
Podczas pobytu głowy państwa zachodnioniemieckiego w stolicy angielskiej, 
pomimo usilnych starań czynników urzędowych społeczeństwo brytyjskie i prasa 
z nieoczekiwaną jednomyślnością okazały zdecydowaną wrogość w stosunku do 
Niemców. Kiedy na bankiecie w Pałącu Buckingham królowa Elżbieta z naciskiem 
mówiła o przyjaźni dwóch narodów „mimo tragicznych wydarzeń ostatniego pół
wiecza“, to na przyjęciu w Guild-Hall większość gości ostentacyjnie nie spełniła 
toastu na cześć Heussa. Wszystkie jego przejazdy ulicami Londynu odbywały się 
wśród absolutnego milczenia widzów. Dzienniki nie ograniczyły się do urzędowych 
wzmianek. Znalazły się w nich głosy krytykujące królowę za jej wzmianki o nie
mieckich przodkach (np. „Daily Mail“), wskazywano na stanowiska zajmowane 
w NRF przez dawnych hitlerowców (np. „Daily Mirror“), przypominano o zburzonej 
bombami Luftwaffe katedrze w Coventry, na której odbudowę dostojny gość ofia
rował 5000 funtów (np. „Daily Telegraph“).

R. d’Harcourt w UAllemagne et VEurope wykazuje niewątpliwie dobrą znajo
mość przytoczonego w niej materiału faktycznego. Jednocześnie przecie przez brak 
niezbędnego dla historyka obiektywizmu oraz uwzględnianie tylko pewnych części 
problemu książka ta jest dość charakterystyczna dla historiografii francuskiej zaj
mującej się dziejami najnowszymi. Pomimo tylu dalszych i bliższych doświadczeń 
wciąż jeszcze nie może ona zdobyć się na odkrycie prawdziwego oblicza dzisiej
szych Niemiec, kierujących się militarystyczno-rewizjonistycznym programem. Że 
nie dostrzega tego np. marszałek Juin3, uważający udział wojsk niemieckich 
w „obronie“ Zachodu za „palący i niezbędny“ — zrozumiałe. Że tak samo czyni 
poważny historyk — musi wpłynąć w odpowiednim stopniu na naszą końcową 
ocenę jego studium. Tu Vas voulu, Georges Dandin...

Paweł de Laval

..ROCZNIK ZIEMI KŁODZKIEJ“, t. IV i V, 1959—1960, Kłodzko 1960, s. 364.

Wydany w bieżącym roku kolejny tom „Rocznika Ziemi Kłodzkiej“ otwiera 
artykuł W. Dziewulskiego zatytułowany Bystrzyca Kłodzka i jej rozwój przestrzenny 
do drugiej wojny światowej (s. 8—41). W oparciu o literaturę przedmiotu i dla 
okresu feudalnego o źródła drukowane Autor daje krótki zarys rozwoju przestrzen
nego Bystrzycy Kłodzkiej, zwracając w najogólniejszy sposób uwagę na te mo
menty z historii gospodarczej, społecznej i politycznej, które sprzyjały rozbudowie 
interesującego Go miasta względnie ją utrudniały lub hamowały. Notuje przy tym 
wszelkie zniszczenia, jakie spotykały Bystrzycę Kłodzką na skutek wojen i klęsk 
elementarnych, głównie pożarów i zarazy. Bardziej szczegółowo traktuje Autor 
o rozwoju przestrzennym Bystrzycy Kłodzkiej w epoce feudalizmu, natomiast okre
sowi przejścia od feudalizmu do kapitalizmu i epoce kapitalizmu poświęcił zaledwie 
kilka stron, choć właśnie XIX i XX w. przyniosły najszybszy rozwój zabudowy 
miejskiej.

J. Leszczyński w artykule pt. Ruchy chłopskie w dzisiejszym Gorzanowie po 
wojnie trzydziestoletniej (s. 43—91) zajął się jednym z najważniejszych ruchów' 
chłopskich w ziemi kłodzkiej w drugiej połowie XVII w., a mianowicie w kluczu 
gorzanowskim, obejmującym obok Gorzanowa wsie Stara Łomnica, Nowa Łomnica, 
Nowy Wielisław, Starkówek, Wyszki, Mielnik, Szczawina, Długopole Dolne oraz 
Szklarka. Artykuł ten stanowi rozszerzony fragment pracy doktorskiej tego Autora

3 Por. Mémoires, t. II, Paris 1960, s. 380.



pt. Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w drugiej połowie XVII w., wydanej 
drukiem przez Ossolineum. Oparty jest nie tylko na literaturze przedmiotu, ale 
też bogato wyzyskanych materiałach archiwalnych.

Bardzo interesujący popularny Zarys górnictwa i hutnictwa metali w Kłod- 
czyźnie (IV—XVIII w.) dał W. Gluziński (s. 93—149). Artykuł ten oparty na źró
dłach drukowanych i literaturze przedmiotu stanowi pierwszą w ogóle próbę syn
tezy dziejów górnictwa i hutnictwa metali w ziemi kłodzkiej do końca XVII w., 
dodajmy do tego — próbę udaną. Żałować jedynie należy, że Autor zebrawszy 
pracowicie wszelkie wzmianki na temat interesującego Go zagadnienia ze źródeł 
drukowanych i literatury naukowej nie sięgnął również do materiałów rękopiś
miennych, zwłaszcza odnoszących się do XVI i XVII w., a więc okresu stosurikowo 
dotąd bardzo słabo opracowanego przez historyków. Poważnym brakiem jest rów
nież pominięcie niemal całkowite problemu górnictwa węgla na interesującym 
Autora terenie. Tymczasem dzieje tego górnictwa, zwłaszcza w okolicach Nowej 
Rudy, odgrywającego przecież do dziś ważną rolę w życiu ekonomicznym Dol
nego Śląska, zasługiwały jeśli nie na pełne omówienie, to przynajmniej na nieco 
szersze niż kilka zdań potraktowanie w tej syntetycznej przecie pracy.

Rys historyczny Polanicy i jej źródeł mineralnych pióra L. Barga (s. 151—178) 
poświęcony jest głównie dziejom Polanicy jako uzdrowiska w czasach nowożytnych, 
z położeniem nacisku na drugą połowę XIX i XX w., przy czym Autor, co należy 
z naciskiem podkreślić, w swoim krótkim opisie nie pominął milczeniem okresu 
Polski Ludowej. Dużą pomocą dla historyków zajmujących się przeszłością ziemi 
kłodzkiej stanie się zapewne artykuł T. Cieślaka i F. Bizonia zatytułowany Słowiań
skie nazwy miejscowe ziemi kłodzkiej (s. 233—261). Może on być zwłaszcza bardzo 
pomocny przy identyfikacji szeregu miejscowości spotykanych w źródłach ręko
piśmiennych, a obecnie już zaginionych.

W problematykę najnowszych dziejów ziemi kłodzkiej przenosi czytelników 
szkic J. Bartosza pt. To jest Polska (s. 293—339). Poświęcony on jest dziejom po
wstania i działalności rewizjonistycznych organizacji ziomkostw w Niemieckiej Re
publice Federalnej, a przede wszystkim Heimatgruppe Grafschaft Glatz. Autor 
poprzedził go krótką historią Niemieckiej Republiki Federalnej oraz ruchu rewizjo
nistycznego, a zakończył omówieniem głosów niektórych polityków i uczonych za
chodnich postulujących uznanie polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Arty
kuł, choć miejscami nieco powierzchowny i nie wyczerpujący pełni zagadnienia, 
stanowi interesujący szkic dziejów rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Omawiany 
tom „Rocznika Ziemi Kłodzkiej“ zamykają wspomnienia z Kłodzka J. Zelenaya, za
tytułowane W poszukiwaniu wczorajszego dnia (s. 341—348) oraz artykuł A. Bień
kowskiego pt. Kłodzko w czasie okupacji (s. 349—364). Znajdują się w nim ponadto 
prace nie związane z historią sensu stricto, a mianowicie W. Walczaka Ziemia 
kłodzka w epoce lodowcowej (s. 179—205) i Jaskinie ziemi kłodzkiej (s. 207—232), 
E. Kaczmarka Właściwości biologiczne i terapeutyczne mleczka pszczelego (s. 263—284) 
oraz M. Kraszewskiego Prace speleoklubu warszawskiego w Kłodzku (s. 285—292).

W.


