
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.

W. Dł.

N o w a k o w a  J., Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg 
handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, (Prace Wrocław
skiego Towarzystwa Naukowego, ser. A, n r 43) Wrocław 1951. 
str. 226 +  1 mapa.

Książka J. Nowakowej stanowi cenną pozycję w polskiej histo
riografii Śląska. Autorka postawiła sobie za cel nie tylko ustalenie



położenia poszczególnych komór celnych na Śląsku w omawianym 
okresie, lecz również wytyczenie w oparciu o ustalone komory celne 
i inne dane (położenie osad, wzmianki o drogach, kierunek zabudowy 
ulicówek) dróg handlowych i to nie tylko głównych tranzytowych, 
lecz w miarę możności także mniejszych, o znaczeniu lokalnym. Praca 
została oparta na publikowanym materiale dokumentarnym z dyplo- 
matariuszy śląskich, bez uwzględnienia mniej ważnych zdaniem au
torki źródeł historiograficznych. O ile chodzi o zasięg terytorialny, 
książka uwzględnia Śląsk w jak najszerszych granicach wraz z księ
stwami siewierskim, oświęcimskim i Zatorskim, Śląskiem Opawskim, 
okręgiem Wschowy, sięgając na zachodzie po Nysę łużycką.

Po wstępie omawiającym cel, zakres, źródła i metody pracy oraz 
dotychczasowy stan badań, autorka przechodzi do omawiania roz
mieszczenia poszczególnych komór celnych. Słusznie został przez nią 
wybrany system podawania informacji o komorach celnych według 
położenia ich przy poszczególnych drogach. W ten sposób postępując 
odnośnie poszczególnych dróg, wychodzących z dwóch najw ażniej
szych węzłów drogowych Śląska: Wrocławia i Nysy, poznajemy do
kładny przebieg poszczególnych szlaków komunikacyjnych i roz
mieszczone przy nich komory celne. Jedynym wyjątkiem w tym sy
stemie jest odrębne podanie komór celnych ośrodka wrocławskiego 
rozłożonych w promieniu ok. 15 km wokół miasta przy przejściach 
przez Widawę, Slężę i Bystrzycę. Trzeba stwierdzić, że Śląsk XIII 
i XIV w. w świetle danych zestawionych przez autorkę, to kraj o nie
zwykle gęstej sieci drogowej. Na uwagę zasługuje fakt, że ważniej
sze szlaki handlęwe, zwłaszcza biegnące 2 Wrocławia czy Nysy do 
Krakowa, mają po kilka wariantów, co wskazuje na znaczenie m niej
szych miast jako rynków zbytu dla ówczesnego wielkiego handlu, 
na przypuszczalne uczestnictwo w tym handlu również kupców miast 
mniejszych, oraz wskazuje na lokalne znaczenie tych wariantów jako 
połączeń między poszczególnymi mniejszymi ośrodkami miejskimi. 
Autorka nie zajmuje się niestety bliżej towarami przewożonymi 
przez poszczególne drogi i komory celne, co byłoby dla historyków 
rzeczą bardzo ciekawą i znacznie wzbogaciłoby pracę. We wstępie 
zaznacza wprawdzie, że m ateriał dostarczany przez taryfy celne jest 
dość szczupły, oraz że nie chce wychodzić poza wyznaczony zakres 
pracy poświęconej topograficznemu przedstawieniu rozlokowania ko
mór celnych i dróg handlowych. Wydaje się jednak, że przy tak 
obszernym i sumiennym zebraniu materiału nie kosztowałoby wiele 
trudu wymienienie w miarę możności towarów przewożonych po
szczególnymi drogami.

Po szczegółowym omówieniu rozmieszczenia komór celnych au
torka podaje szereg cennych tablic poświęconych: chronologii poja
wiania się komór celnych, ich rozmieszczeniu, gęstości rozmieszcze
nia wzdłuż najważniejszych dróg handlowych, prawu własności do 
dochodów z ceł, akcji wykupywania ceł przez miasto Wrocław na po
czątku XIV w., zwolnieniom od opłat celnych dla poszczególnych



miast Śląska, wreszcie dwie tablice poświęcone brodom, przewozom 
i mostom na Śląsku w układzie alfabetycznym oraz chronologicznym 
i rzeczowym.

W osobnym rozdziale autorka sumuje wyniki pracy. Ogółem od
nalazła ona i umiejscowiła na mapie 77 komór celnych. Znaczna 
część z tych komór otaczała 3 pierścieniami w odległości ok. 15, ok. 
50, wreszcie ok. 100 km. Wrocław, główne skrzyżowanie dróg 
i główny punkt handlowy Śląska. Wokół drugiego o mniejszym sto
sunkowo znaczeniu węzła drogowego, jakim była Nysa, istniał tylko 
pojedynczy pierścień komór celnych w odległości ok. 50 km. od 
miasta.

Na dyslokację komór nie miały większego wpływu granice pań
stwowe (między komorami położonymi w miastach pobliskich gra
nicy a komorami wewnątrz kraju nie ma żadnych różnic, na samej 
granicy komór nie było), lecz decydującym czynnikiem było samo 
rozmieszczenie dróg handlowych. O ile chodzi o chronologię poja
wiania się komór, to najwcześniejsza znana autorce komora celna 
istniała w Hradcu w r. 1078, z XII w. zachowały się wzmianki o ko
morach w Opolu i Opawie.

Średnia odległość między komorami celnymi na głównych szla
kach handlowych wynosiła 25,5 km., co równa się według autorki, 
trasie jaką mógł przebyć w ciągu jednego dnia naładowany towarami 
wóz kupiecki, stąd wynika, że podróżujący drogami Śląska kupiec 
opłacał cło codziennie. Następnie autorka przedstawia pobieżnie 
opłaty pobierane przez komory celne i przebieg najważniejszych 
międzynarodowych dróg handlowych przez tereny Śląska. Na za
kończenie swej pracy J. Nowakowa stwierdza, że me może dać w tej 
chwili odpowiedzi na to, czy szereg opracowanych przez nią szlaków 
komunikacyjnych miał przede wszystkim znaczenie tranzytowe, czy 
też w mniejszym lub większym stopniu były to połączenia lokalne 
między wytwarzającymi się na tle rozwoju stosunków produkcyj
nych osadami miejskimi. Skłania się jednak, mym zdaniem zupeł
nie słusznie, do uznania, że fakt rozmieszczenia komór celnych wła
śnie w miastach, stanowiących lokalne ośrodki produkcji, wskazuje 
na chęć ciągnięcia zysku również z ruchu lokalnego. Wydaje mi się, 
że możnaby pójść dalej i stwierdzić choćby na podstawie analizy za
łączonej mapy, że szereg dróg miało bez wątpienia znaczenie lokalne. 
Na połączenie znaczenia lokalnego z wielkim handlem tranzytowym 
wskazuje wyraźnie cytowane już istnienie różnych wariantów naj
ważniejszych szlaków handlowych.

W niektórych wypadkach nawet podane w arianty dróg głów
nych wyglądają raczej na drogi lokalne, jak na przykład droga 
z Nysy do Krakowa przez Koźle, która na odcinku od Ścinawy Ma
łej do Pyskowic zdaje się spełniać rolę połączenia miast przy niej 
położonych: Białej, Głogówka, Koźla i Ujazdu bądź między sobą, 
bądź to z głównym szlakiem Wrocław — Nysa — Racibórz — Kra
ków. W każdym razie podkreślić należy fakt zwrócenia uwagi na tak 
ważne, podkreślane przez naukę radziecką zagadnienie samorodnego



powstawania lokalnych ośrodków produkcji i ich zasadniczego zna
czenia dla rozwoju stosunków gospodarczych. Chociaż sama autorka 
kwestią tą samą bliżej się nie zajęła, jednak zebrany przez nią ma
teriał zawiera dla tego zagadnienia wiele cennego materiału.

R. Heck

M e h r i n g F., Deutsche Geschichte vom Ausgange des M ittel-
alters, Berlin 1947, str. XI +  329.
Książka Mehringa jest wznowieniem jego pracy, opublikowanej 

po raz pierwszy w r. 1910, powstałej w związku z wykładami 
z historii Niemiec, odbywanymi w szkole partyjnej SD niemieckiej. 
Stanowi ona próbę — jak słusznie podkreśla wydawnictwo, dosko
nale udaną — przeciwstawienia się poglądom niemieckiej historio
grafii burżuazyjnej na węzłowe zagadnienia z dziejów Niemiec. Już 
z tej postawy autora wynika jeden z największych walorów jego 
pracy, mianowicie duże nasilenie elementu polemiki, dobrze opartej 
na gruntownej znajomości zasad materializmu historycznego i dia
lektycznego. Dzięki tej swojej „polemiczności" książka Mehringa 
uczy czytelnika nie tylko odfałszowanej historii Niemiec, ale — co 
nie mniej ważne — wprowadza go niejako w proces myślenia i po
sługiwania się bronią marksizmu w nauce historycznej. Jednym 
z wielu przykładów korzyści dla nauki i czytelnika, jakie z takiej 
postawy wypływają, jest przeprowadzona na kartach książki równie 
trafna jak wnikliwa walka z legendami „misji narodowej'1 i „misji 
socjalnej11 Hohenzollernów (s. 74 i nast.) — -walka, która dziś wy
dawać się nam może merytorycznie anachronizmem, ale która tym 
nie była w r. 1910 a i dzisiaj jest pouczająca jako konkretny przy
kład stosowania marksistowskiej metody badawczej w historiografii.

Mehring nie daje systematycznego, faktograficznego przeglądu 
dziejów Niemiec. Nie było to zresztą jego celem, jak to sam stwierdza 
w przedmowie. Chodziło mu raczej o rzucenie pewnych kierunko
wych tez, ułatwiających właściwe poznanie i ocenę przeszłości jego 
kraju, o to, by „w najogólniejszych zarysach i w najwęższych ra
mach dać obraz historycznego rozwoju i jego wewnętrznych związ- 
ków“. Odpowiednio do tego uwzględnia tylko jego problematykę 
w ę z ł o w ą ,  zmierzającą głównie do ukazania toczącej się na prze
strzeni wieków walki postępu z wstecznictwem, ukazania prawidło
wości ekonomicznych i politycznych, prowadzących’nieuchronnie do 
klęski feudalizmu. Stąd też korzystanie z książki Mehringa zakłada 
posiadanie pewnej sumy wiadomości natury faktograficznej z dzie
jów Niemiec — co zwłaszcza przy stosowaniu jej jako podręcznika 
trzeba mieć na uwadze.

Tę węzłową problematykę widział autor w zagadnieniach, które 
orientacyjnie przynajmniej warto wymienić.

Wiele uwagi poświęcono reformacji i jej skutkom z podkreśle
niem roli kapitału kupieckiego, rozkładowi Kościoła katolickiego, no
wej ideologii reprezentowanej przez Lutra, Miinzera i Huttena, zna
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