą wkroczyła już trzecia część świata. Dalsze 
szkice poświęcone są zagadnieniom marksistowskiej partyjności 
w naukach ekonomicznych, przeciwstawionej burżuazyjnemu pseu- 
doobiektywizmowi („Polityka i ekonomia*4) wzgl. konieczności grun
townego poznania prac klasyków marsizmu-leninizmu, jako pod
stawy w dalszych studiach ekonomicznych („Jak studenci nasi stu
diować winni nauki ekonomiczne?“). Dla historyków polskich 
jednak, przede wszystkim dla historyków, zajmujących się dziejami 
naszych Ziem Zachodnich, największe znaczenie mają dwa ostatnie 
szkice zbiorku, poświęcone zagadnieniom niemieckiej historiografii: 
„Rozważania nad niemiecką historiografią** i „Białe plamy w historii 
gospodarczej Niemiec**. W pierwszym z nich, powstałym jeszcze 
w 1946 r. Kuczyński zajmuje się zasadniczymi błędami niemieckiej 
historiografii burżuazyjnej, datującymi się jeszcze od czasów Ran- 
kego: metafizycznym, izolowanym traktowaniem poszczególnych 
działów historii, jak historii politycznej, gospodarczej itd., oraz pry
matem zagadnień polityki zagranicznej, przejawiającym się zarówno 
w wielkiej ilości prac, poświęconych tym właśnie zagadnieniom, jak 
i w dążeniu do wytłumaczenia całokształtu procesu dziejowego Nie
miec czynnikami zewnętrznymi. Autor zatrzymuje się bliżej na dru
gim z tych punktów, określając go jako „uchylanie się niemieckiej 
burżuazji od odpowiedzialności za taki, a nie inny rozwój historii 
Niemiec** i wskazując na szereg konkretnych historycznych proce
sów, będących powodem tego stanowiska niemieckiej historiografii. 
W drugim szkicu historiograficznym wylicza Kuczyński szereg pod
stawowych problemów historii gospodarczej Niemiec, zupełnie nie
mal nie opracowanych przez burżuazyjną Historiografię, wskazując 
na wstępie na klasowe źródła omijania tych zagadnień. Owe „białe 
plamy“ to wg autora następujące problemy: walka klasowa na wsi 
w 16 — 18 w. (z wyj. w. wojny chłopskiej), akumulacja pierwotna, 
feudalna reakcja w 16 — 18 w., m anufaktura i nakład, pierwszy okres 
rozwoju niemieckiego kapitalizmu (1810 — 1870), powstawanie kapi
tału finansowego, stosunek przywódców niemieckiej socjaldemokra
cji i związków zawodowych do monopoli (1875 — 1914). W zakończe
niu autor podkreśla konieczność opracowania tych właśnie zagadnień 
przez nową, opartą na zasadach materializmu historycznego historio
grafię niemiecką.
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Książka J. Nowakowej stanowi cenną pozycję w polskiej histo
riografii Śląska. Autorka postawiła sobie za cel nie tylko ustalenie


	1952-VII-cb_OCR_pod 264
	1952-VII-cb_OCR_pod 265

