
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



czeniu wojny chłopskiej, jezuityzmowi itd. Nie została pominięta 
z kolei po mistrzowsku naszkicowana istota prusactwa, dalej znacze
nie rewolucji francuskiej dla przekształcenia stosunków wewnętrz
nych w Niemczech z doskonałą analizą epoki i genezy reform Steina. 
Szerokiego omówienia doczekała się rewolucja 1848 r. i początki nie
mieckiego ruchu robotniczego a także zwycięska ostatecznie „rewo
lucja odgórna'4, zjednoczenie Niemiec i walka o kulturę. Ostatni, naj
obszerniejszy rozdział poświęcił autor „Historii niemieckiej socjal
demokracji44 zagadnieniom niemieckiego ruchu robotniczego do 
upadku Bismarcka i jego ustaw wyjątkowych.

Godzi się podnieść, że w całej swej pracy autor szeroko uwzględ
nił problematykę rozwoju nauki i kultury niemieckiej, troskliwie 
uwydatniając postępowe jej elementy i przeciwstawiając się zafał- 
szowaniom ze strony burżuazyjnej nauki niemieckiej. Mehring bije 
się, chciałoby się powiedzieć, o wszystko co było prawdziwie wielkie 
w narodzie niemieckim, przy czym metoda dialektyczna pozwala mu 
nie ulegać schematom myślowym ujawniającym się np. w tradycyj
nym kwalifikowaniu jako idealisty Fichtego, czy innych wybitnych 
przedstawicieli myśli niemieckiej.

Piszącemu swą książkę w najtrudniejszych warunkach Mehrin- 
gowi, bez dostatecznego dostępu do źródeł i archiwaliów zdarzają się 
pewne nieścisłości wynikające z posiadania zbyt jednostronnych da
nych. Dotyczy to np. charakterystyki i oceny roli Lassalle’a w nie
mieckim ruchu robotniczym. Są to jednak wypadki wyjątkowe, spro
stowane zresztą w słowie wstępnym od wydawnictwa, które jedno
cześnie zaopatrzyło książkę w najniezbędniejsze przypisy natury fak
tograficznej. W sumie książka stanowi nader cenny wkład w cało
kształt historiografii marksistowskiej, dla nauki polskiej tym cen
niejszy, że w sposób prawdziwie naukowy naświetlający dzieje są
siadującego z nami narodu, o którym tyle fałszów i mistyfikacji na
warstwiła zarówno polska jak i niemiecka historiografia nacjonali
styczna.

Henryk Zieliński

R o m b o w s k i  A l., Zabytki śląskiej literatury mieszczańskiej.
Odb. z Pamiętnika Literackiego R. XLII, z. 2, Wrocław 1951.
Krótki artykuł dr Rombowskiego stanowi ważny krok na dro

dze do poznania kuitury mieszczaństwa polskiego na Śląsku w dru
giej połowie XVII w. Pozwala nam zerwać z dotychczasowym 
poglądem na piśmiennictwo śląskie tego okresu, jako na piśmien
nictwo o tematyce wyłącznie niemal religijnej czy użytkowej, odsła
nia nowe, nieoczekiwane nurty literatury śląskiej. Autor, badając 
rolę dwu protestanckich ośrodków kulturalnych — Kluczborka i By
czyny, zajął się nieznaną do tej pory twórczością literacką, związaną 
z tym rejonem. Zaznajamia nas więc z osobą Samuela Latochiusa, 
rektora byczyńskiego z końca XVI w., poety łacińskiego, zestawia
jąc szereg jego utworów, nieznanych zarówno nauce polskiej jak
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