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Zapowiedzią ukazania się pracy Rubinsztejnowej był druk obszernego 
artykułu, poświęconego polityce kolonizacyjnej Niemiec wilhelmowskich, na 
łamach czasopisma „Uczenyje Zapiski Instituta Słowianowiedienija“ l. W ostat
nim czasie pojawiła się na półkach księgarskich sama praca.

Przy rozpatrywaniu pracy dotyczącej stosunków polsko-niemieckich na 
przełomie XIX i XX w. trzeba brać pod uwagę szereg czynników. Z jednej 
strony czynnikiem takim jest niezwykła ilość materiałów źródłowych oraz 
obfita burżuazyjna literatura historyczna w sposób specjalnie jaskrawy fał
szująca podłoże konfliktu i walki z polskością, z drugiej strony badania 
marksistowskiej historiografii radzieckiej, polskiej i niemieckiej zmierzają 
do wyjaśnienia „genezy konfliktu polsko-niemieckiego jako zjawiska powsta
jącego w konkretnych warunkach historycznych minionych epok i zanikają
cego w zmienionych warunkach historycznych"1 2. Na drodze do wydobycia 
zagadnienia walki z polskością z zakłamania, w jakie spowiła je burżuazyjna 
historiografia, praca Rubinsztejnowej stanowi poważny krok naprzód.

Antypolska polityka rządu niemieckiego łączyła się ściśle z jego reakcyjną 
polityką zarówno wewnętrzną skierowaną swoim ostrzem przeciwko ruchowi 
robotniczemu, jak również z jego agresywnymi planami w polityce zagranicz
nej. Na ten ostatni aspekt zwróciła specjalną uwagę Autorka. „Jednym z za
sadniczych zadań niniejszej pracy jest wyjaśnienie związków między zaostrze
niem antypolskiej polityki niemieckich klas rządzących a agresywnymi dąże
niami niemieckiego imperializmu w końcu XIX i na początku XX w.“ 3 — 
pisze na wstępie. Można mieć pewien żal do Autorki, że nie wyjaśniła równie 
szczegółowo znaczenia spraw polskich dla walki klasowej wewnątrz Niemiec 
(np. znaczenie ich dla montowania Bloku Biilowa i ułatwianie przy pomocy 
nacjonalizmu procesu solidaryzowania się interesów klas posiadających, łama
nie ideologii drobnomieszczaństwa w czasie walki o ustawę językową, cały splot 
interesów klasowych łączący się z kwestią kolonizacji). To, co na ten temat na
pisała, jest niewystarczające. Musimy jednak pamiętać o podstawowej cesze 
całej pracy, o jej syntetyczności. Obejmując na swoich kartach ogromną ilość 
zagadnień, przedstawiając w kilku rozdziałach kolejno charakterystykę stosun
ków na ziemiach polskich, ucisk polityczny, kolonizację, położenie proletariatu 
i chłopstwa, ucisk językowy i kulturalny, antynarodową politykę polskich klas 
posiadających oraz walkę mas polskich przeciwko uciskowi nie mogła ona rzecz 
prosta dać wszystkiego, co łączyło się ze stosunkami polsko-niemieckimi. Dla 
przykładu wystarczy powiedzieć, że niewiele tylko napisała Autorka na temat 
powstania i działalności hakaty, a podporządkowała tę czołową antypolską 
organizację propagandową omawianym zagadnieniom ogólnym. To samo od
nosi się także do zagadnienia podstawy źródłowej. Pod tym względem naj
bardziej istotną cechą jest wykorzystanie niezwykle szerokiego wachlarza 
tych rodzajów źródeł, które w pewnym stopniu mają charakter przykładowy.
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Podstawą były oczywiście źródła drukowane, obok których znalazły się także 
materiały archiwalne w postaci raportów rosyjskich konsulów i posłów 
w Niemczech nie dające zresztą wiadomości specjalnie rewelacyjnych. Źródła 
drukowane nie zostały wykorzystane w pełni (np. ograniczenie się tylko 
do pojedynczych roczników gazet i czasopism), ale ważniejszy jest, jak już 
wspomnieliśmy, szeroki ich wachlarz obejmujący prasę, publicystykę, spra
wozdania parlamentarne, pamiętniki, wydawnictwa statystyczne itp. Nie ma 
również kompletu literatury do zagadnienia stosunków polsko-niemieckich 
(np. praca Krysi&ka i in.), ale za to dotarła Autorka do powojennej i naj
nowszej literatury polskiej,

Przy syntetycznym choć opierającym się ściśle na bogatym materiale fak
tycznym charakterze pracy najważniejszym wydaje się nam wskazanie na 
podstawowe zdobycze pracy będące wynikiem marksistowskiego spojrzenia na 
walkę z polskością.

Istotną cechą pracy Rubinsztejnowej jest zwrócenie bacznej uwagi na 
fakt prześladowania przez niemieckie klasy posiadające polskich mas ludo
wych i powiązania polityki antypolskiej z uciskiem proletariatu i chłopstwa 
na terenie polskich ziem zachodnich. Nie przecząc temu, że polityka ta w pew
nych wypadkach kierowała się także przeciwko szlachcie i mieszczaństwu, 
należy jednak jak najsilniej podkreślić, że zasadniczym jej skutkiem był 
wzrost ucisku społecznego najszerszych mas społeczeństwa polskiego4. Dalej 
bardzo istotną cechą pracy jest zwrócenie uwagi na antynarodową politykę 
polskich klas posiadających; zagadnienie specjalnie trudne wobec ten
dencji całej polskiej literatury burżuazyjnej a także historiografii niemiec
kiej, która chętnie pisała o rzekomej rewolucyjności polskiej szlachty, 
a zwłaszcza mieszczaństwa. Nad stanowiskiem piszących o tych zagadnieniach 
zaciążył także silnie fakt, że wszystkie ugodowe oferty ze strony polskiej były 
przeważnie odrzucane przez elementy rządzące Niemcami, przy czym przy
czyny tego kryły się, naszym zdaniem, zarówno w przekonaniu, że polskie 
klasy posiadające i tak w żadnym razie nie są zdolne do poczynań niebez
piecznych j!la państwa Hohenzollernów, jak w wykorzystywaniu spraw pol
skich dla walki klasowej na terenie całych Niemiec. W każdym razie ko
nieczne jest przeprowadzenie zasadniczego rozgraniczenia pomiędzy opozycją 
Koła Polskiego a walką mas ludowych przeciwko antypolskiej polityce.

O walce tej pisze Autorka w osobnym rozdziale, a sam fakt podkre
ślenia aktywności mas polskich jest dalszą istotną cechą książki. Aktywność 
ta była zgoła czymś innym aniżeli szlachecko-burżuazyjny nacjonalizm, a choć 
osłabiana była brakiem kierownictwa ze strony rewolucyjnej partii, znaczenie 
jej dla rozwoju społeczeństwa polskiego było niewątpliwe.

Wreszcie jako jeszcze jedno zjawisko należy podkreślić wykazanie przez 
Autorkę łączności pomiędzy postępowymi elementami polskimi a niemieckimi. 
Zjawisko to łączy się ściśle z marksistowskim pojmowaniem walki z pol
skością, walki wypływającej z poczynań klas rządzących ówczesnymi Niem
cami. Znowu podkreślić należy, że Autorka nie powiedziała tutaj wszystkiego. 
Dla przykładu wymienić można stanowisko poszczególnych skrzydeł socjalde
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mokracji wobec kwestii kolonizacji, gdy prawica posuwała się aż do uzna
wania dobrych stron tej antypolskiej akcji. Ale nie to jest najważniejsze. 
Ważne jest, że w całym obrazie syntetycznym słusznie postawiona została 
sprawa współpracy elementów rewolucyjnych, a poddane krytyce stanowisko 
prawicy. To ostatnie jest zagadnieniem specjalnie ważnym, gdyż służyło ono 
często polskiej historiografii burżuazyjnej do wykazywania, że ludność polska 
nie mogła spodziewać się znikąd pomocy, nawet od przedstawicieli niemiec
kiego ruchu robotniczego. Przy omawianiu zaś tej kwestii nie wolno tracić 
z oczu perspektywy zasadniczej walki prowadzonej przez niemiecki ruch ro
botniczy przeciwko całemu systemowi ucisku.

W całej pracy nie wyodrębniła Autorka poszczególnych części zaboru 
pruskiego, nie omawia też osobno Górnego Śląska. Mowa jest o nim wielo
krotnie na łamach pracy, ale wzmianki te podporządkowane są ogólniejszym 
kwestiom. Stanowisko to wydaje się słuszne. Przy całej specyfice, jaką posia
dała sprawa polska na Śląsku, była ona bądź co bądź cząstką spraw polskich 
w Niemczech, walka przeciwko Polakom prowadzona była przez te same lub 
zbliżone klasowo elementy, a ludność polska na Śląsku wchodziła w skład 
społeczeństwa polskiego.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że w niniejszym sprawozdaniu poru
szyliśmy tylko niektóre aspekty pracy Rubinsztejnowej. Bogactwo zawartego 
w niej materiału nasuwa cały szereg wniosków, niekiedy także zastrzeżeń 
(np. s. 66 — dane dla r. 1880 podawane przez Czyńskiego nie zasługują na 
wiarę; s. 72 n. — brak dostatecznej charakterystyki polityki wolnomyślnych 
w czasie debat nad ustawą językową — wolnomyślni traktowani są jako partia 
nie należąca do Bloku Biilowa i inne). Poprzestaniemy jednak na dotychczaso
wych uwagach stwierdzając tylko, że praca Rubinsztej nowej dając syntetyczny 
obraz całości bynajmniej nie zwalnia historyków polskich od pracy nad za
gadnieniem stosunków polsko-niemieckich, ale przeciwnie, zobowiązuje ich 
do dokładnego opracowania wszystkich szczegółowych zagadnień wchodzących 
w skład tego ogólnego obrazu.

Adam Galos
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Wśród wielu legend, jakie zostawiła nam w spadku historiografia i pu
blicystyka burżuazyjno-klerykalna, nie zabrakło i legendy o „polskim pa
pieżu" Piusie XI. Co prawda uzasadnienie tej legendy nastręczało niemałe 
trudności. Oparcie jej o kilka nieobowiązujących, ewangelijnych deklaracji 
byłego nuncjusza stanowiło podstawę nader skromną. Również powoływanie 
się na to, że Ratti był jednym z nielicznych zagranicznych przedstawicieli 
dyplomatycznych, którzy w krytycznych dniach sierpnia 1920 r. nie opuścili 
Warszawy, mogło zjednać dlań serca polskich klas posiadających i najmniej 
uświadomionych warstw społeczeństwa — poza tym jednak raczej tylko de
maskowało rolę i funkcję watykańskiego przedstawiciela w Polsce jako 
jednego z sztandarowych rzeczników wrogich narodowi polskiemu interesów 
imperializmu światowego. Tym bardziej że nawet w oczach znacznej części 
burżuazji polskiej nie wyrównywało to bynajmniej długiego rachunku aktów 
jawnej wrogości ze strony nuncjusza wobec zagadnień najbardziej żywotnych


