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W ciągu ostatnich siedmiu lat prowadziłam zajęcia z historii i kul-
tury polskiej dla studentów filologów polonistów pierwszego roku 
(wykłady i seminaria w Katedrze Języków i Kultur Słowiańskich Wy-
działu Języków Obcych i Religioznawstwa Moskiewskiego Uniwersy-
tetu Państwowego im. Łomonosowa w latach 2005-2011, 132 godziny1, 
wiek studentów 17-18 lat, w sumie przez kurs przeszły 24 osoby) 
i zajęcia z historii Polski do 1830 roku dla magistrantów historyków 
studiujących w programie „Komparatystyka historyczna i tranzyto-
logia (Rosja – Polska)”2 na Państwowym Rosyjskim Uniwersytecie 
Humanistycznym (prowadzone od 2010 roku do dnia dzisiejszego, 

1 М. В. Лескинен, Программа курса «Польская история и культура», [w:] Славянские языки 
и культуры. Учебные программы, Москва 2010, s. 95-111. Kurs obejmuje okres historii Polski 
od IX po XX wiek.

2 Kierownik studiów magisterskich – prof. dr hab. Leonid Gorizontow.
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46 godzin, wiek studentów – 24-35 lat, w sumie przez kurs przeszło 
25 osób). Jak każdy wykładowca analizuję stan wiedzy początkowej 
moich studentów3. Abiturienci starający się o przyjęcie na MGU byli 
zobowiązani do zdania egzaminu z historii Rosji (do czasu wprowa-
dzenia powszechnego egzaminu maturalnego), podobnie jak zdający 
na studia magisterskie. Ponieważ właśnie te dwa uniwersytety cie-
szą się opinią najlepszych uczelni humanistycznych w kraju, przyszli 
studenci i magistranci musieli wykazać się dość wysokim poziomem 
nie tylko szkolnego (w przypadku MGU) i uczelnianego (w przypad-
ku RGGU), ale także ponadprogramowego przygotowania z zakresu 
historii Rosji. Z tego powodu ich wiedzę z historii Rosji należy uznać 
za szczegółowszą i głębszą niż ich przeciętnego rówieśnika z podob-
nym wykształceniem (odpowiednio szkoła średnia i uczelnia wyższa).

Ponieważ kurs historii Polski prowadzony jest od zera, to właśnie 
historia Rosji stanowi podstawę dla studiów nad dziejami polskiej hi-
storii i kultury. Doświadczenie pokazuje, że wiedza o powszechnej 
historii europejskiej (także ta wyniesiona ze szkoły) jest wyrywko-
wa. Zmuszona jestem przyznać, że wiedza o Polsce, a tym bardziej 
o polskiej historii ogranicza się do skąpego zbioru faktów, które i tak 
mają związek wyłącznie z historią Rosji, a nie z dziejami Europy Za-
chodniej. To przede wszystkim udział Polaków w rosyjskiej Wielkiej 
Smucie, rozbiory Rzeczypospolitej, pakt Ribbentrop-Mołotow, obozy 
koncentracyjne i Holokaust na terenie dawnej Polski w czasie drugiej 
wojny światowej, Solidarność.

Z pięciu głównych zadań, jakie stały przed obydwoma kursami, na-
leży wskazać dwa, które dotyczą trudnych historycznych stosunków 
rosyjsko-polskich: 1) wskazanie elementów, atrybutów i cech polskiej 
idei i mitologii narodowej – istoty „polskości”, nie ograniczonej jedynie 
do kwestii polskiej tożsamości; 2) zbadanie źródeł zmian i cech szcze-
gólnych kontaktów polsko-rosyjskich w kontekście historyczno-kultu-
ralnym i wyjaśnienie obiektywnych i subiektywnych fundamentalnych 
przyczyn wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. Podejście takie wyma-

3 Niektóre trudności i kłopoty w prowadzeniu niniejszego kursu znalazły odzwierciedlenie w ar-
tykule: W. Tichomirowa, M. Leskinen, Nauczanie historii, kultury i literatury polskiej na Wydziale 
Języków Obcych i Regionoznawstwa Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Nowe proble-
my – nowe rozwiązania, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako 
obcego u progu XXI wieku, red. W. T. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008, s. 397-408.
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ga zdefiniowania trwałych, niezmiennych elementów polskiej kultury: 
podstaw dogmatycznych wiary katolickiej, świeckich wartości i ideałów, 
symboli, bohaterów, pamięci historycznej, mitów i stereotypów żywych 
w polskiej świadomości narodowej, roli martyrologii itp. Wszystkie te 
elementy polskiej tożsamości narodowej i ideologii nieuchronnie zderza-
ją się z innym obrazem świata i z inną mentalnością dzisiejszych absol-
wentów szkół rosyjskich, co daje pole do refleksji i pewnych wniosków 
dotyczących wiedzy, wyobrażeń i uprzedzeń wobec Polski i Polaków 
z punktu widzenia początkowego bagażu wiedzy, z którym przychodzą 
na uniwersytet. Nie roszczę sobie praw do bezdyskusyjnej reprezenta-
tywności poniższych danych, wskażę jednak niektóre łatwe do zwery-
fikowania cechy wyobrażeń o Polsce i Polakach, z jakimi przychodzą 
do nas absolwenci moskiewskich liceów oraz moskiewskich i podmo-
skiewskich szkół (przyszli filolodzy poloniści), a także absolwenci hu-
manistycznych szkół wyższych (historycy magistranci).

1. Położenie geograficzne i jego wpływ na geopolitykę
Wiedza o granicach państwa polskiego i o tym, jak układały się 

one w ciągu wieków, jest dość mglista. Studenci wiedzą, że współczes-
na Polska ma dostęp do Morza Bałtyckiego i że graniczy z Niemcami 
(historycznie – z ziemiami Świętego Cesarstwa Rzymskiego i Prus), 
z Ukrainą i Białorusią. Często przy tym studenci są pewni, że współ-
czesna Rosja i Polska mają wspólną granicę na wschodzie (chociaż 
w rzeczywistości myślą o dawnej granicy między ZSRR i PRL). Ze zna-
nych polskich miast wymieniają zwykle Warszawę, Kraków, Lublin, 
spośród rzek głównie Wisłę i Odrę. Regiony, o których słyszeli, to za-
zwyczaj Małopolska, Mazowsze, rzadziej Pomorze.

Najbardziej oczywiste luki z zakresu geografii historycznej to, 
moim zdaniem:

A. Niska ogólna wiedza o geografii Europy i Rosji, trudności ze 
wskazaniem określonych miejsc i regionów na mapie geopoli-
tycznej. Studenci często korzystają z uzupełnień o charakterze 
opisowym związanych z obrazami zaczerpniętymi z kartografii, 
np.: „na górze” albo „poniżej” określonego punktu. Ponadto czę-
sto nie wiedzą, którędy przebiegały granice między wschodnią 
a zachodnią Europą – nie tylko w rozumieniu geograficznym 
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i cywilizacyjnym, ale nawet w sensie historyczno-politycznym 
jako granice w relacjach międzypaństwowych. Dlatego studenci 
nie są w stanie samodzielnie określić ani zrekonstruować regio-
nów i granic Polski z geopolitycznego punktu widzenia.

B. Kwestia wyodrębnienia centrum i  peryferii państwa polskie-
go także okazuje się jedną z trudniejszych. Związek między 
terytorium współczesnej Rzeczypospolitej a zmianami granic 
w XVI-XX stuleciu w wyniku wojen i rozbiorów jest z trudem 
rozumiany i kojarzony. O ile jednak wiadomości o najważniej-
szych państwach sąsiadujących z Polakami w ciągu wieków 
– takich jak Węgry (Austro-Węgry), Święte Cesarstwo Rzym-
skie (Czechy i Niemcy) – są przyjmowane niemal bez pytań, 
o tyle informacja o tym, że ziemie współczesnej Litwy, Białorusi 
i Ukrainy należały do Rzeczypospolitej epoki Jagiellonów (czy-
li Polski „od morza do morza”), budzi u studentów na pierw-
szych wykładach zdziwienie. Jednocześnie Białoruś i Ukraina 
traktowane są przede wszystkim jako dawne ziemie „rosyjskie”, 
w każdym razie jako ciążące ku państwowości rosyjskiej, nigdy 
zaś ku polskiej.

C. Wiadomość, że Litwa ma dawne bezpośrednie związki z histo-
rią Rzeczypospolitej, wywołuje chyba najsilniejsze reakcje emo-
cjonalne. W wyobrażeniach studentów i nawet magistrantów 
Litwa w żaden sposób nie łączy się ze światem słowiańskim. 
Informacja o istnieniu państwa polsko-litewskiego wywołu-
je zdziwienie także dlatego, że rosyjskie podręczniki szkolne 
rzeczywiście poświęcają mało uwagi Wielkiemu Księstwu Li-
tewskiemu, jego terytorium, składowi narodowemu i cechom 
szczególnym ewolucji tego państwa. Jednocześnie o wojnach 
między państwem moskiewskim i Wielkim Księstwem Litew-
skim w XVI wieku wiadomo sporo, chociaż ówczesna Litwa 
nie kojarzy się z polsko-litewską państwowością. Natomiast 
o tym, że wśród mieszkańców Księstwa byli także prawosław-
ni Słowianie wschodni, w ogóle nie wiadomo. Wypada pod-
kreślić, że pewnym wyjaśnieniem owej oddzielności Litwy od 
Polski może być fakt, że w rosyjskich podręcznikach historii 
(szczególnie w związku z emigracją i ucieczką z państwa mo-
skiewskiego na Litwę w XVI wieku) rzadko pamięta się o tym, 
że Litwa była częścią państwa polsko-litewskiego – Rzeczypo-
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spolitej Obojga Narodów. Litwa występuje przede wszystkim 
jako pojęcie geograficzne.

Warto przy tym dodać, że w świadomości współczesnego 
Rosjanina i  we współczesnych rosyjskich środkach masowe-
go przekazu historia Litwy bardzo rzadko bywa łączona z hi-
storią Rzeczypospolitej. Rzadko też wspomina się o tym, że do 
Księstwa należały także ziemie dzisiejszej Białorusi. Przeważa 
przekonanie o Litwie jako nadbałtyckim państwie samych tyl-
ko Litwinów, czyli uwspółcześniona historia oparta na wiedzy 
z najnowszej tylko epoki.

Państwa litewskie i  polskie – co ma zapewne związek ze 
szkolnym programem historii Rosji – uważane są za głównych, 
chociaż różnych, „wrogów” państwa moskiewskiego od XV do 
XVII wieku, jednak znane z tych samych podręczników pojęcie 
„Rzeczypospolitej” kojarzy się tylko z narodem polskim. Nie ma 
przy tym żadnych skojarzeń, a tym bardziej szczegółowszego 
rozumienia znaczenia pojęcia „Rzeczpospolita”. W podręczni-
kach szkolnych nazwa ta nie jest tłumaczona jako „res publi-
ca”, dlatego też czasem studenci używają określenia „republika 
Rzeczpospolita” – rosyjskie ucho nie wychwytuje tu oczywistej 
tautologii.

D. Poważniejsze kłopoty wywołuje kwestia tzw. „kresów” czy też 
„ziem zabranych”. Całkowitym odkryciem okazuje się np. wielo-
religijność i wieloetniczność państwa polskiego, w szczególności 
zaś fakt, że tzw. kwestia żydowska w Rosji jest niezrozumiała 
bez znajomości historii Żydów Rzeczypospolitej (poddanymi 
rosyjskimi okazali się dopiero od czasu Rady Perejasławskiej, 
w szczególności zaś w okresie rozbiorów). Sprawa ta odnosi się 
zresztą także do kwestii ukraińskiej/małoruskiej w polityce na-
rodowej Imperium Rosyjskiego w XIX wieku.

2. Historia Europy: chrześcijaństwo
Tak wcześniej, jak i dzisiaj zaskakiwało i zaskakuje, że studenci 

pierwszego roku (oczywiście z wyjątkiem niewielkiego odsetka osób 
z rodzin wierzących prawosławnych – w moich grupach to około 
8 procent studentów) i magistranci niemal nic nie wiedzą o chrześ-
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cijaństwie, Biblii, o różnych konfesjach i reformacji ani nawet o ro-
syjskim prawosławiu. W świecie bez cenzury, w sytuacji wyraźnej 
i silnej aktywizacji propagandy religijnej w Rosji ostatnich dziesięcio-
leci i w końcu przy wciąż jeszcze niepełnym usunięciu rosyjskiej kla-
syki literackiej XIX wieku z programów szkolnych absolwenci szkół 
i  studenci demonstrują całkowitą ignorancję historyczną na temat 
początków chrześcijaństwa, podstaw nauki wiary i rozmaitych kie-
runków w chrześcijaństwie. Nie mają także pojęcia nie tylko o dog-
matach i  strukturze Cerkwi, ale nawet o potocznej obrzędowości, 
najpopularniejszych tradycjach i przesądach. Przy czym poglądy takie 
– pozwolę je sobie nazwać postmodernistyczno-ateistycznymi – pro-
wadzą w konsekwencji do niezrozumienia różnic kulturowych między 
narodami, w których dominują różne chrześcijańskie konfesje. Przy-
należność religijną uważa się więc za jeden z wyróżników tożsamości 
indywidualnej lub zbiorowej w szerszym systemie lub hierarchii toż-
samości. Natomiast nie wydaje się ona decydująca, istotna ani ważna 
dla rozumienia podstaw kultur narodowych. Weberowskie połączenie 
„religia – kultura – wartości” wypada zatem tłumaczyć od początku 
i w szczegółach. Zresztą i historię Kościołów europejskich, rozmai-
te nauczania religijne Europy Zachodniej i Wschodniej traktuje się 
zwykle w oddzieleniu od historii państw i narodów. Wiedza o istocie 
i o zróżnicowaniach w obrębie protestantyzmu jest wyrywkowa, stu-
denci właściwie nic nie wiedzą o Kościele unickim, niewiele mówi im 
termin „kontrreformacja”.

Oddzielnie należy wspomnieć o skrajnie negatywnych i przy tym 
całkowicie zmitologizowanych stereotypowych opiniach o zakonie 
jezuitów, który z jakichś powodów jest kojarzony z inkwizycją. Moty-
wy biblijne, obrazy i aluzje (pojawiające się np. w tekstach literackich 
i w przedstawieniach malarskich) studenci rozpoznają stosunkowo 
rzadko i  jeszcze rzadziej trafnie interpretują. Dla przykładu: z gru-
py dziewięciu studentów tylko jeden skojarzył Иоанна Крестителя 
z polskim imieniem Jana Chrzciciela, a tylko dwoje uczniów zdołało 
choćby ogólnie odpowiedzieć na pytanie, kim Jan Chrzciciel był. Nikt 
natomiast nie potrafił wyjaśnić, co oznacza pojęcie „Święta Rodzina” 
ani kim są ewangeliczni Trzej Królowie.

Nawet obyczaje i tradycje Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej znane 
są zaledwie fragmentarycznie. Wyrywkowa wiedza na ten temat do-
tyczy najczęściej tradycyjnej kultury codziennej czy raczej – mówiąc 
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ściślej – jej zewnętrznego obrządku (tłusty czwartek/karnawał i Wiel-
ki Post, pisanki i baby wielkanocne, Dziady itd.).

Wobec nieznajomości podstawowych pojęć związanych z chrześci-
jaństwem, a tym bardziej różnic między prawosławiem i katolicyzmem, 
konieczne stało się wprowadzenie do programu nauczania semina-
rium lub wykładu poświęconego analizie porównawczej chrześcijań-
stwa wschodniego i zachodniego (z wykorzystaniem m.in. fragmentów 
„Kroniki Sarmacji Europejskiej” Alessandra Guagniniego porównu-
jących prawosławie i katolicyzm). Początkowy program seminarium 
poświęconego kwestiom wzajemnego stosunku Polaków i Rosjan zo-
stał uzupełniony o omówienie różnic religijnych i spowodowanej nimi 
odmienności w postrzeganiu obcego.

3. Stosunki polsko-rosyjskie

A. Rozpatrując stosunki rosyjsko-polskie w różnych okresach hi-
storycznych, należy rozdzielać kwestie polityczno-państwowe 
i kontakty etnokulturalne o charakterze codziennym. Takie zróż-
nicowanie jest jednak przyjmowane z dużymi oporami. Bezre-
fleksyjne (pozytywistyczne?) identyfikowanie państwa i narodu 
z jednej strony oraz elity i ludzi z nizin społecznych z drugiej – 
jest zakorzenione na tyle głęboko, że rozwikłanie tych dwóch 
węzłów kończy się niekiedy porażką. I tak na przykład na semi-
nariach poświęconych polskim opisom Rosji i Rosjan („Opisanie 
Moskowii” Macieja Stryjkowskiego, dzieło Alessandra Guagni-
niego i pamiętniki Polaków z okresu Wielkiej Smuty) problem 
ten objawia się szczególnie jaskrawo. Seminarium, na którym re-
konstrukcji podlegają rozmaite opinie społeczeństwa rosyjskiego 
na temat powstania 1830-1831 roku, potwierdza w przeważającej 
większości zbieżność poglądów studentów z najbardziej konser-
watywnym stanowiskiem i z „patriotycznymi” (imperialnymi) 
interpretacjami osądzającymi działania Polaków – chociaż cel 
seminarium jest zupełnie inny. Należy podkreślić, że studen-
ci z trudem interpretują pośrednie opinie oceniające związane 
z charakterystykami negatywnymi, za to łatwo i szybko reagują 
na twierdzenia bezpośrednie, zwykle stereotypowe i negatywne.
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B. Jeszcze jedna cecha w odbiorze wzajemnych polsko-rosyj-
skich stereotypów miała istotny wpływ na moje własne poglą-
dy i  zainteresowania badawcze dotyczące teorii stereotypów 
etnokulturowych i zasad ich egzystowania w świadomości ma-
sowej. Po wielu latach zespołowych badań nad wzajemnym po-
strzeganiem Polaków i Rosjan z perspektywy imagologicznej 
(pod kierunkiem prof. Wiktora Choriewa4) i  po przeprowa-
dzeniu szczegółowych badań nad funkcjonowaniem stereoty-
pów w kulturze zostało udowodnione, że uprzedzenia religijne, 
żywe w każdej tradycyjnej społeczności, w tym także w świa-
domości społeczności wiejskiej, odgrywają drugorzędną rolę 
w okresach modernizacji5. W XIX i XX wieku tak pozytywne, 
jak i negatywne wyobrażenia о obcych były formowane prze-
de wszystkim przez wykształconą mniejszość i dopiero później 
docierały do szerokiej świadomości za pomocą narzędzi pań-
stwowej socjalizacji – poprzez szkoły, armię, środki przekazu, 
literaturę piękną i popularnonaukową. Wyobrażenia te opiera-
ły się na tradycjach historiografii i piśmiennictwa i były uzna-
wane za naukowy (czyli „obiektywny”) sposób „wyjaśnienia” 
i w pewnej mierze „usprawiedliwienia” istniejących w świado-
mości masowej przesądów i negatywnych stereotypów na tle 
etnicznym. Kwestia konfesji grała przy tym rolę drugorzędną; 
pojawiała się tylko jako konstatacja specyfiki danej grupy etno-
narodowej (ponieważ w procesie powstawania narodów ideo-
logia narodowa albo spycha kwestię samookreślenia religijnego 
na margines hierarchii tożsamości, albo też stara się po prostu 
zająć jej miejsce – szczególnie w sytuacji oficjalnego rozdziału 
państwa i Kościoła). Z założeń teoretycznych wynikało zatem, 
że dzisiaj – szczególnie w środowiskach ludzi niewierzących lub 
niepraktykujących – stereotypy konfesyjne w procesie kształto-

4 Wiktor Choriew (1932-2012) – prof. dr hab., znany rosyjski polonista z Instytutu Słowianoznawstwa 
RAN. W latach 2000-2012 kierownik wspólnego polsko-rosyjskiego projektu badającego proble-
my imagologii Słowian, obrazy i stereotypy wzajemnego wizerunku Polaków i Rosjan w historii 
i literaturze. Dziesięcioro uczestników projektu z Polski i Rosji (rezultatem ich prac było siedem 
zbiorów i monografia Wiktora Choriewa) zostało uhonorowanych odznaczeniami Polskiej i Ro-
syjskiej Akademii Nauk w 2008 roku.

5 Niektóre cechy tego procesu zostały omówione w: М. В. Лескинен, Поляки и финны в российской 
науке второй половины XIX в. „Другой” сквозь призму идентичности, Москва 2010, s. 302-320.
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wania się różnic etnonarodowych nie mają większego znacze-
nia. A jednak studenci pierwszego roku za przyczynę trudnych 
rosyjsko-polskich kontaktów (chodzi przede wszystkim o wal-
ki i powstania końca XVIII i początku XX wieku, począwszy 
od rozbiorów Rzeczypospolitej) uznawali właśnie różnicę wy-
znań i operowali klasyczną dychotomią my/oni – w domyśle 
prawosławni/katolicy. Paradoksalnie, słowiańskie pochodze-
nie Polaków, pomimo ich przynależności do łacińskiego kręgu 
kulturowego, nie jest podawane przez studentów w wątpliwość. 
Może jednak stawiać je pod znakiem zapytania. Trudno wyjaśnić 
tę tendencję. Tradycyjne, archaiczne stereotypy religijne, któ-
re często podmieniają stereotypy etniczne albo też występują 
w takim charakterze – czyli noszą charakter esencjalny, w dużej 
mierze zmuszają do rewizji istniejących wyobrażeń o hierarchii 
tożsamości w świadomości współczesnej.

C. Za osobny rozdział we współczesnych stosunkach polsko-ro-
syjskich uważam konsekwencje wprowadzenia w 2005 roku 
nowego święta państwowego (4 listopada), nazwanego Dniem 
Jedności Narodowej. Argumenty za ustanowieniem tego świę-
ta i wysiłki, jakie intelektualna, polityczna i prawosławna eli-
ta włożyła w jego uwiarygodnienie, są łatwe do prześledzenia. 
Po rozpadzie ZSRR i powstaniu nowego państwa, Federacji Ro-
syjskiej, zmianie uległ, jak wiadomo, także kalendarz świąt pań-
stwowych. W 1996 roku zamiast dawnego święta radzieckiego 
– rocznicy Rewolucji Październikowej – 7 listopada zaczęto 
świętować Dzień Zgody i Pojednania. W 2005 roku 4 listopada 
jako data nowego święta państwowego został wybrany z powo-
dów ideologicznych, kojarzy się bowiem z wydarzeniami okresu 
rosyjskiej Wielkiej Smuty 1612 roku, a symbolicznie – z dniem 
wyzwolenia moskiewskiej dzielnicy Kitaj-gorod od wojsk gar-
nizonu polskiego. Nie bez znaczenia był też fakt, że z dniem 
tym wiąże się ważne święto prawosławne – święto Kazańskiej 
Ikony Matki Bożej. Wedle przekazów z epoki właśnie ta ikona 
pomogła oblężonym Rosjanom wyzwolić Moskwę od polskich 
najeźdźców. Dzień Zgody i Pojednania w powszechnym odbio-
rze jest traktowany przede wszystkim jako dzień „zwycięstwa 
nad Polakami”, chociaż oczywiście zasadnicza intencja jego 
pomysłodawców była ogólniejsza – chodziło o symboliczną 
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mobilizację narodu rosyjskiego w chwili zagrożenia państwa, 
pamięć o zwycięstwie nad obcymi najeźdźcami dzięki mobili-
zacji ponadnarodowej wspólnoty, a także o wiodącą rolę Cerkwi 
prawosławnej w świadomości duchowej i narodowo-obywatel-
skiej Rosjan w początkach XVII wieku6. W związku z tym coraz 
bardziej konieczne wydaje się przebadanie historii ustanowie-
nia tego święta i powodów, jakimi kierowali się jego inicjatorzy 
(uczeni, władze świeckie i Cerkiew) – w ramach seminarium 
poświęconego polsko-rosyjskiemu konfliktowi okresu Wielkiej 
Smuty. Jestem przekonana, że potrzebne jest przeanalizowanie 
kontekstu wprowadzenia tego święta jako nowego i jaskrawe-
go przykładu manipulacji świadomością historyczną, a przede 
wszystkim ilustracji grania stereotypami etnicznymi.

Kolejna trudna do wyjaśnienia kwestia to wydarzenia z hi-
storii Rzeczypospolitej połowy XVII wieku związane z Ukrainą 
(powstanie Bohdana Chmielnickiego, wojny chłopskie, Rada Pe-
rejasławska i wojna polsko-rosyjska). W rosyjskich podręczni-
kach Radę tradycyjnie traktuje się jako „zjednoczenie” narodów 
rosyjskiego i ukraińskiego, a nie jako porozumienie przywód-
ców powstania kozackiego, dlatego studentom i magistrantom 
trudno reinterpretować to wydarzenie w innym kontekście – 
jako wydarzenie społeczne, religijno-narodowe lub dotyczące 
polityki zewnętrznej (jako ważną kwestię w stosunkach rosyj-
skich, polskich i osmańskich).

4. Jednostka w historii
W programie szkolnym historii Rosji znajdziemy nazwiska 

przede wszystkim znanych działaczy politycznych: rządzących (ksią-
żęta, królowie), przywódców partii, ruchów narodowowyzwoleń-
czych i powstań, wysokich dowódców wojskowych. Absolwenci szkół 
nie znają najwybitniejszych postaci kultury polskiej (nie wszyscy sły-
szeli o Adamie Mickiewiczu i Henryku Sienkiewiczu) ani bohaterów 

6 В. Назаров, Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года, «Отечественные записки», 
2004, № 5 (20).
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historii religijno-politycznej, nie znają także imion najważniejszych 
świętych, chociaż, trzeba zauważyć, niektórzy słyszeli o kulcie Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Za najbardziej „spersonifikowane” należy 
uznać trzy okresy historii Polski, ściśle związane z historią Rosji – 
okres Wielkiej Smuty (królowie Zygmunt III i Władysław IV, hetma-
ni Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz i Lew Sapieha, Julia 
i Maryna Mniszchówny, Adam Wiśniowiecki i inni), okres powstania 
Bohdana Chmielnickiego i wydarzeń, które nastąpiły później (hetma-
ni Chmielnicki, Wyhowski, Doroszenko), a także czas rozbiorów Rze-
czypospolitej (Stanisław Poniatowski, Tadeusz Kościuszko).

I wreszcie z punktu widzenia metodyki dość istotnym problemem 
wydaje się nieznajomość ikonografii, a nawet prostych klisz i stereo-
typów związanych z historią codzienności – zarówno rosyjską, jak 
i polską. Wyjaśnienie tego fenomenu leży, jak sądzę, poza kwestiami 
różnych standardów w nauczaniu. Jest to raczej związane ze specyfiką 
bagażu kulturalnego i cechami tzw. „klipowej świadomości” współ-
czesnej młodzieży. Filmy historyczne i książki nie są przedmiotem 
szczególnego zainteresowania ani nawet pobieżnej ciekawości. Zna-
jomość malarstwa i rzeźby (także sztuki zachodnioeuropejskiej i ro-
syjskiej, nie mówiąc już nawet o polskiej) to rzecz wyjątkowo rzadka 
i z reguły jest zasługą domu, a nie szkoły. A jednak ta istotna luka nie 
pozwala odwoływać się do całego zbioru skojarzeń wizualnych, kie-
dy rzecz dotyczy na przykład wydarzeń Wielkiej Smuty albo roli ko-
zactwa w historii Rzeczypospolitej, Ukrainy i Rosji. W związku z tym 
barierą nie do pokonania okazuje się sposób, w jaki młodzież obcuje 
z malarstwem polskim – nie poddaje się ono mianowicie żadnej „in-
terpretacji”. Studenci i magistranci nie tylko nie potrafią opisać i zin-
terpretować, ale nawet rozpoznać ani kostiumów historycznych, ani 
najpopularniejszych historycznych wątków. Dlatego konieczne jest 
nieustanne dawanie dużej ilości materiału ilustracyjnego – podobnie 
jak i regularne odwoływanie się do mapy Polski – nawet nie politycz-
nej i historycznej, ale choćby geograficznej.

5. Kultura i tożsamość narodowa
Tożsamość narodową każdego narodu należy badać wyłącznie 

metodą rekonstrukcji. Nie wolno proponować studentom gotowego 
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spisu etnonarodowych świętości, zestawu cech narodowego charakte-
ru i symboli – co często dzieje się na zajęciach poświęconych historii 
kultury rosyjskiej (kulturologii). Studenci magistranci na seminariach 
z historii kultury polskiej w czasie całego roku akademickiego powin-
ni sami wskazywać i uzasadniać te cechy stałe (konstanty) „polskości”, 
które uważają za szczególnie ważne, i to w rozmaitych obszarach: bo-
haterowie narodowi, dzieła sztuki i literatury, miejsca kultu religijne-
go, ideały, najważniejsze wydarzenia wpisane w pamięć historyczną, 
mity itp. Zadanie to pokazuje także nie zawsze uświadamiane ele-
menty obrazu Polaków, jaki studenci sobie wytworzyli w toku nauki 
historii i kultury innego narodu. Wypada przy tym podkreślić, że opi-
nie wartościujące i negatywne właściwie się nie pojawiają albo, jeśli 
bywają, są uzasadniane historycznie. Rzadkie opinie negatywne za-
wsze są formułowane w sposób zgodny z normami obowiązującymi 
w historiografii.

Wszystkie opisane powyżej cechy podstawowej wiedzy i wyobra-
żeń o Polsce i Polakach pokazują oczywiście, że przeciętna znajomość 
tematu u młodych ludzi rozpoczynających studia jest niewielka. Nie-
dostatków tych nie można wyjaśniać tylko słabą jakością nauczania 
szkolnego lub niskim poziomem podręczników szkolnych. Chodzi 
raczej – i w tym sensie jest to proces szerszy, dotyczący całej współ-
czesnej Europy, w której do niedawna dominował zaniechany dzisiaj 
paradygmat edukacyjny (w szerokim sensie edukacji pojmowanej jako 
system wykształcenia i uprawiania nauki, taki paradygmat dominował 
od XVIII po XX wiek) – o nowy i zasadniczo inny od ustępującego typ 
świadomości opartej na paradygmacie informacyjnym epoki Internetu. 
Nie można jednak nie brać pod uwagę kwestii oczywistych: negatywne 
uprzedzenia o charakterze etnokulturalnym w odniesieniu do innych 
narodów trzeba wyjaśniać, pokazując całą historię ich powstawania. 
Proces ten wymaga refleksji i  analizy konkretnych tekstów źródło-
wych. Wyjaśnienie mechanizmów psychologicznych i historycznych 
jako pewnego rodzaju „przyzwyczajeń”, typowych, utartych ścieżek 
myślenia, pozwala studentom i magistrantom w toku nauczania zo-
baczyć swoje własne błędy i uświadomić sobie, jak i kiedy właściwie 
pojawiają się te uprzedzenia i dlaczego w ogóle tak łatwo i głęboko 
zakorzeniają się w kulturze.
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6. Polska i Polacy w szkolnych podręcznikach  
historii Rosji

Już nawet wstępna i powierzchowna analiza podręczników (z wyjąt-
kiem nowych, napisanych zgodnie z wytycznymi programu „Rosja 
i świat” lub „Rosja w świecie” z 2009 roku) daje szereg wyjaśnień na 
pytania i spostrzeżenia dotyczące opisanej powyżej problematyki7.

O Polsce i Polakach pisze się w rosyjskich podręcznikach niemal 
wyłącznie w kontekście historii politycznej obydwu państw, stosun-
ków dyplomatycznych i wojen. Z jednej strony jest to zjawisko zrozu-
miałe: pozytywistyczna czy parapozytywistyczna koncepcja wyraźnie 
zwyciężyła w radzieckim i rosyjskim nauczaniu w XX wieku jako naj-
efektywniejsza z punktu widzenia zideologizowanego modelu repre-
zentacji historii państwa i  polityki, a nie historii narodów i  kultur. 
Z drugiej strony w retoryce (to jest w metajęzyku opisu) tej narracji 
i w jej ramach ideologicznych dominuje kryterium, które nazwiemy 
„pseudopatriotycznym”, gdzie interesy mocarstwa/imperium są de-
finiowane jako naturalne, oczywiste. W tym toku myślenia interesy 
państwowe są zawsze korzystne dla wszystkich grup społecznych et-
nicznych i etnokulturowych. Tradycyjnie (nie zaszły tu zmiany od cza-
sów Nikołaja Karamzina) w świadomości odbiorcy tego kursu historia 
winna się układać w przewidywalny, linearny ciąg rozwojowy. Alter-
natywy historyczne przy takiej dominującej zbitce są dopuszczalne 
tylko w sferze wewnętrznych przeobrażeń socjalnych i kulturalnych. 
Polityka zagraniczna, także jeśli chodzi o stosunki z Polską, nie ma 
prawa do alternatyw. Nigdzie jednak nie wyjaśnia się ani nawet nie 
wspomina geopolitycznej czy, mówiąc precyzyjniej, geohistorycznej 

7 Zanalizowano tylko te podręczniki, z których studenci uczyli się w szkole i z pomocą których 
przygotowywali się do egzaminów wstępnych: А. Н. Сахаров, В. И. Буганов, История России с древ-
нейших времен до конца XVII в., Москва 1998; О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. В. Пономарев, В. А. Ро-
гожкин, Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века, Москва 2001; А. Н. Сахаров, 
История России с древнейших времен до конца XVI века, Москва 2001; А. А. Данилов, Л. Г. Ко-
сулина, История России до XVII века, Москва 2004; А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, История 
государства и народов России, Москва 2004; А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, История России 
XVII-XIX вв., Москва 2006; Н. И. Павленко, Л. М. Ляшенко, В. А. Твардовская, История России 
XVIII-XIX вв., Москва 2007. Zob. też: В. Кутявин, Польша и поляки в современных российских учеб-
никах истории, [w:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, red. A. de Lazari, A. Bäker, Łódź 
2003, s. 244-262; В. Кутявин, Историк – социологу. Что можно узнать о Польше в современной 
российской школе, [w:] Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, red. A de Lazari, T. Rongińska, 
Łódź 2006, s. 177-182.
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przewidywalności kierunków działania państwa w obszarze obiektyw-
nych interesów, bezpieczeństwa, sojuszy strategicznych i konfliktów 
w stosunkach z sąsiednimi narodami i imperiami.

Jednocześnie stałymi i niezmiennymi sposobami opisu wykorzysty-
wanymi przez autorów wszystkich podręczników są: а) utożsamienie 
interesów narodu i państwa; b) organiczna teoria państwa; c) intere-
sująca skądinąd antropomorfizacja państwa w stosunkach z innymi 
podmiotami polityki (w kulturze znajdująca jaskrawy wyraz przede 
wszystkim w karykaturze).

Na koniec wypada stwierdzić, że niektóre negatywne wyobraże-
nia, które przyjęło się traktować jako powszechne, formują się w Rosji 
współczesnej nie na skutek niskiego poziomu wykształcenia czy bra-
ku dobrych podręczników szkolnych, o których mówi się dzisiaj tak 
wiele w gabinetach najwyższej władzy, ale w dużej mierze z powodu 
przyjętych powszechnych zasad nauczania, które zresztą nie są po-
zbawione pewnych cech właściwych dla ogółu Europy. W centrum 
znajduje się historia Rosji, jej polityka i kultura, jako uniwersalna for-
ma wyrażająca rosyjski charakter narodowy. Upolitycznienie historii 
i dążenie do prostolinijnego traktowania przyczyn problemów współ-
czesności oraz uwspółcześnianie procesów historycznych prowadzą 
do niepotrzebnych emocji w ocenach problematyki tak złożonej jak 
stosunki międzyetniczne.

Wydaje mi się, że szkolna i popularna literatura XIX wieku repre-
zentowała znacznie głębszy i bardziej zróżnicowany pogląd na Polskę 
i Polaków, niepozbawiony oczywiście akcentów imperialnych, a nawet 
etnocentrycznych. Liczenie na dodatkowe bogate źródła informacji na 
przykład w Internecie okazało się bezpodstawne. Przeciętny współ-
czesny uczeń bez dodatkowej stymulacji nie spieszy się z poszerza-
niem wiedzy na temat innych narodów i kultur.

Tłum. Marek Radziwon
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