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Z POBLF.MATYKI SLĄSKIEJ W PRACACH IDSTORYKOW 

RADZIECKICH 

Informację rurueJszą wypadnie poprzedzić zwróceniem uwagi na 
fakt,.że z punktu widzenia historyków, działających w ćwierćmiliardowej 
wielonarodowościowej społeczności ZSRR, przeszłość regionu śląskiego, 
zamieszkałego dziś przez z górą 8 milionów ludności, rzutuje w sposób 
oczywisty na określone ·miejsce problemów śląska w pracach historyków 

radzieckich. Przeszłość śląska jest dla historyków radzieckich fragmen
tem dziejów ludności polskiej lub niemieckiej, a zatem fragmentem hi
storii Polski lub Niemiec, i nie może zajmować w · historiografii radziec
kiej takiego samego miejsca, jak przeszłość n a r o d  u np. czeskiego 
czy bułgarskiego. 

W związku z rozważaniami nad problematyką śląska w pracach his
toryków radzieckich wydaje się rzeczą celową zwrócić z jednej strony 
także uwagę na tradycje w zainteresowaniach Śląskiem u uczonych 
rosyjskich i radzieckich, a z drugiej - na prezentację problematyki 
śląskiej na łamach czasopism radzieckich przez historyków polskich. 
Całokształt zarysowanej w tytule problematyki chcę nadto przedsta
wić w szerszym kontekście innych śląskoznawczych przyczynków (etno
grafia, wspomnienia) i akcentów śląskich (wydawnictwa encyklopedycz
ne, syntezy, monografie z historii powszechnej itp). w publikacjach, 
uka'zu,jących się na terenie ZSRR. Tak zarysowany zakres ninieljszej 
informacji musi więc rzutować na fakt, że niektóre jej punkty będą 
potraktowane jedynie jako selektywna ilustracja problemu w piśmien
nictwie radzieckim. Dodam w tym miejscu, że w odpowiednich kom
pendiach bibliograficznych (Bibliografia historii polskiej, Bibliografia 
historii Śląska, Bibliografia śląska, aneksy bibliograficzne trzytomowej 
Istorii Polszy wydanej przez AN ZSRR, bieżące przeglądy bibliograficz
ne, publikowane poczynając od połowy 1965 r. w dwumiesięczniku 
,,Sowietskoje siawianowiedienije"), z któ'rych szereg pretenduje do tego, 
iż rejestruje wydawnictwa na dany temat w miarę kompletny, zdarzają 
się pominięcia wielu tytułów. 

1 - Sobótka, Nr. 3 
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Dawniejsze zainteresowania Śląskiem w nauce rosyjskiej i radzieckiej 
można zilustrować dwoma przykładami - Izmaiła Iwanowicza Sriezniew
skiego (1812-1880) oraz Siergieja Borisowicza Kana (1896-1960). Wy
bitny rosyjski uczony, twórca petersburskiej szkoły slawistycznej 
I. I. Sriezniewski zajął się w ramach swoich rozległych zainter;:sowań
słowianoznawczych także niektórymi zagadnieniami śląska. Bawił tu
między 17 VII a 23 VIII 1840 r. w ramach swojej trzyletniej podróży
naukowej po krajach słowiańskich (1839-1842), odwiedzając Opawę,
Prudnik, Wrocław (po raz drugi był tu przejazdem z Krakowa do Pozna
nia latem 1842 r.), Opole, Krapkowice, Strzelce Opolskie. Podróż ta
znalazła odbicie w kilku jego publikacjach 1, a ich całokształt został
ostatnio zaprezentowany przez E. Kucharską, A. Nasza i St. Rosponda 2 

-

szkoda, że bez uwzględnienia wszystkich publikacji I. Sriezniewskiego
dotyczących Śląska s oraz najnowszej o nim literatury radzieckiej 4• 

Rosyjski uczony w czasie pobytu we Wrocławiu prowadził studia nad
literaturą i źródłami dotyczącymi Łużyc i Sląska, a w trakcie swojej
podróży na Śląsk Opolski zebrał sporo materiału etnograficznego, który
dla współczesnych badaczy dziejów Śląska posiada niemałe znaczenie.

I. Sriezniewski utrzymywał kontakty m. in. z pochodzącym z Cierlicka
koło Cieszyna historykiem kultury, prawa i literatury Wacławem Ale
ksandrem Madejowskim (1792-1883) i - jak pisze E. Kucharska 5 -

był inicjatorem wyprawy ·naukowej na Śląsk swego ucznia Lucjana Ma
linowskiego (1839-1898), ojca światowej sławy uczonego Bronisława 
Malinowskiego. Do chwili odkrycia przez E. Kucharską w Centralnym 
Gossudarstwiennym Archiwie Litieratury i Issk'ustwa w M0skwie ma
teriałów śląskich, zebranych przez I. Sriezniewskiego, L. Malinowski 
uchodził za pierwszego z akademickim przygotowaniem badacza kultury 
ludowej Górnego Śląska. Obecnie okazuje się, że prymat ten uzyskał 
swoimi pionierskimi badaniami I. Sriezniewski. 

O ile I. Sriezniewski zainteresował się Śląskiem pod kątem losów 

1 J. Sr e z  n ews k y [!], Liternj zprawy ze Slezka a Luzice (Cas opis Ceskeho 
Museum, Praha 1840, s. 403-412); Putiewyje pisma Izmail.a Iwanowicza Sriezniew-
skogo iz slawianskich ziemiel, 1839-1842, S. Peterburg 1895. ,

2 E. Kuch ars ka, A. N as z ,  S. Ro s p o  n d, Wieś śląska w 1840 r. Relacje 
z podróży naukowej I. I. Sriezniewskiego po Sląsku, Wrocław 1973. 

a Relację druko waną w Pradze w 1840 r., Kuch ars ka, N as z ,  R o sp o n d ,  

op. cit., s. 49, pod ają jedyn ie w opis ie bi bli ograficznym Liternj zprcivy [!] ze ·siezka 
[!J i Łuzice [!], ,,Cas opis Ceskeho Museum". 

4 G. I. Lip at n i ko w a, K woprosu o wzgLiadach I. I. Sriezniewskogo na 
istoriju i kulturu slawianskich narodow (30-40-e gg. XIX w.) (Izwiestija Woroneż

skogo gossud arst wienn ogo pied agogiczeskogo instituta, t. 76, W or oneż 196 7). 
s E. Kuch ars ka, I. I. Sriezniewski (1812-1880) i jego rękopis (Kuch ar

s k a, N as z, R o  sp o n d ,  op. cit., s. 29). 
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żywiołu polskiego na tych ziemiach, o tyle śląskie zainteresowania 
S. B. Kana wynikały z jego studiów nad kształtowaniem się przesłanek 
kapitalizmu w Niemczech. S. Kan, wykładowca Uniwersytetu Moskiew
skiego {1934-1937, 1946-1947), Instytutów pedagogicznych im. W. I. Le
nina (1938-1941, 1943-1946) oraz W. P. Potemkina {1955-1959), Wyż
szej Szkoły Dyplomacji {1946-1952), zaprezentowany został czytelnikowi 
polskiemu bliżej w 1952 r. wydaniem w tłumac:zeni'u polskim jego książki 
o rewolucji 1848 r. w Austrii i Niemczech o.

W tym� samym 1948 r., w którym ukazało się rosyjskie wydanie
książki S. Kana o Wiośnie Ludów, wydał on także swoją monografię 
o powstaniach tkaczy śląskich 7, nad którą pracował jeszcze przed II woj
ną światową. Jest to gruntowna monografia, oparta na rozleglej znajo
mości literatury oraz źródeł drukowanych - prasy, pamiętników, opisów,
druków. Poza bazą źródłową pozostają rękopiśmienne materiały archiwal
ne. W ten sposób stworzył S. Kan pionierskie dzieło, które stanowi
zarówno ze względów metodologicznych, jak i heurystycznych trwałą
pozycję w historiografii Sląska. Polska opinia naukowa wys.oko oceniła
dzieło S. Kana: recenzowali je L. Bazylow, N. Gąsiorowska i W. Ru
siński s; niestety, nie doczekaliśmy się polskiego wydania, choć oddano
w ręce. polskiego czytelnika znacznie mniej wartościową pracę tego
autora o Wiośnie Ludów. Dodajmy w tym miejscu, że monografię S. Kana
o powstaniach tkaczy śląskich wydano \v tłumaczeniu na język czeski o,
a wydania tego nie odnotowano nawet w Bibliografii historii polskiej

(wydania tego nie posiada - według rozeznania autora -- żadna biblio
teka publiczna w Polsce).

Marginesowo sprawy Wiosny Ludów na śląsku zostały m. in. poru
szone w artykule Ilii S. Millera w pierwszym tomie dzieła o ruchu. 

a S. B. Ka n, Riewoiucya 1848 goda w Awstrii i Giermanii, Moskwa 1948; tłum. 
pol.: Rewoiucja 1848 roku w Austrii i Niemczech, Warszawa 1952. 

7 S. B. Ka n, Dwa wosstanija stiezskich tkaczej, 1793-1844, Moskwa-Lenin
grad l948. 

a L. B a  z y 1 o w, w: ,,Sobótka", R. III, 1948, s. 545-5&1; N. G ą s i oro w s k a, 
w: ,,Przegląd Historyczny", R. XL, IJ.949, s. 385-394; W. R u s  ińs k i, w: ,,Roczniki 
Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. 11, 1949, s. 377-385. 

9 S. B. Ka n, Dve povvstani siezskych tkaicu, 1793-1814, Praha 1952. Jeżeli 
w wypadku drukowanego w 1948 r. przedwojennego oryginału S. B. Kana można 
ewentualnie przejść do porządku nad niemieckim nazewnictwem, to dziwi trzyma
nie się tego nazewnictwa w wydanym w "1952 r. czeskim tłumaczeniu; razi to 
szczególnie w przypadku mapy, dołączonej do książki. Na marginesie dodajmy, że 
niemieckie nazewnictwo w wydaniu oryginalnym przyczyniło się do pewnego lapsusu 
w recenzji L.' Ba z y l o w  a (op. cit., s. 549), który mając do wyboru dwie miejsco
wości o nazwie Peterswaldau zlokalizował wypadki· 1844 r. w Skibicach (pow. 
kożuchowski) zamiast w Bielawie (pow. dzierżoniowski). 
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rewolucyjnym lat 1848-1849, wydanym w Moskwie w 1952 r.; dodajmy, 
że artykuł ten ukazał się w tłumaczeniu polskim w formie sugerującej, 
iż jego a.utorem jest U. Szuster 10. 

Po ukazaniu się dzieła S. B. Kana brak jest - wśród powstałych 
w ZSRR monografii, których przedmiotem są różne problemy historii 
Polski (czy Niemiec) - tego typu dzieł, odnoszących się do przeszłości 
śląska. Jednakże chociaż historycy radzieccy nie podejmowali śląsko
znawczych badań źródłowych, niemniej w radzieckich wydawnictwach 
naukowych pojawiają się publikacje poświęcone fragmentom historii 
śląska. Obok artykułów, poświęconych niektórym węzłowym proble
mom historii tego obszaru, fragmenty śląskie zawarte są - siłą rze
czy - w publikacjach typu syntetycznego i encyklopedycznego, a także 
w opracowaniach poświęconych szerzej potraktowanym problemom hi
storii Polski, Niemiec itp. Sląskie akcenty pojawiają się w recenzjach, 
zamieszczanych na łamach czasopism historycznych w ZSRR. Pojawiają 
się także w wydawnictwach radzieckich prace polskich historyków na 
tematy związane z historią śląska; zdarzają się informację o życiu nau
kowym śląskich środowisk historycznych. 

Do zarysowanych wyżej tradycji zainteresowań badawczych dla pro
blemów Śląska między feudalizmem a kapitalizmem nawiązał ostatnio 
E. E. Stankiewicz, publikując w latach 1971-1972 trzy rozprawy doty
czące przemian społecznych na Śląsku w końcu XVIII i w pierwszej po
łowie XIX w. 11 W dwóch autor zanalizował opublikowane w 1954 r. 
przez T. Ładogórskiego Generalne tabele statystyczne Sląska 1787 roku 
pod kątem widzenia rozwoju przemysłu włókienniczego oraz górniczo
-hutniczego na śląsku, osadzając je w kontekście innych źródeł druko
wanych oraz starszych i nowszych opracowań. W trzecim artykule zajął 
się wprost kształtowaniem proletariatu na śląsku. ,,Dzieje pojawienia się 

10 U. A. Szuster,· Poskoje nacjonalnoje-oswoboditielnoje i antifieodalnoje
dwiżenije w Poznani i Silezii w 1848 g., [w:} Riewolucyi 1848-1849, t. I, Moskva 
1952, s. 333-353; s. 352-353: [I. S .  Mi 11 er], Sobytija w Silezii; tłum. pol.: 
U. Szuster, Polski ruch narodowo-wyzwoleńczy i antyfeudalny w Poznańskiem.
i na Śląsku w 1848 r., [w:] I .  Mi 11 er, U. Szuster , Rok 1848 na ziemiach polskich, 
Warszawa 1953, s. 2 9-57; s. 54-57: Wypadki na Śląsku.

11 E. E. S t a n k i e w i c z ,  Tiekstilnoje proizwodstwo w Silezii po dannym
generalnych statisttcze�kich tabelej 1787 g. (Sowietskoje slawia n owiedieni je, Moskwa 

1971, nr •1, s. 59-66); te n ż e, Razwitije gorno-metallurgiczeskoj promyszlennosti
w Silezii (Po dannym „Gienieralnych tabielei Si!ezii 1787 g."), [w:} Stawianie 
i Rossija. K 70-letiju so dnia rożdienija S. A. Nikitina, Moskwa •1972 , s. 81--439; 
te n że, Formirowanije promyszzennogo pro!etariata w Silezii (Koniec XVIII

pierwaja polowina XIX wieka) (Sowietskoje slawian owiedieni je", Moskwa 1971, 
n r  6, S, 38-52, ; � .. _; 
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rozwoju klasy robotniczej na Sląsku - stwierdza autor stanowią 
złożony i wieloaspektowy problem społeczno-ekonomiczny, który wy
wołuje zainteresowanie badaczy przede wszystkim z punktu widzenia 
ukazania specyfiki w procesie kształtowania się proletariatu w regionie, 
który na przestrzeni długiego okresu czasu był oderwany od ziE.m pol
skich" 12• Poza Generalnymi tabelami E. Stankiewicz wykorzystał róż
norodne wydawnictwa źródłowe, a także literaturę, w tym również naj
nowsze prace polskie. Analizowane w oparciu o źródła i piśmiennictwo 
zjawiska autor konfrontuje z prawidłowościami rozwoju społecznego, 
zarysowanymi przede wszystkim przez W. Lenina w Rozwoju kapita

lizmu w Rosji, a także przez K. Marksa i F. Engelsa. 
W rezultacie analizy Generalnych tabel oraz korespondujących z ni

mi źródeł autor dochodzi do wniosku, że śląski przemysł włókienniczy 
wkraczał w końcu XVIII w. ,,na drogę przechodzenia od rękodzieła do 
manufaktury kapitalistycznej" 13_ Do analogicznego wniosku prowadzi 
wywód E. Stankiewicza dotyczący przemysłu górniczo-hutniczego na 
Sląsku, gdzie w końcu XVIII w. mamy do czynienia z rewolucyjnymi 
przemianami w technologii produkcji „jako zwiastunami przyszłego 
przewrotu technicznego w wytwórczości górniczo-hutniczej" 14. 

Podsumowując swe rozważania w artykule o kształtowaniu się ślą
skiej klasy robotniczej E. Stankiewicz zarysowuje podstawowe problemy 
re·wolucji przemysłowej w śląskim przemyśle włókienniczym i górniczo
-hutniczy;m, podkreślając znaczenie kapitału państwowego na tym etapie 
rozwoju gospodarczo-społecznego Sląska; naświetlając drugą stronę 

przewrotu przemysłowego autor przedstawia proces kształtowania się 
klasy robotniczej, napływ fachowców i rekrutację siły roboczej, struk
turę gałęziową zatr.udnionych, ubezpieczenia społeczne, narastanie antago
nizmów klasowych, problem długości dnia roboczego, higieny pracy i cho
rób zawodowych, płac i budownictwa mieszkanfowego, wreszcie miejsce 
powstań tka.czy z lat 1793 i 1844 w historii ruchu robotniczego. 

W ten sposób artykuły E. Stankiewicza spełniają rolę podwójną. 
Stanowią one - po pierwsze - uzupełnienie badań S. B. Kana nie
którymi ustaleniami nowszego polskiego piśrriennictwa historycżnego. 
Po drugie "'-- dzięki tym publikacjom zainter·esowane środowiska w ZSRR 
uzyskują syntetyzujący obraz podstawowych problemów kształtowania 
się proletariatu na terenie jednego z późniejszych ważnych ośrodków 
przemysłowych i sknipisk klasy robotniczej w Europie, jakim jest Sląsk. 

Gdy chodzi o drugą połowę XIX w. oraz początki naszego stulecia, 

u S t a n k i e w i c z, Formirowanije ... , s. 38.

u S t a n k i e w i c z, Tiekstilno;e proizwodstwo ... , s. 66. 

u S ta n ki ew i c z, Razwiti;e ... , s. 88.
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to na szczególną uwagę z punktu widzenia historiografii zasługuje praca 
Heleny J. Rubinsztejn o polityce niemieckiej na polskich ziemiach za
chodnich i północnych w okresie przejścia od kapitalizmu wolnokonku
rencyjnego do monopolistycznego 15. Żadna praca radziecka - jeżeli 
abstrahować od poświęconej samemu Śląskowi monografii S. B. Ka
na - w tak sze'rokim zakresie nie uwzględnia skomplikowanych spraw 
politycznych Górnego Sląska w okresie bismarckowsko-wilhelmińskim. 
Pierwsze rezultaty swych badań H. Rubinsztejn publikowała J'UZ 
w 1952 r. 16 i jeszcze w roku następnym zapoznane z nimi zostało szersze 
grono czytelników w Polsce 17, Polska opinia naukowa żywo zareago
wała na ukazanie się w 1953 r. w Moskwie monografii H. Rubinsztejn: 
recenzowali ją A. Galos, dwukrotnie A. J. Kamiński oraz K. �oranyi 
(obaj ostatni recenzenci postulowali wydanie polskiego tłumaczenia) ta. 
Rychło też zaprezentowano polskiemu czytelnikowi inny fragment jej 
badań 19, aż wreszcie w 1955 r. ukazało się pełne polskie tłumaczenie jej 
książki. 

Książka H. Rubinsztejn jest rezultatem studiów nad bardzo rozległą 
literaturą przedmiotu (obejmującą pozycje w języku niemieckim, pol
skim, rosyjskim, francuskim, angielskim - w tym wiele tytułów rzadko 
wykorzystywanych przez zainteresowanych badaczy 20); obszerna jest 
również baza źródłowa {głównie prasa, a nadto stenogramy parlamen
tarne itp.) oraz publikacje źródeł; nie wykorzystała natomiast autorka 
niepublikowanych rękopiśmiennych materialóvv· archiwalnych. W oparciu 

is E. J. Rubin sz t e j  n, Politika giermanskogo impieriaiizma w zapadnych

polskich ziemliach w koncie XIX naczale XX wieka, Moskwa 1953; tłum. pol.: 
H. Rubin s zt ej n, Polityka imperializmu niemieckiego na polskich ziemiach

zachodnich na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa •1955. 
1s E. J. Rubin s z t  ej n, Polityka kolonizacii zapadnych polskich ziemiel

wilgielmowskoj Germaniej (1900-1914 gg) (Uczenyje zapiski Instituta Slawiano
wie dienija, t. 5, Moskwa 1952, s. 151-205). 

11 J. Rubin s z t  e j  n, Polityka kolonizacyjna wilhelmowskich Niemiec na

zachodnich ziemiach polskich (1900-1914 r.) (Historycy radzie ccy o Polsce . Wybór 
prac, Warszawa 1953, s. 132-219). 

1a A Ga 1 o s, w: ,,Sobótka", R. IX, 1954, z. 1, s. 204-206; A .  J. K a m  i ń s k i, 
w: ,,Państwo i Prawo", 1954, nr 10/11, s. 629-632; t e  n ż e ,  w: _,,Prze gląct''zachodni", 
1954, nr 3/4, s. 5411-545; K. K o r  a n y  i, w: ,,Kwartalnik Historyczny", R. LXJ, 
1954, nr 3, s. 296-299. 

10 E. Rubin s z t  ej n, Walka polskich mas ludowych o wyzwolenie społeczne

i narodowe na ziemiach zaboru pruskiego (Ze szyty Te ore tyczno-Polityczne ", !11954, 

nr 7, s. 62-67). 

20 W polskich re cenzjach zwracano oczywiście uwagę na pominięcia (Ga 1 o s, 
op. cit., s. 205), choć je dnocze śnie podn_oszono rzadkie w zagranicznym piśmien
nictwie (także radzie ckim) wykorzystywanie wydawnictw polskich (K a m  i ń s k i, 
op. cit., ,,Prze gląd Zachodni", s. 542). 
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o tego rodzaju warsztat powstała niemcoznawcza synteza, która w spo
sób r ó w n o m  i e r  n y  (bardziej równomierny niż ten, którego braki
odczuwamy w wielu publikacjach polskich) traktuje zjawiska występują
ce na obszarze c a ł e g o  byłego zaboru pruskiego. Radziecka autorka po
trafiła spojrzec'.: na badany problem z określonej perspektywy badacza
dziejów powszechnych, której to perspektywy nie posiadają bardzo czę
sto - w odniesieniu do tej problematyki - badacze polscy, i ujrzeć ele
menty problemu we właściwych proporcjach. Na integralne traktowanie
przedmiotu badań zwracano uwagę w polskich recenzjach, podkreślając
m. in., że największą zasługą tej pracy „jest to, że traktuje ona politykę
imperializmu niemieckiego wobec podlegających jego władzy Polaków
w ścisłym związku z całokształtem jego polityki" 21. I choć książka sta
nowi syntezę problemu zawartego w tytule, to jednak nasycona jest
dużym ładunkiem faktografii. W celu ilustracji wnikliwej informacji
faktograficznej odnotujmy tu dla przykładu, że mówiąc o reperkusjach
tzw. noweli osadniczej autorka nie ogranicza się np. do informacji o Woj
ciechu Drzymale, lecz przytacza bardziej tragiczny przykład Franciszka
Chrószcza z Pszowa 22

. Tego rodzaju. potraktowanie faktografii stanowi
nie tylko element pomagający czytelnikowi w wyrobieniu sobie możli
wie gruntownego obrazu polityki .niemieckiej na ziemiach polskich (w tym
wcale dobrze także w odniesieniu do Sląska), lecz przede wszystkim na
daje zwiększoną siłę przekonywania analizom i wnioskom radzieckiej
autorki 23

. 

Dodajmy tu, że integralne traktowanie w syntezie H. Rubinsztejn 
całokształtu polityki prusko-niemieckiej egzempJ.ifilrnwane jest bogato 
przykładami śląskimi i tego rodzaju podejście tworzy w świadomości 
czytelnika obraz integralnej łączności losów Polaków na Śląsku i we 
wszystkich innych ziemiach pod panowaniem pruskim. A przecież nie
dostateczne traktowanie tej integralnej więzi -- silesiocentryzm z jed
nej strony, a z drugiej ·_ traktowanie pruskiej polityki wobec Polaków 
w kategoriach zjawiska poznańska-pomorskiego -- jest brakiem, którego 
historiografia polska do końca nie przezwyciężyła. 

Trzecim kręgiem tematycznym, w któregc ramach w radzieckiej 
literaturze historycznej ujawnia się pewne zainteresowanie dla spraw 
śląskich jest okres II wojny światowej. Tu wyodrębnić można dwa 
punkty - politykę narodowościową okupantów hitlerowskich oraz wy
zwolenie Śląska w ramach działań wojennych Armii Czerwonej. 

Podjęcie przez historyków radzieckich problematyki okupacyjnej na 

21 Kam iń s ki, op. cit., ,,Państwo i Prawo", s. 629. 

22 Rubin szt ej n, Polityka imperializmu niemieckiego ... , s. 103. 

2s G a I o s, op. cit., s. 206. 
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ziemiach polskich w1ąze się z przygotowaniem syntezy dotyczącej nie
mieckiego parcia na wschód w kontekście rozwoju historycznego państw 
Europy środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej. W ramach tych 
poczynań zorganizowano trzy· sympozja w Instytucie Słowianoznawstwa 
AN ZSRR w 1963 1966 oraz 1969 r. W poszczególnych sympozjach ucze
stniczyli oprócz uczonych radzieckich przedstawiciele nauki polskiej 
(1966 - Instytut Zachodni w Poznaniu; 1969 -·- ośrodek poznański i to
ruński), czechosłowackiej, NRD, węgierskiej, oułgarskiej i rumuńskiej 24

. 

Na sympozjum w 1969 r. część referatów i komunikatów poświęcona 
była okresowi II wojny światowej. Z punktu widzenia naszego tematu 
interesujący jest wkład T. J. Grigorianca, który w posesyjnym tomie 
opublikował dwa przyczynki: o hitlerowskiej polityce okupacyjnej w hi
storiografii polskiej oraz o tzw. niemieckiej liście narodowościowej 25. 

Dokonując przeglądu polskich badań nad dziejami okupacji, T. J. Gri
gorianc stwierdza, że są one prowadzone w kilku instytutach oraz w wyż
szych uczelniach. Jako serie wydawnicze, specjalizujące się w publi
kacjach na ten temat, autor radziecki wymienia „Documenta Occup,atio
nis Teutonicae", ,,Najnowsze Dziajje Polski" oraz „Biuletyn Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich" 26. Ponadto w naukowym ra
porcie Grigorianca wymienionych zostało wiele prac polskich. 

W artykule o niemieckiej liście narodowościowej T. J. G�igorianc 
dokonuje oceny polskiego piśmiennictwa na ten temat, następnie refe-· 
ruje okupacyjne podziały administracyjne ziem polskich; z kolei prze
chodzi do pierwszych prób „regulacji" sprawy obywatelstwa w oku
powanej Wielkopolsce pod rządami Artura Greisera, rozszerzenie tych 
koncepcji (egzemplifikowane przykładem Sląska pod okupacją); sporo 
miejsca autor poświęca dalej niemieckiej liście narodowościowej na 

24 Por. w tej sprawie Drang nach Osten i istoriczeskoje razwitije stran cen

tralnoj, wostocznoj i jugo-wostocznoj Jewropy, red. V. D. Koroluk, Moskwa 1967 

(materiały z sympozjum 20-23 IV 1966 i informacja na s. 275) oraz lssledowanija 

po slawiano-giermanskim otnoszenijam, red. W. D. K o r  o 1 u k i in., Moskwa 1971 

(materiały sympozjum 18-20 III 1969 i informacja na s. 368). 
2s T. Ju. Gr i g o  r i a n c, Okkupacionnaja poiitika gitlerowskoj Giermanii na 

zapadnych polskich ziemlach w połskoj istoriografii (Issledowanija po slawiano

-giermanskim otnoszenijam ... , s. 195-208); t e  n ż e, Sistiema „niemieckich nacjonal
nych spiskow" kak odin iz mietodow giermanizacyi „prisojediniennych ziemiel" 

(tamże, s. 217-237). T e n  że, K woprosu o preiemestwiennosti impierialisticzeskoj 

giermanizatorskoj politiki i planow kolonizacji zapadnych polskich ziemiel w pieriod 

pierwoj i wtoroj mirowych wojn (Giermanskaja wostocznaja politika w nowoje 

i nowiejszeje wriemja. Problemy istorii i istoriografii, Moskwa 1974, s. 14-1-164) 

dotyka spraw śląskich w sposób ograniczony, zdeterminowany faktografią refero

wanego problemu. 
20 Gr i g o r i a n c, Okkupacionnaja politika ... , s. 196. 
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śląsku. W ewolucji zagadnienia Volksliste podkreśla T. J. Grigorianc 
znaczenie bitwy pod Moskwą w 1942 r. oraz bitwy stalingradzkiej 
w 1942/43 r. z punktu widzenia zaostrzenia zjawiska wyczerpywania 
się rezerw ludzkich dla potrzeb armii niemieckiej; jednocześnie autor 
radziecki podkreśla fakt, iż ludność polska na śląsku traktowała Volks
listę „jako jeden ze sposobów uratowania swej substancji narodowej, 
jej fizycznego uratowania na tych ziemiach" 27, chociaż zamiarem oku
panta było rozsadzenie moralne od wewnątrz społeczeństwa polskiego 
poprzez Volkslistę 2s. W konkluzji autor dochodzi do wniosku, że „pod 
względem swojego rozmachu akcja »niemieckiej listy narodowościowej« 
była jedną z największych akcji germanizacyjnych w okupowanej Euro
pie. Przeprowadzona była w atmosferze niesłychanego terroru, pod 
groźbą represji do osadzenia w obozie koncentracyjnym włączni.e. Jed
nakże »niemiecka lista narodowościowa« nie spełniła swojego zadania. 
Wśród ludności polskiej narastało dążenie do, zachowania wierności dla 
narodu polskiego, kultury polskiej, języka ojczystego, krzepła wiara 
w wyzwolenie, co także wiodło do wzrostu aktywizacji ruchu oporu" 29_ 

Gdy chodzi o wyzwolenie śląska przez Armię Czerwoną, to sprawa ta 
jest poruszana zarówno w pracach dotyczących całokształtu operacji 
wojennych Armii Czerwonej na tym odcinku frontu, jak i w przyczyn
kach, poświęconych bezpośrednio wyzwoleniu Śląska; znajduje też od
bicie w radzieckiej li tera turze pamiętnikarskiP.j. W piśmiennictwie pol
skim istnieje zresztą próba przedstawienia przeglądu tej problematyki 
przez A. Koniecznego 30; fakt ten pozwala mi w niniejszym artykule
ograniczyć się jedynie do zasygnalizowania opracowania A. Koniecznego 
z odnotowaniem tych tylko pozycji, które zostały przez A. Koniecznego 
pominięte. I tak z opracowań historyczno-wojskowych pominął on przy
czynek S. Martirosjana o działalności_ 73 Korpusu Piechoty 52 Armii 
w operacji sandomiersko-śląskiej31 oraz artykuły S. Płatonowa i N. Pa
wlenki 32, chociaż wcześniejsza książka, której współautorami są S. Pła-

21 G r i g o r  i a n c, Sistiema ... , s. 235.
2a Tamże, s. 237.
29 Tamże, s. 237. 
30 A. Ko n ie c z  n y, Wyzwolenie Śląska w radzieckiej literaturze historycznej 

(Studia śląskie, s eria nowa, t. 17. Opole 1970, s. 239-262). 
3t S. Ma rt i ro s ja n, Działalność 73 Korpusu Piechoty 52 Armii w operacji 

sandomierska-śląskiej I frontu ukraińskiego. tłum. Z. Stąpor (Wojskowy Przegląd 
Historyczny, '1968, nr 1, s. 222-234). 

32 S. PI at o n o w, Stratiegiczeskoje nastuplenije Sowietskoj Armii na tierritorii 
Polszy (Wojenno-Istoriczeskij Żurnał, Moskwa 1964, nr 2, s. 14-25); N. Pa w 1 en k o, 
Niekotoryje woprosy sowietskogo wojennogo isskustwa w opieracyach po oswo
bożdieniju Polszy (tamże, nr 2, s. 25-36). 
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tonow i N. Pawlenko została przez A. Koniecznego odnotowana 33. Z li
teratury pamiętnikarskiej dodać tu trzeba wspomnienia radiotelegra
fistki radzieckiej, działającej m. in. w śląskim ruchu oporu na terenie 
Beskidów, Aleksandry I. Anisimowej 34, Wasyla W. Bondarenki 35, Pa
wła Połubajowa z walk w rejonie Katowic 36 oraz S. Suchaczevva z \Valk 
w rejonie Częstochowy 37

. I te uzupełnienia --· jak się wydaje - nie 
wyczerpują pełnego wykazu publikacji na ten temat, których lista wciąż 
się rozszerza 3s. 

Wypadnie z kolei poświęcić nieco uwagi sprawom śląskim w radziec
kich syntezach. Rozpocznijmy od informacji, że Bolszaja Sowietskaja

Encykłopiedija w wydanym w 1956 r. t. 39 przynosi w haśle Silezija

wcale zadowalający wachlarz informacji historycznych o Śląsku 39, Fak
tografia tego encyklopedycznego hasła jest wcale obszerna. Nie zabrakło 
np. wzmianki o losach księstwa oświęcimskiego, zatorskiego i siewierskiego 
w kontekście losów Śląska po odpadnięciu tej dzielnicy od Polski; pod
kreślona jest przodująca rola gospodarki Górnego Śląska w organizmie 
gospodarczym Niemiec do lat sześćdziesiątych XIX w. Nawet pewne 
uproszczenia, gdy chodzi o splot walki klasowej i narodowościowej na 
Śląsku, są - jeżeli zważyć błędy historiografii śląska w pierwszej 
połowie lat piećdziesiątych w Polsce - niezbyt rażące; to samo dotyczy 
zbyt jednostronnej oceny stanowiska rządu polskiego w okresie trzech 
powstań. W sumie jednak hasło należy ocenić pozytywnie. Dodajmy, że 
w tymże tomie znalazły się hasła Silezskije wojny, Silezskoje wosstanije

tkaczej 1844 oraz Silezjanie (slenzanie).

Sowietskaja istoriczeskaja encykłopiedija w wydanym w 1969 r. t. 12 
przynosi obok dobrze zredagowanego przez znanego nam I. S. Millera 

33 K o  n i e  c z  ny, op. cit., s. 246, przyp is 7, odnotował S. P ł a t  o n o w, N. P a
w l e  n ko, I. P a r  o t k i  n, Wtoraja mirowaja wojna, 1939-1945, Moskwa 1958; 
tłum. pal.: Druga wojna światowa, Warszawa 1961. 

34 A. I. A n i s  i m  o w a, Na korotkoj wolne. Zapiski radistki, Moskwa 1961; 
tłum pal.: A. I. A n i s  i m  o w a, Na falach krótkich. Opowieść radiotelegrafistki 
radzieckiego wywiadu z okresu II wojny światowej, tłum. E. Kostrzewa, Kato
wice 1966. 

35 W. W. B o  n d a r  en ko, Od Wisły do Legnicy. Z notatnika polowego, tłum. 
J. M inikiew icz, (Szkice Legnickie, t. 3, Wrocław 1966, s. 64-71).

36 P. P o  ł ub a r  j o  w, Walki o Katowice (Wspomnienia radz ieckich przyjac iół,
przedm. M. Spychalski, R. Mal inowski, Warszawa 1965, s. ,112-117). 

s1 S. Such ac z e  w, Gieroiczeskij bataiion (Wojenny W iestnik, Moskwa 1965, 

nr 1, s . .12-'16). 
38 I. Kor o w n i ko w, W bojach za Sileziju, Pr ied isl. A. Żadow, (Wojenno

-Jstor iczeskij żurnal, 1972, nr 2, s. 62-66). Tłum. bez podania źródła: I. K o r  o w
n i ko w, W bojach o Siąsk, Ze wspomnień byłego dowódcy 59 armii (Poglądy, Ka
tow ice 1974, nr 21/230, s. 2-3). 

S9 Bolszaja sowietskaja encyklopedija, t. 39, Moskwa 1956, s. 23-24. 
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hasła Silezija oraz haseł Silezskije wojny i Si!.ezskije wosstanije tkaczej 

obszerne hasło Silezskije wosstanija 1919, 1920, 1.921. Ostatnie hasło, któ
rego autorem jest I. S. Jażborowska, opracowane jest w sposób wysoce 
zadowalający. Odzwierciedla ono stan, jaki osiągnęła historiografia pol;
ska w latach sześćdziesiątych. Usterki są rzeczywiście drobne (informacja 
o tym, że Polska Organizacja W oj skowa Górnego śląska została utwo
rzona już w czasie I wojny światowej; wzmianka o policji niemieckiej
w czasie głosowania plebiscytowego, gdy poprzednio była już mowa
o polsko-niemieckiej policji plebiscytowej) 40_ 

Na. radzieckim rynku księgarskim rolę kompendium historii Polski

spełniał w początkach lat pięćdziesiątych tom szkiców Aleksandra J. Ma
nusewicza 41, w którym sprawy śląskie potraktowane zostały bardzo 
nierównomiernie. Jest w nim mowa o gospodarce śląskiej w drugiej 
połowie XIX w., choć okres przełomu stuleci potraktowany został mar
ginesowo 42; w przyczynku poświęconym okresowi po I wojnie świato
wej jest wprawdzie mowa o drugim powstaniu śląskim (jedno zdanie), 
o. trzecim powstaniu śląskim (trzy zdania) 43; autor pominął jednak pierw-·
sze powstanie (choć pisze o powstaniu wielkopolskim, a później m. in.
o takim drobnym epizodzie, jak polsko-czechosłowacki spór o rejon
Jaworzyny 44); niezbyt precyzyjna jest informacja, że na „niektórych zie
miach polskich (Górny Śląsk, Warmia, Mazury), pozostawionych w gra
nicach Niemiec, postanowiono przeprowadzić plebiscyty" 45. 

Zupełnie inaczej potraktowane zostały sprawy śląskie w trzytomo
wej Istorii Polszy, wydawanej w latach 1954-1958 pod auspicjami AN 
ZSRR ,16. Rzut oka na indeksy pozwala na wstępny wniosek, iż wzmianki 
o Śląsku są wcale liczne (choć - jak .się wydaje - w indeksach zdarzają
się przeoczenia 47). Gdy chodzi np. o w. XIX i XX, to tradycyjnie zadowa
lająco w radzieckiej historiografii traktowane wydarzenia 1848 r. zna-

40 Sowietskaja istoriczeskaja encykiopedija, t. 12, Moskwa 1969, s. 863-865. 
Autorka hasła o powstaniach śląskich opublikowała m. in. dwie książki z zakresu 
dziejów najnowszych Polski: I. S. Ja ż b o r  o w s k a  j a, Idiejnoje razwitije poiskogo·

riewoiucyonnogo raboczego dwiżenija (koniec XIX-pierwaja czetrwiert XX w.), 
Moskwa 1973; t a ż, Kommunisticzeskaja Partija PoLszy i idei Oktiabria, 1918-1923,

Moskwa 1967. 
41 A. Ja. M a  n u s  e w  i c z, Oczerki po istorii Polszy, Moskwa 1952. 
42 Tamże, s. 185. 
43 Tamże, s. 297-298. 
44 Tamże, s. 284, 294 . 
. 1s Tamże, s. 289. 
46 Istorija PoLszy, t. I, Moskwa 1956; wyd. II, Moskwa 1956; t. II, Moskwa 1955; 

t. III, Moskwa 1958; dopolnitielnyj tom, Moskwa 1965.
47 Tamże, t. III, s. 538, mowa o obozie w „Blachowni na śląsku", choć w in

deksie pod hasłem Silezija nie odnotowano tego miejsca. 
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lazły -- w odniesieniu do Śląska - właściwe odbicie w lstorii Polszy. Przy 
ogromnym wachlarzu nazwisk związanych z okresem końca XIX w. 
razi jednak brak wzmianki o K. Miarce, skoro nazwisko A. Napieral
sJ<iego pojawia się aż czterokrotnie. Obszernie scharakteryzowany jest 
oddźwięk rewolucji 1905 r. na Śląsku. Sporo miejsca poświęcono wy
darzeniom lat 1918-1921 na śląsku: mowa jest o radach na Górnym 
Śląsku, o powstaniach śląskich (choć zdarzają się tam nieścisłości 48 przy 
równoczesnym operowaniu nieznanymi informacjami faktograficznymi 49). 

Obszernie potraktowano strajk powszechny w lipcu-sierpniu 1924 r. 
na Górnym śląsku. W dziele tym znalazły się 0bszerne informacje o Po
lakach w Rzeszy w latach trzydziestych. Bardzo drobiazgowo potrakto
wano faktografię śląskiego ruchu oporu w okresie okupacji hitlerowskiej. 
A jednak słuszną wydaje się ocena H. Jabłońskiego, że „powstaje wątpli·· 
wość: czy autorzy ocenili w sposób całkowicie zadowalający np. rolę 
dążeń wyzwoleńczych mas ludowych śląska, rolę polskiego piśmiennictwa 
na tym obszarze, rolę ruchu oświatowego itp. Nie wszędzie, jak się wy
daje, zadowalająco oceniono rolę poszczególnych sił w odrodzeniu tych 
ziem:.:' so. Te i inne braki - jak słusznie zauważa H. Jabłoński - s·ą 
jednak rezultatem m. in. stanu, w jakim znalazła się w Polsce wówczas 
historiografia Śląska; ten moment trzeba wziąć pod uwagę w ocenie ra
dzieckiej syntezy. 

Dla wyczerpania zarysowanego na wstępie niniejszej informacji pro
gramu wypadnie poruszyć jeszcze dwie sprawy: śląskie akcenty w innych 
niż np. syntezy i monografie wydawnictwach radzieckich oraz prezentację 
problematyki śląskiej na 'łamach wydawnictw radzieckich przez histo
ryków polskich. Śląskie akcenty w innych publikacjach chcę zasygnalizo
wać na kilku przykładach: szerokotematycznych publikacji (monografie, 
syntezy, publikacje popularnonaukowe) z dziedziny historii powszechnej 
oraz recenzji. Chcę tu przypomnieć sygnalizowany już śląski akcent w t. I. 

4s Tamże, t. III, s. 119, stwierdza się, że w pierwszym powstaniu powstańcom 
pomagali i współdziałali z nimi „rewolucyjni robotnicy niemieccy, w pierwszym 
rzędzie komuniści"; na s. 157 mowa jest o tym, że w sierpniu 1920 r. ,,na Górnym 
Sląsku zaczęły się wystąpienia robotnicze. Organizatorami masowych strajków byli 
komuniści. Strajki przebiegały pod hasłem solidarności z Republiką Radziecką 
i protestu przeciwko polityce ucisku niemieckich magnatów finansowych. Poje
dyncze strajki przerosły w powstanie, które objęło prawie połowę terytorium 
prawobrzeżnego Górnego śląska". 

49 Tamże, t. III, s. 181, mowa jest o komunikacie komisariatu spraw zagranicz
nych, ogłoszonych w „Izwiestiach" 15 IX 1921, o sondażach polskich tyczących tego, 
jakie ustępstwa ze strony Warszawy w kwestii G6rnego Sląska mogłaby zapewnić 
neutralność Niemiec w przyszłej wojnie polsko-radzieckiej". ' 

so G. J a  b 1 o n s k i  j [H. Jabłoński], Istorija Polszy w trudach sowietskich 

uczenych (Wiestnik AN SSSR, Moskwa 1966, nr 10, s. 56). 
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dzieła o ruchu rewolucyjnym lat 1848-1849, gdzie wypadków na Sląsku 
dotyczy krótki dwustronicowy fragment pióra I. S. Millera 51; jako inny 
tego rodzaju przykład chciałbym przytoczyć fragment artykułu W. W. Czi
stijakowa o Róży Luksemburg z 1968 r., w którym, w kontekście roz
ważań o R. Luksemburg, znalazł się następujący passus: ,,Żyjąc w Niem
czech, poświęciła ona wiele uwagi agitacji wśród robotników polskich, 
żyjących na polskich ziemiach zachodnich. Często odbywała podrófo 
po ziemiach Górnego Śląska i Poznańskiego" 52. JVIichał M. Misko w. pracy 
poświęconej znaczeniu rewolucji październikowej dla powstania nie
podległego papstwa. polskiego pisze m. in. o nastrojach na Górnym 
Śląsku w początkach 1919 r. oraz o losach ziem śląskich w kontekście 
paryskiej konferencji pokojowej 53. 

Podobnie akcenty śląskie występują oczywiście w pracach poświęco
nych historii Niemiec. Ograniczymy się tu do dwóch przykładów -
syntezy historii nowożytnej i najnowszej Niemiec oraz monografii 
B. A. Ajzina o niemieckim ruchu robotniczym w początkach XIX w. s,1 

We wspomnianej syntezie uwzględniono oczywiście problematykę po
wstania tkaczy śląskich 1844 r. i Wiosnę Ludów na Sląsku 55. Niestety 
w paragrafach poświęconych rozwojowi gospodarki Niemiec w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pominięto problemy Sląska i ca
łego kontekstu upośledzenia gospodarczego ziem b. pruskiego wschodu. 
W t. II pominięto wprawdzie informacje o śląsku w paragrafie Grabieżczy 

układ wersalski i położenie mas (znalazły się tam tylko wzmianki o lo-

•' Por. wyżej przypis 10. 
s2 W. W. C z  i s  t i a k o  w, Borba Rozy Luksemburg protiw militarisma i wojen

noj opasnosti w naczale XX wieka, (Sowiestkoje slawianowiedienije, Moskwa 1968, 
nr 3, s. 22). 

ss M. W. M i s  k o, Oktiabrskaja riewolucya i wosstanowlenije niezawisimosti 

Polszy, Moskwa 1957, s. 186, 212 i n. 
54 Giermanskaja istorija w nowoje i nowiejszeje wriemia, t. 1-2, Moskwa 1970. 

B. A. A j z i n, Podjem raboczego dwiżenija w Giermanii w naczale XX wieka 

(1903-1906 gg.), Moskwa 1954. 
55 Uzupełniając poczynione wyżej spostrzeżenie, że ten fragment dziejów

.śląska zajmuje tradycyjnie poczesne miejsce w historiografii radzieckiej, odnotujmy 
odpowiedni fragment w syntezie historii nowożytnych Niemiec, A. D. E p s z t  e j  n, 
Istorija Giermanii od pozdnogo sriednowiekowia do riewolucyi 1848 gada, Moskwa 
1961, s. 481-484. Ciekawy przegląd badań, według stanu na początek lat sześć
dziesiątych, daje N. W. Fa r b  m a  n, Izuczenije w SSSR nowiejszej istorii gierman
skogo raboczego dwiżenijna (Obzor literatury) (Giermanskoje raboczeje dwiżenije 
w nowiejszeje wriemia. Sbornik statiej i matieriałow, Moskwa 1962, s. 282-303), 
w sprawie śląskich zainteresowań tegoż a:utora por. niżej przypis 66. Z cytowanego 
·tu zbioru odnotować można w tym miejscu fragment dot. strajków na Górnym

śląsku w marcu l!H9 r. w artykule S. I. Le n c z  n e r, Bierlinskij Sowiet w pieriod 

martowskich riewolucyonnych bojew 1919 g. w Bierlinie (tamże, s. 41).
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sach ziem anektowanych przez Prusy w rozbiorach), niemmeJ opie
rając· się w zasadzie na t. III Istorii Polszy podano w rozwafaniach nad 
Erfiillungspolitik- obszerne informacje o losach Górnego śląska w la
tach 1920-1921 !iG; w dalszym ciągu również informowano o Śląi:;ku np. 
w kontekście strajku 1923 r. oraz aneksji ziem polskich po wrześniu 
1939 r. Praca B. A. Ajzina uwzględnia skomplikowane problemy klasy 
robotniczej na Górnym Śląsku w sposób niezadowalający. W rozwa
żaniach o położeniu robotników w Niemczech prawie niczego nie znaj
dujemy na temat Górnego śląska i szczególne1,!o ·- w porównaniu z ir:i,
nymi okręgami Rzeszy - upośledzenia proletariatu w zakresie płac, 
długości dnia roboczego, wydajności i związanego z tym wyzysku itp.; 
brak wzmianki o skomplikowanym splocie sprzeczności klasowych i na
rodowych na Górnym śląsku; autor koncentruje się na Zagłębiu Ruhry 
(wspomina mimochodem o robotnikach napływających tam m. in. ze 
Śląska), Berlinie i Saksonii; gdy chodzi o Śląsk, to Ajzin wspomina je
dypie o manewrach wojskowych wiosną 1905 r., ocenia słaby stopień 
zorganizowania górnośląskiej klasy robotniczej, wspomina o /strajkach 
1905/06 r. na Górnym i 'Dolnym śląsku oraz o wrocławskim lokaucie. 

Oczywiście tego rodzaju przykładów zarówno z opracowań dotyczą
cych historii Polski, jak i Niemiec można przytoczyć dziesiątki. Zasygnali
zowane wyżej mają jedynie egzemplifikować interesujące nas tu akcenty 
śląskie w historiografii radzieckiej. 

Drugą płaszczyzną tak rozumianych akcentów są recenzje. Trzeba 
niestety stwierdzić, że prace śląskoznawcze rzadko bywają recenzowane 
w czasopismach radzieckich. Poza bodaj dwoma recenzjami - miano
wicie Historii Śląska, t. II, cz. 2, pióra E. E. Stankiewicza 57 oraz H. Re
chowicza, Pol.ska Partia Robotnicza w śląsko-dąbrowskim obwodzie, pióra 
I. I. Kostiuszko 58, dobór recenzowanych prac jest raczej prżypadkowy 59, 

56 ścisłość informacji nie budzi w zasadzie zastrzeżeń, poza drobnymi usterkami, 
jak np. informacja, iż Górny Śląsk został okupowany przez wojska alianckie od 
jesieni 1920 r. (Giermanskaja istotija ... , t. 2, s. 78) itp. 

67 Historia Śląska, t. II, 1763-1850, cz. II, 1807-1850, pod red. S. M.ichalkie
wicza, Wrocław 1970, rec. E. S t  a n k i e  w i c z, ,,Sowietskoje slawianowiedienije", 
Moskwa 1973, nr 3, s. 107-109. 

58 H. Re c h o w i c z. Polska Partia Robotnicza w śląsko-dąbrowskim obwodzie,
Katowice 1,972, rec. I. I. Ko s t i u  s z k  o, ,,Sowietskoje slawianowiedienije", Moskwa 
1974, nr 3, s. 99-100. 

59 Np. M. N o r s k a  - Gu 1 k o  w a, Wczesnohistoryczne hafty na wyrobach skó
rzanych z Ostrówka w Opolu z X-XIII wieku (Wiadomości Archeologiczne, 1964, 
z. 1/2, s. 1-17), rec. E. I. Oj a t  e w  a, ,,Sowietskoje slawianowiedienije", Moskwa
1966, nr 6, s. 88-89; Slezske pisne [P. Bezruca] w korespondencji 1898-1918, red.
J. Dvorak, Praha 1967, ss. 367, rec.: A. S o 1 o w c z e  w a, ,,Sowietskoje slawiano
wiedienije", Moskwa 1968, nr 5, s. 88---90.
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a radzieckiE>mu środowisku historycznemu przedstawia się w recenzjach 
prace, które bynajmniej nie należą do szczytowych osiągnięć danego wy-

/ cinka wiedzy o przeszłości Sląska 60. Fakt, że każdy z dwu ostatnich ko
lejnych roczników organu Instytutu Słowianoznawstwa AN ZSRR przy
nosi po jednej recenzji, prezentującej prace charakterystyczne dla do
robku historiografii śląskiej w PRL, należy uznać za zapowiedź syste
matycznej informacji naukowej na tym odcinku w ZSRR. W innych re
cenzjach, traktujących o szerzej zakrojonych wydawnictwach, sygnali
zuje się niejednokrotnie sprawy śląskie. I tak np. W. D. Koroluk w re
cenzji jednej z publikacji polskich na temat stosunków polsko-niemieckich, 
omawiając przyczynek S. Kieniewicza, informuje o tym, że uczony polski 
przedstawia m. in. zagadnienia polityki germanizacyjnej Prus w Poz
nańskiem i na śląsku, a także zagadnienie Ostfluchtu jako �yrazu nie
powodzenia tej polityki 61• Jest to znów oczywiście przykład jeden z wielu, 
gdyż w recenzjach prac dotyczących historii Polski czy Niemiec poja
wiają1 się w czasopiśmiennictwie radzieckim podobne wzmianki. 

,Ostatnią sprawą, którą w tym punkcie wypadnie zasygnalizować, są 
publikacje historyków polskich na tematy śląskie w wydawnictwach ra
dzieckich 62. Należy w tym miejscu podkreślić, że forma ta oznacza naJ
bardziej skuteczny sposób informacji radzieckiego czytelnika nie tylko 
o sprawach będących na war�ztatacn polskich historyków, ale przede
wszystkim wprowadza tegoż czytelnika w meritum niektórych spraw
śląskich. Niestety, z tej formy historiografia polska w niedostatecznym
stopniu korzysta, gdy chodzi o prace z historii Sląska. Przechodząc do
przykładów można wspomnieć tu rosyjskie tłumaczenie książki M. Ty-

60 S. Ł u k o w s k i Zbrodnie hitlerowskie w Łambinowicach i Slawięcicach na 
Opolszczyźnie w latach 1939-1945, Katowice 1965, rec. W. S z u t o  j, ,,Wojenno
-Jstoriczeskij żurnal", Moskwa 1966, nr 7, s. 91-96. 

si W. D. K o r  o 1 u k, Sbornik statiej po istorii polsko-niemieckich otnoszenii 
(Sowietskoje slawianowiedienije, Moskwa 1965, nr 6, s. 73-74). 

62 Do takiej formy informowania niektórych kręgów społeczeństwa rosyjskiego 
sięgano wcześniej. I tak wydana przez znanego skądinąd polskiego działacza na
rodowo-radykalnego na śląsku (i w USA oraz Danii, co rzutuj-e na wydanie bro
s7.ury) · J. J. K o  w a 1 c z y  k a  Prussian Poland, A stronghold of German Militarism, 
Copenhagen '19L7 (wersja polska: Pruska Polska ostoją niemieckiego militaryzmu, 
Tłum. z ang. H. Majkowski, Warszawa-Mińsk Lit.-Kijów 1917, druk prawdop. 
Mińsk), ukazała się w tłumaczeniu na język rosyjski: Prusskaja Polsza, istocznik 
suszczestwowanija giermanskogo militarisma, Pieriewod s ang. B. N. Trotiakowa, 
Kijew 1918. Dodajmy, że tłumacz zaopatrzył broszurę ,w przedmowę, którą rozpo
czyna przytoczeniem postulatu pokoju bez aneksji i kontrybucji na zasadzie sa
mostanowienia, zawartego w dekrecie o pokoju uchwalonym na I Ogólnorosyjskim 
Zjeździe !Jad Delegatów Robotniczych, żołnierskich i Chłopskich 26 X (8 XI) 
1917 r. 
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rowicza o Wiośnie Ludów na Sląsku 63. W odniesieniu do drugiej połowy 
XIX w. na uwagę zasługuje artykuł St. :tvlichalkiewicza o strukturze 
śląskiej klasy robotniczej 64. Gdy chodzi o początki XX w. autor chce 
odnotować tu swój artykuł o zatrudnieniu robotników ukraińskich 
w przemyśle górnośląskim, drukowany w Kijowie 65. Problematyka po

wstań i plebiscytu na Górnym Sląsku została zaprezentowana czytel
nikowi radzieckiemu przez H. Zielińskiego w tomie prac wydanym 

w Moskwie w 1970 r. 66

Wśród prac historyków polskich drukowanych w ZSRR jest oczy
wiście sporo pozycji tyczących terytorialnie szerzej potraktowanych 
fragmentów polskiego procesu dziejowego. W tych pracach również mu

szą się siłą rzeczy znajdować wzmianki na tematy śląskie. W tej grupie 
publikacji szczególne miejsce zajmuje tom Wschodnia ekspansja Niemiec 
pod red. G. Labudy, wydany w 1965 r. w tłumaczeniu rosyjskim 67. 

Z licznego szeregu innych prac odnotuję tu dla przykładu fragment ar-

&3 M . T y r o  w i c z  [M. Tyrowicz]. Riewolucyonnoje dwiżenije w Silezii 
w 1846-1849 gg., Moskwa 1951, tyt. oryg. pol. M. T y r  o w i c z, Udział Siąska 
w ruchu rewolucyjnym 1846-1848, Warszawa 1949. 

64 S. M i c h  a 1 k i e  w i c z  [S. Michalkiewicz], Struktura raboczego klassa
SHezii wo wtoroj polowine XIX wieka (Sowietskoje slawianowiedienije, Moskwa 
1973, nr 5, s. 29--45). 

as A. Br ożek [A. Brożek], Ukrajinski robltnylcy w promyslowosty Verhnoji 
Silezii pered perszoju szitowoju wijnoju. ,.Ukrajinskij istorycznyj żurnal", Kyjiw 
1965, nr 7 s. 59-65. 

88 G. Z i e l i  n s k i j [H. Zieliński], Socyalnoje i nacyonalnoje dwiżenije
w Wierchniej Silezii w 1918-1921 gg. (Oktiabrskaja riewolucya i prolietarskij 
intiernacyonalizm, Moskwa il.970, s. 249-256). Na marginesie tej informacji wy
padnie odnotować bardzo gruntowny zarys problematyki powstań w biuletynie 
Polskiej Agencji „Interpress": Si!ezskije wosstaniia (K 50-letiju plebiscyta i trie
tiego silezskogo wosstanija) (Sowriemiennaja Polsza, Warszawa 1971, nr 3, s. 10-
22), francuskim (,.La Pologne Contemporaine", Varsovie 1971, No. 3, s. 9-19) oraz 
także w języku angielskim (,,Contemporary Poland", Warszawa 1971, No. 3 s. il.0-
22), francuskim (,,La Pologne Contemporaine", Varsovie 1971, Nd. 3, s. 9-19) oraz 
11iemieckim (.,Polens Gegenwart", Warszawa 1971, H. 3, s. 9-21). Trudno niestety 
ocenić recepcję tego materiału agencyjnego (opracowanego z dużym znawstwem 
i zaopatrzonego aparatem naukowym) w radzieckich publikacjach. Dodajmy, że 
w historiografii radzieckiej w jednej pozycji obok powstania wielkopolskiego 
omówiono także powstania śląskie: Nacyonatno wyzwolnie powstanija polskogo 
narodu w Poznani i Wierchnii Silezii w 1918-1921 rr. (Wielika żywotniewa socya
listiczna riewolucija i kultura slowianskich narodow, Tezy z::.powidei XV ukr. 

slawisticznoi konferencyi, 3 IX-3 X, Dniepropietrowsk 1966, s. 27-29). 
e1 Giermanskaja ekspansija w Cientratnoj i Wostocznoj Jewropie, Sbornik 

statiej po is torii tak nazywajemogo „Drang nach Osten", pieriewod s polskogo 

I. V. Sozina i I. S. Millera pod red. i so wstupitielnoj statiej V. D. Koroluka,
Moskwa 1965; tyt. pol.: Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Srodkowej.
Zbiór studiów nad tzw. Drang nach Osten, pod red. G. L a b  u d  Y, Poznań 1963.
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tykułu H. Malinowskiego, traktujący o wpływie rewolucji październiko
wej na polski ruch robotniczy, gdzie znalazły się np. informacje także 
o radach na śląsku as.

Osobny fragment polskiej informacji histor:,;cznej na łamach czaso
pism radzieckich stanowią materiały o życiu naukowym. O sesji nau
kowej w Katowicach poświęconej pięćdziesięcioleciu rewolucji paździer
nikowej pisali np. A. Kałuża i H. Rechowicz 69; o pracach z historii wsi 
polskiej prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim informował 
S. Inglot 10. Niestety nie są mi znane informacje o innych imprezach
naukowych na Śląsku czy też informacje o działalności innych ośrodków
naukowych na Śląsku, choć odnotowałem takie informacje np. o ośrodku
poznańskim 71• 

Przedstawione wyżej informacje skłaniają do następujących wnio
sków: 
1. Mimo istnienia w nauce rosyjskiej i radzieckiej tradycji źródłowych
badań śląskoznawczych, sięgającej początkami okresu sprzed 130 lat,
nie ukazywały sie na przestrzeni minionego ćwierćwiecza w ZSRR prace
historyczne, będące rezultatem badań źródłowych nad historią śląska.
2. W okresie po II wojnie światowej w radzieckich wydawnictwach na
ukowych istnieje zainteresowanie węzłowymi problemami nowszej hi
storii Śląska; koncentruje się ono w trzech kręgach tematycznych -
okresu przechodzenia kapitalizmu wolnokonkurencyjnego w monopoli
styczny oraz okresu II wojny światowej.
3. Publikacje historyków radzieckich, odnoszące się do historii Sląska,
są rez:ultatem ich studiów nad literaturą przedmiotu oraz niektórymi
źródłami drukowanymi (w tym edycjami źródłowymi), przy czym w re
zultacie selekcji materiału w pracach tych są w zasadzie wykorzysty
wane podstawowe opracowania, choć obok nich uwzględniane są nierzadko

68 G. M a  1 i n o w s k i  j [H. Malinowski]. Wlijanije oktiabrskoj riewolucyi na

polskoje raboczeje dwiżenije (1917-1919 gg.) (Sowietskoje slawianowiedienije, 
Moskwa il.967, nr 4, s. 25/26). 

69 A. K a  1 u ż a [A. Kałuża], Naukowa sesyja w m. Kato,wyce na czest 
50-ryczyja Velikovo żovtnja (23-27 oktjabra 1967) (Ukrajinskyj istoricznyj żur
nal, Kyjiw 1968, nr 2, s. 152-153; G. R i e  cho w i c z  [H. Rechowicz], Naucznaja

siessija w Katowicach (Sowietskoje slawianowiedienije", Moskwa 1968, nr 2,
s. 121-123).

ro S. I n g 1 o t, U Wroclawskomu unywersyteht Ukrajinskoje slowijanoznaw
stwo, Lwyw 1970, wypusk 1, s. 167-169).

71 W. J a k  u b  cz i k, E. T o p  o 1 s k i j [W. Jakóbczyk, J. Topolski , Poznan

skij istoriczeskij cientr (Sowietskoje slawianowiedienije, Moskwa 1965, nr 5,
s. 98-102); T. M e  n c e l, Istoriczeskij cientr w Lublinie (Sowietskoje slawiano
wiedienije, Moskwa 1966, nr 3, s. 114-i23).

2 - Sobótka, Nr. 3 
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publikacje przyczynkarskie, dobierane raczej przypadkowo; uderza brak 
recepcji w historiografii radzieckiej prac wydawanych w Polsce w ję
zyku rosyjskim, a zawierających m. in. poważne akcenty śląskie ·12. 

4. W tej sytuacji publikacje historyków radzieckich, odnoszące się do
historii Sląska, prezentują zainteresowanej opinii własne przemyślenia,
oceny i wnioski radzieckich autorów, wypływające ze studiów nad nie
radzieckimi publikacjami śląskoznawczymi. W proporcjach, jakie wy
nikają z geograficznego i merytorycznego zdeterminowania miejsca te
matyki śląskiej w całokształcie zadań, stojących przed radziecką nauką
historyczną, stan ten należy uznać za zadowalający.
5. Tego rodzaju perspektywa historyków radzieckich, traktujących pro
blemy śląskie we właściwych w ramach dziejów powszechnych propor
cjach, posiada ważne znaczenie metodologiczne w zakresie badań śląsko- .
znawczych (i nie tylko śląskoznawczych) dla polskich i czechosłowac
kich (a także innych) środowisk historycznych .
. 6. Rolę komplementarną w stosunku do określonej w punkcie 4 funkcji
informacyjnej publikacji historyków radzieckich pełnią prace śląsko
znawcze historyków polskich na łamach wydawnictw radzieckich; brak
jest publikacji prac autorów czechosłowackich. Wydaje się, że na tym
odcinl{lu istnieją poważne rezerwy współpracy naukowej historyków ·ra
dzieckich z ich polskimi i czechosłowackimi kolegami.

7. Zasygnalizowane tu rezerwy dotyczą możliwości podejmowania wspól
nych polsko-radzieckich (czy szerszych) przedsięwzięć naukowych na

12 Dotyczy to np. serii studiów i rozpraw monograficznych· oraz edycji źród
łowych Zachodniej Agencji Prasowej, np. J. L u b  o j  a n s k i  j [J. Lubojański], Pol

skij jazyk w Opolskoj Silezii w 1910-19.39 gg., Warszawa-Poznań 1958; K. P o
p i o 1 e k, W. S o b  a n s k i  j [K. Popiołek, W. Sobański], Poslednaja popytka

giermanizacyi Silezii, Warszawa-Poznań 1959; Polskije zapadnyje i siewiernyje

ziemli, Nasielenie, Warszawa-Poznań 1960. Rozprawa S. Go 1 j a c h  o w s k i  j 
[S. Golachowski], Polskoje koriennoje nasielenie na zapadnych i sewiernych zie

mliach Polszy (tamże, s. 7-34), dotyczy głównie Sląska; Piataja kolonna w Polsze, 
Warsźawa-Poznań 1960; z innych oficyn wydawniczych wyszły podobne publi
kacje, np. Ja. Gu m k o wsk i j, K. L e s  z c z  i n s k i j [J. Gumkowski, K. Lesz
czyński], Polsza wo wriemia gitlerowskoj okkupacyi, Warszawa 1961; E. Go 1 c e r  
[J. Holzer], 50 Zet niezawisimoj Polszy, Warszawa 1968. Do tej grupy należą też 

. streszczenia referatów polskich naukowców przedstawianych na kongresach mię
dzynarodowych, np. K w  a s n y  [Z. Kwaśny], Tiechnika proizwodstwa stiekla w Si

lezii wo wtoroj polowine XVIII i w pierwoj polowinie X•IX wiekow (XI Congres 
International d'Histoire des Science, Varsovie-Cracovie aout 24-29 1965, Som
maire [T. 2], Section No. 4/5, [Warszawa 1965], s. 519-520). Odnotujmy na mar
ginesie minimalne wykorzystanie podobnych publikacji w innych - pozaślą
S'kich - tematach, jakie podejmowane są w odniesieniu do Polski przez histo
riografię radziecką. Abstrahuję pd tego, że większość wydawnictw polskich (zwar
tych i publikacji w czasopismach itp.) posiada streszczenia w języku rosyjskim; 
dotyczy to także większości. silesiaków. 
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odcinku spraw śląskich. Dotyczy to w szczególności kręgu tematycznego, 
jaki nie zarysował się w publikacjach radzieckich - mianowicie okresu 
międzywojennego (gdzie istnieją np. istotne metodologicznie tematy do
tyczące pewnych wycinków koegzystencji systemu socjalistycznego i ka
pitalistycznego na przykładzie roli ziem śląskich w odmiennie ukształ
towanych stosunkach gospodarczych polsko-radzieckich, niemiecko-ra
dzieckich bądź czechosłowacko-radzieckich). 
8. Z określoną w punkcie 4 informacyjną funkcją łączą się recenzje prac
z historii Śląska oraz śląskie akcenty w recenzjach innych prac histo
rycznych na łamach radzieckich czasopism ·naukowych, jak również in
formacje o życiu naukowym śląskich ośrodków naukowo-badawczych.
W tym względzie sytuacja jest wysoce niezadowalająca, aczkolwiek -
gdy chodzi o recenzje - lata 1973 i 1974 zdają się zapoczątkowywać tu
zmianę, która winna na dalszą metę satysfakcjonować historiografię
polską na odcinku dziejów Sląska.
9. W radzieckich wydawnictwach typu encyklopedycznego i syntetycz
nego przeszłośc'.: Śląska potraktowana jest w zasadzie w sposób odpo
wiadający miejscu ziem śląskich w procesie historycznym i ich roli
w dziejach narodu polskiego. W ocenie poszczególnych wydawnictw tego
typu uwzględnić musimy fakt, że odzwierciedlają one określony każdo
razowy stan iiiistoriografii polskiej w kwestii Sląska.
10. Wobec zdeterminowanego obiektywnie (względami geograficznymi
i merytorycznymi) zakresu zainteresowań historiografii radzieckiej pro
blematyką śląską (pkt 4 i wstęp), uruchomienie pewnych niewykorzysta
nych w tym względzie możliwości zależy w decydującym stopniu od
inicjatywy odpowiednich środowisk historycznych w PRL i CSSR.
11. Na tle powyższych wniosków zarysowuje się szereg postulatów w za
kresie konieczności nadania nowych, doskonalszych form współpracy
śląskich środowisk historycznych ze słowianoznawczym środowiskiem
w ZSRR, a mianowicie drogą:
a) intensyfikacji kontaktów między historykami pracującymi nad dzieja
mi Sląska oraz historykami radzieckimi, poczynając od rozszerzenia kon
taktów osobistych (1), poprzez konsultowanie wzajemne rewltatów prac
w toku procesu badawczego (2), intensyfikację publikacji naukowych
na tematy śląskie w Związku Radzieckim (3), a kończąc na podejmowa
niu wspólnych polsko-radzieckich (czy czechoslowacko-radzieckich bądź
też polsko-czechosłowacko-radzieckich) śląskoznawczych przedsięwzięć ba
dawczych ( 4);
b) dążenie do bieżącego informowania radzieckiego środowiska historycz
nego o pracach badawczych w zakresie historii Sląska, podejmowanych
w PRL i CSSR, jak również o całokształcie życia naukowego śląskich
środowisk historycznych;
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c) prezentowanie na łamach radzieckich wydawnictw naukowych prac
autorów polskich i czechosłowackich na tematy związane z historią
Śląska;
d) inspirację w recenzowaniu prac z historii Sląska, przy czym jedną
z form tej inspiracji wydaje się być systematyczne nadsyłanie egzempla
rzy recenzyjnych prac z historii Sląska czasopismom radzieckim, nie
zależnie od indywidualnej w tym względzie wymiany między historyka-
mi zainteresowanych krajów.

UBER DIE SCHLESISCHE PROBLEMATIK IN DEN ARBEITEN 

SOWJETISCHER HISTORIKER 

Der Verfasser erinnert an die Traditionen der Quellenstudien liber Schlesien in 
der russischen (Izmail I. Srezniewski, 1812-1880) und sowjetischen Wissenschaft 
(Sergiej B. Kan, 1896-1.960), urn dann einen Voerblick liber die sowjetischen 
Forschungen zur Geschichte Schlesiens anhand von im letzten Vierteljahrhundert 
erschienen Beitragen zu geben. Der Autor unterscheidet drei Themenkreise, ftir 
welche sich die sowjetische Historiographie interessiert: die Zeit zwischen Feuda
lismus und Kapitalismus, der Dbergang von der freien kapitalistischen Konkurrenz 
zum Imperialismus sowie der II. Weltkrieg. Der Beitrag behandelt ferner schlesische 
Fragen in manchen sowjetischen Veroffentlichungen enzyklopadischen Charakters 
sowie in ausgewahlten historischen Synthesen zur Geschichte Polens, Deutschlands 
bzw. der Weltgeschichte i.iberhaupt. Der Autor beri.icksichtigt auch Arbeiten pol
nischer Autoren in sowjetischen Publikationen sowie Rezensionen von Arbeiten zur 
Getchichte Schlesiens in sowjetischen Zeitschriften, schliesslich schlesische Akzente 
in Rezensionen, die sich mit Arbeiten i.iber die Geschichte Polens befassen. 

In seiner Zusammenfassung prasentiert der Autor Postulate, die sich ftir die 
Zusammenarbeit polnischer, sowjetischer und anderer (tschechos•lo:wakischer) Histo
riker im Bereich der Forschungen i.iber die Geschichte Schlesiens ergeben. 




