
Z A P I S K I S P R A W O Z D A W C Z E

L. S t e r n ,  PHILIPP MEL AN CHTHON, HUMANIST, REFORMATOR,
PRAECEPTOR GERMANIAE. Festgabe des Melanchthon-Komitees der Deutschen 
Demokratischen Republik, Halle 1960.

Wymieniona w tytule praca wydana jest z okazji przypadającej w roku 
bieżącym czterechsetnej rocznicy śmierci Filipa Melanchtona, która w całych 
Niemczech obchodzona jest szczególnie uroczyście, co uwidoczniło się w szeregu 
mniejszych i większych publikacji. Praca Sterna nie stanowi biografii wielkiego 
humanisty i reformatora w dosłownym tego słowa znaczeniu. Autor daje w niej 
jedynie syntetyczne podsumowanie bogatego dorobku piśmienniczego Melanchtona 
oraz jego szerokiej działalności praktycznej zarówno na polu naukowo-kultural- 
nym, jak i religijnym. Dla zanalizowania właściwej postawy Melanchtona i jej 
oceny Autor ukazał jego postać na bardzo szerokim tle porównawczym ówczes
nych warunków w Niemczech. Dzięki temu wiele posunięć Melanchtona nabiera 
nowego światła i obrazu bardziej zbliżonego do prawdy historycznej. Postać 
Melanchtona jako humanisty i reformatora zawsze interesowała czytelników 
śląskich z uwagi na jego powiązania ze Śląskiem w okresie reformacji i wpływ, 
jaki wywarł na czołowych przedstawicieli reformacji luterańskiej na Śląsku. 
Niestety, ostatnie zagadnienie nie znajduje odzwierciedlenia w książce Sterna, 
z czego zresztą nie można czynić Autorowi zarzutu, biorąc pod uwagę charakter 
książki.

Całość zyskuje dzięki skrzętnie zebranej przez Autora bibliografii okresu 
powojennego dotyczącej Melanchtona (podanej w przypisach) oraz przez załą
czone do książki ilustracje.

L. M.

J. L e s z c z y ń s k i ,  Z DZIEJÓW CHŁOPÓW PODGÓRSKICH (Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Ser. A, nr 23, 1960, Historia III, s. 5—47).

Zagadnienie ucisku fiskalnego i wojskowego ludności wiejskiej, a także pro
blem ciężarów chłopskich na rzecz Kościoła należą do stosunkowo najsłabiej 
opracowanych problemów z zakresu dziejów wsi śląskiej. W tej sytuacji tym 
większe zainteresowanie budzi praca J. Leszczyńskiego, poświęcona uciskowi 
fiskalnemu i wojskowemu oraz świadczeniom na rzecz Kościoła ludności w księ
stwie świdnicko-jaworskim i hrabstwie kłodzkim w drugiej połowie XVII w.

Autor rozróżnia świadczenia ludności na ogólne cele państwowe i takie, które 
przeznaczone były wyłącznie na cele wojskowe. Podatki pierwszej kategorii dzieli 
pa bezpośrednie i pośrednie. Ze świadczeń bezpośrednich najważniejsze znaczenie 
posiadał podatek szacunkowy, będący faktycznie podatkiem gruntowym. Do tej 
kategorii należały również podatek od bydła, podymne, pogłówne, podatek tu
recki, majątkowy i czeladniczy. Do podatków pośrednich zalicza Autor akcyzę, 
podatek mięsny, podatek od soli i zakładów przemysłowych. Wyłącznie na cele



wojskowe przeznaczany był podatek na zaopatrzenie wojska i tzw. pieniądz 
fortyfikacyjny. Szczególnie uciążliwy dla ludności był zwłaszcza obowiązek 
dostarczania odpowiedniego kontyngentu żołnierzy, od którego można było uwolnić 
się jedynie za odpowiednią opłatą. Ludność Pogórza narażona była na częste 
przemarsze i kwaterunki wojska, podczas których często dochodziło do różnych 
rabunków i gwałtów. Do tego dochodziły jeszcze dalekie podwody dla wojska 
oraz szarwarki piesze i sprzężajne przy pracach fortyfikacyjnych.

W ciągu drugiej połowy XVII w. obserwuje Autor ciągły wzrost ucisku fis
kalnego i wojskowego ludności wiejskiej, którego punkt szczytowy przypada na 
okres wojen z Wielką Portą i Ludwikiem XIV. Wzrost ten nie był jednak tak 
poważny, jak to wynika z przytoczonych cyfr, gdy się uwzględni postępującą de
waluację pieniądza.

Zdaniem Autora o wiele skromniejsze znaczenie posiadały świadczenia lud
ności na rzecz Kościoła. Obok tradycyjnej dziesięciny świadczonej bądź w zbożu 
i innych produktach, bądź w pieniądzu ludność często obowiązana była do odra
biania pańszczyzny. Specjalne opłaty pobierano wreszcie za różne posługi du
chowne.

Należy żałować, że Autor przynajmniej pokrótce nie przedstawił, w jakim 
stosunku pozostawały świadczenia na rzecz państwa i Kościoła do pozostałych 
ciężarów dworskich.

K. O.

M. S m e r d a ,  PARCELACE TĚŠÍNSKÝCH DVORÜ V LETECH 1769—1772 
A VZNIK USTRONSKÝCH ŽELEZÁREN (Slezský sborník, 1959, nr 4, s. 423—446).

Na podstawie bogatego materiału źródłowego i wyczerpującego wyzyskanej 
czeskiej, polskiej i niemieckiej literatury przedmiotu Autor rozpatruje zagadnie
nie parcelacji folwarków w cieszyńskich dobrach kameralnych w latach 
1769—1772 i jej wpływu na powstanie hut żelaza w Ustroniu.

M. Smerda nie ogranicza się przy tym do zreformowania samego zagadnie
nia parcelacji tych folwarków, ale też doszukuje się przyczyn, jakie do niej 
doprowadziły. Widzi je przede wszystkim w kryzysie, jaki przeżywała gospodarka 
pańszczyźniano-folwarczna w majątkach kameralnych na terenie księstwa cie
szyńskiego już po wojnie trzydziestoletniej. Gospodarka ta przestała być rentowna, 
a wszelkie próby wyjścia z tego kryzysu przedsiębrane już od końca XVII w. 
kończyły się fiaskiem. Został on jeszcze pogłębiony w okresie wojny siedmio
letniej oraz powstań chłopskich z lat 1766—1771. Chcąc wyjść z impasu, nowy 
właściciel cieszyńskich dóbr kameralnych, książę Albrecht von Sachsen-Teschen, 
postanowił przeprowadzić radykalną reformę gospodarki dworskiej polegającą 
na parcelacji nierentownych folwarków pomiędzy swoich poddanych, ą uzyskane 
na tej drodze oraz z czynszów od nowych posiadaczy pieniądze obrócić na budowę 
hut żelaza w Ustroniu. W sumie rozparcelowano 14 folwarków, z których 
powstały 304 nowe gospodarstwa chłopskie, pozostawiając tylko 8 folwarków 
o najlepszej glebie i posiadających najlepsze możliwości produkcyjne. Czynsze 
z nowych gospodarstw dawały znacznie wyższe dochody niż przedtem folwarki. 
Npwe gospodarstwa chłopskie były jednak zbyt małe, aby mogły zapewnić pełne 
utrzymanie ich właścicielom. Musieli oni zdobywać dodatkowe środki do życia 
przez pracę najemną w hutach, stając się zalążkiem miejscowego proletariatu.

J . L.



O. F e y l ,  MATERIALIEN ZUM POLEN-KONNEX DER UNIVERSITÄT 
JENA IM 19. JAHRHUNDERT (Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich- 
-Schiller-Universität Jena, Jahrgang VIII, 1958/59, Gesellschaft- und sprachwissen
schaftliche Reihe, Heft 4/5, s. 545—564).

Na podstawie skrzętnie zgromadzonych danych wydobytych z różnych publi
kacji źródłowych i opracowań Autor przedstawia garść ciekawych szczegółów 
dotyczących żywych koneksji między uniwersytetem jenajskim a Polakami 
w X IX  w. Warto podkreślić, że w artykule zostały wyzyskane w bardzo szerokiej 
mierze polskie publikacje, cytowane w każdym niemal przypisie. Artykuł składa 
się z dwu części. W części pierwszej Autor charakteryzuje ogólnie przyjazne 
nastawienie uniwersyteckiego ośrodka jenajskiego do Polski i Polaków. Przyto
czone w artykule fakty dowodzą, że uniwersytet w Jenie nie tylko w 1831 r., 
po upadku powstania listopadowego, dał dowody czynnej sympatii do Polaków, 
ale także w latach późniejszych. Zwracają uwagę przede wszystkim fakty przy
jaznego stosunku do narodu polskiego ze strony niemieckich studentów uniwer
sytetu. Obok tego Autor wskazuje, na częste kontakty Polaków z uniwersytetem 
jenajskim. W drugiej części artykułu dość obszernie zostały omówione szczegóły 
biograficzne dotyczące niektórych uczonych polskich, którzy zdobyli wysokie ty
tuły  ̂naukowe właśnie na uniwersytecie w Jenie. Bardzo interesujące są informacje 
zamieszczone na końcu artykułu w formie aneksów (nazwiska Polaków korzysta
jących z biblioteki uniwersyteckiej w Jenie w latach 1759—1940, nazwiska nie
których doktorantów uniwersytetu jenajskiego w X IX  w., wymienione polskie 
dokumenty z działu rękopisów uniwersytetu w Jenie — dotąd nie publikowane, 
bardzo interesujące — i inne).

J. W ą d o ł k o w s k a ,  BIBLIOGRAFIA POLONIKÓW WYDANYCH PRZEZ 
FIRMĘ KORNÓW WE WROCŁAWIU (Kwartalnik Opolski, 1956, z. 2, s. 141—157; 
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 11, 1956, A, Wrocław 
1959, s. 52). \

Praca ta jest cennym przyczynkiem do poznania stosunków kulturalnych 
między Śląskiem a Polską i wzbogaca poważnie materiał zawarty w bibliografii 
Estreichera. Autorka nie ogranicza się tylko do wykazu poloników (które rozumie 
zresztą bardzo obszernie: jako książki napisane przez Polaków, dla polskiego 
czytelnika przeznaczone, dotyczące Polski lub drukowane w polskim języku), co 
sugerowałby sam tytuł jej opracowania, lecz daje również ich ocenę oraz ocenę 
działalności wydawnictwa Kornów, której wyrazem są zestawione przez nią 
publikacje.

M. O r z e c h o w s k i ,  UGODA MIĘDZY W. KORFANTYM I A. NAPIE- 
RALSKIM (Zaranie Śląskie, 1959, z. 3, s. 12—24).

Jest to próba wyjaśnienia tła historycznego i niektórych aspektów porozumie
nia z r. 1910 między obozem „Katolika“ (Napieralski) i obozem narodowodemo- 
kratycznym reprezentowanym przez Korfantego. Autor sięga do schyłku X IX  w., 
kiedy w wyniku kryzysu polityki „Katolika“ na teren Górnego Śląska wkroczyła 
narodowa demokracja. W ciągu kilku lat toczyła się walka między konserwatyw
nym ugrupowaniem Napieralskiego a względnie radykalnym obozem narodowo- 
demokratycznym. Autor zwraca uwagę na fazy tej „wojny“ i na zmiany zacho



dzące w postawie politycznej narodowych demokratów. „Ugoda“ oznaczała po
rażkę programu narodowodemokratycznego, porażkę, która okazywała bezsiłę tego 
ugrupowania wobec nacisku szowinizmu hakaty z jednej, a wobec radykalizmu 
społecznego socjaldemokracji z drugiej strony. Ugoda oznaczała, zdaniem Autora, 
że Korfanty i część narodowej demokracji przeszła do obozu swego dotychcza
sowego przeciwnika politycznego.

T. M u s i o ł ,  POŁOŻENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ NA SLĄSKU OPOLSKIM 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (Kwartalnik Opolski, 1959, nr 4).

Główny akcent uwag Autora spoczywa na stosunku niemieckich władz admi
nistracyjnych do mniejszości polskiej. Zdaniem Musioła czynnikiem legalizującym 
i potęgującym politykę eksterminacji władz wobec ludności polskiej było usta
wodawstwo zarówno republiki weimarskiej, jak i Trzeciej Rzeszy. Przykładem 
może posłużyć polityka gospodarcza sprzed 1933 r., dyskryminująca ludność polską 
w przedmiocie swobodnego obrotu nieruchomościami. W miarę umacniania się 
faszyzmu w Niemczech ustawodawstwo gospodarcze miało się przyczynić do osta
tecznej likwidacji podstaw ekonomicznych bytu ludności polskiej na Opolśzczyź-'  
nie. Autor wskazuje też, że szeregi Związku Polaków nié̂  były zbyt jednolite w okre
sie rządów hitlerowskich w Niemczech. Artykuł Teodora Musioła nie jest pracą 
oryginalną, bowiem Autor nie sięgnął w ogóle do łatwo dostępnych materiałów 
archiwalnych. Jest to w dużej mierze kompilacja wspomnień A. Bożka, A. Targa 
oraz kilku powszechnie znanych artykułów.

K arol Joń ca

A. K o n i e c z n y ,  PROFESOROWIE I UCZNIOWIE POLSKIEGO GIMNA
ZJUM PRYWATNEGO W BYTOMIU (1932—1939) (Studia Śląskie, t. II, 1959, 
s. 141—233).

W dwudziestą rocznicę rozwiązania przez władze hitlerowskie polskiej szkoły 
średniej w Bytomiu literatura historyczna dotycząca tego ważnego ośrodka pol
skiego na Górnym Śląsku wzbogaciła się o nową pozycję. W obszernym artykule 
uwidoczniono swego rodzaju dokumentację historyczną dotyczącą osób owej 
placówki, a więc nauczycieli i wychowanków. Autor po nakreśleniu w częściach 
wstępnych zarysu historii gimnazjum, jak i walki o jego utworzenie w rozdziale 
drugim omawia działalność grona wychowawczego, a następnie daje kolejno cha
rakterystykę działalności pedagogicznej i społecznej poszczególnych osób. Rozdział 
trzeci zawiera dane o przyjęciach uczniów, nazwiska nowo przyjętych, ich po
chodzenie społeczne i inne. W kolejnym rozdziale znajdujemy relacje o absol
wentach tej szkoły, dane personalne i nieco informacji o dalszych losach byłych 
uczniów. Całość zamykają aneksy (dokumenty, imienne wykazy nauczycieli, 
absolwentów i uczniów).

J . P.

B. S z i o t k a, CYNKOWNIA „GUIDOTTO“ w CHROPACZOWIE I JE J  
LIKWIDACJA W 1935 r. (Zaranie Śląskie, 1959, z. 4, s. 98—108).

Po nakreśleniu ogólnych informacji o dziejach huty, założonej przez Donners- 
marcka w r. 1887, Autor zajmuje się szerzej okolicznościami likwidacji tego zakła
du. W onarciu o akta byłej Dyrekcji Kopalń i Hut ks. Donnersmacka w Bytomiu



podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn zamknięcia huty. Przytoczone dane wska
zują na to, że nie względy ekonomiczne zadecydowały o losach zakładu leżącego 
na terytorium Polski, ale zaangażowanie się wspomnianej dyrekcji w budowie 
cynkowni w państwie niemieckim. W dalszej części artykułu Autor zajmuje się 
skutkami tej decyzji dla robotników związanych z tym zakładem oraz niektó
rymi momentami z walki obronnej (strajk okupacyjny i głodówka) podjętej przez 
hutników cynkowni „Guidotto“.

J. P.




