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Wstęp
Geneza projektu. Polskie i niemieckie badania nad świadomością
historyczną na temat „Pruzzenland”
„Pruzzenland” (ziemie pruskie) od końca II wojny światowej były terenem
wykorzystywanym w propagandzie i ideologii zarówno w Polsce, Niemczech,
jak i na obszarze ZSRR. W polskiej perspektywie upatrywano w nich ziem
odzyskanych po latach germanizacji i zaboru – najpierw krzyżackiego, a następnie pruskiego, chociaż wiele z naukowych prac pozbawionych było ideologicznego akcentu i rzetelnie przedstawiało historię. W perspektywie niemieckiej mówiono o tym regionie w kontekście rewindykacji przestrzeni, utraconej
ojczyzny (Heimat) oraz wypędzeń ludności niemieckiej. Dopiero po 1970 r.,
kiedy stosunki polsko-niemieckie na szczeblu państwowym zaczęły się poprawiać, można też było zacząć myśleć o obiektywnej edukacji pozbawionej
negatywnych pierwiastków emocjonalnych. Powołano wówczas polsko-niemiecką komisję podręcznikową, jednak – mimo wielu starań – nie dała ona
jednoznacznej odpowiedzi na pytania, jak uczyć o Niemcach i Polakach na tle
skomplikowanych dziejów ziem pruskich. Już od 1956 r. prowadzono w Niemczech badania nad obrazem stosunków polsko-niemieckich w podręcznikach.
Badania prowadzili Erno Mayer, Torsten Leuschner, Wolfgang Jacobmeyer,
Michael Roeder. W Polsce zaś od 1987 r. podręczniki badali: Barbara Szacka,
Andrzej Szpociński, Zbigniew Mazur, Gerard Labuda, Ewa Nasalska, Krzysztof Ruchniewicz i inni1. Należy jednak pamiętać, że ziemie pruskie traktowane
były w szerszym kontekście polityki między dwoma państwami niemieckim
i polskim, nigdy zaś jako samodzielny byt terytorialny. Podobnie tematyka
wojen polsko-krzyżackich i bitwy pod Grunwaldem zawsze omawiana była
z pozycji ogólnopaństwowej, a nie wydarzeń regionalnych. Na przełomie lat 80.
i 90. XX w. w ramach Resortowego Programu Badań Podstawowych zespół
naukowców działający przy Zakładzie Historii Historiografii i Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania nad

1
Szerzej zob. E. Nasalska, Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949-1999,
Warszawa 2004, s. 99-102.
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dziejami tradycji grunwaldzkiej i stosunków polsko-krzyżackich m.in. na
kartach podręczników w różnych okresach historycznych2.
Od lat 70. XX w. coraz częściej myślano, ale też i realizowano projekty
badawcze, które miały dać odpowiedź na pytanie o stan świadomości historycznej3. W Polsce szeroko zakrojone badania w województwie olsztyńskim w latach 1977-1978 podjęli studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego i ówczesnej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej pod kierunkiem dzisiejszego prof. Włodzimierza
Sulei, Zbigniewa Frasa, Jerzego Przerackiego, Bohdana Łukaszewicza i Romana Marchwińskiego4. Na lokalną skalę prowadzili je studenci Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu: Grzegorz Białuński i Henryk Falkowski,
nauczycielka historii z Olsztyna Elżbieta Traba, Wspólnota Kulturowa „Borussia”, która zorganizowała międzynarodowe warsztaty poświęcone świadomości
historycznej dla młodzieży z Niemiec, Polski, Litwy oraz obwodu kaliningradzkiego, nauczyciel z Ostrołęki Stanisław Pajka, który badał świadomość historyczną uczniów z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego. Badano także wiedzę
i świadomość nauczycieli z województwa olsztyńskiego – z Mrągowa, Bartoszyc, Kętrzyna, Lubawy, Iławy, Olsztynka, Nidzicy, Ostródy, Morąga i ze
Szczytna. W 1998 r. powrócono do badań nad świadomością mieszkańców
regionu „Pruzzenland”. Studenci Koła Etnografów przy Instytucie Historii
ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie pod kierunkiem Janusza
Hochleitnera przeprowadzili badania ankietowe wśród mieszkańców Reszla
i Szczytna5. Zastosowano ten sam kwestionariusz ankiety, jaki wykorzystywano do badań w latach 1977-1978. Analiza zmian w świadomości na temat
regionu Warmii i Mazur w perspektywie 20-letniej dała bardzo ciekawe wyniki.
W roku 2000 badania wśród uczniów i nauczycieli regionu przeprowadzała
Izabela Lewandowska. W ich efekcie powstała monografia poświęcona stanowi
2
W. Górczyński, A. Stępnik, Obraz stosunków polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich w podręcznikach historii Polski doby Oświecenia, [w:] Tradycja grunwaldzka, red.
J. Maternicki, Warszawa 1989, s. 37-76; W. Górczyński, Problematyka stosunków polskoniemieckich i polsko-krzyżackich w szkolnych podręcznikach okresu międzypowstaniowego (1831-1863), [w:] ibidem, cz. 3, Warszawa 1990, s. 49-75; B. Jakubowska, Stosunki
polsko-krzyżackie i polsko-niemieckie w wybranych podręcznikach historii dla szkoły
powszechnej (1918-1932), [w:] ibidem, s. 163-172; H. Konopka, Grunwald w podręcznikach historii Polski wydanych w Królestwie Polskim w latach 1880-1905, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku”, z. 56, Prace Historyczne,
nr 10, 1991, s. 17-29.
3
Przegląd badań wraz z wynikami zob.: I. Lewandowska, Historyczna świadomość
regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003, s. 45-56.
4
W. Suleja, W. Wrzesiński, Problemy potocznej świadomości historycznej mieszkańców Warmii i Mazur, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1981, nr 1, s. 87-113.
5
I. Lewandowska, J. Hochleitner, Przemiany historycznej świadomości regionalnej
mieszkańców Warmii i Mazur (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie), „Komunikaty
Mazursko-Warmińskie” 2003, nr 1, s. 57-74.
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i możliwościom kształtowania historycznej świadomości regionalnej młodzieży
Warmii i Mazur6. Kolejne badania ta sama badaczka prowadziła nad porównaniem stanu świadomości historycznej o bitwie pod Tannenbergiem w 1914 r.
w porównaniu do bitwy grunwaldzkiej z 1410 r.7
Wnioski wynikające z powyższych badań są zbieżne. Po pierwsze można
stwierdzić, że dużą rolę w kształtowaniu historycznej świadomości uczniów
odgrywa szkoła i odgórnie narzucony, ogólnopolski program nauczania historii. Kanon wybitnych postaci i ważnych wydarzeń pokrywa się z programem
szkolnym, zaś nieistniejące w programie wiadomości o Hozjanum i Albertynie
również nie występują w świadomości uczniów. Dwie trzecie badanych w 2000
r. uczniów chciało w przyszłości pozostać w regionie i nie myślało o zmianie
miejsca zamieszkania; zmalała świadomość różnic dzielących Warmię i Mazury
i to zarówno w przeszłości, jak i obecnie; badani nie dostrzegali różnic
wyznaniowych i etnograficznych; zauważa się niskie wskazania na historyczne
postaci, które w dziejach regionu, a nawet całej Polski, odegrały w przeszłości
znaczącą rolę; brak utożsamiania się z ludźmi walczącymi o polskość, język,
kulturę i wiarę; dominuje historia literacka, nastąpiła zamiana bohaterów
prawdziwych na fikcyjnych (Jurand ze Spychowa); mieszkańcom Warmii
i Mazur coraz bardziej brakuje wzorców osobowych; uwidocznił się również
znaczny spadek świadomości polskich tradycji występujących przed II wojną
światową na terenie Prus Wschodnich i zupełny brak uwzględnienia etnicznego charakteru tych ziem. Mimo nikłej wiedzy o wydarzeniach i postaciach
działających w regionie, 3/4 badanej grupy twierdziło, iż wiedzę na temat
Warmii i Mazur uważa za potrzebną. Poza tym istnieje wciąż zamknięty
dwubiegunowy sposób myślenia uczniów: region – Polska, bez przełożenia na
szerszy kontekst: region – Polska – sąsiedzi (np. Niemcy) – Europa, co dopiero
po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej i coraz głośniejszym mówieniu
o wspólnocie kulturowej zaczyna się powoli zmieniać.
Także nauczyciele coraz częściej pobudzają zainteresowania przeszłością
regionu i otwierają się na tradycje związane z miejscem zamieszkania – nie
tylko polskie, ale i niemieckie. Nauczyciele olsztyńscy sięgają zdecydowanie
głębiej w przeszłość, niż ich koledzy z innych części Polski wskutek czego ich
wizja regionalnej odrębności jest znacznie bardziej wyrazista i bogatsza, choć

6

I. Lewandowska, Historyczna świadomość regionalna..., passim.
Referat Grunwald 1410 – Tannenberg 1914 w historycznej świadomości młodzieży
z Warmii i Mazur wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Stan badań nad
działaniami militarnymi w Prusach Wschodnich w okresie I wojny światowej”, 28-29 IX
2005 r. w Olsztynie. Teksty nie były drukowane. W nieco zmienionej formie wyniki tych
badań zostały opublikowane w: „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, zeszyt specjalny:
Na stronach ksiąg i Internetu. Bitwa pod Grunwaldem przez wieki, Olsztyn 2010,
s. 16-28.
7
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zarazem dość mocno zdeterminowana polskim punktem widzenia. Większość
z badanych w 2000 r. nauczycieli uważała, że treści regionalne są bardzo
potrzebne, że aktywizują uczniów do pracy na lekcji i własnych poszukiwań,
rozbudzają ich zainteresowania historyczne i motywują do aktywnego udziału
w życiu lokalnego środowiska. Ponadto edukacja regionalna spełnia funkcję
wychowawczą i wpływa na kształtowanie osobowości uczniów; jest także
istotnym elementem ich ogólnej wiedzy.
Uproszczone postrzeganie przeszłości omawianego regionu nie jest typowe
tylko dla młodzieży polskiej. Wręcz przeciwnie, uczniowie i studenci z Niemiec
i Rosji wiedzą o ziemiach pruskich jeszcze mniej, stąd też ich wiedza jest
nasycona większą liczbą uproszczonych informacji, nie zawsze zgodnych z prawdą. W badaniach ankietowych Niemcy za najważniejsze wydarzenia w dziejach ziem pruskich uznali działalność Zakonu Krzyżackiego, bitwę pod Tannenbergiem i wypędzenia z 1945 r. Rosjanie zaś w pierwszej kolejności
wymieniali Zakon Krzyżacki i księcia Albrechta jako założyciela Uniwersytetu
Królewieckiego, następnie zaś – zdobycie Królewca przez Armię Czerwoną
i powstanie Kaliningradu jako integralnej części Związku Radzieckiego. Jeżeli
chodzi o kanon najwybitniejszych postaci z historii regionu, to pierwsze miejsce
w ankietach wypełnianych przez Polaków zajęli Ignacy Krasicki i Mikołaj
Kopernik, przez Niemców – Mikołaj Kopernik i Immanuel Kant, a przez Rosjan
– Immanuel Kant i ówczesny gubernator obwodu kaliningradzkiego8.
Wyniki ankiet z lat 2000 i 2003 doprowadziły Izabelę Lewandowską do
sformułowania postulatu pogłębionych badań nad edukacją regionalną. Od
2003 r. trwały przygotowania do napisania i wydania w atrakcyjnej formie
podręcznika do historii i kultury regionu, obejmującego całe ziemie pruskie od
górnej Wisły po Niemen (Memel) i cały okres od prehistorii po czasy współczesne. Po wielu konsultacjach, recenzjach i korektach podręcznik ukazał się
w marcu 2012 r.9
W Niemczech do tej pory nie prowadzono zbyt wielu badań nad zakresem
wiedzy i stanem świadomości uczniów na temat „Pruzzenland” lub „Prus
Wschodnich”. Tym ważniejsze wydają się dwa projekty z ostatnich lat – po
pierwsze ankieta wśród uczniów i nauczycieli autorstwa Svenji Büsching, a po
drugie analiza podręczników szkolnych przeprowadzona przez Jörga-Dietera
Gaugera.
W roku 2005 młoda nauczycielka Svenja Büsching przeprowadziła wśród
uczniów i nauczycieli w liceum miasteczka Dülmen w Nadrenii-Westfalii
ankietę o wiedzy na temat Prus Wschodnich (Ostpreußen). Wyniki były
8
S. Nesenbhöner, K. Kurowska, Wokół świadomości historycznej, „Borussia” 1998,
nr 16, s. 371-374.
9
Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla
młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/2012.
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zaskakujące. Region ten jest dla uczniów w Niemczech nie tylko regionem
odległym, posuniętym daleko na wschód i raczej obcym, lecz także niedobrze
się kojarzy – są to głównie wydarzenia z okresu II wojny światowej oraz
przymusowe migracje pod koniec wojny. Pod względem emocjonalnym Prusy
Wschodnie pojawiają się w wyobraźni uczniów jako region ciemny, zimny
i zniszczony. Tylko jeden uczeń przypomniał piękny krajobraz. Nauczyciele
liceum w Dülmen kojarzyli Prusy Wschodnie zarówno z przymusowymi migracjami, krajobrazem z jeziorami, metropolią Königsberg, pruskimi junkrami
oraz Marion Gräfin Dönhoff, jedyną wymienioną przez nauczycieli postać
z Prus Wschodnich10.
Wnikliwą analizę i dokumentację niemieckich podręczników szkolnych
i programów nauczania na temat „Byłe niemieckie ziemie wschodnie” przeprowadził historyk Jörg-Dieter Gauger. Skoncentrował się on na trzech centralnych punktach: „Zakon Krzyżacki i średniowieczna kolonizacja Niemców na
wschodzie Europy”, „Migracje przymusowe (wypędzenia) od lat 1944/45”
i „Polityka wschodnia RFN i traktaty bilateralne z państwami Europy Środkowej i Wschodniej”. Gauger doszedł do wniosku, że historia byłych niemieckich ziem wschodnich zajmowała w lekcjach szkolnych w Niemczech jeszcze
w latach 50. i 60. XX w. ważną pozycję; jednak od początku lat 70. programy
nauczania i podręczniki coraz częściej zwracają swoją uwagę na inne tematy.
Winą za ten stan rzeczy Gauger obarcza właśnie „nową” politykę wschodnią
RFN11.
Na przykładzie tematu „Prus Wschodnich” można zaobserwować, jak
podręczniki z lat 50. przypisują wydarzeniom, postaciom, a także miejscom
historycznym często pierwiastki emocjonalne. Prusy Wschodnie były nadal
„swoje”, stanowiły miejsce niemieckiej identyfikacji narodowej i małą ojczyznę.
Szczególnie poprzez opisy krajobrazu starano się jak najbardziej plastycznie
pokazać uczniom los tej prowincji, która w owych latach w Niemczech w dominującej części podręczników była tylko ukazywana jako tymczasowo „stracona”.
Używanie sugestywnego, barwnego i emocjonalnego języka opisu, dołączenie pierwiastków fikcyjnych i jednocześnie pominięcie informacji o źródłach
były jednak nie tylko typowe dla przedstawienia ziem pruskich, lecz w ogóle dla
tekstów podręczników szkolnych owego czasu. Ideałem dydaktyków była
10
S. Büsching, Auswertung: Fragebogen Ostpreußen, rękopis w Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, Braunschweig 2005.
11
J.-D. Gauger, Der historische deutsche Osten im Unterricht. Diachrone Analyse von
Richtlinien und Schulbüchern im Fach Geschichte von 1949 bis zur Gegenwart, seria:
„Studien zur Schulpädagogik”, t. 32, Hamburg 2001. Tezę Gaugera utrzymuje też
Manfred Kittel, Vertreibung der Vertriebenen? Der historische deutsche Osten in der
Erinnerungskultur der Bundesrepublik (1961-1982), München 2007.
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powieść historyczna, która miała przybliżać uczniom w sposób plastyczny
pewną interpretację przeszłości12. Zmiany w niemieckich podręcznikach szkolnych od początku lat 70. były nie tylko powodowane przez „nową” politykę
wschodnią RFN wobec Polski i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej,
lecz także przez nowe spojrzenie na dydaktykę historii. Szczególnie należy tu
podkreślić wprowadzenie podejścia wielo perspektywicznego w treści podręczników szkolnych. Obecnie w podręcznikach prezentowane są źródła różnej
proweniencji i z różnymi, często sprzecznymi interpretacjami wydarzeń historycznych, a także mapki, statystyki oraz wykresy13.
Od początku XXI w. mamy do czynienia z nowym zjawiskiem: prezentowania nowych albo nowo odkrytych tematów, np. historii Żydów, historii
świata muzułmańskiego lub w ogóle państw pozaeuropejskich. Jest to zjawisko
zrozumiałe ze względu na szybko zmieniające się niemieckie społeczeństwo,
w którym wiele dzieci ma tzw. tło migracyjne: one same – lub ich rodzice
– pochodzą z innych państw i kultur. Pod względem dydaktycznym aktualne
niemieckie podręczniki zwracają większą uwagę na „warsztat” historyka.
Uczniowie powinni się uczyć, jak czytać mapkę historyczną, jak rozumieć
źródła wizualne (np. filmy, zdjęcia) czy dźwiękowe (np. audycje radiowe) albo
jak sami mogą zbierać źródła historyczne, np. w ich środowisku lokalnym. Są
to pierwiastki metodologiczne, które szybko rozpowszechniały się pod hasłem
„kompetencja”. W ostatnich latach w pedagogice niemieckiej – jako odpowiedź
na raczej mierne wyniki uczniów niemieckich w międzynarodowym teście
edukacyjno-porównawczym PISA14 – „kompetencja” stała się nowym pojęciem
kluczowym i zastępuje co najmniej częściowo wymagania wiedzy faktograficznej.
Trzeba wreszcie wskazać na wpływy konstruktywnego myślenia, które jest
dzisiaj prawie powszechnie obowiązujące w naukach humanistycznych i dotarło także do dydaktyki historii15. Według tej teorii przeszłość nie jest bezpośred12

U.A.J. Becher, Schulbuch, [w:] Handbuch Medien im Geschichtsunterricht, red.
H.-J. Pandel, G. Schneider, Schwalbach/Ts. 2010, s. 50.
13
Szerzej na ten temat: S. Zloch, Vergessen und neu entdeckt: Das ehemalige
Ostpreußen als imaginierter Raum im Geschichtsunterricht. Eine vergleichende Analyse
historischer Narrative und didaktischer Konzepte am Beispiel Deutschlands, Polens und
Russlands, „Zeitschrift für Geschichtsdidaktik” t. 10, 2011, s. 22-42.
14
Jest to Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for
International Student Assessment), ukierunkowany na uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości
nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.
15
B. Korzeniowski, Pamięć zbiorowa we współczesnym dyskursie humanistycznym,
„Przegląd Zachodni” 2005, nr 2, s. 121-138; C. Cornelissen, Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – Perspektiven, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht”,
t. 54, 2003, s. 548-563; M. Demantowsky, Geschichtskultur und Erinnerungskultur
– zwei Konzeptionen des einen Gegenstandes. Historischer Hintergrund und exemplaris-

12

nio i jednoznacznie do „odcyfrowania”, lecz jest „(re)konstrukcją” uzależnioną
od rodzaju pytań, interpretacji i sądów wartościujących, które zmieniają się
z pokolenia na pokolenie16. Dlatego wielu badaczom sprawy pamięci historycznej, kultury pamięci i miejsc pamięci wydają się ważnym przedmiotem dociekań.

Wspólny polsko-niemiecki projekt
Georg-Eckert-Institut fur internationale Schulbuchforschung w Braunschweig (GEI) jest instytucją powstałą już w latach 50. XX wieku w celu gromadzenia podręczników i innych materiałów dydaktycznych z wielu krajów Europy
i świata. Stanowi on centrum kompetencji dla międzynarodowych porównawczych badań środków dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli
i uczniów. Jest to po pierwsze jedyna instytucja o światowym zasięgu, która
w swoim działaniu kładzie punkt ciężkości na badania wspólnych wzorów
interpretacji, symbolicznych systemów sensu i narodowych wartości. Poszczególne państwa próbują pośredniczyć w tym przedsięwzięciu poprzez udostępnianie materiałów z ich macierzystych instytucji kształcenia nauczycieli (w
Polsce są to ośrodki doskonalenia nauczycieli, dawniej zwane metodycznymi).
Instytut podjął się naukowej analizy książki szkolnej poprzez organizację
i prowadzenie warsztatów, konferencji i publikacji. Szczególną rolę odgrywały
przy tym urządzane od 1972 r. przez GEI spotkania dotyczące niemieckopolskiej debaty podręcznikowej. Po drugie GEI jest gremium doradczym
w dwu- i wielostronnych komisjach podręcznikowych, ma wkład w powstawanie i ocenę nauczycielskich materiałów. Prace opierają się w wysokim zakresie
na międzynarodowej sieci kontaktów i kooperacji.
Kiedy w Olsztynie trwały już prace nad nowatorskim podręcznikiem do
nauczania historii ziem pruskich, jednocześnie w Georg-Eckert-Institut powstał pomysł, aby przygotować nowe, atrakcyjne materiały dydaktyczne do
użytku w szkołach ponadpodstawowych. Materiały te nie miały być przesiąknięte tradycyjnym niemieckim spojrzeniem na „Pruzzenland”, lecz uwzględniać specyficzne kultury pamięci i także sposoby nauczania, które ukształtowały się w Polsce, Niemczech, na Litwie i w Rosji.
Pierwsze prace przedwstępne do opracowania nowych materiałów dydaktycznych rozpoczęły się warsztatami „Od Pruzzenland do obwodu kaliningcher Vergleich, „Geschichte, Politik und ihre Didaktik”, t. 33, 2005, s. 11-20; W. Hasberg,
Erinnerungskultur – Geschichtskultur. Kulturelles Gedächtnis – Geschichtsbewußtsein.
10 Aphorismen zu begrifflichen Problemfeldern, „Zeitschrift für Geschichtsdidaktik”
2004, s. 198-207.
16
M. Sauer, Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik,
Seelze-Velber 2010, s. 20.
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radzkiego. Historyczna przestrzeń Prusy Wschodnie”. Podczas tej konferencji,
która odbywała się 10 II 2005 r. w GEI w Braunschweig, po raz pierwszy były
sondowane możliwości łączenia tej historycznej przestrzeni w niemieckiej
nauce szkolnej. Efektem kolejnej konferencji – „Między nacjonalizmem i wielokulturowością. Prusy Wschodnie w nowoczesności”, która odbywała się
11-12 X 2007 r. w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk
w Berlinie i przy współudziale GEI – była daleko sięgająca wymiana aktualnych pytań i badań historiograficznych między Polską a Niemcami. Kolejne
spotkanie to międzynarodowe seminarium w GEI, które odbyło się w dniach
28-30 XI 2007 r. w Braunschweig. Postawiono wówczas przewodnie pytanie:
„Jakie doświadczenie zyskuje uczeń w Niemczech, Rosji, Polsce i na Litwie,
ucząc się o tej wspólnej historycznej przestrzeni?” Znaczny dorobek seminarium polegał na zaprezentowaniu przez poszczególne ośrodki, po raz pierwszy
na międzynarodowym forum, w jaki sposób historia tego regionu jest udostępniana w nauce szkolnej. Analiza poszczególnych prezentacji wyraźne pokazała,
że nie można traktować regionu w nauce historii wybiórczo, a tradycyjny
narodowy punkt widzenia jest już w nauce nieaktualny17. Przykłady zajmowania się tym europejskim regionem w nauczaniu historii, w oparciu o kulturę
wspomnieniową, zostały zaprezentowane podczas konferencji organizowanej
przez Herder-Institut fur historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der
Leibniz-Gemeinschaft Marburg i Radę Programową tego Instytutu przy znacznym udziale GEI pt. „Europeizacja od dołu. »Projekt Europa« w historii,
spostrzeżeniu i skutkach we wschodniej Europie (II)”, w dniach 17-18 X 2008 r.
w Marburgu.
Dążąc do wzmocnienia współpracy naukowej minister edukacji i nauki
Michał Seweryński podpisał 5 XII 2005 r. w Warszawie porozumienie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), dzięki któremu polscy i niemieccy naukowcy uzyskali możliwość wspólnego ubiegania się o środki finansowe na realizację podejmowanych razem przedsięwzięć naukowych. W 2009 r. doszło do
zawiązania grupy inicjatywnej z pracowników Georg-Eckert-Institut w Braunschweig oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W efekcie przygotowano wspólny projekt badawczy: „Pruzzenland (ziemie pruskie). Regionalna konstrukcja tożsamości w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji”.
Celem projektu było systematyczne, wieloaspektowe i komparatystyczne
spojrzenie na konstrukcję regionalnej tożsamości w podręcznikach szkolnych
w stosunku do obszaru „Pruzzenland”. Podręcznik szkolny jako medium
17
S. Zloch, Zwischen Nogat und Memel. Was erfahren Schüler in Deutschland,
Russland, Polen und Litauen über diesen gemeinsamen historischen Begegnungsraum?,
„H-Soz-u-Kult”, 7 VI 2008, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/
id=2101.
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kształtujące regionalną tożsamość ziem pruskich nie był dotychczas rozpatrywany ani w Niemczech, Polsce, Rosji (obwód kaliningradzki), ani na Litwie.
Rzadko traktowano podręczniki jak źródło transgranicznych procesów porozumienia. Porównawcza analiza podręczników szkolnych została przeprowadzona nie tylko w odniesieniu do narodowych historiografii i pamięci narodowej,
ale podejmuje ponadnarodowe kwestie, odnoszące się do ziem pruskich. Wspólne podejście do przeszłości wszystkich czterech krajów: Niemiec, Polski, Rosji
i Litwy nie zostało dotychczas poddane jednolitym studiom. Obecnie było to
możliwe. Mamy nadzieję, że efekt realizacji tego projektu w postaci prezentowanej monografii będzie naukowym impulsem do rozpoczęcia szerszego
europejskiego dialogu w zakresie ponadnarodowej historii / ponadnarodowej
pedagogiki i regionalnej historii / regionalnej dydaktyki historii. Uzupełnieniem wersji drukowanej będzie multimedialna platforma internetowa, która
umożliwi szybki i szeroki dostęp do wyników badań.
Program badawczy realizowany był w ramach bilateralnej współpracy naukowej między Polską a Niemcami (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft) w latach 2010-2013. Praca w zaplanowanym projekcie przebiegała równolegle w dwóch grupach badawczych. Dodatkowo udział w projekcie brali partnerzy-koooperanci z Rosji i Litwy: dr Michail
Suslov z Moskwy, dr Letas Palmaitis z Kowna oraz mgr Czesława Szablińska
z Wilna. W skład grupy polskiej wchodzili: dr Izabela Lewandowska (kierownik
projektu), prof. Grzegorz Białuński, dr hab. prof. UWM Grzegorz Jasiński, dr
hab. Jan Gancewski, dr Maria Korybut-Marciniak. W kwerendzie podręczników
pomagali doktoranci Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych – Alicja
Dobrosielska, Anna Kostrzewa i Piotr Patejuk. W skład grupy niemieckiej
wchodzili prof. dr Simone Lassig, dr Robert Maier (kierownicy projektu),
dr Stephanie Zloch (koordynator) i współpracujący stypendyści GEI – Susanne
Nikonorow i Svetlana Recke. Wstępne wyniki badań były ogłaszane już w trakcie trwania projektu18, jednak końcowy efekt przedstawiony został w niniejszej
monografii.

18
Zob. I. Lewandowska, S. Zloch, Polsko-niemiecki projekt „Pruzzeland. Regionalne
konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji”,
„Zapiski Historyczne” 2012, nr 1, s. 103-118; eadem, Grenzüberschreitungen im Schulbuch, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht”, t. 64, 2013, s. 30-45; I. Lewandowska, Międzynarodowy projekt „Pruzzeland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji” i jego możliwości w wizualizacji historii regionalnej [w:] Wizualizacja historii, seria: „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne” t. 9, red.
S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2012, s. 43-49. Projekt był także
popularyzowany na Litwie, zob. I. Mikulewicz, Badania nad treścią podręczników.
Ziemie pruskie – wspólne dziedzictwo czterech narodów, „Tygodnik Wileńszczyzny” 2011,
nr 39.
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Metodologia badań nad podręcznikiem
Szkolny podręcznik historii to książka przeznaczona do nauki historii,
zawierająca zbiór najważniejszych treści kształcenia historycznego, wyznaczonych przez podstawy programowe i programy nauczania dla określonego etapu
edukacyjnego, uwzględniający aktualny stan wiedzy historycznej oraz wymagania dydaktyki ogólnej i dydaktyki historii19. Podręcznik nazywany jest też
zbiorem środków dydaktycznych służących edukacji, a więc: ilustracji, schematów, wykresów, map itp. Jest to więc medium, które poprzez specyficzny,
oryginalny dobór wiedzy kształtuje tożsamość dzieci i młodzieży, kreuje postrzeganie otaczającego świata oraz wyrabia poglądy na wiele kwestii z dziedziny polityki, gospodarki i kultury. Ponieważ stosowanie podręczników w edukacji jest obowiązkiem szkolnym, a podręczniki są wyznacznikiem polityki edukacyjnej państwa, są wobec tego podstawowym – obok masowych środków
przekazu – narzędziem kształtującym stereotypy. Narzędziem tym bardziej
skutecznym, że w przeciwieństwie do prasy czy telewizji – obowiązkowym.
Pojęcie stereotypu jest szeroko rozpowszechnione w literaturze, socjologicznej i historycznej. O wielości definicji i pojęć może świadczyć fakt, że zgromadzono ich ponad 260. Obszerna jest także literatura przedmiotu20. Już w roku
1922 Walter Lippmann – amerykański pisarz polityczny, publicysta i socjolog,
twórca terminów „stereotyp” i „opinia publiczna” – stwierdził, że „stereotyp to
obraz w głowie jakiegoś zjawiska, obraz jednostronny, uproszczony i schematyczny, a zarazem uproszczona i schematyczna opinia o tym zjawisku. Jest on
narzuconym człowiekowi wytworem kultury, który z góry określa sposób
widzenia zjawiska”21. Podstawową rolę w budowaniu takiego obrazu narodu,
państwa, Europy należy przypisać właśnie podręcznikom, bowiem to one – na
etapie kształtowania podstawowych wyobrażeń i pojęć historycznych – operują
schematami i określonymi wzorcami kulturowymi.
Stereotypy są głęboko zakorzenione w kulturze każdej grupy. Ludzie
nabywają je w procesie dorastania – pierwszym i najpotężniejszym źródłem
informacji o innych grupach społecznych są rodzice, później rówieśnicy i inni
członkowie otoczenia społecznego, dalej szkoła i media. W kulturach Zachodu
media są prawdopodobnie najpotężniejszym po rodzicach i rówieśnikach prze-

19

M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007, s. 72.
Częściowy przegląd literatury dają: J. Pniewska, Badania historyczne nad stereotypami etnicznymi, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 1, s. 1-12; I. Reszke, Niektóre
kontrowersje wokół teorii stereotypów grup społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1995,
nr 3, s. 83-97.
21
Cyt. za: B. Wilska-Duszyńska, Rozważania o naturze stereotypów etnicznych,
„Studia Socjologiczne” 1971, nr 3, s. 99.
20
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kaźnikiem kulturowych stereotypów22, chociaż wielu badaczy dużą rolę w tym
procesie przypisuje także szkole23. Stereotypów nie da się uniknąć i nie należy
ich traktować jako wyznacznika kultury. Mogą one bowiem, lecz nie muszą,
być fałszywe, negatywne i niezmienne; nie muszą także być koniecznie wiązane z uprzedzeniami i dyskryminacją. Powinniśmy je uznać za część ludzkich
przekonań i zrozumieć, że wywodzą się one z ogólnych procesów poznawczych,
które są wspólne dla nas wszystkich24.
Analiza podręczników historii pozwala zbadać, w jaki sposób treści tam
przekazywane odzwierciedlają stereotypy społeczne, a także w jaki sposób
edukacja polityczna przekazywana jest kanałami oświatowymi poprzez dobór
odpowiednich obrazów przeszłości, zdeterminowanych przez wybory ideologiczne. Zmiany polityczne zazwyczaj prowadzą do zmian dotychczas upowszechnianych treści, choć wymagają czasu na wprowadzenie ich do obiegu szkolnego
w nowych wydaniach używanych już podręczników lub też w konstruowaniu
nowych programów i książek szkolnych. W zakresie edukacji szkolnej na
kształt i treść podręczników wpływają odgórnie ustalone oficjalne programy
kształcenia, programy autorskie, władze oświatowe, a nawet konkretni wydawcy, którzy liczą na zyski ze sprzedaży podręczników. Ważną rolę spełniają też
nauczyciele, którzy wybierają dany podręcznik do edukacji szkolnej. Na wiedzę
i przekonania ucznia wpływają też przekazy i tradycje rodzinne, edukacja
pozaszkolna w postaci zajęć dodatkowych w domach kultury i klubach zainteresowań, czytelnictwo literatury, spotkania w gronie znajomych, a przede
wszystkim media. Analiza podręczników nie obejmuje więc całej faktycznie
przekazywanej uczniom wiedzy, bowiem młodzież, szczególnie w ostatnich
latach, jest wręcz zasypywana masą informacji kształtujących jej zasób wiedzy
i poglądów.
Przy analizie treści podręczników warto zastanowić się nad polityką wydawniczą. Otóż z punktu widzenia wydawnictw edukacyjnych podręcznik jest
towarem porównywalnym z innymi towarami – trzeba go sprzedać z zyskiem.
W państwie zdecentralizowanym konkurencja wydawnicza jest ogromna, a wydawnictwa na badania rynku i późniejszą promocję wydają niebagatelne sumy.
Jednocześnie wydawnictwa stosują naciski, mające na celu upowszechnienie
podręcznika i wprowadzenie go do obowiązującego zestawu. W Niemczech
wydawnictwa są zainteresowane tym, aby wydawane przez nich podręczniki
znalazły się na liście materiałów zalecanych do użytku szkolnego w jak
największej liczbie krajów związkowych. Podręczniki w PRL wydawane były
wyłącznie przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, do 1989 r. pod
22
C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, tłum.
M. Majchrzak, A. i M. Kacmajor, A. Nowak, Gdańsk 1999, s. 58.
23
Ibidem, s. 27-28.
24
Ibidem, s. 337.
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nazwą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Po przełomie ustrojowym i otwarciu rynku edukacyjnego zalew podręczników spowodował, że
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podjęło próbę ich ograniczenia
poprzez wprowadzenie zestawu obowiązujących podręczników wpisanych na
listę ministerialną25. Niestety nie uwzględniono podręczników pisanych wyłącznie do nauczania w jednym regionie (tak jak w Niemczech na terenie
konkretnego landu). Stąd też nie udało się wpisać na ministerialną listę – mimo
wielu pozytywnych recenzji, także rzeczoznawców ministerialnych – podręcznika dla młodzieży Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich. Dzieje i kultura
Warmii i Mazur, przeznaczonego do kilku poziomów nauczania (gimnazjum,
liceum) i do kilku przedmiotów (historia, język polski, wiedza o kulturze).
Takich rozwiązań edukacyjnych nie przewidziało ani rozporządzenie MEN
z 1999 r., ani też z 2012 r.26
Podręczniki jako medium służące edukacji można analizować pod kilkoma
względami. Jeden z nich to kryterium spełnianych funkcji. W dydaktyce
historii wyróżnia się kilkanaście funkcji, z czego najważniejsze to: 1) funkcja
naukowo-informacyjna – podręcznik podaje starannie dobrany, zgodny z aktualnym stanem wiedzy historycznej, materiał nauczania; 2) funkcja metodologiczna – podręcznik kształtuje poglądy na proces historyczny i prawidłowości
rządzące jego rozwojem, chociażby poprzez chronologiczny układ treści, ukazanie powiązań między faktami, zwracanie uwagi na przyczyny i skutki opisywanych wydarzeń; 3) funkcja transformacyjna – podręcznik wdraża młodzież do
posługiwania się zdobytą wiedzą, np. przez odwoływanie się do faktów już
znanych oraz zestawy zadań i ćwiczeń podsumowujących; 4) funkcja badawcza
– podręcznik uczy spostrzegania, formułowania i rozwiązywania dostępnych
uczniom problemów, przez odpowiednie zadania zawarte w bloku ćwiczeniowym; 5) funkcja samokształceniowa – podręcznik zachęca do samodzielnego
uczenia się i doskonalenia umiejętności badawczych, np. przez ukazanie
sposobów zdobywania wiedzy oraz jej naukowej interpretacji; 6) funkcja
autokontrolna – podręcznik pozwala uczniowi sprawdzić zakres opanowanej
wiedzy poprzez pytania naprowadzające, podsumowujące, a także pytania
integralnie powiązane z mapkami, ilustracjami i tekstami uzupełniającymi;
7) funkcja wychowawcza – podręcznik prezentuje i upowszechnia uniwersalne

25

E. Nasalska, op. cit., s. 99-102.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r. w sprawie
warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego oraz warunków dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
i zalecania środków dydaktycznych, Dz. U. 1999, Nr 14, poz. 130; Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Dz. U. 2012, poz. 752.
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wartości moralne, patriotyczne, kulturowe, estetyczne, pomaga kształtować
postawy moralne i społeczno-polityczne uczniów, rozbudza zainteresowania
i motywuje uczniów do podejmowania rozmaitych działań.
Ważnym kryterium analizy podręczników jest sposób przekazywanych
treści. Podręcznik składa się z tekstów oraz elementów pozatekstowych.
Wśród tekstów wyróżnia się: 1) tekst autorski – stanowiący główną oś narracji
i będący oryginalnym wkładem autora podręcznika; 2) teksty uzupełniające
– fragmenty źródeł historycznych, literatury pięknej, prac popularnonaukowych i naukowych, ciekawostki, komentarze do ilustracji i map itp.; 3) teksty
wyjaśniające – słowniczek pojęć i terminów historycznych, odsyłacze do literatury, przypisy itp.; 4) teksty organizujące pracę nauczyciela i uczniów – wskazówki i polecenia ukierunkowujące zadania uczniów, np. pytania i zadania na
wstępie rozdziału, podsumowujące i kontrolne. Najprostszą metodą jest analiza treści autorskich, przy czym należy pamiętać, że mamy tu do czynienia
z treściami jawnymi, napisanymi wprost datami, nazwiskami, wydarzeniami,
oraz z treściami latentnymi, czyli przekazywanymi w ukrytych warstwach
tekstu, są one bardzo trudne do odnalezienia i właściwego zinterpretowania.
Trzeba wówczas posługiwać się pytaniami przydatnymi do analizy źródła,
typu: Co autor miał na myśli? Jaką prawdę chciał nam w ten sposób przedstawić? Dlaczego zataił ten fakt lub to nazwisko? Wydaje się, że w analizie
podręczników szkolnych treści latentne są rzadko stosowane przez autorów,
bowiem – co było już wspominane – treści podręcznikowe operują schematami
i wyobrażeniami. Bardzo interesujące i warte analizowania informacje niosą za
sobą elementy pozatekstowe i teksty, które znajdują się pod nimi, czyli
ilustracje, mapki, wykresy, tabele itp. Zdarza się tak, że danej informacji
– nieważnej z punktu widzenia autora i wydawcy – nie ma w tekście głównym,
a znajduje się, jako ciekawostka, np. na marginesie podręcznika. To także
trzeba brać pod uwagę. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach kolorowy,
medialny przekaz bardziej trafia do uczniów niż samo słowo pisane.
W analizie podręczników zastosować można różnorodne metody. Pierwsza to metoda ilościowa – analiza frekwencji, czyli częstości występowania
słów-kluczy i zajmowanej przez dany temat powierzchni. Otrzymujemy wówczas odpowiedź, na co kładzie się nacisk, ale nie uzyskamy odpowiedzi na
pytania o wartości i interpretację zdarzeń. Druga bardzo popularna metoda
to metoda jakościowa, która bada wymowę tekstu, formę prezentacji, stopień
odzwierciedlenia aktualnego stanu wiedzy naukowej. Mamy też analizy kontekstualne, łączące technikę ilościową i jakościową, które umożliwiają odpowiedź na pytanie, w jakim kontekście lokowane są dane wydarzenia,
pojęcia lub postaci. Analiza lingwistyczna jest raczej domeną lingwistów
i filologów aniżeli historyków, podobnie jak analiza dyskursu. Chociaż w obu
tych wypadkach można prześledzić, jak zmienia się wypowiedź w zależności
od zmiany kontekstu społecznego, np. na podstawie podręczników, które
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mają wiele wydań rozłożonych w dostatecznie długim czasie. Analizy takie są
niekiedy przeprowadzane, zwłaszcza w ramach prac Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, aby stwierdzić, w jakim zakresie postulowane zmiany
zostały wprowadzone.
W przeprowadzonej przez nas analizie zasadnicze okazało się kryterium
porównawcze. Analizy przeprowadzono w dwóch wymiarach: 1) w wymiarze
synchronicznym – porównano takie same treści (toposy) przekazywane w polskich, niemieckich, litewskich i rosyjskich podręcznikach do nauczania historii
w tych samych okresach czasu; 2) w wymiarze diachronicznym – treści
podręczników analizowano pod względem zmian w prezentacji wybranych
tematów dotyczących ziem pruskich na przestrzeni całego XX wieku i początków wieku XXI, uwzględniając także zmiany wynikające z kilku wydań tego
samego podręcznika.
Analiza podręczników przebiegała w siedmiu wybranych po wspólnych
konsultacjach toposach:
1. „Pruzzen” (Prusowie). Porównanie we wszystkich czterech krajach
istniejącej wiedzy na temat bałtyckich Prusów i z tym związanych przedstawień odnoszących się do historycznego „początku” regionu.
2. „Narodowe mity”. Porównanie wspomnień na temat bitwy pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgiris w 1410 r. z jednoczesnym ukazaniem
różnych narodowych mitów związanych z tą bitwą.
3. „Kwestie wyznaniowe”. Ukazanie wspólnych i odmiennych elementów
w prezentowaniu wyznań chrześcijańskich – katolicyzmu i protestantyzmu.
4. „Struktura społeczna i gospodarka”. Przedstawienie ewolucji stosunków
gospodarczych na ziemiach pruskich z uwzględnieniem narodowych i ideologicznych wyjaśnień.
5. „Doświadczenia migracji”. Główny nacisk położony został na ukazanie
problemów ucieczki i wygnania w XX w., włączając w to procesy kulturalnego,
a niekiedy ideologicznego, przywłaszczenia niegdyś niemieckiej prowincji przez
Litwinów, Polaków i Rosjan po 1945 r.
6. „Osobistości”. Rozważania na temat „kanonu” ważnych postaci, mieszkańców ziem pruskich, ich podobnemu albo różniącemu się przyjęciu we
wszystkich czterech krajach.
7. „Krajobraz”, w jego społecznej i kulturalno-historycznej perspektywie.
Chronologicznie toposy te rozpatrywane były na przestrzeni XX i początków XXI w. Ponieważ przeanalizowanie tysięcy podręczników we wszystkich
czterech krajach wydanych w ciągu ok. 100 lat było rzeczą niemożliwą i niecelową, przy wyborze podręczników kierowaliśmy się kilkoma punktami w chronologii historii:
1. Okres po I wojnie światowej, lata 20. XX wieku – z nowymi politycznymi
sytuacjami we wszystkich czterech badanych krajach – komunizm w Rosji/Związku Radzieckim, państwowa niezależność dla Polski i Litwy.
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2. Lata 30. XX wieku – początkowa demokracja, a następnie jej przesilenie
w kierunku rządów autorytarnych w Polsce i na Litwie oraz totalitarnych
w Niemczech. Prusy Wschodnie były niemiecką eksklawą, jako prowincja
wysunięta najbardziej na wschód. Między nimi a pozostałym obszarem ziem
niemieckich leżało wówczas polskie województwo Pomorze. Na północy regionu obciążeniem niemiecko-litewskich stosunków było pytanie o Kłajpedę/
/Memel.
3. Czas po II wojnie światowej, lata 50. i 70. XX wieku – Polska była pod
wpływem Związku Radzieckiego, Litwa jako Litewska SSR doń inkorporowana, Niemcy były podzielone na Republikę Federalną i Republikę Demokratyczną; uciekinierzy i wysiedleni z niemieckich wschodnich obszarów stawiali obu
częściom państwa niemieckiego wyzwanie społecznej i politycznej integracji.
„Pruzzenland” został podzielony na nowe państwowości: północna część z Królewcem (od 1946 r. Kaliningrad) należała do Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (obwód kaliningradzki), południe Allenstein/Olsztyn (Warmia
i Mazury) zostało przyznane Polsce.
4. Czas po politycznym przewrocie 1989/1991, lata 90. XX wieku – z ponownym zjednoczeniem Niemiec, z demokratycznym i postkomunistycznym rozwojem w Polsce i na Litwie (państwowo znowu niezależne), ale i nieznacznym
na Litwie wpływie Rosji.
5. Czasy współczesne, początek XXI wieku (do 2009 r. – początek nowej
reformy oświatowej w Polsce) – obszar Kaliningradu jest rosyjską eksklawą
między członkami Unii Europejskiej: Polską i Litwą. Po latach zapomnienia
Polska i Litwa stały się poważnymi partnerami w zjednoczonej Europie, także
inaczej postrzeganymi przez społeczeństwo Niemiec.
Kierowaliśmy się także kryterium doboru podręczników szkolnych.
Przede wszystkim chcieliśmy, by prezentowane były wszystkie podstawowe
typy szkół średnich zatwierdzone do użytku szkolnego, braliśmy też pod uwagę
różne wydania tej samej publikacji. Kwerendy przeprowadzaliśmy w Bibliotece
Narodowej w Warszawie, Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie,
Bibliotece Georg-Eckert-Institut w Braunschweig, Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie oraz w Litewskiej Bibliotece Narodowej, Centrum Literatury Dziecięcej i Bibliotece Adama Mickiewicza w Wilnie. W niektórych państwach natrafiliśmy na pewne ograniczenia, np. na Litwie podręczniki z czasów
sowieckich uległy w większości zniszczeniu lub też dostęp do nich jest mocno
ograniczony przez umieszczenie ich w niedostępnych magazynach. Dlatego też
dopuściliśmy w przypadku Litwy do analizy także wydań z lat 60. i 80.
Cześć kwerendy przeprowadzał dr Letas Palmaitis z Kowna oraz mgr Czesława
Szablewska z Wilna. Kwerendę podręczników rosyjskich zrobił dr Michail
Suslov z Moskwy, który miał dużo łatwiejszy dostęp do potrzebnych
nam pozycji. W przypadku podręczników radzieckich w ogóle nie można
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Tabela 1
Podręczniki historii wybrane do projektu
Okres/kraj

Polskie

Niemieckie

Litewskie

Rosyjskie

Razem

L. 20.

17

35

28

8****

88

L. 30.

27*

38

35

–

100

L. 50.

12

55

34**

10

111

L. 70.

38

28

31***

31

128

L. 90.

35

27

24

8

94

Współczesne

53

49

46

22

170

Razem

182

232

198

79

691

* razem z wojennymi i powojennymi wydawanymi na emigracji
** obejmuje również lata 60.
*** obejmuje również lata 80.
**** obejmuje pocz. XX wieku
Źródło: Opracowanie I. Lewandowska
Tabela 2
Podręczniki geografii wybrane do projektu
Okres/kraj

Polskie

Niemieckie

Litewskie

Rosyjskie

Razem

L. 20.

–

–

–

–

–

L. 30.

–

–

–

–

–

L. 50.

–

9

–

2

11

L. 70.

1

5

2

2

10

L. 90.

–

2

1

–

3

Współczesne

17

1

3

3

24

Razem

18

17

6

7

48

Źródło: Opracowanie I. Lewandowska

było uzyskać zgody na dostęp do pozycji z okresu międzywojennego.
Natomiast kwerendę podręczników polskich robiliśmy zarówno w Polsce, jak
i w Niemczech. Niespodziewanie, dzięki uprzejmości prof. Norberta Kasparka,
ówczesnego dziekana Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, uzyskaliśmy kontakt z byłym pracownikiem Biblioteki Polskiej w Paryżu. Po
stosownych pertraktacjach możliwe stało się przejęcie i włączenie do projektu
książek przeznaczonych do edukacji historycznej wydawanych podczas
II wojny światowej poza granicami okupowanej Polski oraz na emigracji:
w Londynie, Paryżu, Rzymie, Norymberdze, Genewie, Monachium. Był to
zbiór 14 egzemplarzy z lat 1942-1947, przez długie lata gromadzonych od osób,
które znalazły się na emigracji po II wojnie światowej. Obecnie zbiór ten jest
własnością Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.
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Do projektu wybraliśmy 691 podręczników historii oraz 48 podręczników
geografii, z tego najwięcej niemieckich (ze względu na doskonałą bazę w GEI,
a także szeroki wybór podręczników do poszczególnych landów), a najmniej
rosyjskich. Najwięcej przypadało we wszystkich analizowanych krajach na
wydania współczesne, ich oferta edukacyjna była bowiem najbardziej liczna.
Szczegółowe zestawienie przedstawiają tabele 1 i 2.
Każdy rozdział został oryginalnie zaprezentowany przez danego autora, nie
narzucaliśmy ani sposobu interpretacji, ani też konieczności zrealizowania
wszystkich zasygnalizowanych wyżej kryteriów. Stąd też każdy rozdział jest
inny, nieporównywalny, wnosi nowe wątki, rozwija inne zagadnienia, kładzie
nacisk interpretacyjny na inne problemy. To niewątpliwy walor tej książki.
Mamy nadzieję, że pozycja ta przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększonego zainteresowania edukacją regionalną, kulturą pamięci i tożsamością
tej ziemi. Zaś nauczycielom i uczniom wskaże możliwości samokształcenia
zarówno w sferze faktografii, jak i wartościowania zarówno postaci, jak
i wydarzeń.
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ROZDZIAŁ 1
System oświatowy w Polsce, Niemczech, Rosji
i na Litwie w XX i początkach XXI wieku
Polska
O polskim systemie szkolnictwa w XX w. możemy mówić od momentu
uzyskania przez Polskę niepodległości, czyli od roku 1918. Przed tą datą na
ziemiach polskich panowały trzy różne systemy edukacyjne narzucone mieszkańcom przez trzech zaborców: Rosję, Austrię i Prusy. Nie oznacza to jednak,
że szkolnictwo polskie do 1918 r. w ogóle nie istniało. Funkcjonowały szkoły
polskie, wydawano podręczniki szkolne w języku polskim, dbano zwłaszcza
o edukację historyczną młodzieży1. To właśnie dzięki pracy polskich nauczycieli w chwili odzyskania niepodległości elity rządzące miały głęboką świadomość znaczenia edukacji w wolnym kraju. Przed 1918 r. nie możemy jednak
mówić o polskim systemie szkolnictwa. Dwudziestowieczne dzieje polskiego
systemu oświaty otwiera powstanie II RP.
Głównym zadaniem twórców polskiego systemu oświatowego po odzyskaniu niepodległości stało się opanowanie chaosu szkolnego, wynikającego
z odmiennego rozwoju szkolnictwa w trzech zaborach. Ujednolicenie sytemu
szkolnego, określenie jego organizacji, zadań, programów i postaw ideowych
stało się głównym celem Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego, tzw. Sejmu
Nauczycielskiego2. Uczestnicy zjazdu, mimo że prezentowali różne stanowiska
1
Kwestia polskiej edukacji w latach 1795-1918 jest bardzo złożona. Krótkie epizody
rozwoju polskiego szkolnictwa w 1. połowie XIX w. miały miejsce w Wileńskim Okręgu
Naukowym, w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. Zaowocowały one
wydawnictwami polskich podręczników, które również w okresie wzmożonych represji
służyły młodzieży w samokształceniu i edukacji domowej. W 2. połowie XIX w., w dobie
niemieckiej i rosyjskiej polityki unifikacyjnej wobec Polaków, swoboda rozwoju edukacji
polskiej miała miejsce jedynie w autonomicznej Galicji.
2
H. Płocha, Początki odrodzonego szkolnictwa polskiego – Sejm Nauczycielski
14-17.04.1919, [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, red.
A. Kicowska, Toruń 2001.
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i koncepcje, zgodnie opowiedzieli się za wprowadzeniem szkoły powszechnej,
jednolitej, bezpłatnej i powszechnej. Zjazd w znaczący sposób wpłynął na
kierunek tworzenia nowego systemu szkolnego, pomimo iż nie wszystkie jego
postulaty zostały zrealizowane3.
Obok ujednolicenia systemu szkolnictwa palącym problemem była sprawa
bardzo rozpowszechnionego analfabetyzmu. Spis ludności z 1921 r. ukazał, że
dotyczy on aż 1/3 mieszkańców kraju. Najgorsza sytuacja była w byłym zaborze
rosyjskim, a najlepiej wykształceni byli Polacy z dawnego zaboru austriackiego
i niemieckiego. Analfabetyzm był powszechny na wsi i wśród ubogich mieszczan. W Polsce żyło w tym czasie ok. 7 mln niepiśmiennych osób. Problemu
analfabetyzmu, pomimo starań władz, nie udało się rozwiązać do końca okresu
międzywojennego, jedynie w znacznym stopniu ograniczono jego rozmiary4.
Pierwszym aktem prawnym regulującym sprawy oświaty II RP był dekret
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 II 1919 r. „O obowiązku szkolnym”, który wprowadzał bezpłatną szkołę powszechną dla wszystkich dzieci od
7 do 14 roku życia. Następnym etapem budowy nowego systemu oświaty była
ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych, tworząca okręgi szkolne
i normująca działalność istniejących już placówek5. Kształt nowego systemu
szkolnictwa regulowała ostatecznie konstytucja marcowa, w której sformułowano obowiązkowość nauki w zakresie szkoły powszechnej oraz, co najistotniejsze, bezpłatny dostęp do nauki w szkołach publicznych powszechnych,
średnich i wyższych. Zgodnie z literą prawa uczniowie niezamożni, a wykazujący duże zdolności, zyskali możliwość otrzymywania pomocy materialnej od
państwa6.
System szkolny do 1932 r. przedstawiał się następująco: jego podstawą była
siedmioletnia szkoła powszechna, która miała zapewnić podstawowe wykształcenie i przygotować do kontynuacji nauki na kolejnym szczeblu średnim.
W praktyce powstawało wiele szkół powszechnych sześcioklasowych, pięcioklasowych, czteroklasowych, które swoich absolwentów nie przygotowywały do
podjęcia nauki na wyższym szczeblu. Problemy z obsadą nauczycielską, łączenie klas i ich przepełnienie powodowały obniżenie poziomu kształcenia7.
3
O szkołę polską. Pierwszy ogólnopolski wielki zjazd nauczycielski w dniach 14, 15,
16, 17 kwietnia 1919 w Warszawie, sprawozdanie i streszczenia opracował W. Kopczewski, sekretarz generalny Zjazdu, Lwów-Warszawa 1920; zob. też: S. Michalski, Koncepcje
systemu edukacji w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988.
4
M. Leczyk, Druga Rzeczpospolita 1918-939. Społeczeństwo, Gospodarka. Kultura.
Polityka, Warszawa 2006, s. 140-146.
5
Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych, Dz. U.
RP, Nr 50, poz. 304.
6
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., Dz. U., Nr 44, poz. 267.
7
K. Falkiewicz, Ustrój i program nauki szkół powszechnych (z uwzględnieniem okresu
przejściowego), Lwów 1922, s. 12-40.
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Szkolnictwo stopnia średniego realizowane było w ośmioklasowym gimnazjum, które realizowało programy nauczania w dwóch etapach. Gimnazjum
niższe – trzyklasowe (pierwszego stopnia), miało charakter ogólnokształcący,
zaś gimnazjum wyższe – pięcioletnie (drugiego stopnia), było ukierunkowane
i realizowało różne programy: humanistyczny, klasyczny, przyrodniczy
i przygotowywało absolwentów do podjęcia studiów. Gimnazjum kończyło się
maturą8.
Programy szkolne lat 1918-1931 wprowadzały naukę historii już od klasy
III szkoły powszechnej. Głównym celem autorów programów było „zaznajomienie uczniów z głównym momentami przeszłości narodowej”9. W programach dużą rolę odgrywała faktografia. Istotny był cel główny – nauczanie
historii. Przede wszystkim chciano nadrobić okres rozbiorów, dlatego też
ogromny nacisk kładziono na „wychowanie narodowe” poprzez kształtowanie
przywiązania do własnego kraju. Temu celowi miał służyć dobór treści nauczania. Charakter służebny historii wobec potrzeb młodej Rzeczypospolitej
widać było zwłaszcza w programach nauczania w szkołach I stopnia10. Kurs
historii w szkołach średnich w nieco większym stopniu nawiązywał do zagadnień z historii powszechnej. Oddzielnie nauczano okresu porozbiorowego,
którego dzieje wchodziły w program nauczania przedmiotu „Wiedza o Polsce
współczesnej”. Sporo miejsca zajmowała historia wojskowości, zwłaszcza apoteoza polskich zwycięstw11.
Przebudowę ustroju szkolnego przeprowadzono według ustawy z 11 III
1932 r., przygotowanej pod kierunkiem ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusza Jędrzejewicza. Reforma „jędrzejewiczowska” realizowała wymogi nowego obozu rządzącego po przewrocie majowym (1926 r.) i była
wynikiem kilkuletnich prac nauczycieli i polityków. Stanowiła znaczny postęp
w kierunku urzeczywistnienia jednolitości ustroju szkolnego, a zarazem została oparta o założenia wychowania państwowego12. Podstawą zreformowanego szkolnictwa miała być siedmioletnia obowiązkowa szkoła powszechna,
w odróżnieniu od okresu wcześniejszego podzielona na trzy stopnie. Pierwszy
stopień (klasy I-IV) realizował podstawowy program nauczania, stopień drugi
(dwuletni) i trzeci (roczny) rozbudowywał program podstawowy. Trzeci stopień był przeznaczony dla uczniów, którzy swoje wykształcenie kończyli na
8
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Białystok 1987, s. 39-46.
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szkole powszechnej. Szkolnictwo średnie zostało podzielone na dwa etapy:
gimnazjum i liceum. Do gimnazjum można było wstąpić po VI klasie szkoły
powszechnej. Czteroletnie gimnazjum miało jednolity program ogólnokształcący i rozszerzało wiadomości szkoły powszechnej. Dwuletnie liceum miało
programy ukierunkowane i przygotowywało do podjęcia studiów wyższych13.
Historia w szkole powszechnej w myśl reformy jędrzejewiczowskiej pojawiała się dopiero w klasie V. Ideologia wychowawcza obozu narodowego
(realizowana szczególnie do 1926 r.) ustąpiła miejsca sanacyjnemu wychowaniu państwowemu, w którym nadmiernie podkreślano rolę jednostki w dziejach. Nauka w szkole miała przygotować uczniów do zrozumienia współczesnej
rzeczywistości i przygotować świadomego obywatela do życia w Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy w programach szkolnych zalecano poznanie historii
lokalnej i regionalnej. Głównym celem wychowawczym było jednak rozbudzanie poczucia przynależności do państwa14. W programach szkolnych przewijało
się zagadnienie odzyskania niepodległości i liczne informacje na temat dokonań Józefa Piłsudskiego15.
Trudne lata budowania nowego systemu szkolnictwa w niepodległym kraju
budziły liczne dyskusje, nie brakowało przeciwstawnych koncepcji oraz sporów. Należy jednak podkreślić, że szkoła II RP, pomimo stosunkowo krótkiego
czasu, wykształciła pokolenie patriotów, które potrafiło oddać życie za ojczyznę. Spełniła więc założenia swoich twórców, którzy w oparciu o treści historyczne pragnęli wzbudzić poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za losy
kraju.
Kres systemowi szkolnictwa II RP położył wybuch II wojny światowej.
Koleje polskiego szkolnictwa związane były z uwarunkowaniami politycznymi
i przejęciem władzy przez komunistów. Ci ostatni doceniali wagę edukacji; była
to jedyna droga do wychowania nowego pokolenia w duchu komunistycznym.
Odbudowa szkolnictwa w latach 1944-1948 napotkała jednak wiele problemów.
Początkowo nie tylko brakowało kadry pedagogicznej i pomocy naukowych;
zniszczenia wojenne obejmowały też infrastrukturę szkolną – budynki szkolne
pozbawione były ogrzewania, brakowało sal lekcyjnych oraz podstawowego
wyposażenia. Pierwszy minister oświaty, Stanisław Skrzeszewski za priorytet
uznał uruchomienie jak największej liczby szkół i objęcie obowiązkiem szkolnym jak największej liczby dzieci i młodzieży. Szkolnictwo było organizowane
według możliwości danego regionu. Tam, gdzie był tylko jeden nauczyciel lub
13
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dwóch, zakładano szkoły 4-, 5-klasowe, a jeżeli kadra pedagogiczna była
liczniejsza, powstawały szkoły 6-, 7-klasowe. Do szkół przyjmowano uczniów
w różnym wieku. Szkolnictwo średniego stopnia obejmowało czteroletnie
gimnazja, jednakże klasa I miała w nich charakter wyrównawczy. W latach
1944-1945 działania na gruncie oświaty miały charakter doraźny. Starano się
wyrównywać różnice w wykształceniu. Nowy system szkolny wymagał zwerbowania nowej kadry pedagogicznej, utworzenia sieci placówek16. Program
nauczania na rok szkolny 1945/46 nawiązywał do szkolnictwa przedwojennego17. W instrukcji organizacji szkolnictwa w roku szkolnym 1946/47 nauczanie powszechne miało się odbywać w miarę możliwości w ramach szkoły
ośmioletniej. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące składało się z trzyletnich
gimnazjów oraz dwuletnich liceów profilowanych (humanistycznych, matematyczno-fizycznych i przyrodniczych)18.
W pierwszym szkolnym programie dla całej Polski w szkole powszechnej
historia zajmowała 10 godzin. Te założenia nie przekładały się jednak na
realia. W wielu placówkach funkcjonowały klasy łączone, w wielu był tylko
jeden nauczyciel, dlatego też w rzeczywistości liczba lekcji historii była znacznie mniejsza. W zakresie treści zwiększony został udział zagadnień społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza zainteresowanie ziemiami na zachodzie
kraju. Pojawiły się w nim zagadnienia dotyczące problemów chłopów i robotników19. Obok celów poznawczych pojawiły się tam takie elementy, jak kształtowanie „naukowego poglądu na świat”, czy „kształcenie umiejętności rozumienia walki klasowej w dziejach”20.
Okres stalinizmu (1948-1956) w polskim szkolnictwie zaowocował reformą
oświatową. Nowy system szkolny, zainspirowany przez ministra Skrzeszewskiego, miał w założeniach dawać równe szanse w dostępie do nauki dzieciom
z rodzin chłopskich i robotniczych oraz skracał szkołę podstawową do siedmiu
klas, zaś nauka na stopniu średnim miała być realizowana w czteroletnim
liceum. Zniesiono więc dwustopniowość szkolnictwa średniego ogólnokształcącego poprzez likwidację gimnazjum, którego dwie niższe klasy pod względem
programowym związano ze szkołą podstawową, a dwie wyższe z liceum
16
Zob. szerzej S. Mauersberg, Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944-1948,
Wrocław 1974.
17
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 sierpnia 1945 r. w sprawie przejściowego
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19
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ogólnokształcącym21. Powyższe zmiany argumentowano potrzebą szybszego
podejmowania pracy przez młodych ludzi z racji braku siły roboczej. W dostępie
do szkół średnich pierwszeństwo miały mieć dzieci chłopskie i robotnicze22.
Znacznej rozbudowie poddano szkolnictwo zawodowe (w szkołach zawodowych
uczyło się dwa razy więcej uczniów niż w liceach ogólnokształcących). Od
1949 r. wprowadzono przymusową rejonizację szkolnictwa. Znacznie obniżył
się poziom wykształcenia kadry pedagogicznej – nauczycielem można było
zostać po ukończeniu pięcioletniego kursu w zakładzie kształcenia nauczycieli
po szkole podstawowej23. W programach szkolnych pojawiły się nowe cele,
mające ukształtować postawy i poglądy uczniów zgodnie z ideologią komunistyczną. Szczególnie wyraźnie widać było to w programach nauczania historii,
gdzie na pierwszym miejscu stawiano kształtowanie niechęci wobec imperialistycznego świata Zachodu i podziwu dla miłującego pokój i sprawiedliwość
społeczną Związku Radzieckiego, a także wychowanie w duchu patriotyzmu
i internacjonalizmu24. Historia w szkołach była nacechowana ideologicznie
i była nośnikiem radzieckiej propagandy, nie było w niej miejsca na dyskusję
i różne punkty widzenia; najważniejszym odnośnikiem w programach nauczania była nieomylność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Józefa
Stalina. W tworzeniu programów korzystano z wzorów radzieckich, gdzie na
pierwszym miejscu stawiano Wielką Rewolucję Socjalistyczną w Rosji25.
Kolejnej zmiany w systemie szkolnym dokonano w okresie odwilży po
objęciu władzy przez Władysława Gomułkę (1956 r.). Bazując na dotychczasowym systemie szkolnym, w programach nauczania do 1961 r. dało się
odczuć dążenia do odpolitycznienia historii. Reforma z 1961 r. wydłużała
naukę w szkole podstawowej o rok. Bez zmian pozostało szkolnictwo szczebla
średniego, nadal obowiązywały czteroletnie licea. Dodatkowo wprowadzono
cztero- lub pięcioletnie technika oraz szkoły zawodowe, które otwierały swoim
absolwentom drogę do średniego wykształcenia po ukończeniu dwu-, trzyletniego kursu w technikum. Wydłużenie nauki miało być w zamyśle reformatorów sposobem na podniesienie poziomu kulturalnego obywateli i na
lepsze przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia26. Nowe programy
nauczania ograniczyły liczbę godzin nauki historii z 9,5 do 8 tygodniowo
21
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w całym cyklu. Znacznie ograniczono naukę historii starożytnej (tylko w szkole
podstawowej), nieco mniej było dziejów średniowiecznych i nowożytnych,
a zwiększono wymiar godzin z historii najnowszej. Po reformie z 1961 r.
ponownie zaczęto traktować historię jako przedłużenie polityki komunistycznej i element propagandowy, gloryfikując socjalizm i jego osiągnięcia, negując
kapitalizm i zachodni imperializm27.
W latach 70. system szkolny nie uległ zasadniczym zmianom – nauka na
szczeblu podstawowym odbywała się w ośmioklasowych szkołach podstawowych, na szczeblu średnim w czteroletnich liceach lub trzy-, pięcioletnich
technikach oraz, co było nowością, w liceach zawodowych. Obowiązek szkolny
obejmował młodzież do 17 roku życia. Mocniejszy nacisk kładziono na wykształcenie średnie większej części młodzieży28. Nauczaniu historii nadal
towarzyszyła indoktrynacja w duchu socjalizmu. Nastąpiło ograniczenie liczby
godzin historii w szkole średniej z 12 do 10 w cyklu kształcenia. W programach
nauczania historii pojawiło się więcej treści o zabarwieniu patriotycznym
i gospodarczym29.
W latach 80. swoje piętno na systemie szkolnym odbił wyraźnie kryzys
w państwie i zmiany polityczne, jakie w tym czasie zachodziły w Polsce.
Szkolnictwo było niedoinwestowane. Ponad połowa uczniów szkół podstawowych kontynuowała naukę tylko na szczeblu zawodowym. Zaledwie 20%
absolwentów podstawówek uczyło się dalej w liceach ogólnokształcących,
a wśród całej młodzieży maturalnej studiowało tylko 10% (o 4% mniej niż
w latach 70.). Organizacyjnie szkolnictwo w ostatniej dekadzie komunizmu
w Polsce nie uległo zmianom. Pojawiły się natomiast postulaty zmian programowych, zwłaszcza w nauczaniu historii, która zdaniem naukowców powinna zostać odkłamana. Już w 1981 r. NZSS Solidarność i Polskie Towarzystwo
Historyczne utworzyły zespoły w celu opracowania reformy edukacji historycznej w Polsce, która miała na celu: rzeczowe i obiektywne przedstawianie treści
historycznych, odcięcie się od ideologii komunistycznej, wprowadzenie nowych
metod nauczania, które zwiększą atrakcyjność lekcji. Realizację postulowanych
zmian przerwało wprowadzenie stanu wojennego. Nowe programy nauczania,
uwzględniające postulaty wyeliminowania w nauczaniu historii rażących elementów propagandy, opracowano w połowie dekady. Pomiędzy stworzeniem
nowych programów a wprowadzeniem ich w życie musiało upłynąć sporo
27
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czasu. Musiały powstać nowe podręczniki, w których treści nauczania odkrywające „białe plamy” wprowadzano stopniowo30. Nowe programy były
wynikiem kompromisu pomiędzy nauczycielami, środowiskiem naukowym
i politykami, którzy zmiany musieli zaakceptować.
Rozpoczęty w 1989 r. proces demokratyzacyjny nie od razu doprowadził
do przemian na gruncie szkolnictwa. Zarysowują się tutaj dwa etapy – przed
reformą z 1999 r. i po niej. Po 1989 r. na niwie Ministerstwa Edukacji
Narodowej pojawiły się postulaty odrzucenia indoktrynacji programów nauczania i ideologizacji treści. Pierwszy minister edukacji III RP, prof. Henryk
Samsonowicz dążył do nadania szkołom większej samodzielności. Zlikwidował on inspektorów szkolnych, dając większą swobodę działania dyrektorom31.
Efektem dyskusji na temat edukacji w Polsce była ustawa z 7 IX 1991 r. „O
systemie oświaty”, która stawiała przed szkołą zadanie wykształcenia światłych obywateli, gotowych do wypełniania obowiązków patriotycznych i rodzinnych. Ustawa zezwalała na tworzenie nowych szkół niepublicznych, dawała
nauczycielom większą swobodę działania, dopuszczając możliwość realizacji
indywidualnych programów nauczania oraz korzystania z nowych podręczników. Nie zmieniała ona dotychczasowego systemu kształcenia na stopniu
podstawowym i średnim – pozostawiono ośmioletnie szkoły podstawowe oraz
czteroletnie licea lub pięcioletnie technika32. Miała jednak istotne znaczenie
w dziejach polskiego szkolnictwa, wyznaczała bowiem kierunek zmian polskiej
szkoły i co najważniejsze: wprowadzała swobodę, zrywając ze sztywnymi
ministerialnymi nakazami. Nowa rzeczywistość szkolna wzbudzała również
kontrowersje. Pomimo że starano się wprowadzać zmiany w sposób ewolucyjny, nie obyło się bez krytyki. Pojawiły się problemy finansowe, które w dobie
kryzysu odbiły się na pensjach nauczycielskich oraz ograniczeniu liczby godzin
nauki33.
Wynikiem przemian były nowe programy nauczania historii i nowe cele,
jakie historii jako przedmiotowi nauczania zaczęto stawiać. Istotnym celem
było wyeliminowanie ze świadomości młodzieży naleciałości ideologicznych.
Uczeń miał poznawać prawdę historyczną, być wprowadzany w świat wartości
narodowych i uniwersalnych przy ograniczeniu materiału faktograficznego
i zmniejszeniu roli historii politycznej. Rozszerzający się rynek wydawniczy
30
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oferował coraz większy wybór podręczników o przystępnej narracji, z coraz
atrakcyjniejszą obudową dydaktyczną.
W 1999 r. wprowadzono w Polsce nową reformę edukacji, która w sposób
radykalny zmieniła strukturę szkolnictwa. Edukację szkolną zorganizowano
na zasadzie trójstopniowości. Pierwszy stopień obejmował sześcioletnią szkołę
podstawową zakończoną sprawdzianem; drugi stopień obejmował trzyletnie
gimnazjum zakończone egzaminem; trzeci stopień obejmował szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnie licea profilowane, dwuletnie licea uzupełniające, szkoły
zawodowe i policealne. Obowiązek szkolny miał obejmować dzieci i młodzież od
7 do 18 roku życia. „Nowa matura”, czyli egzamin dojrzałości po ukończeniu
liceum, miała umożliwiać wstąpienie na wyższą uczelnię34.
W zakresie nauczania historii reforma z 1999 r. zaowocowała powstaniem
licznych nowych programów nauczania, w których ogólną tendencją było
ograniczenie treści z historii nowoczesnej (XIX w.) i najnowszej (XX w.) oraz
niestety wymiaru godzin poświęconych na cały kurs historyczny. Połączenie
lekcji tzw. ścieżkami edukacyjnymi było obciążeniem dla i tak już mocno
ograniczonych czasowo godzin lekcyjnych z historii35. Historia w szkole podstawowej miała w zasadzie charakter wprowadzający. Z właściwym kursem
historycznym uczeń miał do czynienia na etapie gimnazjum i w liceum (tu też
zakres treści nauczania uzależniony był od profilu). Nowa reforma spowodowała też ogromny „wydawniczy wysyp” nowych podręczników do historii, prezentujących bardzo różny poziom merytoryczny i dydaktyczny (niestety wiele
podręczników bardzo słabych). W doborze treści nauczania duża odpowiedzialność spadła na nauczyciela, który nie tylko musiał dokonać wyboru programu,
podręcznika i pomocy dydaktycznych, ale również sprawić, by zajęcia były dla
uczniów atrakcyjne. Zmiany polityczne i cywilizacyjne, które zaszły w Polsce
po 1989 r., spowodowały zmianę w mentalności nowego pokolenia. Pokolenie to
nie miało już tego „dreszczyku emocji” w odkrywaniu prawdy historycznej
– białe plamy zostały wypełnione, a z kart podręczników nie trzeba było już
„odcedzać” treści ideologicznych. To z pewnością stało się nowym wyzwaniem
dla nauczycieli, którzy w erze medialnego naporu musieli poszukiwać sposobu
na dotarcie do młodzieży.
Podsumowując dzieje systemów edukacyjnych w Polsce w XX w., można
wyróżnić trzy etapy. Pierwszy obejmuje okres II RP, czas tworzenia jednolitego
systemu szkolnego na ziemiach, które przez ponad wiek znajdowały się pod
zaborami. Drugi – obejmujący lata 1944-1989, czyli okres komunizmu w Polsce, gdy system edukacji miał spełniać rolę służalczą wobec systemu politycz34
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nego, a treści nauczania przesiąknięte były komunistyczną propagandą. Trzeci
– po 1989 r. – okres tworzenia nowego, niezależnego systemu edukacji w nowej
rzeczywistości jednoczącej się Europy.

Litwa
Po I wojnie światowej Litwa stała się niezależnym państwem, a jednym
z warunków rozbudzenia świadomości narodowej jej obywateli było stworzenie
państwowego systemu oświaty. Warunki rozwoju oświaty w owych czasach
były skomplikowane. W latach 1918-1920 trwały walki z bolszewikami i Polakami, większość szkół w czasach I wojny światowej uległo zniszczeniu, brakowało kadry nauczycielskiej i środków finansowych. Pomimo trudności, prace
nad odbudową oświaty rozpoczęły się już w pierwszych dniach niepodległości.
Ministerstwo Oświaty, powołane wraz z pierwszym rządem, 11 XI 1918 r.
rozpoczęło intensywne działania nad stworzeniem nowej sieci szkół i wypracowaniem nowych programów nauczania36.
W 1919 r. stworzono pierwsze projekty Ustawy Oświatowej, które miał
przyjąć zwołany Sejm Założycielski. Tworząc projekty, zwracano uwagę na
doświadczenia Finlandii, Szwajcarii i Niemiec. W 1919 r. zostały uchwalone
tymczasowe regulaminy szkół początkowych i wyższych szkół ogólnokształcących. Sejm Założycielski uchwalił Ustawę Szkoły Początkowej, która weszła
w życie 6 X 1922 r. Ustawa Szkoły Średniej została uchwalona 27 II 1925 r.
W kolejnych latach obie ustawy wielokrotnie zmieniano i uzupełniano. Szczególnie ważne zmiany nastąpiły w 1936 r.
„Tymczasowy regulamin szkół z roku 1919, utworzony przez Ministerstwo
Oświaty” zakładał utworzenie systemu szkół ogólnokształcących (podstawowych, średnich i wyższych) finansowanych zarówno przez Ministerstwo
Oświaty, jak i organizacje społeczne oraz osoby prywatne. Wiele miejsca
poświęcono w nim szkołom podstawowym ze względu na konieczność szybkiej
likwidacji powszechnego analfabetyzmu. Regulamin zawierał podstawowe zasady funkcjonowania tych palcówek.
Szkoły średnie i wyższe były zakładane (lub likwidowane) decyzją ministra
oświaty. Środki na utrzymanie były wydzielane ze skarbu państwa według
kosztorysu Ministerstwa Oświaty. Do 1936 r. funkcjonowały następujące typy
szkół: czteroletnia szkoła początkowa, czteroletnie progimnazjum (inaczej
nazywane szkołą średnią) oraz czteroletnie gimnazjum (nazywane też szkołą
wyższą). Po reformie oświatowej w 1936 r. szkołę początkową przekształcono
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w sześcioklasową. Ponieważ wydłużył się czas nauki w szkole początkowej,
w progimnazjum czas został skrócony do 3 lat, nauka w gimnazjum trwała
4 lata. W ten sposób istniejąca struktura 4+4+4 została zamieniona na
6+3+4. Uczniowie, po ukończeniu sześcioletniej szkoły początkowej, mogli
kontynuować naukę w progimnazjum lub wstąpić do gimnazjum, którego trzy
klasy niższe odpowiadały klasom progimnazjum.
W 1922 r. Sejm Założycielski przyjął ustawę o obowiązkowym nauczaniu
dzieci w wieku 7-14 lat. Faktycznie obowiązkowe nauczanie początkowe zaczęto realizować od 1928 r. W 1931 r. oficjalnie ogłoszono, że obowiązkowe
nauczanie zostało zrealizowane, chociaż w 1940 r. nie objęło ono około 10%
dzieci w wieku szkolnym.
W ciągu dwóch dziesięcioleci niepodległości liczba szkół początkowych
i uczniów klas początkowych stale wzrastała. W 1919 r. na Litwie działało
1 036 szkół początkowych, w których uczyło się 45 540 uczniów. W 1928 r.
liczba szkół wyrosła do 2 386, uczęszczało 124 295 uczniów, a w 1938 r. na
Litwie było 2 599 szkół początkowych i 301 200 uczniów. Większość szkół była
utrzymywana ze środków Ministerstwa Oświaty i samorządów. W państwowych szkołach początkowych nauka była bezpłatna. Funkcjonowały też prywatne szkoły początkowe, zakładane przez różnorodne stowarzyszenia polskie,
np. „Pochodnia”, „Oświata”, a także „Związek Kulturalny Litewskich Niemców” i in.
Treść nauczania w szkole początkowej była ustalona w programach nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo Oświaty. Najwięcej uwagi poświęcono nauce języka ojczystego, historii Litwy oraz arytmetyce.
Istotną rolę w systemie oświaty Litwy międzywojennej spełniały progimnazja i gimnazja. Liczba tych szkół w ciągu dwóch dekad znacznie wrosła, choć
trzeba zaznaczyć, że większość z nich została założona na początku lat 30.
W 1920 r. działało 46 gimnazjów i progimnazjów, spośród których: 30 to szkoły
litewskie, 4 – polskie, 9 – żydowskie, 2 – rosyjskie i 1 niemiecka (w szkołach
mniejszości narodowych nauka odbywała się w językach ojczystych). W tych
szkołach uczyło się 8 243 uczniów. W 1934 r. liczba szkół tego typu wzrosła do
107 (uczyło się 21 604 uczniów). W nich: z litewskim językiem nauczania
– 74 (36 progimnazjów, 38 gimnazjów), w języku hebrajskim i jidysz – 24 (11
progimnazjów i 13 gimnazjów), w języku polskim – 3 (gimnazja), w języku
niemieckim – 3 (2 progimnazja, 1 gimnazjum), w języku rosyjskim – 1 (gimnazjum), w języku łotewskim – 1 (progimnazjum) oraz jedno gimnazjum, w którym
uczono w języku litewskim i polskim. Wszystkie gimnazja i progimnazja
mniejszości narodowych były szkołami prywatnymi. Jednocześnie działały
4 progimnazja i 13 gimnazjów prywatnych z językiem litewskim37.
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Ustawa o oświacie umożliwiała uczniom wybór profilu szkoły. Po III klasie
progimnazjum można było kontynuować naukę na profilu ogólnym (z łaciną)
lub specjalnym (z fizyką lub innym kierunkiem). Na poziomie gimnazjum
Ministerstwo Oświaty określiło następujące profile: gimnazjum z obowiązkową
łaciną, gimnazjum bez łaciny z ukierunkowaniem matematyczno-przyrodniczym, gimnazjum z ukierunkowaniem na nauczanie języków obcych. Profilowanie nauczania w praktyce rozpoczęto w 1924 r. Jednocześnie istniały
specjalne szkoły średnie o wyższym (gimnazjum) i niższym (progimnazjum)
stopniu. Były to tzw. szkoły komercyjne, techniczne, rolnicze, leśne, sztuki,
muzyczne, medyczne, księgowe, maszynopisania. Ważną rolę odgrywały szkoły
rzemieślnicze, które dawały uczniom możliwość zdobycia jednej z osiemnastu
możliwych specjalności. W 1928 r. działały 92 szkoły specjalistyczne, w tym
seminaria nauczycieli i duchowieństwa38.
Bolączką Ministerstwa Oświaty była niedostateczna liczba wykwalifikowanych nauczycieli. W celu powiększenia kadry nauczycielskiej zakładano seminaria nauczycielskie i organizowano krótkotrwałe kursy kwalifikacyjne
(w 1925 r. działało 10 seminariów nauczycielskich, w następnych latach ich
liczba uległa ograniczeniu)39.
Państwo troszczyło się także o oświatę osób dorosłych. Przy szkołach
początkowych zakładano kursy dla dorosłych (w 1921 r. działały 364 kursy,
w których uczestniczyło ponad 10 tys. słuchaczy). Inicjowaniem kursów zajmowały się różnorodne organizacje: „Wiosna”, Związek Młodzieży Litwy,
Związek Młodej Litwy, Związek Strzelców, Izba Rolnicza, Izba Pracy, wojsko.
W 1936 r. w celu ograniczenia analfabetyzmu wśród osób dorosłych rozpoczęto
tworzenie sieci czytelni i bibliotek. Rosło znaczenie uniwersytetów ludowych,
zakładanych przez nauczycieli i organizacje społeczne.
Analfabetyzm został praktycznie zlikwidowany. W 1923 r. niepiśmienność
wśród osób powyżej 10 roku życia wynosiła 32,6%, natomiast w 1940 r. tylko
2%.
Na Litwie działała gęsta sieć przedszkoli. Wiosną 1940 r. było ich 197,
a uczęszczało do nich 6 800 dzieci. Przedszkola utrzymywały osoby prywatne
i różnorodne stowarzyszenia. Od 1936 r. treściami nauczania i wychowania
zajmowało się Ministerstwo Oświaty.
Sytuacja oświaty przedstawiała się nieco inaczej w oderwanym od Niemiec
na konferencji wersalskiej Okręgu Kłajpedzkim, w latach 1919-1923 zarządzanym przez Ligę Narodów, w 1923 r. w wyniku zbrojnej interwencji zaanektowanym przez Litwę. W większości tamtejszych szkół wykładano w języku
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niemieckim (w 1933 r. z 235 państwowych szkół początkowych: 10 było
z litewskim językiem nauczania, 10 z litewsko-niemieckim, 215 z niemieckim
językiem nauczania). Litewskie szkoły były prywatne, utrzymywane przez
Stowarzyszenie Szkół Ziemi Kłajpedzkiej (w 1938 r. stowarzyszenie utrzymywało 54 szkoły początkowe, 1 gimnazjum i 1 progimnazjum). Wiosną 1939 r.,
po zajęciu przez Niemców Kłajpedy, szkoły z językiem litewskim zostały
zamknięte40.
Pomimo trudnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, Republika Litewska
w ciągu 22 lat swojego istnienia stworzyła jednolity system edukacyjny oraz
wypracowała własny model szkoły narodowej.
Po wcieleniu Litwy do Związku Radzieckiego w lipcu 1940 r. rozpoczął się
proces sowietyzacji, który objął również system oświaty. System szkolny na
Litwie zreorganizowano na wzór systemu radzieckiego: nastąpiły zmiany nie
tylko w treści nauczania, ale również nadano im nowe formy. Cały system był
centralnie kierowany z Moskwy41.
Już 1 VII 1940 r. zostali zwolnieni wszyscy nauczyciele religii. Ustawowo
Kościół został oddzielony od państwa, a szkoła od Kościoła. W szkołach
przestały działać organizacje niezwiązane z poglądami prokomunistycznymi.
W sierpniu 1940 r. wszystkie placówki oświatowe i wychowawcze (szkoły
ogólnokształcące, rzemieślnicze, przedszkola) zostały upaństwowione. W nowym systemie wiele uwagi poświęcano ideologicznemu wychowaniu uczniów
w celu rozbudzenia świadomości o wyższości i zaletach nowego ustroju. Dlatego
zrezygnowano z dotychczasowych podręczników i innych pomocy naukowych.
W szkołach średnich została wprowadzona historia Związku Radzieckiego
i nauczanie konstytucji ZSRR; we wszystkich szkołach wprowadzono naukę
języka rosyjskiego, częściowo zmieniono programy nauk przyrodniczych i ścisłych. Powszechnie zakładano organizacje pionierów oraz „kąciki Lenina”.
Ważnym celem nowych władz była ideologizacja kadry nauczającej. Przeprowadzono czystkę wśród kadry pedagogicznej, wielu nauczycieli wywieziono
na zesłanie. Ci, którzy pozostali, musieli podporządkować się wytycznym nowej
władzy. Sowietyzację systemu oświaty zatrzymała agresja Niemiec na ZSRR
w czerwcu 1941 r. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 wrócono
do wielu przedmiotów wykładanych w niepodległej Republice Litewskiej. Po
zakończeniu II wojny światowej i ponownym zajęciu Litwy przez ZSRR rozpoczął się drugi etap radzieckiej reformy systemu nauczania42.
W pierwszych latach powojennych na Litwie wprowadzono trzystopniowy
system edukacyjny, składający się ze szkoły początkowej (4 klasy), progimnaz40
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jum (4 klasy) i gimnazjum (4 klasy). W 1946 r. została rozszerzona sieć szkół
początkowych; zakładano też nowe gimnazja i progimnazja. Ogółem w 1949 r.
działało 3 241 szkół początkowych, 242 progimnazja i 131 gimnazjów.
W celu kształcenia pracującej młodzieży zakładano szkoły wieczorowe,
które działały przy progimnazjach i gimnazjach. W roku szkolnym 1948/1949
funkcjonowało 8 progimnazjów i gimnazjów dla młodzieży robotniczej, 18
gimnazjów i progimnazjów dla młodzieży wiejskiej, 54 progimnazja i gimnazja
dla osób dorosłych.
Nowy etap rozwoju oświaty zapoczątkował rok 1949. Została wówczas
przyjęta rezolucja o obowiązkowym powszechnym nauczaniu siedmioletnim
lub jedenastoletnim nauczaniu ogólnokształcącym. Od roku szkolnego
1949/1950 progimnazja i gimnazja zostały przekształcone w siedmioletnie
szkoły podstawowe i czteroletnie szkoły średnie. W ten sposób struktura szkół
na Litwie została ujednolicona z systemem oświaty ZSRR. Trzeba zauważyć, że
dużym osiągnięciem było to, że nauczanie średnie na Litwie trwało 11 lat,
podczas gdy w całym ZSRR tylko 10 lat. Treść nauczania też została dostosowana do ideologii komunistycznej i wymagań radzieckiej pedagogiki.
Najważniejszym zadaniem było wszczepianie nowym pokoleniom materialistycznego światopoglądu i wychowanie wszechstronnie wykształconych, aktywnych i świadomych twórców komunistycznej społeczności. W tym celu zostały
opracowane nowe programy nauczania, podręczniki i inne pomoce naukowe43.
Kolejny etap radzieckiej oświaty na Litwie rozpoczął się w 1959 r. W celu
realizacji ustawy Najwyższej Rady ZSRR z 24 XII 1958 r. „W sprawie rozwoju
oświaty ludowej ZSRR” zmieniona została struktura szkół ogólnokształcących.
Obowiązkowe nauczanie siedmioletnie zostało zmienione na obowiązkowe
nauczanie ośmioletnie. Reorganizację szkół siedmioletnich w ośmioletnie zakończono w 1962 r. W roku szkolnym 1963/1964 na Litwie działało 919 szkół
ośmioletnich, do których uczęszczało 134 tys. uczniów.
Sporo uwagi poświęcano wychowaniu „klasy robotniczej”, starano się
wciągnąć uczniów w wykonywanie społecznie pożytecznej pracy. Wprowadzano nowe przedmioty, zwiększono liczbę zajęć praktycznych i laboratoryjnych.
Stopniowo wdrażano tzw. nauczanie produkcyjne. Część uczniów klas jedenastych musiała pracować w fabrykach, kołchozach, wszędzie tam, gdzie można
było wyrobić odpowiednie nawyki do pracy.
W 1971 r. struktura szkół została ponownie zmieniona: w szkołach początkowych czas nauki skrócił się do 3 lat. Klasa IV została włączona do szkoły
podstawowej pięcioletniej i średniej trwającej 3 lata. W 1984 r. w wyniku
reformy w Związku Radzieckim nauka wydłużyła się o rok, dlatego od 1986 r.
w szkołach średnich na Litwie naukę wydłużono do 12 lat, a w szkołach
43
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z rosyjskim językiem nauczania do 11 lat. W szkołach początkowych ponownie
nauka trwała 4 lata. Po ukończeniu pierwszego etapu nauczania uczeń mógł
kontynuować naukę w klasie V szkoły podstawowej dziewięcioletniej (ośmioletnie szkoły reorganizowane w dziewięcioletnie) lub w klasie V szkoły średniej.
Działały też szkoły średnie dla warstwy robotniczej – szkoły zawodowe
(w 1985 r. było ich 97, naukę pobierało 97 tys. uczniów) oraz technika,
przygotowujące do wykonywania konkretnego zawodu. Uczniowie po ukończeniu szkoły średniej, zawodowej średniej lub technikum mogli kontynuować
naukę na wyższej uczelni. Standardy nauczania w systemie radzieckiej oświaty
na Litwie uległy obniżeniu w porównaniu z okresem międzywojennym. Ujednolicenie nauczania w szkołach w całym bloku wschodnim służyło przede
wszystkim wychowaniu obywatela uległego władzy, przesiąkniętego komunistyczną ideologią i bezrefleksyjnie poddającego się odgórnym dyrektywom.
Kolejne zmiany przyniosła pierestrojka, która rozpoczęła okres odwilży,
również w systemie litewskiej oświaty. Republiki uzyskały większą niezależność, zaczął wówczas kiełkować nowy model edukacyjny, oparty na kulturze
narodowej44. Reorganizacja oświaty na Litwie rozpoczęła się 1988 r. Dopiero
w niepodległej Litwie w roku 1991 przyjęto ustawę o oświacie Republiki
Litewskiej i ogłoszono nowy program reform. W 1992 r. wypracowano Koncepcję Oświaty Litwy, która projektowała całą strukturę systemu oświaty
(szkolnictwo ogólne i zawodowe, szkolnictwo wyższe i oświatę dorosłych,
kształcenie zawodowe nauczycieli, składowe procesu wychowania)45. Dopiero
w 1997 r. zostały ustalone Ogólne Programy Nauczania i Państwowe Standardy Osiągnięć. Stopniowo zmieniano treści nauczania. Powstała nowa
struktura edukacji: czteroletnie nauczanie początkowe, czteroletnie nauczanie podstawowe na poziomie niższym, dwuletnie nauczanie podstawowe na
poziomie wyższym (10 klas szkoły podstawowej) i dwuletnia szkoła ogólnokształcąca: 4+(4+2)+246. W procesie nauczania zastosowano integracyjny
i koncentryczny układ treści, metody pasywne zastąpiono metodami heurystycznymi47.
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Education. Lithuania, OECD 2002.
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Pomimo pozytywnych zjawisk, jakie miały miejsce w litewskiej oświacie po
odzyskaniu niepodległości, ciągle spore kontrowersje, zwłaszcza w ostatnich
latach, budzą kwestie stanu szkolnictwa mniejszości narodowych.

Niemcy
Jeśli istnieje cecha, która od początku XX w. po dzień dzisiejszy najlepiej
charakteryzuje system oświaty w Niemczech, to jest nią silne rozczłonkowanie
i różnorodność, które wynikają po pierwsze z szerokiej oferty szkół średnich,
a po drugie z wybitnie federalnej struktury państwa, umożliwiającej każdemu
krajowi związkowemu (Land) realizowanie własnych koncepcji w dziedzinie
polityki kultury i oświaty.
W pierwszej połowie XX w. podstawę systemu szkolnego stanowiła szkoła
ludowa (Volksschule). Uczęszczanie na lekcje było obowiązkowe, większość
dzieci kończyła naukę po ukończeniu klasy VIII. Istniała również możliwość
zmiany szkoły po ukończeniu IV klasy i wybór albo szkoły realnej (Realschule,
zwana w niektórych regionach Mittelschule), po której następowały wyższa
szkoła realna (Oberrealschule) i liceum realne (Realgymnasium), albo liceum
(szkoła średnia ogólnokształcąca, Gymnasium) o profilu humanistycznym
(klasycznym) lub ukierunkowanym na języki nowożytne. Dziewczynki uczęszczały po ukończeniu szkoły ludowej do wyższych szkół dla dziewcząt (Höhere
Mädchenschule), nazywanych w zależności od regionu „liceami dla dziewcząt”
lub „liceami”.
Lekcje historii i geografii odbywały się we wszystkich przytoczonych typach
szkół. W nauczaniu historii podążano w odniesieniu do treści edukacyjnych za
historyzmem i pojmowaniem historii ukształtowanym w XIX w. zasadniczo
przez Leopolda von Ranke, Johanna Gustava Droysena i Wilhelma Diltheya,
według których każda epoka czy wydarzenie historyczne pozostaje „w bezpośrednim stosunku z Bogiem”, wobec czego należy przedstawiać ją jako zrozumiałą samą w sobie48. W konsekwencji jednak prowadziło to nie do „obiektywnego”, lecz o wiele bardziej do indywidualistycznego sposobu postrzegania
historii. Historyzm bowiem odrzucał, w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych i społecznych, kierowane założeniami teoretycznymi zajmowanie się
strukturami i procesami i folgował sobie w to miejsce w „rozumiejących”
interpretacjach „wielkich tendencji intelektualnych”49 danego okresu, do których należały w oparciu o horyzont myślenia XIX i pierwszej połowy XX w.
48
L. Ranke, Über die Epochen der neueren Geschichte. Vorträge, dem Könige Maximilian II. von Bayern im Herbst 1854 zu Berchtesgaden gehalten, red. A. Dove, wyd. 5,
Leipzig 1899, s. 17.
49
Ibidem, s. 16.
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przede wszystkim światopoglądy, państwa narodowe i decyzje mężów stanu.
W ten sposób otwierało się szerokie pole do działania dla motywowanych
politycznie interpretacji historii.
W niższych klasach licealnych oraz w szkołach ludowych i realnych na
lekcji historii przyjął się model dydaktyczny odznaczający się sugestywnym,
emocjonalnym językiem, włączeniem elementów fikcyjnych i pominięciem
danych bibliograficznych50. Podstawowym środkiem nauczania historii
był poza podręcznikiem wykład nauczyciela. Stanowiąca istotę historyzmu
praca ze źródłami znajdowała zastosowanie jedynie w średnich i wyższych
klasach liceum. Dopiero licea republiki weimarskiej dysponowały własnymi
podręcznikami z materiałami źródłowymi oraz własnymi zeszytami ćwiczeń51.
W gestii ministerstw edukacji poszczególnych krajów związkowych, jak
Prusy czy Bawaria, leżało wydawanie własnych podstaw programowych oraz
dopuszczanie podręczników szkolnych do użytku. Dlatego też podręczniki
niemieckie niekiedy odmiennie oceniały zwłaszcza historię regionu, wyznań
lub dynastii. Były jednak wśród nich i takie, które znajdowały zastosowanie
w całych Niemczech. Publikacja podręczników leżała w kompetencji przedsiębiorstw prywatnych, w wyniku czego nauczyciele mieli do dyspozycji szereg
różniących się między sobą podręczników.
Nauka geografii w szkole była w Niemczech długo jednoznaczna z nauką
geografii regionalnej. Uczniowie mieli poznawać krajobrazy i kraje w ich
indywidualnej postaci w ramach kręgów tematycznych, jak np. mała ojczyzna,
Niemcy jako ojczyzna, Europa i świat pozaeuropejski. Jako przewodnik służył
tzw. schemat krajoznawczy propagowany w znacznej mierze przez Alfreda
Hettnera i stosowany także w geografii jako dyscyplinie naukowej. Najpierw
omawiano położenie i kształt danego kraju lub krajobrazu, następnie geologię
oraz formy rzeźby terenu, klimat, wody, roślinność, świat zwierzęcy, zaludnienie, osadnictwo, gospodarkę, komunikację, a wreszcie kwestie językowe,
stosunki religijne i państwowe. W okresie międzywojennym jako alternatywa
pojawił się opracowany przez Roberta Spethmanna projekt „dynamicznej
geografii regionalnej”, która wyodrębniała pojedynczy czynnik geograficzny,
np. klimat lub roślinność, uznany za cechę dominującą danego krajobrazu lub
kraju52. Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie stykali się na lekcji z faktograficzną
50
U.A.J. Becher, Schulbuch, [w:] Handbuch Medien im Geschichtsunterricht, red.
H.-J. Pandel, G. Schneider, Schwalbach/Ts. 2010, s. 45-68, tutaj s. 50.
51
U. Becher, Schulen, [w:] Aufriß der Historischen Wissenschaften, cz. 6: Institutionen, red. M. Maurer, Stuttgart 2002, s. 141-143; eadem, Schulbuch..., s. 50.
52
A. Borsdorf, Geographisch denken und wissenschaftlich arbeiten. Eine Einführung
in die Geographie und in Studientechniken, Gotha-Stuttgart 1999, s. 57-59; H. Köck,
D. Stonjek, Geschichtlicher Abriss, Köln 2005, s. 13.
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geografią regionalną, która wymagała uczenia się faktów „na pamięć”, a nie
przez zrozumienie.
W nauczaniu geografii podręcznik nie odgrywał tak znaczącej roli, jak
w przypadku historii. Na lekcjach używano mediów, takich jak atlasy, mapy
ścienne, slajdy, modele przestrzenne kuli ziemskiej i przekrojów geologicznych,
ale też organizowano zwiedzanie i wycieczki w najbliższą okolicę. Procedura
wydawania podstaw programowych i dopuszczania podręczników do użytku,
tak jak w przypadku historii, była w kompetencji ministerstw oświaty i wychowania poszczególnych krajów związkowych, podczas gdy edycja podręczników organizowana była w sektorze prywatnym.
Gdy narodowi socjaliści w 1933 r. przejmowali ster władzy, nie mieli jeszcze
gotowej koncepcji polityki oświatowej53. Stąd też pod względem struktury
szkolnej można odnotować jedynie niewielkie zmiany: zachowano zarówno
tradycyjny, zhierarchizowany i wieloczłonowy system oświaty, jak i jego federalny układ wraz z organizacją wydawnictw szkolnych w sektorze prywatnym.
Tymczasem najbardziej widoczne zmiany – już na przełomie 1933 i 1934 r.
– miały charakter personalny: zwolniono z pracy nauczycieli pochodzenia
żydowskiego oraz tych o niepożądanym profilu politycznym; także dyrektorów
i urzędników szkolnych usuwano, degradowano, przenoszono na inne placówki
bądź przedwcześnie wysyłano na emeryturę. Nie trzeba było długo czekać, by
represje na tle rasistowskim dotknęły także żydowskich uczniów54.
Próby wywierania wpływu ze strony narodowosocjalistycznego reżimu na
konkretne treści nauczania również miały dość różnorodny charakter. Szczególnie silnym regulacjom poddany był przedmiot historii, który uznano za
szczególnie ważny ze względów ideologicznych. Pojawiły się tu więc takie
zagadnienia, jak prehistoria Niemiec i historia niemieckiego osadnictwa w Europie czy też motywowane politycznie rozrachunki z teoriami socjalizmu,
liberalizmu oraz z okresem republiki weimarskiej55. W przedmiocie geografii,
obok tradycyjnie już obecnego determinizmu środowiskowego, szczególnie
eksponowane miejsce zajęły zagadnienia z zakresu geopolityki. Poprzez odpowiednie wyeksponowanie coraz częściej obrazowanych statystyk, diagramów
czy map historycznych wielu ideologicznie motywowanym twierdzeniom, które
znalazły się wówczas w podręcznikach, nadawano pozoru naukowości. Jednak

53
B. Zymek, Schulen, [w:] Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, t. 5: 1918-1945: Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur, red. D. Langewiesche, H.-E. Tenorth, München 1989, s. 190.
54
Ibidem, s. 192, 199-200; A.C. Nagel, Hitlers Bildungsreformer. Das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 1934-1945, Frankfurt/Main 2012,
s. 80-90, 168-205.
55
Więcej na ten temat por.: H. Gies, Geschichtsunterricht unter der Diktatur Hitlers,
Koln-Weimar-Wien 1992, w szczególności s. 25-75.
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sporo nowych pojęć, regulacji językowych oraz interpretacji dotarło do szkół
dopiero wraz z ukazaniem się na przełomie 1938 i 1939 r. nowej generacji
podręczników. Przed tą datą bowiem nadal obowiązywały nieco zmienione
wydania podręczników szkolnych wydanych jeszcze w okresie republiki weimarskiej. Dla ogólnego bilansu niemieckiego systemu oświaty w latach 1933-1945
ważne jest dostrzeżenie faktu, iż istotna część realizowanych przez reżim
koncepcji wychowawczych przypadała na obszary edukacji pozaszkolnej: zajmowały się tym takie organizacje, jak Hitler-Jugend (HJ) oraz Bund Deutscher Mädel (BDM – Związek Niemieckich Dziewcząt), dalej Deutsche Arbeitsfront (DAF – Niemiecki Front Pracy) czy też własne szkoły, w których kształcono przyszłe „elity” NSDAP oraz SS, kładąc szczególny nacisk na
indoktrynację światopoglądową dzieci oraz młodzieży uczącej się i pracującej.
W początkowych latach Republiki Federalnej Niemiec charakterystyczne
dla kształtowania systemu oświaty były starania zmierzające do przezwyciężenia totalitarnych doświadczeń związanych z narodowym socjalizmem. Jednak
związane z tym różne pomysły oraz podjęte na tym polu kroki często miały
charakter połowiczny, nierzadko były ze sobą dość sprzeczne. Szczególnie
preferowano nawiązanie do tych tradycji, które uważano za „nieobciążone”
historycznym balastem. I tak, bez większych zmian zachowano wieloczłonowy
system oświaty, zdecydowano się także na kontynuowanie sprawdzonej współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami ds. oświaty a znajdującymi się
w prywatnych rękach wydawnictwami w zakresie publikacji podręczników
oraz procedur związanych z ich dopuszczeniem do obiegu szkolnego. Wzmocnieniu uległo natomiast zróżnicowanie struktury systemu oświaty na szczeblu
federalnym, w wyniku którego każdy kraj związkowy mógł w sposób autonomiczny kształtować własną politykę edukacyjną. W ten sposób zachowano
zróżnicowanie systemu oświaty pod względem wyznaniowym, które cechowało
zwłaszcza szkoły podstawowe. Szczególnie dużą atrakcyjnością pod względem
ideowym cieszyło się formowanie systemu szkolnego w oparciu o XIX-wieczne
ideały humanistyczne, przy czym stopniowo do głosu dochodziły także wpływy
edukacji progresywistycznej z okresu republiki weimarskiej oraz programu
reeducation realizowanego przez Aliantów w powojennych Niemczech56.
Ślady wspomnianych powyżej tendencji i wpływów dają się odnaleźć w dydaktycznych założeniach i treściach podręczników do historii i geografii, choć
w bardzo różnym stopniu. Przykładowo: podczas gdy w omówieniach dotyczących Europy Zachodniej dominują takie zagadnienia, jak demokracja, Europa
czy też wspólne chrześcijańskie dziedzictwo historyczne, to spojrzenie na
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C. Führ, C.-L. Furck, München 1998, s. 4, 6-12.
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Europę Środkową i Wschodnią wciąż cechuje wiele interpretacji i poglądów
znanych z okresu międzywojennego.
Na tle charakterystycznego dla Republiki Federalnej zjawiska polegającego
na kontynuowaniu wzorów z przeszłości, a zarazem próbach kształtowania
nowego systemu szkolnego, oświatę NRD cechowały zdecydowanie bardziej
radykalne zmiany systemowe. Za spełniającą idealne wymogi uchodziła szkoła
powszechna (Einheitsschule), która do 1959 r. realizowana była w formie
ośmioklasowej szkoły podstawowej, a potem jako dziesięcioklasowa tzw. politechniczna szkoła średnia (Polytechnische Oberschule, POS). Maturę kończyła
tylko niewielka liczba uczniów w obejmującej roczniki XI i XII rozszerzonej
szkole średniej (Erweiterte Oberschule, EOS)57. W metodyce i dydaktyce nauczania historii stosowano materializm historyczny, a epoki i struktury oceniano,
inaczej niż w historyzmie, według kryterium postępu lub zacofania. Przedmiot
geografii łączył w sobie klasyczną geografię regionalną z ukierunkowaną na
nauki przyrodnicze geografią fizyczną oraz marksistowsko-leninowską geografią
ekonomiczną58. W każdym z tych przedmiotów był w użyciu jeden obowiązujący
podręcznik, tzw. podręcznik ujednolicony (Einheitsschulbuch).
W latach 60. XX w. w szkolnictwie RFN nastąpiły daleko idące reformy59.
Wypracowane na konferencji ministrów kultury i oświaty poszczególnych
krajów związkowych i podpisane w Hamburgu z 1964 r. przez ich premierów
porozumienie regulowało strukturę organizacyjną szkół. Szkołę ludową zastąpiła szkoła podstawowa (Grundschule), która kończyła się po klasie IV
(wyjątek stanowił Berlin Zachodni, gdzie szkoły podstawowe obejmowały sześć
klas). Następnie przechodzono do szkoły ponadpodstawowej.
Nowo utworzona szkoła główna (Hauptschule; szkoła ponadpodstawowa
z nauką zawodu), kończąca się po klasie IX, przejęła spuściznę wyższych klas
dawnej szkoły ludowej. Jeszcze w latach 70. i 80. szkoły podstawowe i główne
mieściły się często w bliskim sąsiedztwie, a kształcenie nauczycieli do szkół
podstawowych i głównych odbywało się wspólnie. W sięgających klasy X szkołach realnych oraz liceach, które wraz z ukończeniem klasy XIII umożliwiały
maturę i podjęcie studiów, nie zmieniło się w wyniku porozumienia w Hamburgu poza ujednoliceniem ich nazw prawie nic.
57
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Jednakże w kolejnych latach jedna inicjatywa reformy edukacyjnej w sposób szczególny dotknęła szkołę realną i liceum, a było nią wprowadzenie szkoły
zintegrowanej (Gesamtschule). W planowanej jako alternatywa dla wieloczłonowego systemu szkolnictwa szkole zintegrowanej różnicowanie się dróg
kształcenia i poziomów nauczania miało odbywać się pod dachem jednej i tej
samej szkoły. Zamiar uczynienia ze szkoły zintegrowanej jedynego typu szkoły
w całej Republice Federalnej Niemiec wywołał na początku gorącą dyskusję
polityczną, ale nie został urzeczywistniony. W wielu krajach związkowych
szkoła zintegrowana zajęła miejsce obok liceum, szkoły realnej i szkoły głównej
jako czwarta opcja do wyboru. Efektem tego nowego wyzwania było kilka
zmian w wewnętrznej strukturze pozostałych szkół średnich, z których najważniejszą był z pewnością wprowadzony w 1972 r. nowy wyższy poziom
licealny (gymnasiale Oberstufe), z charakterystyczną dlań strukturą kursów
fakultatywnych zbliżoną do uniwersyteckiej.
Patrząc z perspektywy czasu, należy stwierdzić, że jakikolwiek ewentualny niepokój o miejsce liceum w zachodnioniemieckim systemie oświaty był
bezpodstawny. Cieszące się jako typ szkoły bezsprzecznie największym uznaniem w społeczeństwie, liceum przyciągało z biegiem czasu coraz więcej
uczniów. W rezultacie licznie powstawały nowe budynki szkolne, które ze
swej strony wpływały na zmianę charakteru i środowiska liceów. Dawniej
spotykano szkoły o bogatej, długoletniej tradycji z siedzibą w doniosłym
budynku dużego miasta, obecnie natomiast natrafiano coraz częściej na
nowe, funkcjonalne placówki w nowych osiedlach wielkomiejskich, małych
miastach lub, obok innych typów szkół, w zespołach szkół na obszarach
wiejskich. Obserwowany dziś w niektórych miastach niemieckich wzrost
liczby licealistów tego samego rocznika o ponad 50% jest niewątpliwie wynikiem bezprzykładnego sukcesu tego typu szkoły. Natomiast w innych szkołach średnich obserwuje się w ostatnich latach tendencję ogniskującą. Szkoły
główne i realne oraz częściowo zintegrowane są łączone ze sobą pod nowymi
nazwami – szkoła dzielnicowa, szkoła średniego stopnia czy szkoła regionalna
– w zależności od kraju związkowego.
Za ważny katalizator dla wielu zmian w strukturze szkolnictwa w byłym
dziesięcioleciu należy uznać zainicjowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) międzynarodowe badania porównawcze (test
PISA), których wyniki przedstawiono w 2001 r., atestując w nich szkołom
Republiki Federalnej Niemiec dość przeciętne postępy w nauce. Sytuacja
w liceum zmieniła się w wyniku zjednoczenia Niemiec. Pomimo przejęcia
wieloczłonowego systemu szkolnictwa Republiki Federalnej Niemiec od 1990
r., nowe kraje związkowe obstawały przy zachowaniu matury po ukończeniu
XII klasy. Po 2000 r. skrócony czas nauki został przejęty również przez
zachodnioniemieckie kraje związkowe.
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Zmiany te nie pozostały bez śladu także w nauczaniu historii i geografii.
Przedmioty te były teraz częściej nauczane w formie „zintegrowanej” i tworzyły w połączeniu z wiadomościami z dziedziny polityki, gospodarki i społeczeństwa przedmiot o nazwie wiedza o społeczeństwie. Lata 60. stały się świadkiem
nowego paradygmatu w dyscyplinie historycznej: przejścia od historyzmu
i historii politycznej w kierunku nastawionych na struktury i poznanie „historycznych nauk społecznych”. Specyficznie dydaktyczno-historyczną inicjatywą
reformy był postulat wieloperspektywiczności, czyli analizy procesu lub wydarzenia historycznego z różnych, a nawet sprzecznych punktów widzenia.
W odniesieniu do geografii dało się zaobserwować, zgodnie zresztą z apelem
zjazdu geografów w Kilonii w 1969 r. o większą świadomość teoretyczną
i metodyczną, radykalne odejście od posługującej się encyklopedycznymi syntezami geografii regionalnej. Jej miejsce zajęła nastawiona na analizę geografia
ogólna zajmująca się badaniem wybranych czynników geograficznych i struktur przestrzennych60. Szczególne zainteresowanie wzbudziły subdyscypliny
„geografia ekonomiczna” i „geografia społeczna”, zajmujące się funkcjonalnym
podziałem na regiony gospodarcze oraz działalnością człowieka wraz z jej
konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi w przestrzeni, np. mieszkanie,
praca, zaopatrzenie, nauka i odpoczynek.
W latach 80. i 90. XX w. nauczanie historii i geografii poszło ponownie
w innym kierunku, przestając koncentrować się na naukach społecznych.
W dyscyplinie historycznej nastąpił zwrot ku historii kultury i historii codzienności, podczas gdy w geografii zajmowano się coraz częściej zagadnieniami
fizyczno-geograficznymi i geoekologicznymi, na które wywierały wpływ ówczesne debaty na temat ochrony środowiska, zmian klimatu i zasobów naturalnych. Obecnie największe wyzwanie merytoryczne stanowią dyskutowane
w historii i geografii procesy migracyjne w Republice Federalnej Niemiec wraz
z ich demograficznymi i (historyczno-)kulturowymi następstwami61.
Podręczniki dopasowały się do nowo zdobytej wiedzy dydaktycznej nie
tylko pod względem merytorycznym, ale i formalnym. Odstąpiły one od
„klasycznych” tekstów podręcznikowych i włączyły obszerniejsze części źródłowe i ćwiczeniowe wzbogacone źródłami, mapami, ilustracjami i statystykami62.
Organizowany nadal przez sektor prywatny sposób wydawania podręczników
szkolnych oraz ich zatwierdzanie przez ministerstwa na szczeblu poszczególnych krajów związkowych pozostały bez zmian.
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Rosja
Rosyjski system edukacji od początku XX w. cechują liczne przełomy
i nieoczekiwane zmiany kursu. W porównaniu z Europą cesarstwo rosyjskie
uchodziło zazwyczaj za niechlubny przykład odznaczającego się silną nierównością społeczną systemu szkolnictwa oraz kraj o wysokim wskaźniku analfabetyzmu. W pierwszych latach po rewolucji 1905 r. wyszło jednakże ze strony
polityki oświatowej kilka impulsów reform. Dążąc do wprowadzenia powszechnego obowiązku szkolnego, Duma uchwaliła w 1908 r. ustawę, która powierzała jego realizację miejscowym organom samorządowym (ros. zemstva, pol.
ziemstwa). Rzeczywiście widoczny rozkwit przeżywały w kolejnych latach
prowadzone przez ziemstwa publiczne szkoły podstawowe; w 1915 r. zostało
nimi objętych około 51% wszystkich dzieci w wieku 8-11 lat63.
W praktyce jednak uczęszczanie do szkoły odbiegało znacznie od norm
i danych statystycznych i to nie tylko w peryferyjnych regionach wiejskich
Rosji. Dlatego też wzmożone zwalczanie analfabetyzmu stanowiło główną
obietnicę bolszewików w dziedzinie polityki oświatowej po przewrocie październikowym w 1917 r. Ludowy Komisariat Oświaty (Narkompros) oplótł cały
kraj siecią kursów czytania i pisania, zwracając się tu szczególnie do dorosłych.
Dzieci i młodzież zostały objęte wprowadzonym w 1923 r. czteroletnim obowiązkiem szkolnym. Podobnie jak w Rosji carskiej, wdrażanie tych planów w życie
napotykało na trudności64.
Charakterystyczny dla systemu szkolnictwa radzieckiego był nie tylko
wymiar organizacyjny, ale o wiele bardziej jego kształt merytoryczny. Już
w 1918 r. powstała jednolita dziewięcioletnia „szkoła pracy”, która zastąpiła
dotychczasowe typy szkół, takie jak szkoła podstawowa lub liceum. Przełom
ten motywowany był dwojako. Po pierwsze chodziło o to, aby wykształcić dla
planowanego procesu uprzemysłowienia wykwalifikowaną i szczególnie doświadczoną pod względem technicznym siłę roboczą. Po drugie przez rozgromienie „szkoły mieszczańskiej” miała zostać utorowana droga dla awangardowego ideału wczesnych rządów radzieckich – wychowania „nowego człowieka”. Szkoła pracy nawiązywała tu również do postulatów międzynarodowej
edukacji progresywistycznej65.
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Wielokrotnie propagowane odejście od dominującej w liceach caratu humanistycznej „wiedzy książkowej” przyniosło ze sobą poważne skutki w nauczaniu historii. W latach 20. XX w. samodzielne nauczanie przedmiotu nie
znajdowało zastosowania, uczniowie otrzymywali lekcje w ramach wiedzy
o społeczeństwie (obščestvovedenie)66.
Z początkiem ery stalinowskiej, w latach 30., nastąpiła nieoczekiwana
zmiana kursu w polityce edukacyjnej. Jednolitą szkołę pracy znów zastąpił
podzielony na etapy system z czteroletnią szkołą podstawową, siedmioletnią
„niepełną” szkołą ogólnokształcącą i dziesięcioletnią szkołą ogólnokształcącą.
Zamiast metod edukacji progresywistycznej, zajęcia w szkole cechowały dyscyplina i posłuszeństwo67.
Powrót do tradycyjnych typów szkół przyniósł wszakże również ponowne
wprowadzenie lekcji historii oraz dopuszczenie pierwszych opracowanych całkowicie w duchu marksistowsko-leninowskim podręczników68. Nauczanie historii następowało według wytycznych materializmu historycznego z jego podziałem na klasy, począwszy od społeczeństwa stanowego i posiadaczy niewolników, poprzez feudalizm i kapitalistyczne społeczeństwo klasowe aż po
socjalizm. Lekcje historii i podręczniki do nauczania historii były podzielone na
„historię ogólną” oraz „historię Związku Radzieckiego”, przy czym Związek
Radziecki stanowił uniwersalny punkt odniesienia jako imperium, absorbujący
zarówno historię średniowiecznej Rusi, jak i nierosyjskich grup etnicznych
i narodów, np. Litwinów, Ukraińców czy Gruzinów.
Geografia socjalistyczna ukierunkowana była na kształcenie w zakresie
nauk ścisłych i ekonomicznych. Chodziło w niej o wykorzystanie zasobów
naturalnych i o przewidywalność postępu przemysłowego. Według światopoglądu materialistycznego człowiek był nie wytworem środowiska naturalnego,
lecz jego twórcą. Materiał do nauki podzielony był jednak tradycyjnie w sposób
syntetyczno-krajoznawczy69.
Podręczniki wydawane były w państwowych wydawnictwach pedagogicznych i podlegały ministerialnej kontroli i dopuszczaniu do druku. W przeciwieństwie do rozpowszechnionego poglądu „podręczniki ujednolicone” w wąskim tego słowa znaczeniu nie istniały, do wyboru były z reguły dwa lub trzy
opracowania różnych wydawców i kolektywów autorskich. Opracowania opie66
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rały się na tych samych głównych zasadach ideologiczno-światopoglądowych,
w szczegółach mogły jednak w sposób nieco odmienny kłaść nacisk na różne
treści.
Historia i geografia mogły wzmocnić swoją pozycję w szkole w takim
stopniu, w jakim radziecka polityka oświatowa przewidywała przedłużenie
powszechnego obowiązku szkolnego. W 1949 r. został on przedłużony na
siedem lat, a w 1958 r. na osiem. Za przestarzałe modele uchodziły czteroletnia
szkoła podstawowa i siedmioletnia szkoła ogólnokształcąca. Podczas ery Nikity
Chruszczowa nastąpił jednak w dziedzinie kształcenia politechnicznego powrót
do lat 20. Model szkoły pracy stał się znów aktualny, ale towarzyszył mu tym
razem mniejszy entuzjazm dla wychowania „nowego człowieka”, za to dążono
do wniesienia nowego rozmachu w plany unowocześniania gospodarki po II
wojnie światowej oraz do większego zachęcania dzieci robotników i chłopów do
studiów wyższych70.
Eksperyment ze szkołą pracy i kształceniem politechnicznym stracił na
aktualności już na początku rządów Leonida Breżniewa. Lata 60. i 70. były
świadkiem nie tylko ukierunkowania na „klasyczne” zasoby wiedzy i ponownego przedłużenia obowiązku szkolnego do lat dziesięciu, lecz także nowych
treści. W takich przedmiotach jak historia czy geografia więcej uwagi poświęcano teraz poszczególnym republikom radzieckim, obwodom autonomicznym czy regionom; wydano nawet odrębne podręczniki do nauczania o regionie, które rzecz jasna nie podważały imperialnej integralności Związku Radzieckiego.
W czasach pierestrojki w latach 80. coraz głośniejsze stały się głosy pryncypialnej krytyki pod adresem dotychczasowej oświaty radzieckiej. Rozpoczęte
po państwowym przekształceniu Rosji po 1991 r. reformy stawiały sobie za cel
wychowanie demokratyczne i społeczno-obywatelskie i obejmowały również
elementy gospodarczo-rynkowe, jakim było np. dopuszczenie szkół prywatnych71. Jednakże w wyniku problemów związanych z praktyczną realizacją
oraz zmienionej koniunktury politycznej wiele inicjatyw w dziedzinie edukacji
wczesnych lat 90. spełzło na niczym.
Otwartą kwestię stanowił czas trwania obowiązku szkolnego, którą rozwiązano w 2007 r. ustaleniem go na okres jedenastu lat. Wynikł z tego nowy
podział ogólnokształcącej szkoły średniej, która jak w czasach rządów radzieckich sprawuje funkcję szkoły ogólnej od momentu rozpoczęcia nauki aż do
70
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upoważniającego do zawodu lub studiów ukończenia szkoły. Pierwsze cztery
klasy tworzą poziom prymarny, a roczniki V do IX właściwy poziom sekundarny, podczas gdy dla klas X-XI wypracowane zostały koncepty profilowanego
wyższego poziomu licealnego72.
Więcej jeszcze niż o strukturze szkolnictwa dyskutowano w ostatnich
dwóch dziesięcioleciach o wytycznych i treściach dydaktycznych pojedynczych
przedmiotów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły tu przemiany w dydaktyce historii. Lata 90. były z jednej strony okresem nowych konceptów metodycznych: historia kultury, historia życia codziennego, historia Rosji jako państwa wieloetnicznego i krytyczna historia najnowsza, która zmierzała przede
wszystkim do rozliczenia się z rządami stalinowskiego terroru. Z drugiej strony
zaznaczał się już wtedy dysonans pomiędzy postulatami o samodzielne myślenie historyczno-krytyczne a potrzebą przekazywania wartości „patriotycznych”73. Ta polaryzacja wzrosła jeszcze po 2000 r., przy czym autorzy podręczników, którzy popierali liberalizację i wieloaspektowość obrazów przeszłości,
mieli coraz większe problemy w stawianiu czoła zwolennikom stanowisk
zdecydowanie narodowych74.
Od 1991 r. publikacja podręczników leży w kompetencji podmiotów prywatnych, a nauczyciele mają swobodę w wyborze podręczników. Opracowania
uatrakcyjniono formalnie poprzez włączenie do nich map i rycin, pełniących
jednak raczej funkcje ilustrujące, więc przeważa w nich tekst podręcznikowy
i pytania dla uczniów, podczas gdy części ćwiczeniowych i źródłowych, zawierających wypisy ze źródeł lub pomysły na projekty szkolne, jest niewiele. W ten
sposób w wielu podręcznikach nadal sugeruje się istnienie dokładnie określonej
wiedzy faktograficznej i pozbawia się uczniów możliwości wglądu w burzliwe
debaty prowadzone przez rosyjskich historyków lub wśród historycznie zainteresowanej publiczności75.
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ROZDZIAŁ 2
Gdzie leżą ziemie pruskie?
Wyobrażenia przestrzeni
Projekt okładki jedynego do tej pory w Polsce regionalnego podręcznika
historii Dziedzictwo ziem pruskich, który ukazał się w 2012 r., porusza
w sposób bezpośredni i znamienny centralne zagadnienie tego rozdziału.
Okładka przedstawia historyczną mapę ziem pruskich, opublikowaną przez
pastora z Królewca Caspara Hennebergera w 1576 r. Na kolorowe powierzchnie poszczególnych części kraju z ich (po części) niemieckimi i łacińskimi, ale
również pruskimi i słowiańskimi nazwami, oraz na naniesione rzeki, łańcuchy
górskie i lasy wrysowano czerwoną linią przebieg granic z początku XXI w.
W ten sposób zostały zobrazowane nie tylko przemiany polityczne, których
nader wiele region ten przeszedł począwszy od XVI w. Tak niekonwencjonalnie
przemieniona historyczna mapa uzmysławia jeszcze bardziej, iż przestrzeń nie
jest dającą się obiektywnie określić wielkością, ale opiera się na wyobrażeniach,
łączących w sobie obok różnych przedziałów czasowych i warstw pamięci także
i różne opowieści o „kraju i ludziach”, doświadczenia życia codziennego
i doświadczenia natury. Wyobrażenia przestrzeni są wynikiem nieustannego
procesu konstruowania.
Wcześniejsze poglądy na przestrzeń zostały zastąpione sukcesywnie nową
koncepcją, która upowszechniła się w latach 60. XX wieku w krajach anglosaskich pod hasłem „map myśli” (mapy kognitywne, „świat w głowach”)1. Głównym zainteresowaniem cieszyły się początkowo procesy orientacji przestrzennej człowieka w najbliższym środowisku, a następnie, w wyniku badań naukowych z dziedziny historii i kultury, coraz częściej społeczne konstrukcje
1
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krajobrazów, regionów czy terytoriów państw. Szwajcarski geograf Benno
Werlen zaszedł tą konstruktywistyczną ścieżką tak daleko, że w swoich
badaniach codziennego „tworzenia geografii” pojmował przestrzeń już jedynie
jako zależną od ludzkiego działania zmienną2.
Również autorzy podręczników kierują się mniej lub bardziej świadomie
w swoich koncepcjach dydaktycznych i wątkach narracyjnych określonymi
pojęciami przestrzeni. Wyobrażenie o nich dają uczniom nie tylko mapy czy
ilustracje, ale także teksty podręcznikowe, wybór źródeł czy nawet ćwiczenia.
Zajmowanie się przestrzenią nie ogranicza się tu tylko do wzmianek o krajobrazach, miastach czy budowlach, ale może się tak samo odnosić do etnicznych,
językowych lub konfesjonalnych określeń, albo nawet wyrażać przez czasowniki ruchu i okoliczniki3.
Analiza porównawcza niemieckich, polskich, rosyjskich i litewskich podręczników pozwala oczekiwać, iż obraz ziem pruskich jest różnorodnie skonstruowany bądź „umiejscowiony”4. Podległe zmianom wyobrażenia przestrzeni mogą również występować w różnych okresach tego samego badanego kraju.
Na szczególną uwagę zasługuje w odniesieniu do ziem pruskich pytanie, czy
w wyniku przełomu politycznego lat 1989-1991 nie doszło do powstania
nowych „map myśli”.

W podręcznikach niemieckich
Ziemie pruskie długo kojarzyły się w Republice Federalnej Niemiec przede
wszystkim ze stratą i ambiwalentnymi próbami jej ignorowania. Pamięć
o byłych terenach niemieckich na wschodzie kultywowana była przede wszystkim w publicystyce wypędzonych i przesiedleńców oraz ich potomków5. Now-
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sze prace z dziedziny kulturoznawstwa wykazały, że z doświadczeniem przymusowych migracji wiązała się nowa „tożsamość grupowa, która powstała
bądź kształtowała się dopiero post factum”6. Jednak w latach 50. i 60. tak
usilnie obstawano w polityce przy zachowaniu Niemiec w granicach z 1937 r.,
powołując się na prawo międzynarodowe, a wpływ wypędzonych i przesiedleńców na opinię publiczną był tak silny, że w efekcie podręczniki historii
i geografii poświęcały problematyce byłych terenów niemieckich na wschodzie
wiele miejsca.
Autorzy podręczników zwracali szczególną uwagę na przypieczętowany
konferencją w Poczdamie w 1945 r. akt porażki: „Wypędzenia są kontynuowane w najbezwzlędniejszy sposób. Na będącym dziś pod zarządem polskim
obszarze żyje już tylko 800 000 Niemców (w przeciwieństwie do 10,6 miliona
w roku 1938). Około 9 milionów Niemców ratuje się [uciekając] na tereny
zachodniej strefy okupacyjnej, a ponad 3 miliony wysiedleńców i uchodźców
pozostaje w okupowanych przez Rosjan środkowych Niemczech. Niemczyzna
zagraniczna poza starymi granicami Rzeszy została unicestwiona; po około
3 milionach Niemców zaginął wszelki ślad”7.
Jak widać na tym przykładzie, dotychczasowe podziały przestrzeni przestawały mieć rację bytu: dawne pojęcia, jak „środkowe Niemcy” i „granice
Rzeszy”, znajdowało się obok nowych, które stanowiły „obszar znajdujący się
dziś pod zarządem polskim” i „tereny zachodniej strefy okupacyjnej”. Czasowniki „ratować się”, „unicestwiona” i „zaginął wszelki ślad” wywoływały
nastrój zagłady, który zdawał się łatwo znajdować potwierdzenie wobec zamętu panującego w okresie powojennym, rozpoczynającej się zimnej wojny i słabnącego przepływu informacji pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Europy.
Obawa o stratę Prus Wschodnich nie była wszakże nowa8. W niemieckich
podręcznikach przedwojennych należały do nich toposy, takie jak „wyludnienie
Forschungen zur Schlesischen Geschichte”, t. 15, Köln 2007; A. Demshuk, The Lost
German East. Forced Migration and the Politics of Memory. 1945-1970, Cambridge 2012.
6
J. Faehndrich, Erinnerungskultur und Umgang mit Vertreibung in Heimatbuchern
deutschsprachiger Vertriebener, „Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung”, t. 52, 2003,
s. 191-229, cytat: s. 198-199; również: U. Jeggle, Kaldaunen und Elche. Kulturelle
Sicherungssysteme bei Heimatvertriebenen, [w:] Vertriebene in Deutschland. Interdisziplinare Ergebnisse und Forschungsperspektiven, red. D. Hoffmann, M. Krauss, M.
Schwartz, München 2000, s. 395-407; Zur Ikonographie des Heimwehs. Erinnerungskultur von Heimatvertriebenen, red. E. Fendl, Freiburg 2002.
7
H. Pinnow, F. Textor (red.), Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen, Ausgabe B, t. 4: Um Volksstaat und Völkergemeinschaft, Stuttgart 1956, s. 202;
por. także: G. Würtenberg, Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Geschichte für höhere
Schulen, Mittelstufe, t. 4: Die Neuzeit, Düsseldorf 1951, s. 104.
8
G. Thum, Mythische Landschaften. Das Bild vom „deutschen Osten” und die
Zäsuren des 20. Jahrhunderts, [w:] Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen
Europa im 20. Jahrhundert, red. idem, Göttingen 2006, s. 184-189.
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niemieckiego Wschodu”, który zrodził się z ruchów migracyjnych XIX w.
i spadku wskaźnika urodzin ludności etnicznie niemieckiej9. Zaliczały się do
niego szczegółowe opisy ucieczki przed armią rosyjską latem 1914 r., na
początku I wojny światowej10, jak również apele zachęcające uczniów, ażeby
poznali i docenili tę wyizolowaną i zagrożoną prowincję Rzeszy Niemieckiej,
z której traktat wersalski uczynił eksklawę: „Zwiedzajcie ten piękny kraj, wy
chłopcy i dziewczęta »z Rzeszy« i pokochajcie je – miejsca działalności Zakonu
Krzyżackiego, cmentarze bohaterów, jeziora mazurskie, wybrzeże Sambii,
mierzeję!”11.
Po roku 1945, kiedy już klęska stała się rzeczywistością, ziemie pruskie
służyły autorom podręczników w zachodnich Niemczech ciągle jeszcze jako
miejsce, z którym utożsamiano się jako z krajem ojczystym. Posługiwano się
w tym celu zabarwionymi emocjonalnie zwrotami przejętymi z tekstów źródłowych, jak np. w opisie II wojny północnej (1655-1660), w wyniku której elektor
brandenburski Fryderyk Wilhelm zapewnił sobie „wolną rękę w swoim »drogim klejnocie« Prusach Wschodnich”12. Nawet pojedyńcze słowa nabierały
dużego znaczenia. Jeden z podręczników tak opisuje średniowieczne państwo
krzyżackie: „Rolnictwo i handel kwitną, albowiem na ziemiach Zakonu panuje
spokój i porządek, podczas gdy w starej Rzeszy [sic!] kupcy nie mogą już być
pewnymi bezpiecznych dróg. Gdańsk i Królewiec stają się ważnymi miastami
handlowymi; również sam Zakon buduje statki handlowe i przewozi zboże,

9
P. Schmitthenner, F. Fliedner (red.), Führer und Völker. Geschichtsbuch für höhere
Schulen, Klasse 5: Deutsche Geschichte von 1871 bis zur Gegenwart, Bielefeld-Leipzig
1939, s. 51; M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für höhere Schulen, Klasse 5: Deutsche Geschichte von 1871 bis zur Gegenwart,
oprac. M. Edelmann, K. Disch, Leipzig-Berlin 1939, s. 8; W. Hohmann, K. Lehr,
H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), Volk und Reich der Deutschen. Geschichtsbuch für
Oberschulen und Gymnasien, Klasse 5: Von 1871 bis zur Gegenwart, Frankfürt/Main
1939, s. 40.
10
J.C. Andrä, Lehrbuch der Geschichte für höhere Mädchenschulen, oprac. R. Seehaußen, t. 4: Von der französischen Revolution bis zur Gegenwart, wyd. 18, Leipzig
1925, s. 91; D. Klagges (red.), Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen.
Ausgabe für Oberschulen und Gymnasien, Klasse 5: Nun wieder Volk, oprac. W. Franke,
Frankfürt/Main 1939, s. 97; B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider, Geschichtsbuch für
die deutsche Jugend. Mittelstufe, wyd. 2, Leipzig 1923, s. 253.
11
B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider, op. cit., s. 279.
12
W tym miejscu, jak też generalnie w wielu innych fragmentach niemieckich
podręczników w kontekście XVII w. – lub nawet w odniesieniu do stuleci jeszcze
wcześniejszych – używa się pojęcia „Prusy Wschodnie” (Ostpreußen), chociaż termin ten
jako oficjalna pruska nazwa topograficzna obowiązywał przecież dopiero od momentu
pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej w 1772 r.: Grundzüge der Geschichte, t. 3: Vom
Westfälischen Frieden bis zum Wiener Kongress, oprac. H. Schneider, Frankfürt/MainBonn 1950, s. 21.
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drewno i cenny bursztyn w dalekie porty”13. Przymiotnik „daleki” mówi sam
za siebie: miejsce niemieckiego obserwatora znajdowało się w portach Gdańska
i Królewca.
Podręczniki geografii jeszcze bardziej niż podręczniki historii skłaniały się
w latach 50. i 60. do opisów, w których warunki naturalne istniały rzekomo
poza czasem, wynikiem czego byłe tereny niemieckie na wschodzie uwzględniane były zarówno w treści i strukturze podręcznika, jak i w części ćwiczeniowej w kontekście „niemieckich krajobrazów” na równi np. z Westfalią lub
Hesją. W obliczu warunków wynikających z zimnej wojny i zamkniętych granic
pytanie postawione uczniom brzmi szczególnie dziwacznie: „Jak dostaniesz się
z twojej szkoły do Królewca koleją lub statkiem?”14.
W rezultacie podręczniki geografii nie zawierały żadnych informacji o ziemiach miedzy dolną Wisłą a Niemnem w rozdziałach poświęconych europejskim sąsiadom. Co więcej, jeden autor otwarcie wyraził swą opinię: „Trudno jest
oto określić granice Polski. Dlatego też chcemy je pokazywać takimi, jakie były
one w 1937 r., przed ostatnią wojną światową. Tereny znajdujące się pod
zarządem polskim przedstawiliśmy w części niemieckiej, a regiony odstąpione
przez Polskę Rosji [sic!] chcemy opracowywać w rozdziale poświęconym Polsce”15. W ten sposób w okresie wczesnej Republiki Federalnej Niemiec uczniowie przyswajali sobie nie tylko pożądany politycznie obraz Niemiec w granicach z 1937 r., ale i używali w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej
przestarzałej „mapy myśli”.
Zanim jeszcze nowa polityka wschodnia RFN rozwinęła swoją wielokrotnie
opisywaną działalność w polityce zagranicznej oraz polityce pamięci, w podręcznikach zachodnich Niemiec pojawiły się w wyobrażeniach przestrzeni
i mapach myśli pierwsze pęknięcia i białe plamy. Dało się to zauważyć
szczególnie względem wieloetniczności Prus Wschodnich: jeszcze przed II
wojną światową teksty podręcznikowe wielokrotnie uwzględniały grupy etniczne, np. Mazurów, Litwinów, Holendrów czy Szwajcarów, teraz jednak prezentacje ograniczały się do przedstawiania w sposób dość schematyczny przeciwieństwa między Niemcami a Słowianami, bądź Niemcami a Polakami.
Historyk oświaty Jörg-Dieter Gauger udowodnił ostatnio na podstawie
wnikliwych analiz, że z początkiem lat 70. rozważania na temat byłych terenów

13
Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen, t. 2B: Aus Mittelalter
und Neuzeit, oprac. K. Krüger, wyd. 5, Stuttgart 1959, s. 123.
14
L. Bauer (red.), Erdkundliches Unterrichtswerk für höhere Lehranstalten, t. 2:
C. Mailer, K. Steigelmann, Länderkunde von Mitteleuropa, München-Düsseldorf 1953,
s. 178.
15
W. Schäfer (red.), Erdkunde für höhere Lehranstalten, t. 2: Europäische Landschaften ohne Deutschland, wyd. 17, Paderborn 1955, s. 41. Polskie ziemie kresowe II RP
przypadły faktycznie po części Litewskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej SRR.
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niemieckich na wschodzie straciły wiele na znaczeniu16. Przyczyny takiego
rozwoju są złożone i nie da ich się wytłumaczyć jedynie „wypędzeniem wypędzonych” z kultury pamięci w wyniku nowej polityki wschodniej RFN17. Na ten
okres przypada po pierwsze ogólny kryzys historii regionalnej. Zajmowanie się
„małą ojczyzną” uchodziło za zacofane, obciążone ideologicznie i zbyt nostalgiczne18. Po drugie na dydaktykę historii wpływała zmiana paradygmatu od
historii politycznej do historii społeczno-gospodarczej. I wreszcie inicjatywy
reform dydaktycznych, a wśród nich szczególnie apel o wieloperspektywiczność, znajdowały swoje odbicie w podręcznikach.
Podręcznik Zeiten und Menschen przedstawia dzieje państwa krzyżackiego
następująco: „Zakon chętnie otwierał bramy swego państwa rolnikom, rzemieślnikom, a także kupcom, przyznając im różne prawa i przywileje. Jako kupcy
państwa krzyżackiego nie musieli oni w wielu krajach śródziemnomorskich
płacić podatków. Gdańsk, Elbląg i Królewiec stały się najważniejszymi ośrodkami miejskimi Zakonu. Stąd wypływały statki handlowe do Anglii, Francji
i Hiszpanii. Do handlu z Polską uprawnieni byli jedynie kupcy z miast
należących do państwa zakonnego. Komturzy dbali o dobre i bezpieczne drogi.
Gdańsk był szczególnie aktywny. Pośredniczył w ruchu handlowym między
zachodem i wschodem oraz w górę Wisły z Polską. Za artykuły handlowe
służyły sukna, bursztyn i zboże”19.
Przestrzeń przedstawiana była funkcjonalnie i sektorowo jako obszar
gospodarczy. Korzyści materialne i racjonalność człowieka ekonomicznego
(homo oeconomicus) wydawały się być istotnymi siłami napędowymi historii.
Także stosunki z Polską postrzegane były teraz w nowym świetle: kryterium
oceny stanowiły zasada równości oraz docenianie osiągnięć.
Na pierwszy plan wysuwało się – jako wyraz nowego barometru politycznego – rozpoczynające się pojednanie między Republiką Federalną Niemiec
a Polską, za to zanikały specyficzne wątki regionalne. W podręczniku Fragen
16

J.-D. Gauger, Der historische deutsche Osten im Unterricht. Diachrone Analyse von
Richtlinien und Schulbüchern im Fach Geschichte von 1949 bis zur Gegenwart, seria:
Studien zur Schulpädagogik, t. 32, Hamburg 2001.
17
Zasadnicza teza według: M. Kittel, Vertreibung der Vertriebenen? Der historische
deutsche Osten in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik (1961-1982), München
2007.
18
Odnośnie do tego tematu por. artykuły: E. Hinrichs, Zur Einführung, w: Regionalität. Der „kleine Raum” als Problem der internationalen Schulbuchforschung, red. idem,
seria: „Studien zur internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des GeorgEckert-Instituts”, t. 64, Frankfürt/Main 1990, s. 7-19; H. Voit, Historisches Lernen am
Nahraum. „Regionalität” in Geschichtsbüchern für die Mittelstufe des Gymnasiums in
Bayern, [w:] ibidem, s. 97-108.
19
R.H. Tenbrock, K. Kluxen (red.), Zeiten und Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk, Ausgabe B, t. 2: Die Zeit der abendländischen Christenheit (900-1648), oprac. R.H.
Tenbrock, E. Goerlitz, Paderborn 1976, s. 110.

56

an die Geschichte ziemie pruskie pojawiają się w liczącym aż 23 strony
rozdziale o powstaniu i upadku Brandeburgii-Prus już tylko epizodycznie jako
przypis źródłowy, a mianowicie: „Kosztorys Izby Królewszczyzn w Tylży
przeznaczony dla Fryderyka Wilhelma I i dotyczący obsadzenia posady rolnika
w Prusach Wschodnich, 1718 r.”, oraz „Umowa Izby Królewszczyzn w Królewcu o zajęciu niezabudowanej ziemi, 1719 r.”20 Opracowanie społeczno-historycznych związków było możliwe także podczas lekcji – tu bez potrzeby
szukania na mapie Tylży i Królewca.
Najbardziej rzuca się w oczy zmiana wyobrażeń przestrzeni tam, gdzie
wyjaśnienie powiązań do dziś stanowi wydarzenie polityczne, jak w przypadku
końcowej fazy II wojny światowej: „Przed wojskami radzieckimi uciekali
Niemcy, którzy [...] zamieszkiwali podbite terytoria lub którzy [...] wysłani
zostali tam w warunkach okupacji. Drogi zapchane były na śniegu i mrozie
wycofującymi się oddziałami i uciekinierami, którzy w długich kolumnach
furmanek próbowali ratować majątek, bydło i co tylko udało im się wziąć ze
sobą. Tysiące z nich pozamarzało, zmarło śmiercią głodową lub zostało zabitych. W taki oto sposób rozpoczęły się wypędzenia Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej”21.
Umieszczone w nawiasach dodatkowe informacje oraz nagła zmiana aktorów wydarzeń i płaszczyzn odniesienia nie ułatwiają zrozumienia tego
fragmentu. Poprzez „okupację” należy chyba rozumieć okupację przez narodowosocjalistyczne Niemcy, jednak nie jest jednoznaczne, czy chodzi o „ziemie
podbite” przez niemieckie oddziały na początku wojny, czy może o tereny
zajęte z końcem wojny przez wojska radzieckie. W każdym razie „okupacja”
i „podbój” sugerują tymczasowość sytuacji; roszczenia do praw własności są
podważalne, a nawet całkiem wątpliwe. Przebieg wypędzeń i wysiedleń odnosił
się w opisie do „Europy Środkowo-Wschodniej”, a zatem do tej części Europy,
do której Republika Federalna Niemiec się nie zaliczała22.
W ten sposób byłe niemieckie tereny na wschodzie zostały „przesunięte” na
zachodnioniemieckiej „mapie myśli”, tworząc wyobrażenie na temat terytorialnie nowo ukształtowanych państw sąsiednich: Polski i Związku Radzieckiego.
Był to proces, który w RFN trwał kilka dziesięcioleci i któremu towarzyszyły
kontrowersyjne wypowiedzi polityków, publicystów i przedstawicieli różnych
grup społecznych, np. uciekinierów i wypędzonych z tych właśnie terenów.
20
H.D. Schmid (red.), Fragen an die Geschichte. Geschichtliches Arbeitsbuch für die
Sekundarstufe I, t. 3: Europäische Weltgeschichte, oprac. G. Bühler et al., Frankfürt/Main 1976, s. 30.
21
Menschen in ihrer Zeit, t. 4: In unserer Zeit, oprac. F.J. Lucas et al., Stuttgart 1970,
s. 125-126.
22
Dla definicji pojęcia „Europa Środkowo-Wschodnia” miarodajny jest nadal:
K. Zernack, Osteuropa. Eine Einfuhrung in seine Geschichte, München 1977, s. 33-41.
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W przeciwieństwie do tego procesu, w NRD ukształtowanie nowego wyobrażenia (mental map) na temat byłych niemieckich terenów na wschodzie było
w sensie polityczno-propagandowym wręcz koniecznością. Bardzo szybko podjęto więc stosowne kroki w tym zakresie. Generalnie z NRD-owskich podręczników niewiele można było się dowiedzieć na temat byłych niemieckich terenów wschodnich. Jeśli już region ziem pruskich zyskał jakąkolwiek uwagę, to
autorzy podręczników w swych opisach starali się przyjąć możliwie zdystansowaną i krytyczną pespektywę. Wzorem były tu bez wątpienia podręczniki
radzieckie, tłumaczone na język niemiecki i wykorzystywane na lekcjach
historii w pierwszych latach istnienia NRD. I tak np. na mapach historycznych
działalność Zakonu Krzyżackiego określana była mianem „podbojów ze strony
niemieckich panów feudalnych”23 lub też „niemieckiej agresji skierowanej na
tereny Słowian zachodnich oraz ziemie nadbałtyckie w okresie od XII do XV
wieku”24. W latach 70. wyraźna była percepcja polskich interpretacji historycznych, co skutkowało nieco bardziej umiarkowanymi stwierdzeniami, np. Zakon
Krzyżacki stał się „zagrożeniem przede wszystkim dla Polski, ponieważ oddzielał pozostałe części kraju od miast nadbałtyckich (np. Gdańska), przez
które przechodziła spora część polskiego handlu”25. W przeciwieństwie do
podręczników zachodnioniemieckich, w podręcznikach NRD-owskich częściej
używano polskich, litewskich czy też rosyjskich nazw miejscowości – choć nie
działo się to w sposób konsekwentny. Stwierdzić nawet można, iż niemieckie
nazwy historyczne, jak na przykład Ostpreußen (Prusy Wschodnie), Königsberg (Królewiec), Memel (Kłajpeda) czy też Elbing (Elbląg) bynajmniej nie
zniknęły z NRD-owskich podręczników26. Jeden z autorów podręczników
przy okazji omawiania wojen napoleońskich zacytował nawet starą pruską
anegdotę, według której pruski król Friedrich Wilhelm III uciekł przed
Napoleonem do Kłajpedy. Anegdota kończy się powiedzeniem, będącym
krytyką pod adresem tchórzliwego władcy przy wskazaniu miejsca ucieczki:
„Unser Dämel ist in Memel!”27. Krytyka monarchy była na lekcji historii
w NRD z pewnością politycznie dogodna, niemniej jednak przywołując na
23

Lehrbuch für den Geschichtsunterricht 6. Schuljahr, t. 1, Berlin-Leipzig 1951,
s. 76; Lehrbuch für den Geschichtsunterricht, 6. Schuljahr, Geschichte des deutschen
Volkes vom 10. bis zum 18. Jahrhundert, Berlin 1952, s. 73.
24
E.A. Kosminskij, Geschichte des Mittelalters, wyd. 5, Berlin 1952, s. 159.
25
R. Günther, H. Wermes (red.), Geschichte: Lehrbuch für Klasse 6, oprac. H.-J.
Bartmuss i in., wyd. 4, Berlin 1970, s. 122.
26
Por. przykłady w: H. Hübner, H. Diere (red.), Geschichte: Lehrbuch für Klasse 7,
oprac. A. Anderle et al., wyd. 3, Berlin 1970, s. 99, 108, 171, 181; A. Meier, H. Mühlstädt
(red.), Neuzeit. Lehrbuch für den Geschichtsunterricht der Oberschule, Berlin 1957, s. 34;
niemieckie i rosyjskie, względnie polskie nazwy miejscowości podają w nawiasach:
W.F. Semjonow, Geschichte des Mittelalters, Berlin 1952, s. 206.
27
H. Hübner, H. Diere (red.), op. cit., s. 157.
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krótko byłe niemieckie tereny wschodnie, mamy tu do czynienia z zaskakującym zestawieniem monarszej krytyki oraz przestrzennej swojskości i przynależności. Ostatecznie jednak tego rodzaju okazyjne, lakoniczne uwagi w NRDowskich podręcznikach były niewystarczające dla konstrukcji przestrzeni,
z którą można się było identyfikować w rozumieniu pojęcia małej ojczyzny
– heimatu.

W podręcznikach bloku wschodniego
W odróżnieniu od poczucia straty przestrzeni w Niemczech, której towarzyszyły dość ambiwalentne próby jej oswojenia, w Polsce i w Związku
Radzieckim można było zaobserwować procesy przyswajania nowej przestrzeni. W Związku Radzieckim historia dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego przed 1945 r. długo stanowiła temat tabu28. Komunistyczna propaganda sugerowała już w pierwszych latach okresu powojennego charakter rosyjsko-radziecki życia codziennego w Kalinigradzie, który symbolizowały nowe
nazwy miejscowości, zmiana kierunku planów urbanistycznych i infrastruktury oraz inscenizacja miasta jako portu i garnizonu marynarki wojennej29.
Konstrukcja „obszaru bez historii” dopuszczała co najwyżej wybiórczą,
„rosyjską historię regionu”, pojmowaną jako historia wojskowa i historia
rewolucji, i mającą na celu „dowiedzenie legalności władzy rosyjsko-radzieckiej na podstawie bohaterskiej walki Armii Czerwonej i odniesionego zwycięstwa nad faszyzmem”30. Odgórnie zakazana historia okresu przedwojennego
docierała jednak innymi, bardziej subtelnymi drogami do świadomości społeczeństwa, a mianowicie poprzez prasę, przewodniki turystyczne czy też
debaty prowadzone na temat przyszłości zamku krzyżackiego w Królewcu31.
28
J. Hackmann, Königsberg in der deutschen Geschichtswissenschaft, „NordostArchiv. Neue Folge”, t. 3, 1994, s. 469-493, tutaj s. 470.
29
P. Brodersen, Gebrochene Identitäten. Das Gebiet Kaliningrad nach 1945, „Osteuropa”, t. 57, 2007, s. 85-96; idem, Utopia Kaliningrad. Aneignungsstrategien und
Repräsentationen in einer sowjetischen Stadt 1945-1968, [w:] „Durst nach Erkenntnis”.
Forschungen zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Zwei
Jahrzehnte Immanuel-Kant-Stipendium, red. H. Muns, M. Weber, seria: „Schriften des
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”, t. 29,
München 2007, s. 139-151; idem, Die Stadt im Westen. Wie Königsberg Kaliningrad
wurde, Göttingen 2008.
30
Idem, Gebrochene Identitäten..., s. 87; J. Hackmann, op. cit., s. 490.
31
E. Matthes, Verbotene Erinnerung. Die Wiederentdeckung der ostpreußischen
Geschichte und regionales Bewußtsein im Gebiet Kaliningrad (1945-2001), „Osteuropa”,
t. 51, 2001, s. 1350-1390, tutaj s. 1350; B. Hoppe, Auf den Trümmern von Königsberg.
Kaliningrad 1946-1970, seria: „Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte”, t. 80, München 2000; S. Galcova, Die Geschichte des Kaliningrader Gebiets in der
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Lata 70. zaznaczają początek wzmożonego zainteresowania tematem w środowisku naukowym: na uniwersytecie kaliningradzkim powstały prace dyplomowe z historii regionu, a Akademia Nauk w Moskwie zainicjowała przeprowadzenie oficjalnych badań archeologicznych w tym regionie32.
W radzieckich podręcznikach historii tematyka „ziem pruskich” podejmowana była dość rzadko, a jeśli już, to jedynie celem podkreślenia ich
znaczenia w historii najpierw imperium rosyjskiego, a potem państwa radzieckiego. Znaczenie „ziem pruskich” wynikało w pierwszej kolejności z faktu
zagrożenia. Zagarnięcie obwodu kaliningradzkiego w 1945 r. tłumaczono
następująco: „W wyniku odniesionego zwycięstwa nad niemieckimi i japońskimi imperialistami Związek Radziecki zapewnił sobie bezpieczeństwo granic. Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy ZSRR, USA i Anglią Prusy
Wschodnie przeszły z rąk Niemiec w posiadanie Związku Radzieckiego i Polski – owo terytorium, które przez wiele stuleci służyło niemieckim militarystom jako baza wyjściowa licznych zbrojnych akcji i spisków”33. Obecny obwód
kaliningradzki nie stanowił w tych okolicznościach ani miejsca, z którym się
utożsamiano, ani obszaru rozumianego jako ojczyzna; jako taki pozostawał
„obcy”.
Nieco inna perspektywa otwierała się w nauczaniu geografii. Na początku
lat 50. temat obwodu kaliningradzkiego został poruszony już w dwóch
podręcznikach – w pierwszym omawiany był w osobnym rozdziale jako
„rejon” Związku Radzieckiego34, a w drugim wymieniony obok w podobny
sposób powstałych radzieckich republik bałtyckich35. Ocena regionu oscylowała pomiędzy świadomością możliwości, które otwierały się przed Związkiem Radzieckim na jego nowym zachodzie dzięki dobrej infrastrukturze
i wolnych od lodu portach, a poczuciem dyskomfortu wobec historii ziem
pruskich, którą postrzegano zgodnie z rozpowszechnionym obrazem przeszłości wybiórczo i w ponurych barwach.
sowjetischen Forschung, „Nordost-Archiv. Neue Folge”, t. 3, 1994, s. 495-505, tutaj
s. 503.
32
E. Matthes, op. cit., s. 1369-1377. Prawdopodobnie już zaraz po II wojnie światowej
odbyły się próby przeprowadzenia badań archeologicznych tego terenu, jednak bliższe
okoliczności tych przesięwzięć są tak samo mało znane, jak i ich cele: S. Galcova, op. cit.,
s. 504; J. Hackmann, op. cit., s. 490; A. Ovsjanov, Transitstation Königsberg. Die Suche
nach Kulturgütern in Kaliningrad, „Osteuropa”, t. 56, 2006, s. 315-322.
33
N.D. Kuznecov, Istorija SSSR. Posobie dlja srednej školy, Moskva 1958, s. 272;
podobnie: M.P. Kim (red.), Istorija SSSR (1938-1972 gg.). Učebnik dlja 10 klassa, wyd. 4,
Moskva 1975, s. 104.
34
N.N. Baranskij, Ekonomičeskaja geografija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa srednej
školy, wyd. 11, Moskva 1950, s. 168-170.
35
S.V. Čefranov, Geografija SSSR. Učebnik dlja 7 klassa semiletnej i srednej školy,
wyd. 10, Moskva 1951, s. 77-81.
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W początkach lat 70. ukazał się na rynku pierwszy w Związku Radzieckim
podręcznik regionalny przeznaczony dla obwodu kaliningradzkiego36. Skupiał się on na opisach czasów współczesnych, przedstawiając zarówno warunki przyrodniczo-geograficzne, jak również osiągnięcia w odbudowie gospodarki pod rządami radzieckimi. Obwód kaliningradzki odróżniał się już
tylko w niewielkim stopniu w tym schematycznym sposobie prezentacji od
innych terenów europejskich Związku Radzieckiego. Wobec tego w podręcznikach do geografii poświęconych całemu państwu nie było już mowy o rejonie Kaliningradu w odrębnym rozdziale; północne ziemie pruskie weszły
teraz w skład obszernych rozdziałów poświęconych zachodniej części Rosji.
Po roku 1945 tematykę Litwy opracowywano zawsze w połączeniu z krajami sąsiednimi: Łotwą i Estonią. W podręcznikach geografii kraje bałtyckie
omawiane były z reguły oddzielnie. Na temat najbardziej na północ wysuniętego obszaru byłych Prus Wschodnich wokół Kłajpedy znajdowała się najwyżej wzmianka o funkcji tego miasta jako portu. Dotyczyło to również
pierwszych własnych podręczników geografii Litewskiej SRR, które ukazały
się w języku rosyjskim w latach 70. Zaledwie kilka stron poświęconych było
w nich „zachodniej Litwie” wokół Kłajpedy, jednakże opisy wybrzeża bałtyckiego, portów, żeglugi i gospodarki rybnej kładły nacisk na jej morski
charakter, wyraźnie odróżniając je od pozostałego śródlądzia i terenów
rolniczych Litwy. Litewskie podręczniki geografii pomijały milczeniem granice łączące Litwę z sąsiednim obwodem kaliningradzkim37.
Podręcznik do historii Litewskiej SRR, który również ukazał się w latach
70. w języku rosyjskim, uwzględniał ziemie pruskie, opisując je o wiele
obszerniej, ale dość ambiwalentnie. Średniowieczni bracia zakonni ukazywani byli jako agresywni sąsiedzi napierający na Litwę zarówno od południa
(Zakon Krzyżacki), jak i od północy (Zakon Kawalerów Mieczowych). Tym
bardziej podkreślano umocnienie własnej pozycji wobec Krzyżaków, zwracając także w czasach radzieckich o wiele większą uwagę na osiągnięte m.in.
dzięki pomocy wojsk litewskich zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 r., niż
np. na zwycięstwa Aleksandra Newskiego w XIII w. Podczas gdy ziemie
pruskie przez wiele stuleci uchodziły za „obcą przestrzeń”, to ich mniejszy
fragment – założona w 1252 r. Kłajpeda – budził szczególne zainteresowanie.
Chociaż miasto wraz z okolicą przyłączone zostało do Litwy dopiero w 1923 r.,
to jednak przeważnie opisywano je w ramach historii Litwy. W rozdziale
poświęconym handlowi i miastom wczesnonowożytnej Litwy załączono np.
36
I. Vedernikov, L. Zajčikova, Geografija Kaliningradskoj oblasti, wyd. 3, Kaliningrad 1972.
37
A. Ivanauskas, Geografija Litovskoj SSR 7-8. Učebnik dlja 7-8 klassov, Kaunas
1973, s. 164-167; ibidem, wyd. 4, Kaunas 1979, s. 92, 117-119.
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reprodukcję sztychu z historyczną panoramą miasta z 1741 r. zawierającą
niemiecką nazwę miejscowości38. Jeszcze bardziej na uwagę zasługiwał odrębny rozdział o „okregu Kłajpedy pod władzą niemiecką”, który poświęcony był
przede wszystkim „długiemu” XIX wiekowi39. Jednak nie tylko Kłajpeda
i okolice mogły w ten sposób być przedstawiane za „własne”, ale i w pewnym
sensie również Kaliningrad wraz z uniwersytetem, na którym kształciło się
wielu przedstawicieli elity litewskiej, oraz drukarniami, które od 1547 r.
regularnie wydawały książki w języku litewskim40.
Podobne wahanie w ocenie ziem pruskich jako „obcych” lub „własnych”
można było zaobserwować w Polsce Ludowej. Niepewne stanowisko w tej
sprawie panowało przede wszystkim w dwóch pierwszych dekadach po wojnie
w południowej części byłych Prus Wschodnich, na Warmii i Mazurach. W oczach
wielu osadników czas trwania ich miejsca zamieszkania stał pod znakiem
zapytania dopóty, dopóki nowe granice nie zostały w pełni uznane na mocy
prawa międzynarodowego41. W polskich podręcznikach postrzeganie przestrzeni
jako zagrożenia stanowiło często spotykany wątek narracyjny. Odnosiło się to
w pierwszej kolejności do państwa krzyżackiego z jego żądzą władzy, którą
podręczniki opisywały w sposób wyczerpujący: „Zdecydowaniem wrogiem Królestwa Polskiego był Zakon Krzyżacki, który nie tylko nie myślał o zwrocie
zagrabionego Pomorza, ale snuł plany dalszego zaboru ziem polskich. Ściągając
rycerstwo nie tylko z Niemiec, ale i z dalszych krajów zachodniej Europy,
organizował zbrojne wyprawy łupieżcze, groźne »rejzy« na Wielkopolskę i Kujawy”42. Poza tym Zakon utrudniał polskim kupcom dostęp do Bałtyku43.
Z bitwy pod Grundwaldem w 1410 r. polskie i litewskie wojska wyszły
wprawdzie zwycięsko, jednak z perspektywy późniejszych stuleci zagrożenie,
które wzięło początek z ziem pruskich, wystąpiło ponownie. Apogeum stanowił
tu bez wątpienia początek II wojny światowej: załączona w mało ilustrowanym
podręczniku PRL-u mapka wizualizowała za pomocą strzałek kierunek marszu

38
M. Jučas, V. Merkis, Istorija Litovskoj SSR. Učebnik dlja VII-IX klassov, Kaunas
1978, s. 40.
39
Ibidem, s. 130-134.
40
Ibidem, s. 47-48, 73.
41
A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współczesny mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, seria: „Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały”, t. 25, Poznań 2011, s. 332. Szczegółowym badaniem konstrukcji
tożsamości po 1945 r. zajmował się dotychczas W. Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn.
Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa 2002.
42
S. Arnold (red.), Historia Polski do roku 1795, oprac. H. Michnik, L. Mosler, wyd. 2,
Warszawa 1957, s. 79; podobnie: W. Chłapowski, Historia powszechna. Wieki średnie,
Warszawa 1958, s. 150.
43
S. Arnold (red.), op. cit., s. 91, 101.
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niemieckich oddziałów Wehrmachtu, oznaczając tym samym Prusy Wschodnie
jako przestrzeń, z której wychodziło źródło agresji44.
W odróżnieniu od Związku Radzieckiego, w Polsce dała się jednak zaobserwować tendencja postrzegania ziem pruskich co najmniej częściowo jako
„własnych”45 i przedstawiania ich w ten właśnie sposób w nauczaniu historii.
Do niej należała po 1945 r. wymuszona polityczno-ideologicznie definicja „ziem
prapolskich” czy też „ziem rdzennie polskich”, do których obok Pomorza
i Śląska zaliczano również Warmię i Mazury z ośrodkiem w Olsztynie46.
Bardziej subtelnym sposobem było prezentowanie miast ziem pruskich w relacjach z innymi miejscowościami w Polsce celem tworzenia poczucia wspólnoty
narodu polskiego. W tekstach dotyczących np. Wiosny Ludów z 1848 r.
kierowano uwagę nie tylko na porwane rewolucją Wielkie Księstwo Poznańskie, lecz również na Śląsk, Pomorze i Mazury47. Metoda ta nie znajdowała
jednak zawsze zastosowania; podczas gdy w odniesieniu szczególnie do nowszej
historii po 1945 r. podręczniki PRL-owskie skupiały się na sukcesach gospodarczych socjalizmu i wyliczaniu wielkich zakładów przemysłowych, to historię
ziem pruskich pokrywały białe plamy. Jeszcze drastyczniejsze stanowisko
przyjął polski podręcznik geografii z lat 50., który ubolewał nad niskim
stopniem industrializacji Warmii i Mazur, a stolicy województwa Olsztynowi
przyznał jedynie podrzędne znaczenie, utrzymując, iż centrum regionu znajdowało się właściwie w Gdańsku lub w Warszawie48.
Na „mapach myśli” we wszystkich badanych tu krajach ziemie pruskie
znajdowały się w niepewnej pozycji. Obszar ten był albo „zapominany”, albo
„przyswajany” w sposób niezdecydowany lub sprzeczny, lub po części „odstępowany” poszczególnym państwom ościennym. Na załączonych w podręcznikach mapkach ziemie pruskie zajmowały miejsce często jedynie na krańcu
obszaru prezentowanego na danej mapie.

44
R. Wapiński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego, cz. 2: Od wybuchu II
wojny światowej do roku 1964, Warszawa 1970, s. 7.
45
Temat ten zasadniczo opracowali: W. Wrzesiński, Prusy Wschodnie w polskiej
myśli politycznej 1864-1945, seria: „Rozprawy i materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie”, t. 141, Olsztyn 1994; J. Jasiński, Od
„Pruskiej Polski” do „Mazur” – rozwój pojęć, [w:] idem, Między Prusami a Polską.
Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII – XX wieku, Olsztyn 2003, s. 36-40.
46
S. Kieniewicz (red.), Historia Polski 1795-1864, oprac. S. Kieniewicz, T. Łepkowski,
W. Łukasiewicz, T. Mencel, wyd. 3, Warszawa 1958, s. 3. Podobnie: J. Prokopczuk,
Historia powszechna 1871-1939, wyd. 6, Warszawa 1991, s. 155.
47
S. Kieniewicz (red.), op. cit., s. 145; A. Galos, J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia
dla klasy III liceum ogólnokształcących, cz. 1, Warszawa 1971, s. 172.
48
J. Barbag, M. Janiszewski, Geografia Polski. Klasa X, Warszawa 1957, s. 157-159.
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Po przełomie politycznym 1989 r.
Nasuwa się pytanie, czy w okresie przełomu politycznego lat 1989-1991
i w ciągu kolejnych dwóch dziesięcioleci, które cechowały takie zjawiska, jak
globalizacja, rosnąca mobilność, transgraniczność i rozszerzenie Unii Europejskiej, nie doszło do zmiany w wyobrażeniach przestrzeni ziem pruskich, a jeśli
tak, to jakiego były one rodzaju?
W przypadku Republiki Federalnej Niemiec obraz ten zdaje się początkowo
przedstawiać ambiwalentnie. Zajmowanie się tematyką ziem pruskich w publicystyce i mediach oraz częstsze podróże Niemców do tego regionu pozwoliły
niektórym badaczom na wysunięcie wniosku, że otwarcie granic w latach 90.
sprzyjały „ponownemu odkryciu” przestrzeni. Nie brakowało wprawdzie akcentów nostalgicznych, starających się pokazać ziemie pruskie jako „miejsce
okresu przednowoczesnego” lub jako „miejsce katastrofy z końca drugiej wojny
światowej”49, jednak takie dawniejsze wyobrażenia przestrzeni w odniesieniu
do „niemieckiego wschodu” zanikają coraz bardziej: „Nie są one w stanie
stawić czoła lawinie nowych, autentycznych obrazów, które przywożą ze sobą
powracający ze wschodu turyści”50.
Natomiast w odniesieniu do podręczników szkolnych Republiki Federalnej
Niemiec wysunięto hipotezę, iż byłe tereny niemieckie na wschodzie w dalszym
ciągu rzadko stanowią w nich wątek narracyjny51. O wiele większym niż
dawniej zainteresowaniem cieszą się w rzeczywistości takie zagadnienia, jak
historia Żydów, historia islamu i ogólnie całego świata pozaeuropejskiego, co
jednakże nie dziwi wobec obecnej struktury społeczeństwa, heterogennego pod
względem demograficznym i etnicznym.
Z punktu widzenia socjokulturowego wydaje się raczej zaskakujące, jeśli
taka przestrzeń jak ziemie pruskie w ogóle pojawia się w podręcznikach
niemieckich. W jednym z podręczników używanych w Bawarii średniowieczny
ruch osadniczy w Europie Środkowo-Wschodniej zalicza się nawet do zakresu
„wiedzy podstawowej”, a odpowiednia mapka historyczna służy za przykład,
na podstawie którego uczniowie mogą zapoznać się z narzędziami pracy
historyka.
Pod względem merytorycznym nacisk kładziony jest na wspólne sąsiedztwo
Niemców i Polaków: „Śpiesząc na wezwanie niemieckich i polskich książąt,
osadnicy niemieccy zakładali począwszy od XI w. między Łabą a Odrą oraz na
49
B. Hoppe, Zwischen deutscher Geschichte und postsowjetischer Zukunft. Ein
Literaturbericht zu Königsberg/Kaliningrad, „Osteuropa”, t. 53, 2003, s. 410-422, tutaj
s. 421.
50
G. Thum, op. cit., s. 181-210, tutaj s. 209.
51
J.-D. Gauger, op. cit.
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terytorium polskiej władzy liczne wsie i miasta. Nad przeważnie pokojowymi
stosunkami między Niemcami i Polakami zaciążyło utworzenie niemieckiego
państwa krzyżackiego w wyniku podboju”. Dalej znajduje się wzmianka o polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie z 1991 r. i o wejściu Polski do
Unii Europejskiej w 2004 r. Tematykę ilustruje tym razem nie zamek w Malborku, jak było to przyjęte przez wiele dziesięcioleci, ale Pomnik Grunwaldzki
w Krakowie, ufundowany w 1910 r. przez Ignacego Jana Paderewskiego,
światowej sławy pianistę i orędownika na rzecz odzyskania przez Polskę
niepodległości, dla upamiętnienia zwycięstwa odniesionego przez wojska polsko-litewskie nad Zakonem Krzyżackim52.
Także w innych, nowszych podręcznikach uwzględnia się polską ratio.
Odnośnie do rozbiorów Polski w XVIII w., przytoczonych pod tytułami „Trzy
mocarstwa dzielą Polskę między sobą” i „Polska w niebezpieczeństwie”,
autorzy odnotowują: „Główna wygrana przypadła Fryderykowi. Udało mu się
uzyskać połączenie lądowe z Prusami Wschodnimi. Prusy urosły do rangii
jednego z najpotężniejszych mocarstw europejskich. Polsce pozostał jedynie
niewielki obszar z 7,3 milionami mieszkańców”53.
Inaczej niż w latach 70., podręczniki umiejscawiają ziemie pruskie w bardziej konkretnej przestrzeni geograficznej. I tak w jednym z zadań odnośnie do
tematu ucieczek, wypędzeń i wysiedleń uczniowie są proszeni: „Znajdźcie
w atlasie tereny, z których ludność niemiecka została wypędzona”54. Owe
poszukiwania nie przebiegają w wyizolowanym pod względem narodowościowym kontekście, lecz są powiązane z losem przesiedleńców polskich, szczególnie wtedy, gdy źródła i mapy obrazują niemieckie i polskie wspomnienia
o tamtych czasach, podając przy tym również polskie nazwy miejscowości55.
Na pierwszy rzut oka także i w Polsce daje się zaobserwować pewien
rozdźwięk pomiędzy postrzeganiem ziem pruskich w społeczeństwie a treściami podręczników. Na lata 90. przypada początek wszechstronnego odkrywania dziedzictwa materialnego i duchowego regionu Warmii i Mazur pod
hasłem „regionalizmu otwartego”, który znalazł swój konkretny wyraz w odbudowie architektury miejskiej i sakralnej, restauracji pomników i cmentarzy
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F. Hofmeier, H.-O. Regenhardt (red.), Forum Geschichte, Ausgabe Bayern, t. 2:
Vom Mittelalter bis zum Absolutismus, Berlin 2005, s. 131.
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Ostatnie zdanie nawiązuje widocznie do sytuacji po pierwszym rozbiorze Polski,
bowiem po trzecim rozbiorze (1795 r.) państwo przestało istnieć: H.-J. Pandel (red.),
Geschichte konkret. Ein Lern- und Arbeitsbuch, t. 2, Braunschweig 2004, s. 158.
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Ibidem, t. 3, Braunschweig 2005, s. 185.
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Ibidem, t. 3, s. 197; D. Burkard et al., Zeitreise 3, Ausgabe B, Stuttgart-Leipzig
2006, s. 247.
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oraz w udostępnianiu znalezisk archeologicznych56. Jednakże nowsze podręczniki polskie poczuwały się nadal w obowiązku przekazywania obrazu historii
z perspektywy władzy centralnej; zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionach nie stanowiło w nich żadnego zagadnienia.
Abstrahując od tego dysonansu, który z perspektywy edukacji regionalnej
rzeczywiście wydaje się dość niefortunny, podręczniki szkolne w suwerennej
Polsce po 1989 r., istotnie przeszły niezmiernie ciekawą transformację. Pod
względem metodycznym nastąpił znaczny wzrost wieloperspektywiczności,
obserwowany nie tylko w samych tekstach, które w porównaniu z aktualnymi
podręcznikami niemieckimi zajmują w nich więcej miejsca, ale przede wszystkim w szeroko wykorzystywanych materiałach źródłowych, ilustracjach, mapach i diagramach. Pomimo wciąż jeszcze widocznego w podręcznikach przekazywania obrazu historii z perspektywy władzy centralnej, można stwierdzić, iż
w żadnym z czterech poddanych analizie krajów nie sięga się obecnie tak często
do map obrazujących ziemie pruskie, jak to ma miejsce właśnie w Polsce.
Innowacje merytoryczne, które odnotować można w polskich podręcznikach i których charakter jest dość złożony, dotyczą przy bliższym spojrzeniu
właśnie tego regionu. Najbardziej oczywiste było z pewnością dystansowanie
się od oficjalnej terminologii socjalizmu zaliczającej ziemie pruskie do Ziem
Odzyskanych. Bardziej radykalne były nowo wyznaczone priorytety w nauczanych treściach. W ostatnich dwóch dekadach znacznie wzrosła ocena znaczenia wczesnonowożytnej historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warmia
należała w tym okresie do Korony Królestwa Polskiego (1466-1772), zaś Prusy
Książęce stanowiły lenno polskie (1466-1657). Stopień powiązania tych ostatnich z Rzeczpospolitą dopuszczał różnorodne interpretacje, w tym kartograficzne. Część historycznych map w przeanalizowanych podręcznikach ukazywała Prusy Książęce jako zakreskowaną powierzchnię w granicach całego
państwa, podkreślając przez to – słusznie zresztą – ich pośrednią pozycję

56
Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, seria: „Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały”, t. 18, Poznań 1997;
Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach
Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, seria: „Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały”,
t. 22, Poznań 2000; R. Traba, Regionalismus in Polen: Die Quellen des Phänomens und
sein neues Gesicht nach 1989, [w:] Regionale Bewegungen und Regionalismen in
europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 19. Jhd. im Vergleich, red. Ph. Ther,
H. Sundhaussen, Marburg 2003, s. 275-284; J. Bierula, Kwestia dziedzictwa kulturowego
ziem pruskich, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2002, nr 1, s. 123-136; C. Kraft,
Lokal erinnern, europaisch denken. Regionalgeschichte in Polen, „Osteuropa”,
t. 56, 2006, z. 11/12, s. 235-244; I. Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur
jako przedmiot badań w ostatnim dziesięcioleciu, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 4,
s. 194-214.
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konstytucyjnoprawną57. Natomast niektórzy autorzy wybierali w ujęciu kartograficznym Prus Książęcych odcień niewiele różniący się od terenu Korony
Królestwa Polskiego, sugerując ich bardzo bliskie powiązanie58.
Być może jeszcze większe znaczenie w korygowaniu wyobrażeń przestrzeni
odgrywa religia, na której nowsze polskie podręczniki skupiają wiele uwagi.
Wiele map historycznych obrazuje sytuację wyznaniową od czasów reformacji.
Tu różnica między katolicką Warmią a ewangelickimi Prusami Książęcymi jest
wprawdzie widoczna, lecz w ujęciu kartograficznym pokazującym całą Rzeczpospolitą jako państwo wielowyznaniowe, Warmia i Prusy Książęce stanowią
jedynie dwie z wielu „barwnych plam”59.
Wiele przykładów świadczy o tym, iż aspekt wyznaniowy nadaje ziemiom
pruskim ostrzejszy kształt. Własnymi symbolami kartograficznymi zostały
zaopatrzone kolegia jezuickie w Braniewie i Reszlu60, a na mapce zatytułowanej „Barok w Polsce” odnotowano bazylikę w Świętej Lipce61. Wyobrażenie
ziem pruskich pod kątem religijnym sięga w kolejnych polskich podręcznikach
do nauczania historii nawet głębiej w przeszłość. Mapa „Zabytki romańskiej
i gotyckiej sztuki w Polsce” obejmuje średniowieczną Polskę i państwo Zakonu
Krzyżackiego62, a inna mapa prezentuje państwo zakonne razem z siedzibami
biskupów w Królewcu, Fromborku i Kwidzyniu63.
57
Z.T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger, S. Zając, Historia. Poznajemy przeszłość do
końca XVII wieku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Liceum profilowanego
i technikum. Zakres podstawowy, cz. 1, wyd. 4, Toruń 2007, s. 236-237; M.L. Wójcik,
A. Knychalska, Historia 2. Czasy nowożytne. Ze Świata do Polski przez Europę, Warszawa-Wrocław 2003, s. 64; M. Kamiński, R. Śniegocki, Historia. Od renesansu do czasów
napoleońskich. Podręcznik dla II klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum, cz. 1, wyd. 4, Warszawa 2006, s. 140.
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A. Wołosik, Historia. Opowiem Ci ciekawą historię. Podręcznik dla uczniów klasy
I gimnazjum, Warszawa 2002, s. 225; K. Polacka, M. Przybyliński, S. Roszak, J. Wendt,
Przez wieki 2. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum, wyd. 2, Straszyn 2005,
s. 42; G. Szymanowski, W. Bobiński, Historia – Ludzi. 2 klasa gimnazjum. Od renesansu
do rewolucji październikowej, Kraków 2001, s. 66.
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I. Unger, P. Unger, S. Zając, op. cit., s. 232; J. Choińska-Mika, P. Szlanta, K. Zielińska,
Historia. Poznać, zrozumieć, cz. 2: Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 78.
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nowożytna do 1815 roku, cz. 2: Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wyd. 2, Warszawa 2003, s. 21; M.L. Wójcik, A. Knychalska, op. cit., s. 117.
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s. 341.
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Chodzi tu o siedziby biskupstw Pomezanii (Marienwerder/Kwidzyn), Warmii
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Konflikt między Zakonem a Polską jako motyw narracji – przez szereg lat
o wyjątkowym znaczeniu – uległ w dwóch ostatnich dziesięcioleciach zarówno
w historiografii, jak i po części w podręcznikach szkolnych procesowi dekonstrukcji. Oto pojawia się wręcz możliwość włączenia państwa krzyżackiego,
przedstawianego długo jako „obszar obcy”, do „własnej” polskiej historii.
Utożsamianiu mogą tu sprzyjać aspekty religijne. Widać to na przykładzie
podręcznika, który przy temacie Zakonu Krzyżackiego w średniowieczu załącza fotografię spotkania dzisiejszych zakonników z papieżem Janem Pawłem
II. Fotografię zaopatrzono nagłówkiem: „Watykan 1991 – spotkanie Jego
Świątobliwości Jana Pawła II z wielkim mistrzem Dr. Othmarem Wielandem
z okazji 800-tnej rocznicy powstania zakonu”64. Inny podręcznik również
nawiązuje do polityki Watykanu: w opracowaniu schizmy zachodniej (13781417) rozważano kwestię, kto był zwolennikiem papieża w Rzymie, a kto
antypapieża w Awinionie. Ilustrująca tematykę mapka historyczna pokazywała Polaków i Zakon Krzyżacki zjednoczonych w obozie rzymskim65.
Z obserwacji zagadnienia z perspektywy integracyjnej i transgranicznej,
które rozpatrują ziemie pruskie przeważnie w szerszych kontekstach, wynika,
iż wątek narracyjny odnośnie konkretnego zagrożenia dla Polski z tych
terenów zszedł na dalszy plan. Najbardziej widoczny jest on jeszcze – co
przecież zrozumiałe – w odniesieniu do XX w. Przykładowo jeden z autorów
podręcznika z lat 90. w rozdziale o granicach państwa polskiego z okresu
międzywojennego opisuje, że niemieckie Prusy Wschodnie pod względem
strategicznym wisiały „niczym chmura burzowa czy gradowa bezpośrednio
nad Warszawą”66. Jeszcze częściej z owym zagrożeniem spotykamy się w kontekście map historycznych względem początku II wojny światowej we wrześniu
1939 r., wyszczególniających liczebność oddziałów wojsk Wehrmachtu w Prusach Wschodnich i kierunek ataku67. W podręcznikach załączane są również
mapy ofensywy na Związek Radziecki w czerwcu 1941 r., pokazujące jej
przebieg za pomocą strzałek skierowanych z Prus Wschodnich na kraje
ciechowski, Historia. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla I klasy gimnazjum,
Warszawa 2002, s. 109.
64
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65
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i XX wieku, kl. 3. Podręcznik, wyd. 4, Warszawa 2007, s. 205; J. Wendt, Przez wieki 3.
Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum, Straszyn 2005, s. 124; W. Mędrzecki,
R. Szuchta, U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. Historia 3. Podręcznik gimnazjum, wyd. 5, Warszawa 2007, s. 217.
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bałtyckie i Leningrad68. W prezentacjach dotyczących XX w. omawiany region
stanowi nie tylko punkt wyjścia, ale i obszar działań wojennych. Odnosi się to
szczególnie do I wojny światowej, co widoczne jest w opisach posuwania się
armii rosyjskiej w kierunku Prus Wschodnich oraz bitwy pod Tannenbergiem
w 1914 r.69, a także II wojny światowej. W ramach tej ostatniej pokazywana jest
decydująca ofensywa armii radzieckiej na zachód zimą 1944/1945 r., której
jednym z pierwszych osiągniętych celów na terytorium Rzeszy Niemieckiej
były Prusy Wschodnie; ich zajęcie dało początek masowym ucieczkom ludności
cywilnej70.
Współczesne polskie podręczniki proponują obszerny materiał kartograficzny, który pozwala na zróżnicowane i wieloperspektywiczne przedstawienie
ziem pruskich w ich konkretnej przestrzeni geograficznej. W Rosji sytuacja
dydaktyczna przedstawia się odwrotnie.
Również i tutaj miały miejsce procesy społeczne sprzyjające „odkryciu”
tego regionu. Już w latach 80., a szczególnie po politycznym przełomie
lat 1989-1991, nabrały one znacznego tempa. Nowe międzynarodowe kontakty oraz możliwości publikacji korzystnie wpływały na uprawiane dotąd
najwyżej „nieoficjalnie” przez dziesiątki lat krajoznawstwo. Żywa dysputa
rozpętała się wokół nadania nazwy miasta: Kaliningrad, Królewiec czy też
Kantgrad. Odwoływanie się do niemieckiej przeszłości i wykorzystywanie
historycznych symboli są dziś na porządku dziennym71. W nowszych
rosyjskich podręcznikach do historii ziemie pruskie nie są częściej uwzględniane niż przed 1989/1991 r.; prezentacje cechuje jednakże perspektywa
historycznych powiązań, jak np. gdy na mapach rozwoju gospodarki i handlu
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w regionie Morza Bałtyckiego dawniejszy Królewiec zajmuje bardziej widoczne miejsce72.
Ze względu na skromne dotychczas publikacje odnoszące się do przestrzeni
geograficznej ziem pruskich na uwagę zasługują materiały dydaktyczne wypracowane przez historyka Alekseja Krugowa. W charakterze uzupełnienia
regionalnego lekcji historii w ogólnokształcących szkołach średnich obwodu
kaliningradzkiego ukazał się w 2002 r. najpierw „zeszyt królewiecki” dla
okresu przed 1945 r., a w 2004 r. „zeszyt kalinigradzki” dla okresu po 1945 r.73
Krugow zdecydowanie pozytywnie ocenia nie tylko spuściznę architektoniczną
(np. zamek czy katedrę), ale również osobistości, takie jak Albrecht von
Hohenzollern i Immanuel Kant, a także w ogóle „typowo niemiecki mieszczański tryb życia miejskiego”. Odrębny rozdział poświęcony jest ziemiom pruskim
pod rządami rosyjskimi podczas wojny siedmioletniej. Autor stwierdza w nim
otwarty i przychylny stosunek królewieckich urzędników i mieszkańców do
carycy Katarzyny i do kultury rosyjskiej. Krugow posługuje się „mapą myśli”
niemiecko-rosyjskich powiązań historycznych, podczas gdy wkład Litwy i Polski do historii regionu jest traktowany podrzędnie, jeśli nie wręcz marginalnie.
Natomiast w litewskich podręcznikach historii znajduje zastosowanie „mapa myśli” niemiecko-litewskich powiązań historycznych, na co wskazują m.in.
rozdziały poświęcone konfliktom, takim jak ucieczki, wypędzenia i wysiedlenia
po II wojnie światowej, które objęły ok. 250 000 mieszkańców okręgu Kłajpedy74. Takie rozdziały, zorientowane na dany konflikt, poszerzają tradycyjne
dotąd spojrzenie na Kłajpedę i Kaliningrad jako na centra kultury i handlu
narodu litewskiego.
Porównanie aktualnej sytuacji z poprzednimi dziesięcioleciami pozwala na
stwierdzenie, iż w czterech badanych tu krajach doszło w wyniku przełomu
politycznego lat 1989-1991 do zmian w mapach myśli ziem pruskich. Jeśli
niegdyś przeważał raczej dychotomiczny podział na „własne” i „obce”, to
aktualnie można wyodrębnić różne perspektywy powiązań historycznych
i transgranicznych, które coraz silniej wpływają na przedstawiane wyobrażenia przestrzeni.
W ten sposób we wszystkich badanych krajach ziemie pruskie są przedstawiane, choć z różną intensywnością, jako przestrzeń wybiegająca poza
dzisiejsze administracyjne bądź narodowościowe granice i ukazująca się jako
72
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większa, określona pod względem gospodarczym, religijnym i kulturowym
całość. Jednocześnie poszczególne miejscowości tego regionu przedstawiane są
z większą precyzją i za pomocą symboli kartograficznych. Poza możliwościami
do spotkań różnych grup społecznych w Europie otwartych granic, ważną rolę
odgrywają również zmiany w opracowaniu podręczników. Szczególnie w polskich podręcznikach zwiększyła się w widoczny sposób liczba ilustracji
i mapek.
Natomiast mało jest widoczna w odniesieniu do ziem pruskich systematyczna od niemal dwóch dziesięcioleci refleksja w naukach humanistycznych
i społecznych, geografii i dydaktyce o intensywnie prowadzonej debacie na
temat przestrzeni jako konstrukcji socjalnej i kulturowej. Często próżno
szukać tego nowego podejścia w głównych wątkach narracyjnych, uczniowie
muszą je dopiero wypracowywać z szerszego kontekstu prezentacji lub z dodatkowych propozycji, jakimi są źródła i dopiski na marginesie. Niemniej jednak
tu właśnie leży duży potencjał omawianego regionu, który można umieścić na
europejskiej „mapie myśli”, jeśli połączenie i wzajemna zależność procesów
regionalnych i europejskich zostaną bardziej szczegółowo zbadane niż dotychczas75.
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historisch-didaktischen Perspektiven, red. B. Schǒnemann, H. Voit, Idstein 2007,
s. 264-271, tutaj s. 268.
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ROZDZIAŁ 3
Ziemie pruskie w toposach
3.1. Czasy Prusów
Prusowie nie znajdowali się w centrum zainteresowania autorów analizowanych podręczników. Wzmianki o nich są marginalne i każdorazowo na poboczu
głównego wykładu, zwykle o Zakonie Krzyżackim. Zanim jednak o treści
w podręcznikach, wpierw kilka zdań wprowadzających o tym stosunkowo mało
znanym ludzie. Prusowie to lud należący do grupy języków bałtyjskich (pokrewnych dzisiejszym Litwinom i Łotyszom). Nigdy nie stworzyli państwa, pozostali
na etapie związków plemiennych (Pomezania, Pogezania, Warmia, Sambia,
Barcja, Sasinia, Galindia, Natangia, Nadrowia, Skalowia i Jacwież). Przy tym
plemiona również składały się z tzw. małych ziem (pulka), które posiadały dużą
samodzielność. Główną rolę polityczną odgrywał wiec (zgromadzenie wszystkich
wolnych i dorosłych mężczyzn), a bieżącą władzę wykonawczą sprawowali
wodzowie, określani mianem kona gis („król”). Ich rola wzrastała w okresie
wojny, nie doszło jednak do wykształcenia ustroju monarchicznego. Podstawą
utrzymania była uprawa ziemi i hodowla, ponadto warto wymienić rybołówstwo
i bartnictwo. Zdaje się, że nie doszło do znacznego rozwoju wydzielonego
rzemiosła. Handel dalekosiężny kwitł tylko w określonych punktach (targach,
portach), położonych na dogodnych szlakach komunikacyjnych.
W kwestii wierzeń pruskich badacze opowiadają się albo za uproszczonym
modelem polidoksji (kult przyrody i przodków oraz wiara w antropomorficzne
niebo), albo za rozbudowanym politeizmem. Pieczę nad kultem w świętych
miejscach (np. gajach, źródłach) sprawowali kapłani (m.in. kriwe). Znamy
nazwy ich bóstw: Curche, Perkunis, Potrimpus i Patollus (część dopiero ze
źródeł nowożytnych). Ważną rolę odgrywały wróżby i ofiary, w tym z ludzi.
Plemiona pruskie znalazły się szybko w zainteresowaniu silniejszych i bardziej zorganizowanych sąsiadów (Polski, Rusi i Wikingów). Poświadczone
najazdy mamy od X w. Powstały stałe faktorie wikińskie (Truso, Wiskiaty).
Pojawiły się też pierwsze misje chrystianizacyjne, których celem było również
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podporządkowanie nawróconych Prusów (misje wysłane przez polskiego księcia Bolesława Chrobrego – św. Wojciecha w 997 r. i św. Brunona w 1009 r., obie
zakończone męczeńską śmiercią misjonarzy). Odwetowe wyprawy łupieskie
Prusów zostały odnotowane dopiero w XII w. i od tego czasu stały się ważnym
elementem ich gospodarki, a zarazem zagrożeniem dla sąsiadów.
Podbojem Prus szczególnie zainteresowane było państwo polskie (Ruś
wyprawiała się jedynie na Jaćwież). Na skutek rozbicia dzielnicowego i oporu
Prusów próby okazywały się jednak nieudane (wyprawy Bolesława Krzywoustego, Bolesława Kędzierzawego i Kazimierza Sprawiedliwego). Wreszcie Konrad Mazowiecki około 1226 r. sprowadził Zakon Krzyżacki, który ostatecznie
w 1283 r. dokonał podboju Prus. Mimo pierwotnych zamysłów polskiego
księcia ziemie pruskie pozostały przy Zakonie.
Podbój Prus był krwawy, ale ludność tubylcza przetrwała go, a nawet do XV
w. stanowiła większość mieszkańców państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach. O ich zaniku zdecydowały procesy kolonizacyjne (z udziałem ludności
niemieckiej, polskiej i litewskiej) i zrównanie sytuacji społeczno-prawnej wszystkich grup etnicznych po klęsce grunwaldzkiej Zakonu. Prusowie ulegli
asymilacji. Ostatnim jej etapem był zanik ich języka u schyłku XVII w.1

W podręcznikach niemieckich
W podręcznikach okresu republiki weimarskiej wzmianek o Prusach (pisanych jeszcze jako Preußen2) nie było zbyt wiele. Ujmowano ich naturalnie
w kontekście ich podboju przez Zakon Krzyżacki. „Dzielni” Prusowie (trak1

Z bogatej literatury na temat Prusów zob. ostatnie ważniejsze publikacje, choć
różnie ujmujące ich dzieje: J. Suchocki, Mitologia bałtyjska, Warszawa 1991; Ł. OkuliczKozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997; G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich
i jaćwieskich, Olsztyn 1999; W.N. Kuliakow, Istoria Prussi do 1283 goda, seria: „Prussia
Antiqua”, t. 1, Moskwa 2003; W. Długokęcki, Uwagi o genezie i rozwoju wczesnośredniowiecznych Prus do początków XIII wieku, „Pruthenia”, t. 2, 2006; D.A. Sikorski,
Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej),
Olsztyn 2010; G. Vercamer, Verwaltungs-, Siedlungs- und Landwirtschaftsweise sowie
Gesellschaftsaufbau und Begräbnissitten der Prußen besonders auf dem Gebiet der
Komturei Königsberg vor und während der frühen Deutschordensherrschaft,
„Preußenland”, t. 1, 2010; G. Białuński, Prusowie – zapomniany naród Europy, „Wiadomości Historyczne” 2012, nr 1.
2
W jednym z podręczników użyto określenia Borussi: H. Philipp, R. Neumann,
Bausteine für den Geschichtsunterricht. Ein Arbeits- und Tatsachenbuch, t. 3: Neue und
neueste Zeit unter besonderer Berücksichtigung der Kolonisation des deutschen Ostens.
Mittel- und Oberstufe, Leipzig 1924, s. 31, tutaj też, cytując kronikę Helmolda o Prusach
(de facto informacje Adama z Bremy), użyto nomenklatury Pruzzen (jednak na marginesie wyjaśniono, że chodziło o Die Preußen).
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towani jako część Bałtów lub lud „litewski” w szerokim sensie) mimo odważnej
obrony zostali podbici i siłą nawróceni na chrześcijaństwo oraz poddaństwo,
a następnie zgermanizowani3. Zakon został wezwany przez księcia mazowieckiego
Konrada na pomoc przeciw „rozbójniczym” Prusom4. Wyjątkowo zdarzały się
szersze opisy, takie jak cytat z kroniki Helmolda o Prusach (przejęty od Adama
z Bremy)5 czy cytat z „Kroniki oliwskiej” o podboju Prus przez Zakon6; czy też
pojawiał się opis kraju jako obszaru trudno dostępnego („lasy i bagna”), zajęć
mieszkańców – uprawa roli, hodowla, myślistwo i rybołówstwo7, oraz zwyczajów religijnych – płonące ogniska i krwawe ofiary z ludzi w świętych gajach8.
W niektórych podręcznikach wzmiankowano św. Wojciecha, ale nie tyle
z informacją o jego męczeńskiej misji do Prus, ale raczej o pielgrzymce cesarza
Ottona III do jego grobu w Gnieźnie w 1000 r.9
Na mapach brakuje Prus plemiennych. Prusy pojawiają się dopiero w okresie państwa zakonnego10.

3
Por. m.in. F. Neubauer, Grundzüge der Geschichte für höhere Lehranstalten, t. 1, cz.
2: Deutsche Geschichte seit Anfang des 18. Jahrhunderts für die Unterstufe, Halle/Saale
1924, s. 2; idem, Lehrbuch der Geschichte, Ausgabe A, t. 1: Vaterlandische Geschichte der
letzten Jahrhunderte (Quinta), Halle/Saale 1921, s. 88; idem, Grundzüge der Geschichte für
höhere Lehranstalten, t. 3: Deutsche Geschichte von der Gründung des nationalen Staats
bis zum Westfälischen Frieden, für die Mittelstufe, Halle/Saale 1923, s. 33; K. Lorenz,
Lehrbuch der Geschichte für die Unterstufe höherer Lehranstalten, t. 2: Die Neubildung der
europäischen Kulturwelt durch Christentum und Germanentum (Das Mittelalter), München 1922, s. 4-5; K. Weller, Lehrbuch der Geschichte für die höheren Lehranstalten, t. 2:
Deutsche Geschichte für die mittleren Klassen, Frankfurt/Main 1925, s. 45.
4
Por. m.in. H. Pinnow, Geschichte des deutschen Volkes von den Anfängenbis 1648.
Geschichtsbuch für die Mittelklassen höherer Lehranstalten, t. 2, Leipzig-Berlin 1925,
s. 51; P. Grobe (red.), G. Kochs Lehrbuch der Geschichte für höhere Lehranstalten.
Mittelstufe, t. 2: Deutsche Geschichte vom Westfälischen Friedenbiszur Gegenwart, oprac.
R. Kern, Leipzig 1922, s. 4; J.C. Andrä, Lehrbuch der Geschichte für höhere Mädchenschulen, oprac. R. Seehaußen, t. 2: Das Mittelalter, Leipzig 1923, s. 60.
5
H. Philipp, R. Neumann, op. cit., t. 3, s. 32-33.
6
Ibidem, t. 2: Das Mittelalter und der Übergang zur Neuen Zeit. Mittel- und
Oberstufe, Leipzig 1925, s. 201.
7
R. Froning, L. Wülker, Lehrbuch der Geschichte für Lyzeen, z. 2: Das Mittelalter.
Für Klasse IV, Leipzig-Frankfurt/Main 1921, s. 123.
8
B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider, Geschichtsbuchfür die deutsche Jugend.
Mittelstufe, Leipzig 1923, s. 97.
9
Por. m.in. P. Grobe (red.), op. cit., t. 1: Deutsche Geschichte bis zum Westfälischen
Frieden, Leipzig 1922, s. 45; F. Neubauer, Lehrbuch der Geschichte für höhere Lehranstalten, Ausgabe A, t. 2: Deutsche Geschichte für die mittleren Klassen. Mit einem Anhang
zur Bürgerkunde, Halle/Saale 1921, s. 50, 94; H. Philipp, R. Neumann, op. cit., t. 2,
s. 125; t. 3, s. 32-33, tutaj wyjątkowo bez Gniezna.
10
Np. W. Opitz, Tatsachen der Geschichte. Ein einheitliches Grund- und Hilfsbuch
für den Geschichtsunterricht auf Mittel- und Oberstufe höherer Lehranstalten (6- und
9-klassiger Knaben- und Mädchenschulen), Leipzig 1925, s. 197.
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W opisie Prusów (nadal pisanych jako Preußen) w podręcznikach okresu
hitlerowskiego generalnie nie było jakiejś wielkiej zmiany, może poza używanym językiem (Lebensraum, deutsche Volkes, eingedeutschen, Deutschtums
itd.). Prusowie nadal pojawiają się dopiero w kontekście ich podboju (bez
szczegółów o walkach) i nawrócenia na wiarę chrześcijańską przez Zakon
Krzyżacki. Krzyżacy zaś zostali przywołani przez polskiego księcia Konrada
(czasami von Masuren zamiast von Masowien) na pomoc, gdyż nie radził sobie
z zagrożeniem ze strony pogańskich Prusów11. Rzadziej pojawiają się jakieś
szczegóły, np. dotyczące ich życia religijnego (święte dębowe gaje, płonące
w nich ogniska o zapachu palonego bursztynu, hodowane przez kapłanów węże
i składane przez nich ofiary, nawet z ludzi)12; lub podkreślano germańskie
(później wikińskie) wpływy na Prusów od okresu starożytności13. Nowością
było ukazanie obszaru Prus jako terenu dla niemieckiej kolonizacji na wschodzie14. W okresie późnego nazizmu podkreślano niekiedy nadto rzekome
związki krwi części Prusów z germańskimi ludami (nordische Blutzufuhr),
z którymi byli rasowo spokrewnieni (rassisch verwandten)15.
Spośród postaci ponownie wzmiankowano tylko św. Wojciecha i często
wyłącznie w kontekście pielgrzymki Ottona III do jego grobu16.
11

K. Dunger, M. Stoll, Deutsche Geschichte, t. 2: Von der Gründung des Ersten
Reiches bis zum Westfälischen Frieden, Bamberg-München-Berlin 1938, s. 59; B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.), Geschichtsbuch für die deutsche Jugend, Mittelstufe. Für die Jüngeren, Leipzig 1935, s. 121; D. Klagges (red.), Volk und Führer. Deutsche
Geschichte für Schulen. Ausgabe für Deutsche Oberschulen und Gymnasien. Klasse 3:
Das Erste Deutsche Reich, oprac. W. Halfmann, P. Vogel, Frankfurt/Main 1939, s. 84; W.
Hohmann, K. Lehr, H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), Volkwerden der Deutschen.
Geschichtsbuch für Deutsche Oberschulen und Gymnasien, Klasse 3: Das Erste Deutsche
Reich (Von 919 bis 1648), Frankfurt/Main 1939, s. 57; H. Warneck, Geschichtliches
Unterrichtswerk für höhere Schulen, Klasse 3: Geschichte des Deutschen Volkes von der
Gründung des Ersten Reiches bis 1648, oprac. W. Rose, München-Berlin 1939, s. 44; M.
Edelmann, L. Gruenberg (red.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für höhere
Schulen, Klasse 3: Von der Gründung des Ersten Reiches bis 1648, oprac. H. Bartels, E.
Buchholz, Leipzig-Berlin 1939, s. 75, tutaj szerszy opis zagrożeń ze strony Prusów.
12
B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.), Geschichtsbuch... Für die Jüngeren,
s. 121.
13
W. Gehl, Geschichte, 3. Klasse, Ausgabe A: Oberschulen und Gymnasien: Von der
Begründung des Ersten Reiches bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, Breslau 1939,
s. 53-54.
14
W. Schiefer (red.), Maier-Schirmeyer Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen,
Mittelstufe, t. 2: Von der germanischen Frühzeit bis zum Westfälischen Frieden, oprac. E.
Kaier, P. Vogel, R. von Kempen, Frankfurt/Main 1937, s. 115, 119; D. Klagges (red.), op.
cit., s. 82, 86; W. Hohmann, K. Lehr, H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), op. cit., s. 47-49,
56, 58.
15
Der Weg zum Reich, Berlin 1944, s. 62, cyt. za: U. Baumgärtner, H. Rogger (red.),
Horizonte 7. Geschichte Gymnasium Bayern, Braunschweig 2005, s. 131.
16
K. Dunger, M. Stoll, op. cit., s. 13-14; W. Schiefer (red.), op. cit., s. 78; D. Klagges
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Na mapach Prusy pogańskie pojawiają się rzadko i schematycznie17, częściej dopiero od okresu przybycia Zakonu18. Znalazły się natomiast mapy
z okresem starożytnym, ukazujące głównie Germanów, ale także Bałtów (też
jako Aisten) nad Morzem Bałtyckim, jednak w zasadzie poza obszarem późniejszych Prus, który w większości a przynajmniej w części zachodniej przypisywano Germanom19.
W niemieckich podręcznikach po 1945 r. nie zawsze ujmowano zagadnienie
Prus i pogańskiej ludności pruskiej. Najczęściej, jeśli już się pojawiała, to tylko
jako ludność krwawo podbita przez Zakon Krzyżacki i następnie schrystianizowana (mit Schwert und Blut)20. O wcześniejszych polskich próbach
(pokojowych i zbrojnych) chrystianizacji Prusów napomykano bardzo rzadko
i ogólnie21. Konkretnie wzmiankowano zaś tylko św. Wojciecha, który u Prusów poniósł męczeńską śmierć, a jego ciało zostało wykupione przez polskiego
księcia Bolesława Chrobrego. Pochowane w Gnieźnie, stało się przyczyną

(red.), op. cit., s. 16. O jego męczeńskiej misji do Prusów wspomniano jedynie w: H.
Warneck, op. cit., s. 10; W. Gehl, op. cit., s. 12; M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), op. cit.,
s. 17.
17
D. Klagges (red.), op. cit., s. 14, mapa: Zusammenbruch im Süden – Verluste im
Osten.
18
K. Dunger, M. Stoll, op. cit., s. 56, mapa z charakterystycznym dla epoki tytułem:
Der neue Lebensraum des deutschen Volkes.
19
W. Schiefer (red.), op. cit., s. 25, mapa: Germanen und Kelten im 1. jahrhundert v.
Chr.; D. Klagges (red.), op. cit., s. 69, mapa: Der deutsche Lebensraumvor der germanischen Völkerwanderung.
20
Por. m.in. H.D. Schmid (red.), Fragen an die Geschichte, t. 2: Die europäische
Christenheit, Berlin 1993, s. 148; H.-J. Pandel (red.), Geschichte konkret, t. 2: Ein Lernund Arbeitsbuch, Braunschweig 2006, s. 152; H.-J. Lendzian (red.), Zeiten und Menschen, t. 2, Paderborn 2001, s. 164. Wyjątkowo pisano o wytępieniu Prusów, por.
Horizonte 7. Geschichte Realschule Bayern, Braunschweig 2009, s. 97; Zeiten und
Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk, Ausgabe B, t. 2: Die Zeit der abendländischen Christenheit (900-1648), Paderborn-Hannover 1966, s. 89, lub o częściowym
wytępieniu i poddaniu reszty ciężkiej niewoli (schwere Unfreiheit), Werden und Wirken,
Mittelstufe: Die Welt des Mittelalters. Bis 1500, Karlsruhe 1954, s. 114, lub o ich długim
daremnym oporze zbrojnym i powstaniach przeciwko Zakonowi, Zeiten und Menschen.
Geschichtliches Unterrichtswerk, Ausgabe B..., s. 89; E. Kaier (red.), Grundzüge der
Geschichte, Mittelstufe, t. 2: Vom Frankenreich bis zum Westfälischen Frieden, Frankfurt/Main-Berlin-München 1970, s. 118; W. Kessel (red.), Zeiten und Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk für die Gymnasien Bayerns, Mittelstufe, t. 2, München
1969, s. 78; Aus Mittelalter und Neuzeit. Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk für die
Mittelklassen. Ausgabe B, oprac. H. Nitzschke, Stuttgart 1957, s. 117; F. Ebner (red.),
Geschichte des Mittelalters, Mittelstufe, t. 2: Mittelalter, München 1956, s. 127.
21
A. Frey et al., Zeit für Geschichte, t. 2, Hannover 2001, s. 113; F. Hofmeier, H.-O.
Regenhardt (red.), Forum Geschichte, t. 2: Vom Mittelalter bis zum Absolutismus, Berlin
2005, s. 130.
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pielgrzymki Ottona III, który przy tej okazji erygował arcybiskupstwo gnieźnieńskie22. Jako przyczynę pojawienia się Zakonu wskazywano konieczność
niesienia ratunku mazowieckiemu księciu Konradowi, który nie radził sobie
z atakami pogańskich Prusów (Hilferuf)23. Niekiedy wskazywano na ewentualną możliwość wezwania Krzyżaków do pomocy księciu Konradowi w podboju
i misji Prusów, które jednak w efekcie przyniosło powstanie państwa Zakonu
w podbitych Prusach24. Raz tylko wspominano o podboju Prus jako krucjacie
przeciw poganom25. Natomiast częściej wskazywano na Prusy wyłącznie jako
obszar kolonizacji niemieckiej w średniowieczu26. Przypomnę, że w tej perspektywie sporadycznie postrzegano powstanie państwa Zakonu Krzyżackiego
w Prusach już w podręcznikach z okresu przed 1945 r.
Generalnie problem Prus pogańskich i ludności pruskiej traktowany był
zawsze zdawkowo i w kontekście dziejów Zakonu Krzyżackiego, i niemieckiej
kolonizacji wschodniej Europy. Prawie w ogóle nie wspominano o losie podbitych Prusów. Wyjątki warte podkreślenia stanowią: cytowany fragment
układu dzierzgońskiego z 1249 r. o prawach i obowiązkach podbitej ludności
pruskiej27 oraz przywilej nadania ziemi dla Prusa Grassuty w 1315 r.28 Ponadto
pojawiła się pojedyncza wzmianka o zakazie sprawowania przez Prusów
urzędów, posiadania wiejskich karczem i rozmowy niemieckich osadników
z poddanymi po prusku29. W innym podręczniku podkreślono jednak możliwość awansu podbitych Prusów do warstwy ludności wolnej, posiadającej

22
Expedition Geschichte, G2 Vom frühen Mittelalter bis zur Industrialisierung,
Frankfurt/Main 2004, s. 50.
23
K.-H. Zuber, H. Holzbauer (red.), BSV-Geschichte. 2 GN, Vom Mittelalter bis zur
Europäisierung der Erde, München 1998, s. 180; Entdecken und Verstehen, t. 2: Vom
Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg, Berlin 2003, s. 88, 91.
24
Unsere Geschichte, 7 Vom Reich der Franken bis zum Beginn der Neuzeit, Frankfurt/Main 1993, s. 109; M. Sauer (red.), Geschichte und Geschehen, t. 2, Stuttgart-Leipzig
2009, s. 39; D. Brückner, H. Focke (red.), Das waren Zeiten, 2. Mittelalter – Renaissance
– Absolutismus, Bamberg 2005, s. 84; F. Hofmeier (red.), Wege durch die Geschichte,
Geschichtsbuch Gymnasium Bayern, t. 2, Berlin 1992, s. 132.
25
F. Hofmeier (red.), op. cit., t. 2, s. 132.
26
Por. m.in. P. Stemmermann, R. Stenzel, G. Haselier, Werden und Wirken. Mittelstufe, t. 2: Die Welt des Mittelalters. Bis 1500, Karlsruhe 1954, s. 113-115; L. Bernlochner
et al., Erinnern und Urteilen 7. Geschichte für Bayern, Wien 1992, s. 80, mapa: Die
deutsche Ostsiedlung; G. Bart, H. Brack, G. Grünke, R. Schell, Unser Weg in die
Gegenwart – neu, 2. Mittelalter und frühe Neuzeit, Bamberg 1993, s. 83, mapa: Die
deutsche Ostsiedlung; Entdecken und Verstehen, 7 Vom Frühen Mittelalter bis zum
Dreißigjährigen Krieg, Berlin 2001, s. 109, mapa: Deutsche Ostsiedlung.
27
K.-H. Zuber, H. Holzbauer (red.), op. cit., s. 180, tutaj bez nazwy tego układu: Der
päpstliche Gesandte vermittelt in Preußen (1249).
28
A. Frey et al., op. cit., t. 2, s. 113.
29
Zeiten und Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk, Ausgabe B..., s. 89.
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własne dobra (Dienstguter). Niektórzy ich potomkowie weszli potem nawet do
miejscowej szlachty (Landadel)30.
Na mapach ogólnych wydzielano jednak również obszar plemion pruskich
(bez wydzielania nazw plemiennych, w tym bez Jaćwieży)31. Rzadziej mapy ze
starożytności wydzielały Germanów (na wschód od Wisły po Zalew Wiślany)
oraz ogólnie Bałtów (Balten) na wschód od nich32.

W podręcznikach litewskich
Obraz Prusów ukształtował się w zasadzie w okresie międzywojennym33.
Było to spojrzenie typowo litwocentryczne, które stało się tradycją litewskiej
historiografii, np.: „W starożytności naród litewskich przodków składał się
z siedmiu gałęzi, albo rodów, chociaż każdy z nich miał swoje imię: Auksztota,
Żmudź, Letgalowie, Zemgalowie, Kurowie, Jaćwięgowie i Prusowie”34. Widzimy, że nazwy Litwinów w ogóle się nie wymienia, bo wszyscy wymienieni byli
przecież „Litwinami”. Nie pokazywano więc bliskości i pokrewieństwa wszystkich ludów „ajstyjskich” (bałtyjskich), ale sugerowano w sposób oczywisty, że
np. Prusowie są „rodem” Litwinów, a nie że Litwini razem z Prusami wspólnie
należą do „jednego narodu”. To samo wynikało z następnego fragmentu:
„Między rzekami Jurą, Wisłą a Narwią była ziemia, która nazywała się
Prusami. Tam mieszkał siódmy ród litewski – Prusowie”35. Przykładem typowego zamieszania może służyć opowieść o Widewucie, legendarnym protoplaście Prusów, gdy jednocześnie mówiono o bogach „litewskich” i o napadach
Mazowszan na „Litwinów”36.
Litwocentryczne i patriotyczne spojrzenie na Prusy wpisało się w liczne
podręczniki międzywojenne, choć w sumie nie dawały one zbyt wiele materiału
o samych Prusach, najczęściej powtarzając te same frazy, np. wydany w 1934 r.
podręcznik historii Litwy wspomina: „Prusowie byli licznym i odważnym

30

F. Hofmeier (red.), op. cit., t. 2, s. 132.
Przykład: H.-G. Oomen (red.), Entdecken und Verstehen, t. 2: Vom Frühen
Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg, Berlin 2006, mapa: Europa im Hochmittelalter (um 1000); H.D. Schmid (red.), op. cit., t. 2, s. 14, mapa Das römische Reich und die
christliche Staatenwelt ums Jahr 1000.
32
K. Krüger, H. Nitzschke, Aus Mittelalter und Neuzeit. Kletss geschichtliches
Unterrichtswerk für die Mittelklassen, Ausgabe B..., t. 2, Stuttgart 1955, s. 5, mapa.
33
Autor opiera się tutaj w znacznej mierze na głębszej analizie dokonanej przez
L. Palmaitisa, Ziemie pruskie w toposach [w druku].
34
Prano, Lietuvos istorija, Vilnius 1919, s. 6.
35
Ibidem, s. 6.
36
Ibidem, s. 14-16.
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rodem litewskim”37. Podobnie w innym podręczniku z 1934 r. znajdujemy:
„Litwini byli i nadal są odważnymi i walecznymi ludźmi. Szczególną odwagą
wyróżniali się Prusowie”38. Także w następnym w podręczniku z 1936 r.
wspomina się o „gałęzi narodu litewskiego – Prusach”39.
Podobną tendencję znajdujemy w podręczniku z 1935 r., wydanym dla
szkół Kraju Kłajpedzkiego40: „Plemiona litewskie [de facto chodzi o plemiona
pruskie – G.B.] poczuły się jakby opasane żelaznym obręczem: na północnym
wschodzie na nich nacierali mnisi mieczowi, a na południowym zachodzie
– krzyżacy. Litwini [!] wiele razy próbowali powstać i wypędzić nieproszanych
gości, ale Litwinom [!] było coraz trudniej im sprzeciwiać się. W 1249 r.
plemiona litewskie [!] zostały zmuszone podpisać pokój z krzyżakami w zamku
dzierzgońskim”. To samo znajdujemy w kolejnym passusie: „Rycerze Zakonu
krzyżackiego bardzo baczyli, aby Niemcy i Prusowie żyli oddzielnie i aby nie
mieli nic wspólnego, gdyż obawiali się, żeby Niemcy pod wpływem Prusów nie
zlituanizowali się”41. Autorka podręcznika zwróciła uwagę, jakoby „w całym
kraju [pruskim – G.B.] było zabronione rozmawiać po prusku”, nie zauważając, że nieco wyżej wspomniała o tłumaczach pruskich w kościołach. Taka
nielogiczność i niekonsekwencja używanych przykładów i pojęć wskazuje, że
celem nie było wcale ukazanie rzeczywistych losów ludności pruskiej, wspólności pochodzenia plemion bałtyjskich i ich pokrewieństwa, a wzbudzenie patriotycznych nastrojów w kontekście ówczesnego zagrożenia ze strony nazistowskich Niemiec i niemieckiej propagandy. Wystarczy spojrzeć na następujące
fragmenty o czystości mowy i krwi litewskiej: „Ziemia pruska, chociaż z niemiecką władzą i niemieckimi kolonistami, nadal pozostała krajem litewskim”,
oraz: „Tam, gdzie pozostały rodziny litewskie, tam do dzisiaj one utrzymały
czystą krew litewską”42.
Nie można jednak twierdzić, że była to tendencja ogólnie przyjęta. Przykładowo w podręczniku z 1937 r. Prusowie nie byli już Litwinami, a poprawniej

37
P. Penkauskas, Lietuvos istorija: vadovėlis 4-am pradžios mokyklos skyriui ir 1-ai
vidurinės mokyklos klasei, Kaunas 1934, s. 27.
38
P. Šležas, I. Malėnas, Lietuvos istorija: pradinei mokyklai ir pirmosioms gimnazijos klasėms, Kaunas 1934, s. 30.
39
P. Šležas, V. Čižiūnas, Lietuvos istorija: 4-am pradžios mokyklos skyriui, Kaunas
1936, s. 34.
40
V. Daugirdaitė-Sruogienė, Istorijos vadovėlis Klaipėdos krašto mokykloms, Klaipėda 1935, s. 52-53.
41
Ibidem, s. 52, może pod wpływem tez Vincasa Vileišisa, który uznał, że język pruski
nie istniał, a był on tylko dialektem litewskim, V. Vileišis, Tautiniai santykiai Maž.
Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje, „Politiniu
˛ ir socialiniu
˛ mokslu˛
instituto leidinys”, nr 3, Kaunas 1935, s. 15-27.
42
V. Daugirdaitė-Sruogienė, op. cit., s. 52-53.
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Ajstami (od XIX w. zwani Bałtami)43. Z kolei w podręczniku z 1923 r. nie ma już
w Prusach żadnych „Litwinów”, a nawet ściśle wykazano, że „mowa Prusów
i Jadźwingów była do siebie więcej zbliżona i bardzo różniła się od języka
litewskiego, znacznie zbliżonego do mowy łotewskiej”. Jako przyczynę zaproszenia Krzyżaków do Prus wskazano na niezdolność księcia Konrada
Mazowieckiego do obrony przed najazdami bitnych i „bezustannie napadających” Prusów. Prusowie mimo dzielności zostali pokonani przez „Niemców”,
gdyż „nie wszyscy wspólnie stanęli do walki”, poza tym mieli gorszą broń.
Prusowie po podboju „zleli się z Niemcami”, pozostawiając tylko nazwę kraju.
Z kolei Jaćwięgów (traktowanych tutaj jako odrębny lud) „zawojowali i wytępili
Polacy i Rusini”44. Podobnie wyróżnia się podręcznik z 1931 r. Jego autor
używa terminu „Ajstowie” (Bałtowie) zamiast patriotyczno-mitologicznego
określenia „Litwini”. Precyzyjnie ukazano wszystkie plemiona bałtyjskie,
a nawet Kłajpeda została na mapie poprawnie umieszczona na terenie Kurów,
a nie – jak tradycyjnie – Litwy45. Ciekawa jest też mapa plemion bałtyjskich ok.
„500 roku po Chrystusie”46. Na niej Słowianie są na południe od Bałtów, ale
Litwini – na terenie odpowiadającym terytorium Bałtów Naddnieprzańskich
w górnym odcinku rzeki Oki, co zostało przyjęte przez naukowców dopiero
w 1962 r.47 Zaproszenie przez Konrada Zakonu Krzyżackiego (w 1227 r. – sic!)
autor wyjaśnił tradycyjnie tym, że „Polacy nie mogli obronić się od Prusów”.
Autor twierdził również, że w niemieckich klasztorach germanizowano pruskie
dzieci. Porażki Prusów objaśniał ich rozdrobnieniem „feudalnym” (powinno
być chyba „plemiennym”)48. Wspomniał o pokonaniu przez Prusów dowodzonych przez Herkusa Monte Krzyżaków w 1263 r., ale błędnie wśród zabitych
wspomniał wielkiego mistrza (faktycznie był to mistrz krajowy w Prusach
Helmeryk von Würzburg). Zamieścił też opowieść (za krzyżackim kronikarzem
Piotrem z Dusburga) o zdobyciu przez Prusów Bartoszyc. Wtedy to Krzyżacy
potajemnie opuścili zamek, zostawiając tylko jednego starego męża, który
regularnie dzwonił wewnątrz, żeby Prusowie nie domyślili się, że załogi już nie
ma. Porażka powstania Prusów została słusznie wytłumaczona znaczną pomocą Krzyżakom z Zachodu49.
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J. Geniušas, Istorijos vadovėlis prad. mokyklos V ir VI sk., Marijampolė 1937.
A. Alekna, Historia Litwy, Kowno 1923, s. 4-8.
Esmaitis, Lietuvos istorija: vadovėlis prad. Ir vidurio mokykloms, Vilnius 1931,
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Na powojennej emigracji litewskiej i w podręcznikach radzieckich wątek
Prusów pogańskich nie był już tak popularny. Jako przykład niech posłuży
podręcznik z 1978 r. Przodkami Litwinów i Prusów byli Aistowie, siedzący
między Wisłą a Dźwiną już w II tysiącleciu p.n.e.50 Wśród związków plemion
bałtyjskich wspomniano Nadrowów, Skalowów i Jaćwięgów, ale przemilczano
Prusów. Tych ostatnich zamieszczono jednak na mapie, z dokładnym podziałem na plemiona. Pojawienie się Zakonu Krzyżackiego na ziemiach pruskich tradycyjnie wiązano z zaproszeniem go przez księcia Konrada Mazowieckiego. Krzyżacy dokonali podboju Prus, okrutnie obchodząc się „z ludnością
rdzenną”. Jednym zdaniem skwitowano wielkie powstanie Prusów „pod kierownictwem wodza pruskiego Herkusa Mantasa”51. Ponadto, w podręczniku
z 1974 r. wspomniano o pierwotnych plemionach bałtyjskich, wśród których
brakowało jednak nazw Skalowów i Nadrowów. Skoro zaś określono, że
Prusowie jakoby nie sięgali Niemna, to należałoby wnioskować, że Skalowowie
według autorów byli Żmudzinami. W ogóle natomiast przemilczano przynależność etniczną Nadrowów52.
W czasach współczesnych nie ma już jednoznacznego łączenia Prusów
z Litwą, choć jeszcze w podręczniku Juozasa Brazauskasa z 1995 r. stwierdzono, że język i obyczaje litewskie zaczęły znikać w Prusach po przybyciu
kolonistów z Niemiec53. Tymczasem przecież zanikł język pruski, o czym
w ogóle nie wspomniano, a język litewski pojawił się tam wraz kolonistami od
XV w. Przykładowy obraz Prus w podręcznikach przedstawia się następująco
(według polskojęzycznego przekładu podręcznika Viktorasa Jakimavičiusa):
wpierw omówieni są Bałtowie, jako przodkowie Litwinów, mieszkający od ok.
2 000 lat przed Chrystusem na ogromnym terytorium od Morza Bałtyckiego do
Dźwiny. Wśród plemion bałtyjskich wymienia się Prusów, ale zalicza się do
nich tylko plemiona Bartów, Warmów, Natangów, Sambów, Galindów, Pomezan i Pogezan. Odrębnie traktuje się Jaćwięgów (Sudawów, Dajnawów) oraz
Skalowów i Nadrowów. Wszyscy oni mieli wyginąć po walkach z Krzyżakami,
których zaprosił książę Konrad. Ocalała część Jaćwięgów przeniosła się na
Litwę, a ocaleni Skalowowie i Nadrowowie ulegli lituanizacji (nie napisano
50
W polskiej historiografii taki pogląd jest odrzucany, ale nadal funkcjonuje np.
w historiografii litewskiej i rosyjskiej, por. G. Białuński, Prusowie – zapomniany naród...,
s. 4-5.
51
M. Jučas, V. Merkys, Historia Litewskiej SSR, podręcznik 7-9, Kowno 1978, s. 8-9,
15-16, mapa na s. 8: Bałtowie i miejsce ich zamieszkania na początku XIII w.
52
V. Liulevičius (red.), Lietuviu˛ tautos ir valstybės istorija, cz. 1: Istorijos vadovėlis
lituanistiniu
˛ mokyklu˛ IX skyriui arba V klasei, cz. 2: Istorijos vadovėlis lituanistiniu
˛
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˛ X skyriui arba VI klasei, Chicago 1974, s. 21.
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6-7 kl., Kaunas 1995, s. 148.
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gdzie i kiedy). Poza tym oddzielną i szerszą wzmianką traktowane było jeszcze
tylko wielkie powstanie Prusów (1260-1274) i jej przywódca Herkus Monte54.
Rzadko zdarzają się też swoiste rarytasy, jak fragment opowiadania o Prusach
podróżnika Wulfstana z IX w. czy opis misji św. Wojciecha55. Wikingów, ich
najazdy, osadnictwo i handel omawia się w zasadzie tylko w kontekście
ogólnobałtyjskim56, nie wspomina się nawet o Truso i Wiskiautach; wyjątkiem
była tutaj na poły legendarna wzmianka Saxo Gramatyka o zajęciu Sambii
przez Duńczyków, wybiciu przez nich mężczyzn i wzięciu za żony miejscowych
kobiet, które pozostały wierne najeźdźcom57.
Na mapach wyróżniano na ogół tylko plemiona Prusów i Jaćwięgów (którzy
nadal traktowani są najwyraźniej jako odrębny lud), przy tym zasięg Jaćwieży
jest przesadnie duży, zbyt daleko sięgający szczególnie na zachód (po Wielkie
Jeziora Mazurskie) i południe (po Brześć), ale też wschód (na Białoruś)58.
Zdarza się, że wydziela się też jako odrębne ludy Skalowów i Nadrowów59.
Wyjątkowo na mapie uwzględniano inne plemiona pruskie, jak Bartowie,
Natangowie, Sambowie i Galindowie, których zaliczano do Prus, wtedy jednak
wydzielano z nich Skalowów i Jaćwięgów60.
Zdarzają się opinie przesadne, tak jak w podręczniku Juozasa Pumputisa,
w którym stwierdzono, że gdy Zakon Krzyżacki przybył do Prus, to bardzo
pokojowi Prusowie wojowali jeszcze maczugami i kamieniami. Oczywiście
pojawia się pytanie, dlaczego zatem Konrad Mazowiecki nie mógł sobie z nimi
poradzić?61 W podręczniku tym wspomniano też o zbiegostwie Jaćwięgów na
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pabaigos. Vadovėlis specialirju
˛ mokyklu
˛ VII klasei, Kaunas 2002, s. 46.

83

Litwę62. W ogóle w tym czasie o migracji pruskiej i jaćwieskiej na Litwę podczas
wojen z Krzyżakami znajdujemy sporo informacji. Wzmiankowano więc przykładowo o emigracji części Nadrowów, którzy nie chcieli poddać się Zakonowi
i o wyludnieniu w ten sposób Nadrowii, o ucieczce Pogezanów i Bartów po
wielkim powstaniu w 1274 r. i ich dalszej walce po stronie Litwinów oraz na
koniec o znacznej migracji Jaćwięgów na prawy brzeg Niemna w 1283 r.63
Do kanonu postaci związanych z Prusami tradycyjnie na Litwie zaliczano
przede wszystkim bohatera pruskiego Henryka Monte (Herkus Mantas),
przywódcę Natangów. Herkus Monte jest obecny w zdecydowanej większości
podręczników64. Wyłania się z nich wyidealizowany obraz mądrego, dzielnego
i nieustraszonego wodza, dzięki któremu Prusowie chwycili za broń w czasie
drugiego powstania. Długo niepokonany, niszczył „Niemców” i ich zamki. Do
legendy przeszła jego zwycięska bitwa koło Lubawy (1263/1264). Jego tragiczna, samotna śmierć („Krzyżacy znaleźli go, napadli znienacka, kiedy nie miał
straży. Związali, zadali rany mieczami i powiesili”) oraz wcześniejsza innych
przywódców powstania (m.in. Glapona, Diwana, Auktumasa) przyczyniły się
do upadku wielkiego powstania Prusów i klęski ich samych. Współdziałał
z Litwą Mendoga. Napomykano też o jego niewoli u Krzyżaków wraz z innym
dziećmi pruskimi, chrzest i naukę w Magdeburgu65. Oto typowa charakterystyka Henryka Monte: „Prusami kierował Henryk Monte z Natangii. W młodym wieku trafił do rąk niemieckich, został ochrzcony i wykształcony, poznał
podstępne cele mnichów i wtedy zdecydował się wyzwolić ujarzmionych rodaków. Znalazłszy się na czele Prusów, działał cuda. Niemcy bali się go i jednocześnie szanowali za szlachetność i rycerskość. Od Monte i niechrześcijańskich
Prusów chrześcijanie Niemcy nauczali się oszczędzać jeńców wojennych, nie
mordować i nie torturować szlachetnych Prusów, wymieniać wziętych do
niewoli swoich rycerzy za pruskich jeńców. [...] Po 10 latach odważnej walki
Prusowie zostali zmuszeni do poddania się krzyżakom. Szlachetny Monte i inni
przywódcy pruscy zostali złapani i wymordowani”66.
62
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mokyklu
˛ VII klasei, Kaunas 1995, s. 47-49; bardziej skrótowo (tylko jako o wodzu
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Dopiero we współczesnych podręcznikach znalazło się miejsce dla pierwszych misjonarzy Prus i Litwy – św. Wojciecha (997 r.) i św. Brunona
z Kwerfurtu (1009 r.). Nadal jednak są to tylko krótkie wzmianki o ich misjach
i męczeńskiej śmierci oraz dwa krótkie teksty źródłowe. Co zadziwia zwłaszcza
w przypadku tego ostatniego, skoro przy okazji jego misji po raz pierwszy
wymieniono nazwę Litwy, a poprzestaje się na ogół tylko na stwierdzeniu, że
niektóre źródła wskazują na jego śmierć „na granicy litewskiej”67.

W podręcznikach rosyjskich
W podręcznikach rosyjskich przed przewrotem październikowym (1917 r.)
nie używano jeszcze określenia Bałtowie i Prusowie, zaliczani byli do szerszej
grupy plemion litewskich (Litowcy), wraz z ludami łotewskimi. Niekiedy
wymieniano te plemiona, wtedy wśród pruskich odnotowano Galindów (Goljad), Jaćwięgów i Prusów68. Tak też ujmowano to kartograficznie69. Zakon
Krzyżacki miał być wezwany przez Polaków (rzadko wspomina się księcia
Konrada) na pomoc do podboju „dzikich”, „żyjących w lasach i błotach”
pogańskich Prusów. Po bohaterskiej obronie Prusowie ulegli, a Zakon sprowadzając niemieckich kolonistów stworzył tutaj silne „niemieckie” państwo.
Ocalała z walk ludność pruska w przeciwieństwie do Łotyszy i Estończyków
uległa germanizacji70. Wyjątkowo wspomniano próbę chrystianizacji Prusów
przez św. Wojciecha w końcu X w., jak też próby ich podporządkowania przez
Bolesława Chrobrego (w ziemi chełmińskiej), choć wszelkie polskie próby
podporządkowania plemion pruskich spełzły na niczym71. Wspomniano też
o rzekomym podboju Jaćwięgów i Galindów przez Polaków i Rusinów, oraz
Prusów po długiej walce przez Zakon Krzyżacki72 (powtórzyły to później
wspomniane wyżej niektóre podręczniki litewskie).
67

R. Jokimaitis, A. Kasperavičius, E. Manelis, B. Stukienė, op. cit., s. 46, 60-61;
I. Kapleris, A. Meistas, K. Mickevicius, R. Ramanauskas, K. Raškauskas, L. Steponovičiene, Z. Tamkutonyte-Mikailienė, op. cit., s. 78-79, tutaj dodano, że nazwa dotyczyła
najpewniej rzeki Litewki, dopływu Wilii.
68
K.V. Elpat’evskij, Učebnik russkoj istorii (dlja staršich klassov vsiech srednich
učebnych zaviedienij), [br.m.] 1909, s. 93.
69
F.A. Tarapygin, A.V. Koroliev, Učebnik russkoj istorii, [br.m.] 1915, mapa: Obitatieli russkoj ravniny v IX stoltij.
70
M. Pomialovskij, Učebnik novoj istorii dlja staršich klassov srednich učebnych
zaviedienij, [br.m.] [po 1900], s. 154; P. Vinogradov, Učebnik vseobščej istorii, t. 2:
Srednije veka (dlja V klassa gimnazij), [br.m.] 1907, s. 146-147; S.F. Platonov, Sokraščennyj kurs russkoj istorii dlja sredniej školy, [br.m.] 1917, s. 80; K.V. Elpat’evskii, op.
cit., s. 93-94.
71
P. Vinogradov, op. cit., s. 146.
72
K.V. Elpat’evskij, op. cit., s. 94.
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Z postaci dotyczących Prusów wymieniono ponadto głównego kapłana
zwanego Kriwe-Kriwejto, przy okazji przesadnie oceniając rolę kapłanów73.
W podręcznikach radzieckich o Prusach („litewskim plemieniu” między
Wisłą a Niemnem) wspomniano głównie w momencie ich podboju przez
„feudałów” niemieckich, czyli Zakon Krzyżacki (w szerszym kontekście agresji
feudałów w rejon całej „Pribałtyki”). Z „wojowniczymi” Prusami wcześniej
walczyli polscy „feudałowie”, którzy nie dając rady, na pomoc wezwali wspomniany „niemiecki Zakon”. Pokonanych Prusów Zakon unicestwił lub obrócił
w niewolników74. Rzadko znajdujemy opisy dotyczące samych Prusów, jak np.
ich rozbicie na niewielkie plemiona dowodzone przez oddzielnych wodzów
(„kniazków”), posiadających swoje własne grody75. Używano nazwy „Prussi”,
wyjątkowo (i alternatywnie) pojawiło się określenie „Borussi”76.
Z postaci związanych z Prusami wspomniano króla litewskiego Mendoga
i spustoszenie przezeń ziem pruskich w czasie powstania Prusów (na początku
lat 60. XIII w.)77. Prus plemiennych na mapach nie ukazywano, dopiero po
podboju krzyżackim i z okresu Prus Wschodnich78.
We współczesnych podręcznikach rosyjskich Prusowie również nie budzą
większego zainteresowania. Nie wymieniono ich nawet w grupie ludów bałtyjskich79. Mamy jedynie krótkie wzmianki o Zakonie Krzyżackim (lub po prostu
o Niemcach) i ewentualnie o zajęciu przez nich ziemi Prusów, ale na ogół
brakuje informacji o Prusach (w przeciwieństwie do mieszkańców Inflant),
a Zakon omawia się w kontekście agresji niemieckiej na wschód lub akcji
chrystianizacyjnej80. Bardziej szczegółowymi wyjątkami są tutaj np. wzmianki
73
Ibidem, s. 93-94. Tutaj sporo też o organizacji życia plemion litewskich, w tym
oczywiście pruskich (wierzenia, Perkun, wajdeloci, krwawe ofiary, kunigasi, duża władza
głów rodzin itd.).
74
E.A. Kosminskij, Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6-7 klassov srednej školy,
Moskva 1955, s. 101; A.M. Pankratova (red.), Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa
srednej školy, t. 1, oprac. K.V. Bazilevič, S.V. Bachrušin, A.M. Pankratova, A.V. Focht,
Moskva 1953, s. 38, 88, 90.
75
A.M. Pankratova (red.), op. cit., s. 90.
76
A.V. Efimov, Novaja istorija. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy, t. 1, Moskva 1950,
s. 31.
77
A.M. Pankratova (red.), op. cit., s. 94.
78
Por. L.P. Buščik, Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa, t. 1, red. A.M. Pankratova,
Moskva 1959, s. 81, mapa: Zahvaty niemieckich i szvedskich feudalov v Pribaltikie
(XII-XIV veka); B.A. Rybakov (red.), Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy,
Moskva 1991, s. 87, mapa: Pribaltika v XIII v.
79
O.V. Volobuev, V.A. Klokov, M.V. Ponomarev, V.A. Rogožkin, Istorija. Rossija
i mir. Bazovyj uroven’. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij. 10 klass, Moskva
2009, s. 48; M.A. Bojcov, R.M. Šukurov, Vseobščaja istorija. Istorija srednich vekov.
Učebnik dlja 6 klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, Moskva 2007, s. 217.
80
O.V. Volobuev, V.A. Klokov, M.V. Ponomarev, V.A. Rogožkin, op. cit., s. 90-91,
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o „wojowniczych” plemionach pruskich, z którymi nie dawał sobie rady
mazowiecki książę Konrad i stąd poprosił o pomoc Zakon Krzyżacki, dając im
w zamian wszystkie zdobyte przez nich „ziemie litewskie”81. W efekcie Krzyżacy podbili pogańskich Prusów i założyli na ich terytorium własne chrześcijańskie państwo, stanowiące długo zagrożenie dla sąsiadów (Polski i Rusi)82.
Natomiast Prusowie zostali „wszyscy wytępieni”83 lub ostrożniej, choć też
nieprawidłowo: „rozpłynęli” się w ciągu zaledwie pół wieku w napływowej
ludności niemieckiej, pozostawiając po sobie tylko nazwę84.
O Wikingach i ich związkach z Prusami się nie wspomina. Natomiast
istotne dla autorów rosyjskich było pochodzenie Waregów, założycieli państwa
ruskiego. Generalnie przyjmowane było pochodzenie ze Skandynawii, ale
wskazywano też na „antyromanistyczne” opinie o tym, że Waregowie byli
Bałtami lub Słowianami znad południowego Morza Bałtyckiego85.
Na mapach Prusowie pojawiają się, ale na ogół wydziela się z nich Jaćwięgów, których umiejscawia się na dzisiejszym Podlasiu i zachodniej Białorusi
(między Biebrzą, Narwią i Niemnem)86. Sami Prusowie odnotowywani byli
109-110; A.A. Danilov, L.G. Kosulina, M.J. Brandt, Istorija. Rossija i mir. Drevnost’.
Srednieviekov’e. Novoje vremja, 10 klass, Učebnik dlja obščobrazovatel’nych učreždenij.
Bazoryj uroven’, wyd. 5, Moskva 2011, s. 136; M. Bojcov, R. Šukurov, Istorija srednich
vekov. Učebnik dlja VII klassa srednich učebnych zavedenij, Moskva 1995,
s. 426-427; A.N. Sacharov, Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca XVI veka.
Učebnik dlja 6 klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, Moskva 2002, s. 118; idem,
Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca XVII veka. Učebnik dlja 10 klassa
obščeobrazovatel’nych učreždenij, red. A.N. Sacharchov, V.I. Buganov, Moskva 1995,
s. 162. Wyjątkowo Zakon umieszczono w kontekście dziejów Polski: S.K. Caturovaja,
Vseobščaja istorija. Istorija srednich vekov. 6 klass. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych
učreždenij, red. M.V. Ponomarev, A.V. Abramov, S.V. Tyrin, Moskva 2008, s. 167;
M.A. Bojcov, R.M. Šukurov, Vseobščaja istorija..., s. 188, wtedy nie wspomniano jednak
nawet nazwy Prus, a tylko ziemie nad Morzem Bałtyckim.
81
I.N. Danilevksij, O.V. Volobuev, Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca
XIX veka. 10 klass. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij (bazovyj uroven’), red.
I.L. Andreev, I.N. Danilevskij, V.V. Kirillov, Moskva 2010, s. 54; N.I. Pavlenko,
I.L. Andreev, L.M. Ljašenko, Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka.
10 klass. Bazovyj uroven’. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 3, Moskva
2009, s. 52. Samych Prusów zaliczano do „zachodniolitewskich” plemion (L.A. Kacva,
A.L. Jurganov, Istorija Rossii VIII – XV vv. Učebnik dlja VII klassa srednich učebnych
zavedenij, Moskva 1995, s. 132), z tego wynika, że określenie to nadal stanowi synonim
Bałtów.
82
A.O. Čubar’jan, Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6 klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, red. V.A. Vedjuškin, Moskva 2007, s. 228.
83
L.A. Kacva, A.L. Jurganov, op. cit., s. 132.
84
M. Bojcov, R. Šukurov, Istorija średnich vekov..., s. 427.
85
A.N. Sacharov, Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca XVI veka..., s. 34;
idem, Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca XVII veka..., s. 34-36.
86
Por. m.in. O.V. Volobuev, V.A. Klokov, M.V. Ponomarev, V.A. Rogožkin, op. cit.,
mapa nr 7: Russkije zemli v XII – naczale XIII v.; I.N. Danilevksij, O.V. Volobuev, op. cit.,
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rzadziej87. W okresie wędrówek ludów nad Morzem Bałtyckim umieszczano
Bałtów na północ od Słowian88.
Spośród postaci związanych z Prusami wspomniano wyjątkowo jedynie
osoby misjonarzy – św. Wojciecha i św. Brunona z Kwerfurtu (tutaj też pod jego
imieniem zakonnym Bonifacego), jednak nawet wtedy bez żadnych szczegółów
i bez konkretnego wskazania rejonu ich działania (bez nazwy Prus), poprzestając ogólnie na „Pribałtyce”89.

W podręcznikach polskich
W polskich podręcznikach Prusowie zajmują niewątpliwie najwięcej miejsca. W podręcznikach z okresu międzywojennego spotkanie z Prusami (niekiedy
jeszcze określanymi mianem Prusaków) zaczyna się chronologicznie od misji
św. Wojciecha i incydentalnie wzmiankowanego św. Brunona z Kwerfurtu90.
Prusowie zostali omówieni już przy okazji tej pierwszej misji: „Znajdowali się
też i w obrębie polskiego państwa poganie. Bolesław zdobył już Pomorze,
a także sąsiadujących z Pomorzanami Prusaków zmusił do uznania swego
zwierzchnictwa. I Pomorzanie i Prusacy (lud pokrewny Litwinom) byli zagorzałymi poganami. Bolesław tedy nakłonił biskupa, aby wyprawił się do
Prusaków i pozyskał ich dla wiary Chrystusowej. [...] Wylądowawszy w kraju
Prusaków, Wojciech rozpoczął nauczać w najbliższej osadzie. Prusacy, przeciwni zmianie wiary, nie chcieli go jednak słuchać, lecz rzucili się na misjonarzy
i zagrozili im śmiercią, jeśli natychmiast nie opuszczą ich kraju. Podobnie
zachowali się mieszkańcy następnej miejscowości. Trzeba więc było rozpocząć
odwrót. Misjonarze kierowali się ku morzu, pragnąc natrafić na okręt, któryby
odwiózł ich do Polski. Po drodze natknęli się na oddział Prusaków. Wśród tego
s. 15, mapa: Obrazovanie drevnierusskogo gosudarstva, s. 20, mapa: Drevnjaja Rus’
v X v. – sredine XI veka; A.N. Sacharov, Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca
XVI veka..., s. 43, mapa: Rus’ v X v.
87
S.K. Caturovaja, op. cit., s. 161, mapa: Gosudarstva zapadnych Slavian v X-XI
vekach; E.V. Agibalova, G.M. Donskoj, Istorija srednich vekov. 6 klass. Ucebnik dlja
obščeobrazovatel’nych učreždenij, Moskva 2009, s. 72, mapa: Obrazovanije slavianskich
gosudarstv v X-XI vv., s. 136, mapa: Gosudarstva krestonovcev v XI-XII vv.; A.O.
Čubar’jan, Vseobščaja istorija. S drevnejšich vremen do konca XIX veka. 10 klass.
Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij. Bazovyj i profil’nyj urovni, red. V.I.
Ukolova, A.V. Revjakin, Moskva 2011, s. 112, mapa: Vtorżenija v Evropu v IX-XI vv.
88
A.O. Čubar’jan, Vseobščaja istorija..., s. 106, mapa: Vielikoje pieresielenije i vtorżennije barbarskich narodov v IV-VII vv.
89
M. Bojcov, R. Šukurov, Istorija średnich vekov..., s. 426.
90
K. Krotoski, Opowiadania z dziejów powszechnych średniowiecznych i nowożytnych
ze szczególnym uwzględnieniem historji polskiej. Dla szkół średnich, Kraków 1919, s. 23.
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oddziału znajdował się Prusak, który niedawno w walkach z Polską stracił
brata. Ten, pałając chęcią zemsty, rzucił się na św. Wojciecha, który właśnie
mszę odprawiać skończył, i przebił go włócznią. Następnie odcięto zabitemu
głowę, obu zaś jego towarzyszy puszczono wolno”91. Po czym zwykle następował opis zjazdu gnieźnieńskiego i wizyty Ottona III u grobu męczennika92.
Dalej interesowały polskich autorów kolejne misje, polskie próby podboju
Prusów, wyprawy łupieskie Prusów i wreszcie sprowadzenie Zakonu Krzyżackiego. Z misji wiele miejsca poświęcano biskupowi Chrystianowi z początku
XIII w. Ogólnie wymieniano próby podboju od czasów Bolesława Krzywoustego
po walki wojewody księcia Konrada Mazowieckiego – Krystyna, często wzmiankowano o śmierci księcia Henryka Sandomierskiego w 1166 r.93 Zaś genezę
przybycia Krzyżaków opisano w jednym z podręczników w ten sposób: „Łupieskie ich [tj. Prusów – G.B.] wyprawy spowodowane były z jednej strony
ubóstwem kraju, które skłaniało do wypraw na zasobniejsze ziemie sąsiednie,
z drugiej zaś próbami posunięcia w głąb ich ziem panowania polskiego i akcją
misyjną (cystersów z Łekna, następnie biskupa misyjnego Chrystiana) postępującą w oparciu o Polskę. Zawiodła próba stworzenia obrony przed Prusami wspólnymi siłami książąt polskich po ich wyprawach krzyżowych na
Prusów (1222 i 1223 r.). Konrad Mazowiecki w zimie 1225/6 r. zwrócił się
z propozycją do zakonu niemieckiego N. Marii Panny o podjęcie się obrony
przeciw Prusom. W 1226 r. stanął pierwszy jego układ w tej mierze z Krzyżakami. Śmierć Leszka Białego i udział Konrada Mazowieckiego w walce o tron
krakowski zachęciły jeszcze bardziej Konrada do zabezpieczenia się na północy
przy pomocy Krzyżaków, którzy w 1230 r. przybyli do ziemi chełmińskiej.
Postępom ich w walkach z Prusami, w których wspierali ich książęta polscy,
towarzyszyło zaognienie się stosunków księcia pomorskiego Świętopełka, popierającego Prusów, z książętami polskimi”94. W konsekwencji Krzyżacy
w zdradziecki sposób, wpierw drogą dyplomacji, nie unikając fałszowania
dokumentów, potem zaś podboju (ale często posługując się zdradą i przekupstwem) zawładnęli ziemiami Prusów. Wsie Prusów puszczali z dymem, a mieszkańców tępili z „niesłychanym okrucieństwem”. W sumie wyginęło jakoby 2/3

91
B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych dla niższych klas szkół
średnich, cz. 1, Lwów-Warszawa 1929, s. 29.
92
Por. też: J. Kisielewska, Historia Polski. Podręcznik szkolny. Kurs średni, Warszawa 1920, s. 23.
93
A. Szelągowski, Dzieje Polski w zarysie. Podręcznik dla szkół średnich, LwówWarszawa 1924, s. 17.
94
J. Dąbrowski, Historia powszechna i polska dla I klasy wszystkich wydziałów liceów
ogólnokształcących, Lwów 1939, s. 296.

89

ludności pruskiej95. Opisy walk krzyżacko-pruskich bywały niekiedy bardzo
szczegółowe, z opisem kolejnych podbojów i powstań pruskich96. Z rzadka
dawano opis walk Polski (i Rusi) z Jaćwięgami w XIII w., jak np. polskiej
wyprawy Bolesława Wstydliwego w 1264 r. i śmierć wodza jaćwieskiego
– Komata97.
O życiu wewnętrznym Prusów pisano jednak stosunkowo niewiele.
Wzmiankowano zaledwie ich święty gaj w Romowe98, kult ognia i kult przodków, brak znajomości świątyń i posągów oraz niski stopień rozwoju kultury
i brak państwowości99. Spośród Prusów (należących do ludów litewskich
w szerokim sensie) wymieniano plemiona Nadrowów, Skalowów, Warmów,
Pogezanów, Bartów, Sambów i Natangów100, a obok Prusów wydzielano Jadźwingów (Jaćwingów), żyjących jakoby nad Bugiem i Narwią101. Zdaje się, że
niekiedy błędnie odróżniano ich od Sudowów (niemieckiej nazwy Jaćwięgów),
których z kolei zaliczano do szczepu Prusów102. Brakowało map Prus pogańskich.
Kontynuacją podręczników międzywojennych były opracowania emigracyjne, które służyły tamtejszym Polakom za podręczniki. Powszechnym zainteresowaniem cieszył się w nich św. Wojciech, jednak wiązany już zawsze z wyprawą misyjną do Prus i z męczeństwem103. Wyjątkowo pisano o biskupie
Brunonie z Kwerfurtu104, biskupie Chrystianie i jego misji na początku XIII
w.105, czy też o domniemanym podboju Prus przez Bolesława Chrobrego106.
Prusów (niekiedy nadal jako Prusaków) określano mianem „półdzikich” po95

B. Gebert, G. Gebertowa, op. cit., s. 60-61; K. Krotoski, op. cit., s. 47.
Por. W. Dzwonkowski, Podręcznik historji Polski. 1. Słowiańszczyzna pierwotna.
Okres piastowski, Warszawa 1922, s. 30-32.
97
Ibidem, s. 36.
98
A. Szelągowski, op. cit., s. 17.
99
W. Dzwonkowski, op. cit., s. 35-36.
100
A. Szelągowski, op cit., s. 17-18.
101
Por. idem, Dzieje powszechne w zarysie. Podręcznik do nauki historji na stopniu
wyższym szkół średnich, cz. 2, Poznań-Lublin-Wilno 1919, s. 110; W. Dzwonkowski,
op. cit., s. 24.
102
A. Szelągowski, op cit., s. 18.
103
Por. M. Danilewiczowa, Dawne granice ziem polskich, Aix-les-Bains 1942, s. 19;
A. Sanocki, Dzieje Polski w zwięzłym zarysie, Genewa 1942, s. 8; A. Nowicki, Dzieje Polski
od czasów najdawniejszych do chwili bieżącej, Paryż 1945, s. 16; G. Gebertowa, Historia
dla V klasy szkół powszechnych, Paryż 1946, s. 17.
104
J. Rembieliński, Historia Polski, t. 1: Średniowiecze, Londyn 1948, s. 147. Poza
tym wspomniano go jako pisarzu epoki ottońskiej, por. J. Giertych, Polityka polska
w dziejach Europy, Londyn 1947, s. 24.
105
J. Rembieliński, op. cit., s. 148; A. Lewicki, Zarys historii Polski do r. 1795,
Londyn 1947, s. 54.
106
E. Mielcarek, Dzieje Polski na tle dziejów powszechnych, Lipstadt 1947, s. 11;
A. Lewicki, op. cit., s. 30.
96
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gańskich bałto-litewskich plemion, które urządzały liczne wyprawy łupieskie
na ziemie polskie już od czasów Mieszka I po księcia Konrada Mazowieckiego.
Efektem tego stałego zagrożenia było sprowadzenie Zakonu Krzyżackiego
i podbój przez nich Prus107. Prusowie zaś „wyginęli niemal doszczętnie” na
skutek „nieustannych masowych rzezi” (reszta zgermanizowała się), albo
wręcz „całkiem zostali wytępieni”, czy też „zostali starci z powierzchni ziemi”,
a pozostała po nich tylko nazwa krainy108. Ciekawostką może być wskazanie
również innej przyczyny sprowadzenia Zakonu, mianowicie chęci podboju Prus
przez Konrada Mazowieckiego109.
Na ogół brakowało głębszego opisu plemion pruskich. Sporadycznie np.
obok ich charakterystyki jako ludu prostego (dzikiego) i gościnnego, wskazywano też na ich wady: pijaństwo, wielożeństwo, zabijanie niemowląt płci
żeńskiej oraz zbójeckie napady na sąsiadów110. W zasadzie szerszy opis losów
Prusów znalazł się tylko w podręczniku Jędrzeja Giertycha. Poza misją św.
Wojciecha wspomniano tutaj o próbach polskich podbojów (Bolesław Kędzierzawy, wojewoda mazowiecki Krystyn), o śmierci księcia Henryka Sandomierskiego (1166 r.), o wysiłkach misyjnych (biskup Chrystian, powstanie zakonu
Braci Dobrzyńskich) oraz o walkach Krzyżaków z Prusami. Wspomniano też
pruskich dowódców powstania – Monte, Glappona i Skurdo. Ten ostatni
zasłużył na miano „ostatniego partyzanta” (uciekł na Litwę, gdy dalszy opór
stał się niemożliwy). Prusowie po podboju zostali zepchnięci „na poziom
niewolników”, zostali przerzedzeni na skutek „krzyżackich rzezi” i „utonęli
w morzu kolonizacji niemieckiej”. Resztki ludności pruskiej wymarły w końcu
XVII w. Autor napomknął też o języku pruskim, zbliżonym do litewskiego,
znanym głównie z zabytków XVI w., zawierających wiele polonizmów, świadczących o dużych wpływach kulturalnych Polski na Prusów111. Raz tylko
wspomniano o najazdach gockich na Prusy, podkreślono też używanie wobec
Prusów nazwy Gotowie (Getów) w średniowieczu112. Niezwykle rzadko pojawiały się mapy z Prusami (bez podziałów plemiennych i bez wyodrębnienia
Jaćwięgów113)114.
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M. Danilewiczowa, op. cit., s. 19-20; A. Nowicki, op. cit., s. 51-52; H. Lepucki,
Dzieje Polski przedrozbiorowej w skrócie, Norymberga 1946, s. 19.
108
M. Danilewiczowa, op. cit., s. 20, 29; G. Gebertowa, op. cit., s. 49; J. Giertych,
op. cit., s. 71, 92-93.
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J. Rembieliński, op. cit., s. 148.
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W. Wasiutyński, Tysiąc lat polityki polskiej, Monachium 1946, s. 17-18.
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J. Rembieliński, op. cit., s. 179.
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A. Sanocki, op. cit., mapa: Zasięg osadnictwa Słowian w IX i X stuleciu;
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W podręcznikach powojennych Prusowie nie zajmowali wcale więcej miejsca. Przykładowo wzmiankowano ich jako lud („plemię”) pochodzenia bałtolitewskiego, który zajmował obszar nad Bałtykiem, między Wisłą a Niemnem115. Lud ten podzielony był na „drobne państewka”, rządzone przez
książąt zwanych „kunigasami” lub też znajdował się „na szczeblu organizacji
plemiennej”. Z Prusów wydzielano jako oddzielny lud Jaćwingów, który w XIII
w. najeżdżał zbrojnie rozbite dzielnicowo państwo polskie (obok Litwinów
i Tatarów)116. Polska już od XI w. zmierzała do podboju i chrystianizacji
Prusów, też poprzez organizowane „krucjaty” (np. Bolesław Kędzierzawy,
Henryk Sandomierski i Kazimierz Sprawiedliwy). W XIII w. Prusowie, wykorzystując rozbicie dzielnicowe, najeżdżali grabieżczo na ziemie polskie (lub
organizowali wyprawy odwetowe); mimo prób narzucenia chrześcijaństwa
bronili swojej pogańskiej wiary, a de facto wolności. Książę mazowiecki Konrad
dążąc do podboju Prus sprowadził rycerzy z Zakonu Krzyżackiego. Ci w krwawy sposób podbili Prusy, tłumiąc opór „w morzu krwi” i podporządkowując
kraj „dla siebie” lub „na własny użytek”. Prusowie zaś, choć dzielnie się
bronili, obróceni zostali w poddanych chłopów, jedynie ich feudałowie otrzymali od Zakonu ziemię w lenno117.
Z postaci pojawił się jedynie św. Wojciech. Niepowodzenie jego misji miało
wynikać z nieposzanowania przez biskupa miejscowych zwyczajów. Wspominano też o wykorzystaniu propagandowym misji przez księcia polskiego Bolesława Chrobrego i uzyskaniu dzięki temu arcybiskupstwa w Gnieźnie118.
Nie było też jakichś specjalnych prób ujęcia kartograficznego Prusów.
Pojawiali się na mapach ukazujących już państwo krzyżackie w Prusach
i Inflantach, z adnotacją o zajmowanych przez nich wcześniej obszarach
(„Prusowie”, jednak bez wydzielonych Jaćwingów)119.
Wszystko to uległo wyraźnej zmianie po przemianach w 1989 r., zwłaszcza
w podręcznikach od ok. 2000 r. Opisy stały się bardziej szczegółowe i zróżnicowane w treści oraz akcentach. Oto jeden z nich, autorstwa wybitnego
polskiego mediewisty Tomasza Jasińskiego: Pogańscy Prusowie (zaznaczono,
aby ich nie mylić z Prusakami) zostali pokonani przez Krystyna, wojewodę
księcia mazowieckiego Konrada, ale gdy w 1217 r. zginął on z rozkazu księcia,
zwierzchnictwo zostało zerwane. Posypały się najazdy, które spowodowały
straszne zniszczenia Mazowsza i Kujaw. Siły obronne księstwa okazały się
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bezradne wobec szybkości działań wojsk pruskich i niedostępności (bagna,
lasy) ich terytorium. Środki podjęte przez Konrada (rycerska stróża, nadanie
ziemi chełmińskiej biskupowi Chrystianowi, wyprawy krucjatowe książąt polskich) nie na wiele się zdały i tak pojawił się pomysł sprowadzenia Zakonu
Krzyżackiego. Powodem była sprawa „obrony granicy przed Prusami”. Na
marginesie, jako ciekawostka, pojawia się pomysł księcia Leszka Białego
pokojowego podporządkowania Prus (i nawrócenia ich mieszkańców) poprzez
założenie osady targowej, handlującej żelazem i solą. Krzyżacy po otrzymaniu
przywilejów od księcia Konrada od 1231 r. przystąpili do podboju Prus, który
zakończył się ich sukcesem w 1283 r. Ludność pruska musiała pogodzić się ze
zwierzchnictwem krzyżackim, jeszcze w XIII i XIV w. stanowiła większość
mieszkańców państwa zakonnego. W późniejszym okresie uległa germanizacji,
a język pruski zanikł w XVII w.120 Warto podkreślić zmianę w spojrzeniu na
przyczyny sprowadzenia Zakonu, współcześnie dominuje teza o zagrożeniu
pruskim i obrony przed ich najazdami121. Wcześniejsze przeświadczenie o chęci
podboju (i chrystianizacji) Prus przez Konrada schodzi obecnie w zasadzie na
margines122.
Poza tym w podręcznikach mowa była m.in. o bitnym, małym ludzie
(liczącym 170 tys. mieszkańców), podzielonym na – niezależne od siebie
i skłócone – związki plemienne bez władzy monarchicznej, natomiast z wiecem
jako najwyższą władzą, o ich głównych zajęciach: rolnictwie i hodowli, a także
łowiectwie, bartnictwie, rybołówstwie, jak też handlu, rzemiośle oraz łupiestwie, o polskich wyprawach wojennych na Prusów (Bolesława Kędzierzawego
120
T. Jasiński, Historia. Starożytność, średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum, 1999, s. 222-226.
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Por. nadto m.in. D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, Historia. Podręcznik dla I klasy
gimnazjum, Gdańsk 1999, s. 112; W. Bednarski, S. Pać, Polska i świat. Wspólne
dziedzictwo. Podręcznik do I klasy gimnazjum, Warszawa 2000, s. 168; Z. Szeptycki,
Nasze dziedzictwo. Historia 1. Podręcznik dla I klasy gimnazjum, cz. 2: Średniowiecze,
Warszawa 2000, s. 71.
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P. Trzebniak, Historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum, Wrocław 2003,
s. 131 oraz: K. Polek, M. Wilczyński, Historia z pegazem. Ludzie i epoki. Klasa 1.
Podręcznik do historii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym
w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym, Kraków 2003, s. 298, a częściowo
(tj. alternatywnie) m.in. M. Koczerska, Historia. U źródeł współczesności. Średniowiecze.
Gimnazjum 1, podręcznik, cz. 2, Warszawa 1999, s. 119 oraz M. Kurkowska,
J. Kurkowski, M. Radożycka-Paoletti, Zrozumieć współczesny świat. Podręcznik historii
dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, cz. 1, Warszawa 2002, s. 82;
T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia I. Podręcznik dla klasy i gimnazjum, Gdańsk
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i Henryka Sandomierskiego), o zajęciu ziemi chełmińskiej przez Prusów przed
przybyciem Krzyżaków, o zdziwieniu Prusów na widok Krzyżaków pokrytych
żelaznymi zbrojami (pierwszemu zabitemu Krzyżakowi rozpruli brzuch, aby
sprawdzić, „czy w środku też jest zrobiony z żelaza”), o mordowaniu przez
Krzyżaków ludności stawiającej im opór (powstania „topili we krwi”), o złym
traktowaniu pozostałych Prusów i obróceniu ich w chłopstwo oraz oddaniu im
najgorszych ziem, o migracji części Prusów do Polski i na Litwę, o trwaniu ich
przy pogaństwie (przynajmniej po kryjomu), na koniec o tym, że jednak
z czasem „starali się upodobnić do Niemców, wyrzekli się więc swych obyczajów i nie uczyli się swej mowy”, tak miało dojść do wymarcia ich języka123.
Niekiedy wydzielano też z Prusów – Jaćwięgów (różnie zapisywanych), jako
odrębny lud bałtyjski, choć z Prusami „najbliżej spokrewniony”124. Rzadko
jednak dawano o nim dokładniejsze informacje, takie jak położenie (jednak
błędnie „między Biebrzą a Niemnem”), łupieskie najazdy na ziemie polskie,
podbój krzyżacki w latach 1278-1283, schronienie się niedobitków na Litwie
lub ich przesiedlenie przez Krzyżaków „do Prus”, gdzie ich potomkowie
przetrwali do XVI w.125
Z postaci naturalnie nadal dominował św. Wojciech. Opis jego wyprawy
misyjnej do Prus był na ogół dosyć szczegółowy, ale zróżnicowany w treści
(często powtarzał się motyw zbezczeszczonego świętego gaju). Mimo to obraz
Prusów był raczej enigmatyczny (pogańscy zabójcy, z surowymi obyczajami
religijnymi) lub schematyczny – nieprzyjaźni poganie, szukający zemsty za
niedawne walki z Polanami, na czele zabójców stał pogański kapłan (kapłani)126. Stosunkowo często pojawia się również biskup Chrystian, prowadzący
misję w Prusach na początku XIII w., uwięziony przez Prusów i zepchnięty na
margines przez Krzyżaków127. Nadal epizodycznie wzmiankowano o biskupie
Brunonie z Kwerfurtu i o jego działalności i męczeńskiej śmierci u „nieprzejed123
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nanych Jadźwingów i Prusów” w 1009 r.128 Aczkolwiek i on doczekał się
w końcu szerszego opisu swojej bogatej działalności129.
Prusów na mapach umieszczano schematycznie (bardzo często z wyodrębnieniem Jaćwięgów), dla okresu wcześniejszego pojawiali się też ogólnie Bałtowie130. Wyjątkiem była mapka z wszystkimi plemionami pruskimi (łącznie
z Jaćwieżą)131, lub niektórymi (poza Sasinią i Nadrowią oraz odrębną Jaćwieżą)132, jak też z zaznaczeniem wikińsko-pruskiego portu-osady w Truso133.

Podsumowanie
W podręcznikach szkolnych Prusowie pojawiali się na ogół w formie
zdawkowych i schematycznych wzmianek. Najszersze i najpełniejsze różnych
szczegółów były opisy w podręcznikach polskich, potem litewskich. Zauważalny jest jednak różny kontekst wzmiankowania Prusów. W podręcznikach
niemieckich pojawiają się oni w kontekście ich podboju przez Zakon Krzyżacki
lub niemieckiej kolonizacji wschodu. W podręcznikach litewskich pojawiają się
w kontekście „pobratymstwa” z Litwinami i ich podboju przez Zakon Krzyżacki. Z kolei w podręcznikach rosyjskich Prusów wspominano tradycyjnie przy
okazji ich podboju przez Zakon Krzyżacki, ale również w szerszym kontekście
agresji niemieckiej na wschód lub akcji chrystianizacyjnej pogan w basenie
Morza Bałtyckiego. W polskich podręcznikach o Prusach wzmiankowano
tradycyjnie przy sprowadzeniu Zakonu Krzyżackiego przez księcia Konrada
Mazowieckiego oraz przy okazji misji św. Wojciecha. W zasadzie we wszystkich
podręcznikach dominuje własny „narodowy” kontekst zainteresowania lub
postrzegania Prusów. Szczególnie widoczne było to w podręcznikach litews-
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kich, w których do niedawna dominowało typowe spojrzenie „litwocentryczne”. Traktowano Prusów, a zwłaszcza niektóre plemiona (Skalowów, Nadrowów i Jaćwięgów) wręcz za część Litwy lub szerzej rozumianego „rodu
litewskiego”.
Schemat opisu był w zasadzie wszędzie podobny, różnił się zakres zainteresowania i wzmiankowane przez autorów szczegóły. Zatem mamy opis pogańskich, dzikich Prusów, ewentualnie ich zwyczajów i zajęć. Następnie bywał
ukazany krwawy podbój przez Zakon Krzyżacki, dzielna obrona i chrystianizacja Prusów. Na koniec rozważano (lub nie) dalsze losy podbitej ludności
(poddaństwo, germanizacja), ewentualnie zadowalano się nieprawdziwym
stwierdzeniem o ich unicestwieniu. Niemniej autorzy podręczników kładli
różny akcent na opisywane szczegóły. W przypadku podręczników litewskich
była to np. migracja części plemion pruskich w czasie zagrożenia ze strony
Krzyżaków na ziemie litewskie. W polskich podręcznikach dużym zainteresowaniem cieszyły się próby nawrócenia i podboju Prusów przez książąt polskich
do XIII w., czego w zasadzie brakowało w innych podręcznikach.
Z postaci wszędzie wymieniano tylko św. Wojciecha, choć różnił się sposób
ujęcia jego osoby. Przykładowo w podręcznikach niemieckich często pojawiał
się nie w związku z misją u Prusów, ale z pielgrzymką Ottona III do jego grobu
w Gnieźnie. W podręcznikach litewskich na czoło wysuwa się jeden z przywódców pruskich i dowódców w czasie powstania przeciw Zakonowi – Henryk
(Herkus) Monte, w zasadzie niewystępujący nigdzie indziej. Z innych postaci
wzmiankowano (bez szerszych opisów) pozostałych przywódców pruskich (np.
Diwana, Glappona) oraz dopiero w najnowszych podręcznikach pierwszych
misjonarzy na ziemiach pruskich: św. Wojciecha i św. Brunona. W podręcznikach rosyjskich kanon „pruskich” postaci był dosyć szeroki, począwszy od
kapłana pogańskiego Kriwe-Kriwejto, poprzez św. Wojciecha i św. Brunona, po
króla litewskiego Mendoga. Z postaci spotykanych tylko w polskich podręcznikach należy wymienić biskupa pruskiego z XIII w. Chrystiana i wojewodę
mazowieckiego Krystyna, a raz wyjątkowo wodza jaćwieskiego Skurdo.
Na mapach Prusowie pojawiali się raczej schematycznie, np. w niemieckich
podręcznikach bez zaznaczenia podziału plemiennego. Z kolei na mapach
w podręcznikach litewskich (i niektórych polskich) wyróżnia się poszczególne
plemiona pruskie, ale wydziela się z nich Jaćwięgów, przy tym ukazując ich na
przesadnie wielkim terytorium. Podobnie rzecz miała się z Jaćwieżą w podręcznikach rosyjskich i na ogół w polskich.
Generalnie obraz Prusów pogańskich we współczesnych podręcznikach
niekiedy w znaczny sposób odbiega od obrazu znanego ze specjalistycznej
historiografii (choć należy zastrzec, że również mocno zróżnicowanej w kwestii
szczegółów).
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3.2. Grunwald/Tannenberg/Žalgiris
Krzyżacy – Grunwald jako wydarzenie historyczne i mit
Nie ulega wątpliwości, że pod tym względem historiografia polska jest
znacząca i dość obszerna. Punktem wyjścia do badań nad tą problematyką jest
opracowanie Stefana M. Kuczyńskiego1. Dokonał on w wielu miejscach zmian
w ustaleniach, które istniały w opiniach badaczy jeszcze z okresu przedwojennego na temat bitwy, a również jej przyczyn, przebiegu i skutków bliższych
i dalekosiężnych. Do dziś pozycja ta stanowi podstawowe kompendium wiedzy
o bitwie, na niej bowiem opierają się dotychczasowe szkolne podręczniki
polskie i opracowania popularnonaukowe. Trzeba zauważyć, że dzieło Kuczyńskiego szybko wywołało dyskusję, w wyniku której odrzucono niektóre z ustaleń autora2. Dużą rolę w zmianie obrazu bitwy prezentowanej przez tego
autora miały badania archeologiczne prowadzone na polu grunwaldzkim
(1958-1960, 1979-1985), jak też dostęp do nowych źródeł archiwalnych, wpierw
poprzez publikacje Svena Ekdahla, potem badania Mariana Biskupa. Na
początku lat 90. XX w. ukazały się wreszcie publikacje uwzględniające wszystkie te osiągnięcia i dające nowy obraz przebiegu bitwy. Chodzi tutaj przede
wszystkim o publikacje autorstwa M. Biskupa3, a przede wszystkim Andrzeja
Nadolskiego4 oraz wreszcie monumentalną najnowszą monografię dotyczącą
bezpośrednio tej problematyki zespołu złożonego z czterech polskich badaczy:
Sławomira Jóźwiaka, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Adama Szwedy i Sobiesława Szybkowskiego5.
Na wstępie słów kilka należy poświęcić nazwie bitwy, która dzisiaj odgrywa
przecież rolę symbolu. Okazuje się, że nazwa Grunwald jest niestety tylko
zwykłym błędem językowym. Po raz pierwszy wymieniono ją w grudniu 1410 r.
w dokumentach wystawionych przez kancelarię Władysława Jagiełły. Spisujący dokumenty pisarz kancelarii użył określenia „in campo dicto Grunwalt”

1

S.M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, Warszawa 1955 i wydania następne.
2
Tu przede wszystkim dalsze ustalenia takich autorów, jak: S. Herbst czy W.
Majewski; S. Herbst, W sporze o Grunwald, [w:] idem, Potrzeba historii, czyli o polskim
stylu życia, cz. 2, Warszawa 1978; W. Majewski, Kilka uwag o bitwie pod Grunwaldem,
„Zapiski Historyczne” 1960, z. 2.
3
M. Biskup, Grunwaldzka bitwa, Warszawa 1991; idem, Wojny Polski z Zakonem
Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993.
4
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990; idem, Grunwald 1410,
Olsztyn 1996.
5
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy
z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
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zamiast „Grunvelt”. Najwidoczniej źle zrozumiał podaną mu nazwę i sporządzając dokument literę „e” zamienił na „a”. Ten błąd okazał się trwały, nie
tylko w średniowieczu, ale i później, również w historiografii polskiej, a w konsekwencji także we współczesnych podręcznikach szkolnych. Wersja w formie
Grunwald (Grunenwald, Grinenwald) przeszła bowiem do wszystkich roczników i dzieł historiograficznych polskich. Utrwalił ją ostatecznie Jan Długosz.
I mimo że oficjalna nazwa wioski brzmiała Grünfelde, to w literaturze historycznej i świadomości polskiej utrwaliła się ta w gruncie rzeczy mylna wersja:
Grunwald.
Początek tradycji grunwaldzkiej stanowiły – m.in. zdaniem M. Biskupa
– listy wysyłane z kancelarii koronnej (aż do późnej jesieni 1410 r.). Wnet
powstała też Kronika konfliktu Jana Długosza, będąca w istocie pismem
informującym i propagandowym, aczkolwiek na wysokim poziomie erudycyjnym, stanowiącym obecnie równie dobre źródło, jak i inne jego dzieła dotyczące
tego zagadnienia6. W kraju, zwłaszcza w Krakowie, odbywały się liczne uroczystości dziękczynne połączone z nabożeństwami. Niebywały tryumf zapadł
w pamięci, tym bardziej że był skrzętnie wykorzystywany w propagandzie
dynastii jagiellońskiej. Przejawem tego było uznanie 15 lipca jako święta
państwowego (nakazem króla Władysława Jagiełły w 1411 r.) i kościelnego
(nakazem Mikołaja Trąby w 1420 r., wówczas prymasa Polski, a wcześniej
uczestnika bitwy). Do szerszej świadomości mas społeczeństwa polskiego
Grunwald wszedł poprzez pieśni ludowe, sławiące ów sukces. Jak pisał M.
Biskup: „Od roku 1411 Grunwald wszedł przez doroczne uroczystości lipcowe
do świadomości ludności monarchii jagiellońskiej, integrując całą jej społeczność i stanowiąc przedmiot dumy i satysfakcji odczuwanej wobec innych,
starszych rozwojem i silniejszych pozycją państw i ludów europejskich”7.
Bitwa grunwaldzka weszła też do poezji, przykładem jest tutaj XVI-wieczny
łaciński poemat Jana z Wiślicy Bellum Prutenum. Obecna jest także w historiografii. Tutaj na pierwszym miejscu trzeba postawić Jana Długosza z jego
Rocznikami oraz Banderia Prutenorum. Jego niezwykle sugestywny obraz
6

W rękopisach są one najczęściej przechowywane w Bibliotece PAN w Kórniku: Tu
przede wszystkim: rkps 00155, Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum 1339 – Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Sprawa
wytoczona w Warszawie w r. 1339; rkps 00195, Banderia Cruciferorum in proelio prope
villas Thamberg et Grunwald die 22 Julii 1410 sub auspiciis Vladislai Jagallonis per
Zyndramum de Maschkowycze glad. crac. et Vitavvtum Magn. Ducem Lithuaniae capta et
in ecclesia majori Sancti Stanislai Cracoviae in signum magnificae victoriae deposita
cura et studio Johannis Długosii canonici catedralis cracovien. peculiari libro membraneo depicta et descripta. 1836-1841; rkps 00199, Annales seu Cronicae incliti Regni
Poloniae, Liber IX-XI. 1572 oraz rkps 00200, Annalium Regni Polonie Per Joannem
Dlugosz summarie collectorum libri XII. 16 w.
7
M. Biskup, Grunwaldzka bitwa..., s. 1.
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bitwy kształtował następnie wyobrażenia o niej kilku generacji historyków
polskich, a od XIX wieku – także literatów. Tak więc historiografia polska XVI
w. pozostawała pod wielkim wpływem dzieł Długosza. Kolejni autorzy, w tym
przede wszystkim: Maciej Miechowita, Bernard Wapowski, Marcin Kromer,
Jan Herburt, Marcin Bielski, Marcin Murinius oraz Maciej Stryjkowski, na
ogół dokładnie trzymali się opisu stworzonego przez Długosza. W XVII w.
nastąpiło zmniejszenie zainteresowań samą bitwą grunwaldzką, w literaturze
wzmiankowano ją już tylko marginalnie8. Zanikały też z wolna pieśni i inne
przekazy ludowe o bitwie, a nawet zaginęły gdzieś oryginalne chorągwie
krzyżackie z Wawelu. W zasadzie można to łatwo wytłumaczyć: w tym czasie
nie istniało jakiekolwiek zagrożenie ze strony Niemiec. Dopiero XVIII wiek
przyniósł pewne ożywienie tradycji grunwaldzkiej, ale to już w aspekcie
pokrzepienia serc i przypomnienia, że Polskę i Litwę stać niegdyś było na
wielkie sukcesy, oraz wobec faktu ponownego zagrożenia ze strony nowego, ale
rosnącego w siłę państwa pruskiego.
Nowym etapem dla rozwoju i ponownego rozpowszechniania tradycji grunwaldzkiej okazały się rozbiory Polski, wpływ epoki romantyzmu, a później
rozwój nacjonalizmów w XIX i na początku XX w. oraz związany z nimi nowy
podział świata i tworzenie nowych silnych monarchii, w tym zjednoczonych
Niemiec kanclerza Otto von Bismarcka. Tu szczególnie trzeba podkreślić
ożywioną wówczas działalność germanizacyjną państwa pruskiego a potem
niemieckiego. Grunwald był przywoływany nie tylko przez historyków, ale i,
a może przede wszystkim, przez poetów, malarzy i pisarzy, którzy mieli
wówczas – nigdy nie spotykany wcześniej ani później – ogromny wpływ na
polskie społeczeństwo. Przypomniany został już przez Juliana Ursyna Niemcewicza w Śpiewach historycznych (1816 r.), następnie przez jednego z wieszczów narodowych Juliusza Słowackiego (dramat Zawisza Czarny). Jednocześnie następowało pewne przewartościowanie osiągnięć Zakonu Krzyżackiego
w monarchii pruskiej Hohenzollernów, a także wyraźne jego utożsamienie
z „niemieckością”. Tym samym też bitwa pod Grunwaldem jawiła się jako
klęska z winy „słowiańskości”; za tym szły realne czyny w postaci restauracji
zamku w Malborku, pomników na polu grunwaldzkim, twórczość literacka
i historyczna o bitwie z antypolskim wydźwiękiem. Nie pozostawało to bez
wpływu na społeczeństwo polskie, w tym czasie poddawane przecież silnym
procesom germanizacyjnym. Dodając do tego wzrost świadomości narodowej,
także wśród szerokich mas, staje się zrozumiała ponowna atrakcyjność tematu
grunwaldzkiego.
Wielką rolę odegrał w tym Karol Szajnocha, wydając dzieło Jadwiga
i Jagiełło (1861 r.), które dzięki plastycznemu obrazowi stało się na długo
8

Tu przede wszystkim: Stanisław Zakrzewski i Wespazjan Kochowski.
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podstawą dla twórczości malarskiej i literackiej. Szajnocha dokonał już identyfikacji strony krzyżackiej z Niemcami. Czytelnik polski zyskał też tłumaczenie polskie opisu bitwy pióra Długosza (tłum. Karol Mecherzyński, 1869 r.
W 1874 r. powieść już o wyraźnie antyniemieckim wydźwięku (Krzyżacy) wydał
poczytny wówczas pisarz Józef Ignacy Kraszewski. Wreszcie w 1878 r. powstał
słynny monumentalny obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, ze
wspaniałym księciem Witoldem i ginącym wielkim mistrzem w centrum. Obraz
stał się wydarzeniem nie tylko artystycznym, ale i narodowym, podziwiany był
przez rzesze Polaków w Krakowie i Warszawie. Stał się źródłem natchnienia
patriotycznego dla poetów i literatów (np. Marii Konopnickiej). Wszystkie te
dzieła stały się tworzywem do powstania najsłynniejszego dzieła literackiego
poświęconego bitwie grunwaldzkiej, czyli powieści historycznej Krzyżacy Henryka Sienkiewicza (1900 r.). Napisał ją bowiem pisarz niezwykle popularny, ale
i doceniony na arenie międzynarodowej. W tym miejscu warto zacytować słowa
Mariana Biskupa: „W rezultacie powieść Sienkiewicza stała się – podobnie jak
Matejkowski obraz – własnością całego narodu polskiego, kształtując na
stulecia obraz grunwaldzkiej wiktorii i roli Zakonu Krzyżackiego w Prusach,
a zarazem służąc »pokrzepieniu serc« i budząc nadzieję na zwycięski wynik
walki z kontynuatorem tradycji krzyżackich – niemieckim cesarstwem Hohenzollernów pruskich”9.
Dalsze wydarzenia należy wiązać z zaostrzeniem stosunków między społeczeństwem polskim a władzami niemieckimi. W lipcu 1902 r. szerokim echem
odbiły się obchody grunwaldzkie w Krakowie i we Lwowie (zakazano takowych
w zaborze pruskim), które uświadomiły szerokim kręgom społeczeństwa polskiego, iż Grunwald był wydarzeniem o charakterze ogólnonarodowym, aktualnym nadal w związku z polityką władz pruskich wobec Polaków na
przełomie XIX i XX w. Wkrótce nadeszła 500. rocznica bitwy, która zaowocowała szeregiem wydarzeń, na stałe utrwalającym mit Grunwaldu w społeczeństwie polskim. Przed 1910 r. doszło nawet do prób wykupienia majątku
Grunwald i ustawienia tam pomnika zwycięstwa w postaci kościoła pamięci,
jednak nie zezwoliły na to władze pruskie. W związku z tym główne uroczystości związane z rocznicą odbywały się w zaborze austriackim, w którym jeszcze
w 1909 r. zawiązano komitet do organizacji obchodów pod przewodnictwem
Juliusza Leo. Komitet Grunwaldzki wydał odezwę do mieszkańców Polski
i Litwy z zapowiedzią uroczystości. Zapoczątkowano zbiórkę pieniędzy (tzw.
fundusz grunwaldzki lub „Dar Grunwaldzki”) z przeznaczeniem na rozwój
polskiej oświaty ludowej. Przy tej okazji zorganizowano wystawę pamiątek
grunwaldzkich i „Dioramę Grunwaldzką”, tj. przedstawienie ukazujące fragment bitwy ze śmiercią wielkiego mistrza. Główną rolę odegrać miało jednak
9
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odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły. Przygotował go na zlecenie światowej
sławy pianisty Ignacego Paderewskiego rzeźbiarz Antoni Wiwulski. W akcie
fundacyjnym określono dosłownie, że Paderewski ofiarował pomnik w 500.
rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami pod Grunwaldem, „praojcom na chwałę,
braciom na otuchę”. Uroczystości krakowskie odbyły się w dniach 15-17 VII
1910 r. przy udziale około 150 tys. gości (Kraków liczył w tym czasie 100 tys.
mieszkańców). Obchody rozpoczęła msza święta w krakowskim Kościele Mariackim, następnie odsłonięto pomnik Jagiełły, monumentalną rzeźbę o wysokości
ok. 24 metrów. Przedstawiał on króla na koniu, a poniżej znajdował się książę
Witold oparty oburącz na mieczu, stojący nad zwłokami wielkiego mistrza.
Prawa grupa przedstawiała polskiego rycerza i giermka podnoszącego krzyżackie chorągwie, zaś lewa grupa ukazywała rycerza litewskiego dmącego w róg,
grupę tylną stanowił chłop rwący kajdany. Na ścianie frontowej umieszczono
napis: „Grunwald 1410-1910”. Pomnik, choć krytykowany z powodów artystycznych, odegrał wielką rolę w utrwaleniu mitu zwycięstwa pod Grunwaldem.
Znalazło to odbicie w potocznym określeniu pomnika mianem „grunwaldzkiego”, nie zaś „jagiełłowego”, mimo umieszczonej na nim postaci króla.
Obchody rocznicowe przyniosły jeszcze szereg innych wydarzeń, zapoczątkowano m.in. sypanie kopca w podkrakowskich Niepołomicach, do którego
ziemię spod Grunwaldu przywiozły dwie Polki, mieszkanki ówczesnej Bydgoszczy. Całość obchodów została szczególnie mocno nagłośniona przez prasę we
wszystkich zaborach, a także na całym świecie. Owocem była kolejna fala
publikacji literackich i naukowych o bitwie (Wiktor Gomulicki, Zygmunt Celichowski, ks. Stanisław Kujot, Antoni Prochaska). Pisał o tym także Biskup:
„W tym kontekście bitwa pod Grunwaldem weszła już na trwałe do świadomości
polskiej – także poprzez Krzyżaków Sienkiewicza – jako ideologiczny obraz
wiekowych zmagań Słowian z Niemcami czy Polaków z Niemcami”.
Mit grunwaldzki stał się faktem w postaci powszechnego wyobrażenia
społeczeństwa o bitwie jako wielkim zwycięstwie nad „złymi Niemcami”. Po
II wojnie światowej doszło do następnej fali antyniemieckości (w odwecie za
wojnę wywołaną przez hitlerowskie Niemcy), np. w filmie Aleksandra Forda
„Krzyżacy” (dotąd nie pobity rekord oglądalności w polskim filmie) i budowie
pomnika na polach grunwaldzkich (1960 r.)10. Obecnie można już powiedzieć,
że Grunwald przestał pełnić rolę mitu, przynajmniej w literaturze naukowej.
Od wielu lat nie ma większych różnic co do przebiegu, roli i skutków wojny

10
Więcej na ten temat: Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich. „Krajobraz
grunwaldzki” w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków.
Wokół mitów i rzeczywistości, red. J. Gancewski, Olsztyn 2009; R. Tomkiewicz, Rocznice
bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Olsztyn 2011.
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Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim wśród badaczy zagadnienia w całej
Europie. Różnią się natomiast społeczeństwa w swoich opiniach i osądach,
niestety nadal mało historycznych i pozafaktograficznych.

Prusy pod panowaniem krzyżackim w podręcznikach niemieckich
Podręczniki, zarówno te w wydaniach ogólnopaństwowych, jak i regionalnych (landowych w przypadku poszczególnych krajów związkowych Niemiec)
fakt istnienia i rozwoju Prus pod rządami Zakonu Krzyżackiego opisują prawie
zawsze w krótkich i bardzo ogólnych pod względem zawartości warstwy
informacyjnej podrozdziałach lub też jeszcze krótszych syntetycznych formach
struktury tekstu podręcznika. Dotyczy to najczęściej przedstawienia dziejów
– szczególnie w przypadku podręczników niemieckich – osadnictwa wschodnioniemieckiego, ewentualnie dziejów politycznych cesarstwa niemieckiego i innych państw niemieckich na wschodzie Europy, np. Królestwa Brandenburgii
czy też innych krajów związkowych państwa niemieckiego, np. Bawarii w różnych okresach dziejowych11.
Na przykład ogólnoniemieckie podręczniki do nauki historii powszechnej
Europy w klasach szkół średnich z lat 50. XX wieku najczęściej relacjonują fakt
istnienia tego państwa w podrozdziałach dotyczących niemieckiego osadnictwa
na wschodzie Europy bądź też rozwoju monarchii niemieckiej na wschodzie
z podziałem na Śląsk, Pomorze i ziemie polskie12. Takie informacje zazwyczaj
11
Geschichtliches Werden, Mittelstufe, t. 2: Geschichte des Mittelalters, oprac.
F. Rummel, Bamberg 1953, s. 114-115. Tu został odkryty pewien ewenement w podręcznikach służących jako ogólnoniemieckie (związkowe), mianowicie został zawarty podrozdział o udziale Bawarii w kolonizacji Wschodu.
12
O. Ebding, Grundzuge der Geschichte. Einheitsausgabe für mittlere Klassen, t. 2/3:
Vom Entstehen der abendländlichen Einheit bis zum Wiener Kongreß 1815, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn 1953, s. 14: „III. Obronność, bezpieczeństwo i rozwój na Wschodzie”; s. 16: „Niemieckie miasta i klasztory ”; s. 17: „Niemieckie osadnictwo na Śląsku,
w Polsce, Czechach i na Węgrzech”; s. 59: „Niemieccy rycerze na Wschodzie”; H. Philipp,
R. Neumann, Bausteine für den Geschichtsunterricht. Ein Arbeits- und Tatsachenbuch,
t. 3: Neue und neueste Zeit unter besonderer Berücksichtigung der Kolonisation des
deutschen Ostens. Mittel- und Oberstufe, Leipzig 1924, s. 35 i n.; F. Neubauer, Grundzüge
der Geschichte für höhere Lehranstalten, t. 1, cz. 2: Deutsche Geschichte seit Anfang des
18. Jahrhunderts für die Unterstufe, Halle/Saale 1924, s. 8 i n.; idem, Lehrbuch der
Geschichte, Ausgabe A, t. 1: Vaterländische Geschichte der letzten Jahrhunderte (Quinta),
Halle/Saale 1921, s. 97; idem, Grundzüge der Geschichte für höhere Lehranstalten, t. 3:
Deutsche Geschichte von der Gründung des nationalen Staats bis zum Westfälischen
Frieden, für die Mittelstufe, Halle/Saale 1923, s. 44.; K. Lorenz, Lehrbuch der Geschichte
für die Unterstufe höherer Lehranstalten, t. 2: Die Neubildung der europäischen Kulturwelt durch Christentum und Germanentum (Das Mittelalter), München 1922, s. 8;
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są jedno- lub dwustronicowe i oprócz ogólnego tekstu o przybyciu Zakonu
Krzyżackiego do Prus i na ziemie Pomorza Gdańskiego oraz o powstaniu
i rozwoju państwa zakonnego na terenie Prus, zawierają również reprodukcję
(jedną lub więcej) przedstawiającą fragmenty umocnień zamku krzyżackiego
w Malborku oraz mapkę ukazującą część jego terytorium lub całe (wraz z Inflantami) z okresu świetności, tj. z początków XV w., a już na pewno z okresu
sprzed bitwy pod Grunwaldem. W informacjach tych najczęściej pojawiają się
wzmianki o miastach założonych przez zakonników oraz o ziemiach, które
zostały zdobyte na plemionach pruskich i weszły w skład tworzonego od XIII w.
państwa. Tego typu krótkie wzmianki mają w analizowanych podręcznikach
również siłą rzeczy charakter bardzo ogólny, skrótowy, a poprzez to nie do końca
mogący przekazać meritum niezbędnych informacji historycznych lub w jakiś
sposób je wypaczający. Tak było np. z informacją, jakoby po zawarciu w 1466 r.
pokoju w Toruniu „zachodnie ziemie [państwa zakonnego – J.G.] nad Wisłą
wraz z Pomorzem zawarły z Polską unię personalną”13, albo w stwierdzeniu:
„Chłopi, mieszczanie, górnicy wobec wezwania wschodnich panów”14.
W innych podręcznikach mamy podobną sytuację, gdyż główne miejsce
wśród informacji dotyczących powstania i rozwoju państwa krzyżackiego
w Prusach zajmują wiadomości o wschodnim (lub wschodnioniemieckim)
osadnictwie, niemieckich drogach osadnictwa na wschód od Łaby lub też
rozwoju tego osadnictwa, działalności kolonizacyjnej Kościoła (w domyśle
niemieckiego), niemieckich miastach na Wschodzie, wezwaniu Niemców przez
obcych książąt, porażkach zakonu rycerstwa niemieckiego, skutkach niemieckiej działalności osadniczej na Wschodzie, niemieckim krajobrazie politycznym
jako rezultatach niemieckiej historii15. Analizując poszczególne podrozdziały
K. Weller, Lehrbuch der Geschichte für die höheren Lehranstalten, t. 2: Deutsche
Geschichte für die mittleren Klassen, Frankfurt/Main 1925, s. 49; H. Pinnow, Geschichte
des deutschen Volkes von den Anfängen bis 1648. Geschichtsbuch für die Mittelklassen
höherer Lehranstalten, t. 2, Leipzig-Berlin 1925, passim; P. Grobe (red.), G. Kochs
Lehrbuch der Geschichte für höhere Lehranstalten. Mittelstufe, t. 2: Deutsche Geschichte
vom Westfälischen Frieden bis zur Gegenwart, oprac. R. Kern, Leipzig 1922, passim;
J.C. Andrä, Lehrbuch der Geschichte für höhere Mädchenschulen, oprac. R. Seehaußen,
t. 2: Das Mittelalter, Leipzig 1923.
13
O. Ebding, op. cit., t. 2-3, s. 61; E. Kaier, J. Lehmann (red.), Grundzüge der
Geschichte. Von der Begründung des deutschen Reiches bis zum ausgehenden Absolutismus, Mittelstufe, t. 2, oprac. J. Herbst, H. Krieger, A. Makatsch, wyd. 3, Frankfurt/MainMünchen 1971, s. 84-88. W tym wydaniu niektóre kwestie zostały poszerzone i uzupełnione w stosunku do wydania 1 i 2.
14
W. Kessel (red.), Zeiten und Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk für die
Gymnasium Bayerns, oprac. H. Hildebrand, H. Ebenhoch, W. Kessel, München 1969,
s. 75.
15
Geschichtliches Werden, Mittelstufe..., t. 2, s. 114-121. Jest to jeden z dłuższych
opisów merytorycznych powstania i rozwoju państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach
w analizowanych podręcznikach. Podobnie w innych: F. Ebner (red.), Geschichtswerk für
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tych podręczników, zauważamy powtarzające się schematy w warstwie informacyjnej i ikonograficznej. Są to przede wszystkim informacje na temat
osadnictwa niemieckiego na Wschodzie oraz ewentualnie udziału tego osadnictwa w kolonizacji m.in. Prus i Pomorza Gdańskiego. Do stereotypowego
kanonu graficznego należą wszelakie schematyczne mapki, które przedstawiają obok terenów Rzeszy Niemieckiej (państw niemieckich), ziemie na wschodzie Europy, które były kolonizowane (zasiedlane) przez ludność niemiecką
z terenów tego państwa. Najczęściej odbywa się to poprzez zaznaczenie strzałkami kierunków postępującego osadnictwa z terenów niemieckich oraz używanie tego samego koloru (odcienia szarości) w stosunku do ziem zarówno państw
niemieckich (położonych między Renem a Odrą), jak i terenów zasiedlonych
przez ludność niemiecką, np. w rozwijającym się państwie krzyżackim w Prusach16. Do podstawowych informacji merytorycznych zamieszczanych w opisanych wyżej rozdziałach tego typu podręczników, a jednocześnie powtarzających
się w różnych podręcznikach i ich różnych wydaniach, możemy zaliczyć:
w podręcznikach wydanych w latach 1923-1953 informacje o plemionach
niemieckich na wschodzie i południu Europy (przede wszystkim o tych, które
rzekomo zamieszkiwały nad Wisłą i jej ujściem, wybrzeże Morza Bałtyckiego,
Śląsk, Czechy i ziemie węgierskie17), kierunki kolonizacji niemieckiej i historię
takich działań począwszy od cesarza Ottona I18, wędrówki ludności chłopskiej
na wschód i zakładanie wsi niemieckich na zgodą władz Zakonu Krzyżackiego.
Stosunkowo dużo miejsca podręczniki te poświęcają zakonom kontemplacyjnym i ich roli w swoistej „kolonizacji” ziem pruskich oraz Pomorza Gdańskiego, zwracając szczególną uwagę na cystersów i premonstratensów19. Podręczniki poświęcają również sporo miejsca omówieniu podstaw lokacji miast
zakładanych przez Zakon Krzyżacki w Prusach oraz faktowi, że pierwowzorem
prawa lokacyjnego stosowanego podczas tych lokacji było prawo niemieckie
proste, lubeckie bądź magdeburskie. Po takim wstępie przechodzą z reguły do

höhere Lehranstalten, Mittelstufe, t. 2: Mittelalter, München 1956; K. Krüger, Kletts
Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen, t. 2: Aus Mittelalter und Neuzeit,
Stuttgart 1955; H. Pinnov, K. Krüger, Geschichte des Abendlandes. Von der Germanischen Frühzeit bis 1648, Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen, Offenburg
1951; J. Erdmann, Erbe des Abendlandes, Mittelstufe, t. 2: Mittelalter, Lehrbuch der
Geschichte für Höhere Schulen, Mittelstufe/ Mittelalter, München 1953; P. Stemmermann, R. Stencel, G. Haseller, Werden und Wirken. Mittelstufe, t. 2: Die Welt des
Mittelalters (bis 1500), Karlsruhe 1954; O. Ebding, K. Sigrist, Grundzüge der Geschichte.
Einheitsausgabe für mittlere Klassen, t. 2: Vom Frankenreich bis zum Westfälichen
Frieden, wyd. 4, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn 1952.
16
W. Kessel (red.), op. cit., s. 115, mapka dotycząca kierunków osadnictwa niemieckiego na Wschodzie, zatytułowana w oryginale: Die Besiedlung des Ostens.
17
Ibidem, s. 114.
18
Ibidem, s. 114-115.
19
Ibidem, s. 115-116.
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omówienia początków bytności Zakonu Krzyżackiego w Prusach, a tu szczególnie do omówienia następujących kwestii: udziału kupców z Bremy i Lubeki
w handlu wschodnioeuropejskim, a w szczególności inflanckim i w drugiej
kolejności pruskim, ich udziału w poszerzaniu świata chrześcijańskiego wśród
ludów niewiernych, wezwaniu Zakonu do Prus przez książąt polskich, walce
Krzyżaków z pogańskimi Prusami, rozwojowi państwa krzyżackiego w Prusach i jego krótkim dziejom (oraz klęski Zakonu w bitwie pod Grunwaldem20),
a w końcu roli Zakonu i jego państwa w Prusach w rozwoju osadnictwa
niemieckiego21 na tychże ziemiach.
Podobnie w stylu, strukturze przekazu, ujęciu tematu oraz formie przekazu merytorycznego relacjonują omawiane wyżej zagadnienia podręczniki bawarskie22. Poświęcają one zagadnieniom państwa krzyżackiego w Prusach
równie dużo miejsca jak podręczniki ogólnoniemieckie z tego samego okresu.
Struktura przekazu merytorycznego jest prawie identyczna, najwięcej miejsca
zostało poświęconego podobnie jak wyżej sprawom osadnictwa niemieckiego na
wschodzie, a przede wszystkim w Prusach. Różnicą jest wyraźne wskazanie
przez podręcznik bawarski na życie obok siebie różnych nacji (przybiera to
najczęściej postać tytułów osobnych podrozdziałów: „Społeczeństwa żyjące
wzajemnie obok siebie”23). W podręcznikach z omawianej serii szkolnej „Wege
durch die Geschichte” istnieją najbardziej zasobne w informacje podrozdziały
dotyczące zarówno Prus, jak i ich pierwotnych mieszkańców, podboju tych
ziem przez Zakon Krzyżacki oraz następstw tych wydarzeń. Ma to zasadnicze
odzwierciedlenie w strukturze informacyjnej tych podręczników24. W dwóch,
czasami trzech podrozdziałach autorzy dość szczegółowo informują czytelnika
o przebiegu podboju ziem pruskich25, jego kierunkach, etapach polityczno20
Podręczniki niemieckie ogólnokrajowe z serii Geschichtliches Werden w zdecydowanej większości odnotowywały fakt porażki Krzyżaków w tej bitwie, poświęcając temu
wydarzeniu nawet krótki podrozdział.
21
Chociaż nie jest to jasno sprecyzowane, przynajmniej w tytule podrozdziałów,
a jedynie w ich treści.
22
Np. F. Hofmeier (red.), Wege durch die Geschichte, Geschichtsbuch Gymnasium
Bayern, t. 2: Berlin 1992.
23
Ibidem, s. 131.
24
Tu przede wszystkim chodzi o podrozdziały: „Podbój i osadnictwo Prus” oraz:
„Stosunek do sąsiadów”, „Klęska zakonu krzyżackiego”. Informacje te prawie takie
same i w tym samym układzie struktury podręczników pojawiają się w następujących ich
wydaniach: H.-G. Hofacker, T. Schuler (red.), Geschichtesbuch. Neue Ausgabe B, cz. 2:
Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Dokumenten, Berlin 1994 lub:
„Niemieckie przemieszczanie się na Wschód” w: H. Brack et al., Unser Weg in die
Gegenwart, t. 2: Mittelalter, Bamberg 1997, s. 90.
25
W niektórych podręcznikach został ten problem omówiony w podrozdziale zatytułowanym: „Osadnictwo Północnego Wschodu”. Tak jest np. w serii podręczników do
historii pt: Geschichte des Mittelalters, tu autorstwa: F. Ebner, E. Schmelzle, wydanym
w 1950 r. przez wydawnictwo bamberskie C.C. Buchners Verlag.
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militarnych oraz konsekwencjach takiego działania. Wyraźnie został przy tym
podkreślony aspekt założenia państwa krzyżackiego przez przybyszy z zewnątrz26. Jest też bardzo widoczny – a rzadko spotykany w innych seriach
wydawniczych niemieckich podręczników historii – sposób opisu przeprowadzania podboju przez rycerstwo krzyżackie w efekcie odbywających się na
ziemie Prusów krucjat w XIII w. Podręczniki z opisywanej serii zawierają np.
w podrozdziale dotyczącym podboju ziem pruskich i chrystianizowania Prusów
fragment: „Kiedy Prusowie nie byli gotowi do chrztu, palili rycerze ich domy,
rabowali dobra, zabijali mężczyzn, i uprowadzali kobiety i dzieci”27. W innym
miejscu zaś czytamy: „Stosunek do Polski pogorszył się szczególnie wtedy, gdy
Zakon w 1309 r. odkupił od Brandenburgii przyłączone od zachodu do Prus
ziemie nazwane Pomorzem”28. Nie ma tu mowy o podboju Pomorza Gdańskiego przez Zakon Krzyżacki oraz o militarnym przejęciu samego miasta
Gdańska.
We wcześniejszych wydaniach podręczników, zwłaszcza niemieckich z lat
50. XX w., bardzo często pojawia się tytuł rozdziału: „Zasiedlanie Wschodu
i wewnętrzny rozwój Niemiec”. Szczególnie należy w tym miejscu zwrócić
uwagę na użycie przymiotnika „innere” (wewnętrzny), który sugeruje czytelnikom, zwłaszcza młodym, że ziemie zasiedlane na Wschodzie (tu mamy na
myśli przede wszystkim Prusy) od zawsze należały do państwa niemieckiego,
tylko na jakimś etapie jego rozwoju nie były zasiedlone przez osadników
niemieckich29. Jednak już dalej uczeń jest informowany o nowym osadnictwie
w tym regionie w podrozdziale pt. „Nowo powstałe niemieckie panowanie na
północnym wschodzie”. W tym miejscu zwraca uwagę określenie „Nordosten”,
które było używane w większości wydań w latach 50. Niewątpliwie miało to
podkreślić jedność społeczno-polityczną ziem pruskich z ziemiami rdzennie
niemieckimi i rozwijającymi się również na Zachodzie Europy różnymi państwami niemieckimi (w zależności od rozpatrywanego okresu), a wręcz sugerowanie, że ziemie te były zawsze ich częścią30. W większości wydań podręczników tej serii został w nich zamieszczony podrozdział: „Chrystianizowanie
Wschodu”. Poza tym kanon podstawowych informacji na temat podboju Prus
przez Krzyżaków, utworzenia państwa krzyżackiego na ziemiach pruskich,
jego rozwoju, przede wszystkim dziejów politycznych, roli i dziejów społecznych, pojawia się w każdym z analizowanych wyżej podręczników do epoki
średniowiecza niemieckiego i powszechnego.
26
27
28
29
30
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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132-133.
132.
133.
103.
103-104.

W niektórych późniejszych wydaniach prezentowanych i analizowanych
wyżej podręczników, napotykamy na swoiste „uproszczenie” problemu powstania państwa krzyżackiego w wyniku wcześniejszego podboju Prus. Wydarzenia te są w łączone do rozdziału o historii gospodarczej Europy, powstawaniu miast i wschodnioeuropejskim handlu, np. „Średniowieczne miasto
i wschodnie osadnictwo”31. W rozdziałach takich kwestia powstania i rozwoju
państwa zakonnego w Prusach jest drugorzędna i podporządkowana egzemplifikacji nowo rozwijającego się osadnictwa na wschodzie Europy, w tym lokacji
nowych ośrodków miejskich. Z kontekstu podanych w nich informacji oraz ze
struktury przekazu merytorycznego widzimy, że powstanie i rozwój państwa
krzyżackiego nad Bałtykiem było wynikiem m.in. działalności kupców niemieckich32, chociaż z drugiej strony autorzy tego tekstu wskazują na zgoła inne
przyczyny, dając pierwszeństwo walce z niewiernymi33. Całości rozwoju państwa krzyżackiego w Prusach poświęcają jednak zaledwie nieco więcej niż pół
strony, relacjonując wydarzenia od XII w. aż po hołd pruski. Tradycyjnie tekst
został zaopatrzony w kolorową mapkę „Państwo zakonu krzyżackiego w latach
1224-1466”, przedstawiającą rozwój terytorialny państwa Zakonu Krzyżackiego na wschodnich wybrzeżach Morza Bałtyckiego.
Bardzo podobnie zostały skonstruowane powyżej analizowane wydarzenia
w podręczniku Unsere Geschichte. Ausgabe für Gymnasium in Bayern. Vom
Reich der Franken bis zum Beginn Neuzeit34. W tym przypadku opisywana
historia została jeszcze bardziej uogólniona. Opisywane dzieje zostały „upchane” w dziejach osadnictwa wschodniego oraz rozwoju struktury kościelnej
w Europie. Całość dziejów państwa krzyżackiego w Prusach została przedstawiona w rozdziale o wschodnim osadnictwie niemieckim, pomiędzy informacjami o powstaniu i charakterze osadnictwa wschodniego w Prusach a informacjami o powstaniu i rozwoju monarchii w Polsce od czasów Bolesława
Chrobrego [sic!]35. W jeszcze innych ogólnoniemieckich seriach podręcznikowych kwestia powstania i istnienia państwa krzyżackiego w Prusach została
umieszczona w rozdziale: „Polska a państwo Zakonu Krzyżackiego”36. Tu
z kolei informacje o państwie krzyżackim zostały umieszczone pomiędzy

31

H.-G. Hofacker, T. Schuler (red.), op. cit., s. 3.
Ibidem, s. 120.
33
Ibidem, s. 121.
34
H. Busley et al., Unsere Geschichte. Ausgabe für Gymnasium in Bayern. Herausgegeben von Wolfgang Hug und Walter Göbel, Jahrgangsstufe 7: Vom Reich der Franken
bis zum Beginn der Neuzeit, Frankfurt/Main 1993.
35
Ibidem, s. 108-110.
36
B. Heinrich (red.), Oldenbourg Geschichte für Gymnasien, t. 7, oprac. B. Heinloth
et al., München 1992.
32
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podrozdziałem dotyczącym chrystianizacji Polski a podrozdziałem o unii polsko-litewskiej37. Treść jest bardzo podobna, jak w innych podręcznikach do
gimnazjów niemieckich. Zmienia się za to szata graficzna. Na drugiej stronie
rozdziału widnieje okazały widok zamku w Malborku od strony Nogatu
(najczęściej pokazywany w tego typu publikacjach), który zajmuje około pół
strony. Na kolejnej stronie została umieszczona mapka – i tu niespodzianka
– ilustrująca zasięg państwa polsko-litewskiego w 1550 r. Ostatnim elementem
graficznym jest fragment obrazu Jana Matejki, przedstawiający centralny
punkt dzieła i postać walczącego wielkiego mistrza. Obraz został zatytułowany: „Bitwa pod Grunwaldem (Malarstwo historyczne z XIX w.)”38.
Podobnie konstruowane były podręczniki historii wydane w latach 90. (szczególnie po 1995 r.) oraz po 2000 r. Tytułem przewodnim, spotykanym prawie
w każdym z nich, jest ponownie odesłanie do niemieckiego osadnictwa na
wschodnich terenach Europy (a nie w Prusach, nazwy notorycznie przez niemieckich autorów omijanej w tytulacji i nazewnictwie tego regionu). Tytuły przybierają najczęściej postać: „Niemieccy osadnicy na Wschodzie. Przyjęcie kraju i rozbudowa”39, „Niemieckie osadnictwo wschodnie”40, „Osadnictwo wschodnie”41.

Prusy pod panowaniem krzyżackim w podręcznikach
litewskich i rosyjskich
W podręcznikach litewskich zasadnicze zręby omawianego tematu zostały
ukształtowane przede wszystkim w okresie międzywojennym42. Były przedstawiane prawie wyłącznie z pozycji etnolitewskiej43. Wojny Zakonu Krzyżackiego, jak i wcześniej jego przybycie do Prus, były utożsamiane jako walka
przeciwko Litwinom i dążenie (co jest dla autorów litewskich oczywiste) do
opanowania ziem litewskich44.
37

Ibidem, s. 133-135.
Ibidem, s. 135.
39
B. Müller (red.), Historia. Geschichtsbuch für Gymnasien, t. 2: Mittelalter und
frühen Neuzeit, Padeborn 1995, s. 88 i n.
40
A. Frey et al., Zeit für Geschichte, t. 2: Geschichtliches Unterrichtswerk für
Gymnasium, Hannover 2001, s. 112 i n.
41
G. Bart, H. Brack, G. Grünke, R. Schell, Unser Weg in die Gegenwart – neu, t. 2:
Mittelalter und frühe Neuzeit, Bamberg 1993, s. 83 i n.
42
V. Vileišis, Tautiniai santykiai Maž. Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir
statistikos žviesoje, „Politiniu
˛ ir socialiniu
˛ mokslu˛ instituto leidinys”, nr 3, Kaunas 1935,
s. 28 i n.; inaczej: J. Geniušas, Istorijos vadovllis prad. mokyklos V ir VI sk., Marijampolė
1937, passim.
43
Prano, Lietuvos istorija, Vilnius 1919, s. 88 i n.
44
Ibidem, s. 6; V. Daugirdaitė-Sruogienė, Istorijos vadovėlis Klaipėdos krašto mokykloms, Klaipėda 1935, s. 53 i n.
38
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Wielokrotnie w opisach przedstawiających walkę rycerzy krzyżackich (często przez autorów w podręcznikach litewskich nazywanych „niemieckimi”)
zacierały się granice etniczne (społeczne). Często również Zakon mógł rozwinąć się w Prusach, gdyż „Polacy byli zbyt słabi, aby ich pokonać” lub też
nawet, że „nie byli zainteresowani walką z Niemcami”45. Opisywane dzieje
walki Krzyżaków z Litwinami nie należą do rzeczowych. Wielokrotnie mamy
do czynienia z przekręceniami lub zbyt daleko idącymi uproszczeniami porównaniami lub też uogólnieniami46. Dla przykładu opisując wojny Krzyżaków
z Litwinami (de facto z Polakami), autorzy litewscy wymieniają li tylko
Litwinów, nie wspominając nic o rycerzach polskich47.
Podręczniki rosyjskie oraz litewskie pisane po rosyjsku w okresie Związku
Radzieckiego tematowi rozwoju państwa krzyżackiego w Prusach poświęcają
stosunkowo najmniej uwagi i miejsca48. Są to najczęściej i prawie wyłącznie
45

A. Alekna, Historia Litwy, Kowno 1923, s. 9; Esmaitis, Lietuvos istorija: vadovėlis
prad. ir vidurio mokykloms, Vilnius 1931, s. 72 i n.
46
Prano, op. cit., s. 16-17.
47
Ibidem, s. 42-43.
48
Por.: A. Berlinskienė, A. Gaigalaitė, J. Jurginis, Z. Pilkauskas, Lietuvos TSR
istorija VII-VIII kl., red. J. Žiugžda, Kaunas 1963, wyd. 2: 1964, wyd. 3: 1966; iidem,
Istoria Litewskoj SSR. Učebnik dla VII-VIII klassow, Kaunas 1963, wyd. 2: 1964, wyd. 3:
1966; A. Gaigalaitė, F. Griškūnaitė, J. Jurginis, Lietuvos TSR istorijos chrestomatija.
Priemonė mokytojams, Kaunas 1964, wyd. 2: 1972; M. Jučas, V. Merkys, Lietuvos TSR
istorija. Vadovėlis 7-9, Kaunas 1978, wyd. 2: 1980, wyd. 3: 1981; iidem, Historia
Litewskiej SRR. Podręcznik 7-9, 1978; iidem, Istoria Litewskoj SSR. Učebnik dla VII-IX
klassov, 1978, 1983, 1986; J. Jurginis, Lietuvos TSR istorija. Vadovėlis vid. Mokykloms,
Kaunas 1957, wyd. 3: 1959, wyd. 5: 1961; idem, Istoria Litewskoj SSR. Učebnik dla
srednich škol, 1958, 1959, 1960; idem, Lietuvos TSR istorijos skaitiniai 4 klasei, Kaunas
1958, wyd. 2: 1960; idem, Kniga dla čtiennia po istorii Litowskoj SSR dla IV klassa,
1959, 1960; J. Jurginis, N. Kastanauskaitė, Lietuvos istorijos skaitiniai 4 klasei, red.
J. Žiugžda, Kaunas 1962; iidem, Kniga dla čtiennia po istorii Litowskoj SSR dla IV
klassa, Kaunas 1970, 1972, 1974, 1976; J. Juriginis, W. Merkys, Istoria Litowskowj SSR.
Učebnik dla VII-IX klassov, Kaunas 1969; iidem, Lietuvos TSR istorijos medžiaga VIII
klasei. Priedas prie TSR istorijos vadovělio VIII klasei, Kaunas 1969; J. Jurginis,
Z. Pilkauskas, Historia Litewskiej SRR dla klas VII-IX, red. J. Żiugżda, Kowno 1967.
Oprócz tego, autorami podręczników historii Litwy i pomocy do jej nauczania byli też:
Konstantinas Navickas, Zenonas Pilkauskas, Regina Žepkaitė i inni; por. tłumaczenia
z języka rosyjskiego: I. Berchinas, M. Belenkis, M. Kimas, TSRS istorija. Socializmo
epocha. Vadovėlis vidurinei mokyklai, Kaunas 1966, 1968, 1969; M. Nečkina, P. Leibengrubas, TSRS istoria. Vadovėlis VII klasei, Kaunas 1976; M. Kimas, TSRS istorija
(1938-1978). Vadovėlis X-XI klasei, Kaunas 1982; J. Kukuškinas (red.), TSRS istorija
(1938-1978). Vadovėlis X-XI klasei, Kaunas 1985; S. Aleksejevas, V. Karcovas, TSRS
istorija IV klasei, Kaunas 1964; iidem, TSRS istorija. Skaitiniai IV klasei, Kaunas 1957,
1962; A. Gaigalaitė, Lietuvos TSR istorijos medžiaga X klasei, Kaunas 1968; eadem,
Material po istorii Litowskoj SSR, 1969; czasami dodatki z historii Litwy znajdowały się
jako załączniki do historii ZSRR: tu szczególnie: J. Jurginis, N. Kastanauskaitė, Lietuvos
TSR istorijos skaitiniai, [w:] T. Golubeva, L. Geleršteinas, TSRS istorijos skaitiniai.
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odesłania do wydarzeń ściśle związanych z historią Litwy bądź Rosji w średniowieczu (lub adekwatnie w innych epokach), które były powiązane z dziejami Zakonu Krzyżackiego, tworzącego państwo nad Bałtykiem i z jego wschodnią polityką zagraniczną. Chodzi oczywiście o te najbardziej znaczące: wyprawy rycerskie (tzw. rejzy) na Litwę, porażkę Zakonu nad jeziorem Pejpus
i zwycięstwo sił sprzymierzonych nad Krzyżakami pod Grunwaldem. W każdym z tych przypadków podręczniki litewskie bądź radzieckie „starają” się
wykreować obraz jak najbardziej wyniosły pod względem historiografii narodowej, wielokrotnie nie bacząc na historyczny przebieg opisywanego wydarzenia oraz na jego bliższe i dalsze skutki. Najczęściej w takich przypadkach
jest kreowany li tylko pozytywny obraz „sił narodowych” oraz pośrednio
państwa z pominięciem kontekstu specyfiki prowadzenia walk w średniowieczu (walka dla określonego pana feudalnego, nie dla państwa i narodu),
a zarazem gloryfikacja dokonań jednej strony przy jednoczesnym pomijaniu
lub deprecjonowaniu osiągnięć strony przeciwnej lub współwalczącej, tak jak
np. w przypadku bitwy pod Grunwaldem. Jest to oczywisty wpływ ideologii
i polityki państwowej, prowadzonej szczególnie po II wojnie światowej w przypadku ZSRR i Rosji oraz przez Litwę od momentu odzyskania przez nią
niepodległości w 1990 r.49 Wyżej przytoczone fakty z historii średniowiecznej
były i są zatem często ideologizowane lub przystosowywane do „narodowych”
potrzeb i przekazów podręcznikowych.

Bitwa pod Grunwaldem oraz pogrunwaldzkie dzieje
Zakonu Krzyżackiego w Prusach
Bitwa pod Grunwaldem w podręcznikach niemieckich wydanych przed
II wojną światową nie cieszyła się ze zrozumianych względów popularnością.
Fakt klęski krzyżackiej był raczej sygnalizowany w latach poprzedzających
utworzenie III Rzeszy, niż po 1933 r. Jeżeli już miało miejsce jej ukazanie, to
w kontekście szerszym niż tylko klęski, raczej jako przerwanie misji cywilizacyjnej na wschodzie Europy. Trudno jednak z drugiej strony zauważyć jakieś
nadmierne lekceważenie tego doniosłego faktu historycznego lub celowe jego
pomijanie. Podręczniki często łączyły klęskę państwa krzyżackiego w bitwie
pod Grunwaldem z klęską Europy chrześcijańskiej, w kontekście sugerowania współpracy króla polskiego z „poganami”, np. wojskami tatarskimi.
Wielokrotnie podnoszono też fakt, że klęska nie zniszczyła państwa krzyżacVadovėlis IV klasei, Kaunas 1973, s. 227-235; por. Nauju˛ ju˛ amžiu˛ ir naujausiu˛ laiku˛
istorija 1870-1976, Vilnius 1982, s. 212-213.
49
Zob. cytowane podręczniki radzieckie i litewskie w innych częściach tego rozdziału.
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kiego w Prusach i trwało ono nadal. Dopiero wojna, która zakończyła się
w 1466 r., przyniosła większe straty niż klęska pod Grunwaldem50.
Informacje na temat samej bitwy grunwaldzkiej (gdyż nie zawsze towarzyszą temu zagadnieniu wiadomości o Wielkiej Wojnie) występują w podręcznikach niemieckich w rozdziałach zatytułowanych: „Zakon Krzyżacki”,
„Państwo Zakonu Krzyżackiego”51 lub „Państwo Zakonu Krzyżackiego a polski król”52. W tych podręcznikach bitwie został poświęcony niecały krótki
akapit lub też jedno-dwa zdania. Przekaz najczęściej sprowadza się do

50
P. Grobe (red.), op. cit., t. 1: Deutsche Geschichte bis zum Westfälischen Frieden,
Leipzig 1922, s. 45; ibidem, t. 2, s. 6-7; F. Neubauer, Lehrbuch der Geschichte..., t. 1, s. 89;
idem, Lehrbuch der Geschichte..., t. 2: Deutsche Geschichte für die mittleren Klassen. Mit
einem Anhang zur Burgerkunde, Halle/Saale 1921, s. 96; idem, Grundzüge der Geschichte..., t. 1, cz. 2, s. 2-4; idem, Grundzüge der Geschichte..., t. 3, s. 34; H. Philipp,
R. Neumann, op. cit., t. 2, Leipzig 1925, s. 125, 201, t. 3, s. 35; K. Lorenz, op. cit., t. 2, s. 6;
K. Weller, op. cit., t. 2, s. 46-47; H. Pinnow, op. cit., t. 2, s. 52-53; J.C. Andrä, op. cit., t. 2,
s. 61; R. Froning, L. Wülker, Lehrbuch der Geschichte für Lyzeen, z. 2: Das Mittelalter.
Für Klasse IV, Leipzig-Frankfurt/Main 1921, s. 125; K. Dunger, M. Stoll, Deutsche
Geschichte, t. 2: Von der Gründung des Ersten Reiches bis zum Westfälischen Frieden,
Bamberg-München-Berlin 1938, s. 60; B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.),
Geschichtsbuch für die deutsche Jugend, Mittelstufe. Für die Jüngeren, Leipzig 1935,
s. 123; D. Klagges (red.), Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen. Ausgabe für
Deutsche Oberschulen und Gymnasien. Klasse 3: Das Erste Deutsche Reich, oprac.
W. Halfmann, P. Vogel, Frankfurt/Main 1939, s. 82, 85-86; W. Hohmann, K. Lehr,
H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für Deutsche Oberschulen und Gymnasien, Klasse 3: Das Erste Deutsche Reich (Von 919 bis 1648),
Frankfurt/Main 1939, s. 59, 60; H. Warneck, Geschichtliches Unterrichtswerk für höhere
Schulen, Klasse 3: Geschichte des Deutschen Volkes von der Gründung des Ersten
Reiches bis 1648, oprac. W. Rose, München-Berlin 1939, s. 46; M. Edelmann,
L. Gruenberg (red.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für höhere Schulen,
Klasse 3: Von der Gründung des Ersten Reiches bis 1648, oprac. H. Bartels, E. Buchholz,
Leipzig-Berlin 1939, s. 77; W. Schiefer (red.), Maier-Schirmeyer Lehrbuch der Geschichte
für hohere Schulen, Mittelstufe, t. 2: Von der germanischen Frühzeit bis zum Westfälischen Frieden, oprac. E. Kaier, P. Vogel, R. Kempen, Frankfurt/Main 1937, s. 120-121;
W. Gehl, Geschichte, 3. Klasse, Ausgabe A: Oberschulen und Gymnasien: Von der
Begründung des Ersten Reiches bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, Breslau 1939,
s. 55-56.
51
T. Berger, K.-H. Muller, H.-G. Oomen (red.), Entdecken und Verstehen, t. 1: Von
der Urgeschichte bis zum Mittelalter, oprac. G. Iig, H.-J. Kaiser, K.-H. Müller, H.-G.
Oomen, F. Sperth, M. Thiedemann, Berlin 1998; S. Christoffer et al. (red.), Mitmischen
1, Stuttgart-Leipzig 2007; L. Bernlochner et al., Geschichte und Geschehen, LeipzigStuttgart-Düsseldorf 2004.
52
W tym ostatnim przypadku w cytowanym podrozdziale umieszczono jedynie
informacje o wojnach krzyżacko-piastowskich w XIV w., a następnie omówiono sprawę
czeskich Husytów; L. Bernlochner et al., op. cit., s. 94.
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stwierdzenia faktu poniesienia przez Zakon klęski lub wskazania na zawarty
sojusz Polski i Litwy, który do tej porażki doprowadził53.
Niektóre z analizowanych podręczników ujmują temat bardzo ogólnie,
a wojny w XV w. zostają w nich pominięte, opisując jedynie „trudności” we
wzajemnych stosunkach Polski z Zakonem, tak jak np. w podręczniku do
dziejów średniowiecza Mosaik. Der Geschichte auf der Spur54. W innych
przypadkach możemy zauważyć analogiczne tendencje w konstrukcji tekstu,
przekazu merytorycznego, nazewnictwa rozdziałów i podrozdziałów. W podręczniku Zeiten und Menschen brakuje również informacji dotyczących państwa Zakonu Krzyżackiego oraz bitwy pod Grunwaldem55. Całość opisu wydarzeń korelujących okresem bitwy pod Grunwaldem sprowadza się właściwie
do dwóch przekazów: „Krzyżowcy ciągną także do Europy Wschodniej” oraz
„Przyjazne zasiedlanie Europy Wschodniej”. O tym, że mamy do czynienia
również z Prusami, dowiadujmy się właściwie z zamieszczonej (w cytowanym
wyżej drugim podrozdziale o wschodnioeuropejskim osadnictwie) mapki pt.
„Rozwój obszaru niemieckiego osadnictwa w Europie Wschodniej”56. Lepsza
sytuacja pod względem nasycenia informacyjnego o tym wydarzeniu militarnym występuje w podręcznikach Geschichte konkret 257, przeznaczonych dla
uczniów z dwóch landów: Schleswig-Holstein i Mecklemburg-Vorpommern.
Podręcznik ten w rozdziale zatytułowanym „Słowianie i Niemcy” zawiera
podrozdział pt. „Państwo Zakonu Krzyżackiego”, a w nim jeden z punktów
to: „Klęska państwa Zakonu Krzyżackiego”. Tu została wzmiankowana bitwa
pod Grunwaldem oraz wyjaśniona sytuacja w stosunkach polsko-litewskokrzyżackich przed bitwą oraz po niej58. Jest to nieco szersze ujęcie analizowanej problematyki niż w innych omawianych podręcznikach. Tekst zawiera
omówienie sytuacji pod koniec XIV w. (szczególnie od 1386 r., czyli od
zawarcia unii polsko-litewskiej i dojściu Jagiellonów do władzy w Polsce), ze
zwróceniem uwagi na rosnące napięcia między państwem krzyżackim a polskim. Tekst zawiera również stwierdzenie (dość enigmatyczne), że walka
toczyła się o wpływy nad Bałtykiem oraz o hegemonię w jego regionie.
Autorzy umieścili tam zaskakujące stwierdzenie: „Zakon Krzyżacki został
w końcu zwyciężony”59. Na zakończenie tego krótkiego akapitu o klęsce
53

T. Berger, K.-H. Müller, H.-G. Oomen (red.), op. cit., s. 184.
J. Cornelissen et al. (red.), Mosaik. Der Geschichte auf der Spur, A 2, DüsseldorfStuttgart 2005.
55
H.-J. Lendzian, W. Mattes (red.), Zeiten und Menschen, t. 2, Paderborn 2001.
56
Ibidem, s. 165.
57
H.-J. Pandel (red.), Geschichte konkret 2, Ein Lern- und Arbeitsbuch, Braunschweig 2006.
58
Ibidem, s. 153.
59
Ibidem.
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Zakonu pod Grunwaldem została zamieszczona jednozdaniowa informacja
o dalszych losach Zakonu jako korporacji, w której jednym tchem autorzy
stwierdzili, że po klęsce pod Grunwaldem Zakon przeobraził się w typowo
duchowny i istnieje także dzisiaj na terytorium Niemiec, Austrii i Włoch
(południowego Tyrolu)60. Jest to nieuprawniony skrót (bitwa pod Grunwaldem – współczesność Zakonu), który zmienia znaczenie samej bitwy, jak
i późniejsze dzieje w odniesieniu do samego Zakonu Krzyżackiego.
Jeszcze inaczej do prezentowanej problematyki podeszli twórcy podręcznika Zeit für Geschichte61. W ich opracowaniu (poza tym samym co, w innych
podręcznikach zdjęciem zamku krzyżackiego w Malborku od strony Nogatu
oraz tą samą mapką państwa krzyżackiego w Prusach) cała treść jest ujęta
niezwykle oryginalnie. Tytuł rozdziału dotyczącego prezentacji dziejów państwa krzyżackiego w Prusach wprawdzie jest taki sam, jak w wyżej analizowanych przypadkach („Zakon Niemiecki”), ale tylko on jest zbieżny z pozostałymi. Całość interesującego nas opisu historycznego (łącznie z miejscem
w narracji tekstu, w którym powinna być umiejscowiona bitwa pod Grunwaldem – a jest pominięta w przekazie podręcznikowym) stanowi pewne novum
w porównaniu do już analizowanych podręczników z innych serii wydawniczych. Całość tego rozdziału (liczącego niestety tylko 2 strony) została
podzielona na cztery części (dwa podrozdziały i dwa quasikomentarze historyczne): „Misja z mieczem”, „Zakon – państwem?”, „Przyjaciele” oraz „...czy
wrogowie?”62. Niestety w tym „dyskutującym” opisie zabrakło najważniejszej
informacji, czyli opisu bitwy pod Grunwaldem63. Natomiast w podręczniku
z serii „Anno”64 informacje na temat bitwy pod Grunwaldem oraz późniejszych czasów aż do sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w Prusach w 1525 r.
zostały umieszczone w rozdziale pt. „Europa w późnym średniowieczu”,
w podrozdziale „Niemcy osiedlają się na Wschodzie”. Pewnym novum w tej
narracji było wskazanie po pierwsze na przyczyny wojen z Polską w XV w.:
„Poprzez sukces gospodarczy miast hanzeatyckich i swoją ekspansję na
Wschód państwo zakonu krzyżackiego w Prusach stworzyło z Polski wro-
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Ibidem.
A. Frey et al., op. cit., t. 2, Hannover 2002.
62
Ibidem, s. 112-113.
63
Podobnie dzieje się z informacjami przekazywanymi w niektórych najnowszych
seriach wydawniczych, np. do nauczania historii w Bawarii: U. Baumgärtner, H. Rogger
(red.), Horizonte 7. Geschichte Gymnasium Bayern, Braunschweig 2005, gdzie oprócz
ogólnego cytatu z podręcznika z 1944 r., prawie na całą stronę, nie zamieszczono żadnych
innych informacji, w tym nic o bitwie pod Grunwaldem; podobnie w wydaniu z 2009 r.
64
B. Askani, E. Wagener (red.), Anno 2, t. 2: Vom Mittelalter bis zum Ende des
Absolutismus, Braunschweig 1995.
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ga”65. W tym samym akapicie mamy podane informacje o porażkach Zakonu
w bitwie pod Grunwaldem oraz Świecinem i Żarnowcem (1462 r.). Opis
dziejów Zakonu Krzyżackiego w Prusach kończy jedno zdanie (moim zdaniem
zbyt mało – J.G.) o sekularyzacji państwa krzyżackiego i przeobrażeniu
w świeckie księstwo w 1525 r. Z kolei w nowszym wydaniu książki Entdecken
und Verstehen66 w podrozdziale: „Koniec państwa Zakonu Krzyżackiego”
pominięto w ogóle kwestię bitwy pod Grunwaldem. Od krótkiego opisu
o początkach unii polsko-litewskiej w 1386 r. autorzy przeszli do drugiego
pokoju w Toruniu w 1466 r. i podziału Prus na dwie części: królewską
(polską) i krzyżacką. W konsekwencji został wymieniony hołd pruski i powstanie w 1525 r. świeckich Prus Książęcych67.
Dość ciekawego ujęcia dokonali autorzy podręcznika Forum Geschichte68. Sprawę bitwy pod Grunwaldem umieścili w podrozdziale: „Niemcy
i Polacy w średniowieczu”. Informacje o niej sąsiadują z przekazem o stosunkach niemiecko-polskich od czasów Mieszka I i Ottona III. Autorzy
dokonali przy tym nieuprawnionych skrótów myślowych. W pewnym zdaniu
jest opis, że stosunki z Polakami na wschód od Odry układały się poprawnie,
a w następnym, że popsuły się wraz z powstaniem państwa krzyżackiego
(przy czym nie wiadomo, gdzie ono powstało). W tekście została ujęta
informacja o narastaniu konfliktu z państwem polsko-litewskim, co miało
doprowadzić do bitwy pod Grunwaldem (ale nie wiadomo, czy to była tylko
bitwa, czy też wojna). Następnie jest opisana konsekwencja wojny trzynastoletniej i skutki drugiego pokoju w Toruniu w 1466 r., jak już wyżej
w innym podręczniku 69. Dodatkowym novum w opisywanym przekazie jest
umieszczenie na stronie obok zdjęcia przedstawiającego Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, który został wzniesiony z okazji 500. rocznicy bitwy,
a zniszczony przez wojska faszystowskich Niemiec w czasie II wojny światowej 70. Dodatkowo wokół niego został zamieszczony tekst, opisujący okoliczności jego powstania 71.
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Ibidem, s. 127.
T. Berger, H.-G. Oomen (red.), Entdecken und Verstehen, Geschichtsbuch für
Mecklemburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, t. 2: Vom Mittelalter bis zum
Dreißigjährigen Krieg, Berlin 2003 oraz oddzielne wydanie z 2006 r.
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Ibidem, Berlin 2003, s. 90.
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F. Hofmeier, H.-O. Regenhardt (red.), Forum Geschichte, t. 2: Vom Mittelalter bis
zum Absolutismus, Ausgabe Bayern, Berlin 2005.
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Ibidem, s. 131.
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Część pozostałości z tego pomnika znajduje się obecnie na polach Grunwaldu
i stanowi własność Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
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Natomiast w podręczniku Expedition Geschichte72 autorzy powracają do
„klasycznego” modelu, czyli krótkiego przytoczenia faktu historycznego bitwy
pod Grunwaldem bez zwrócenia większej uwagi na jej przyczyny i przecież
doniosłe skutki. Pewnej zmianie podlega tu jednak zamieszczona mapka
państwa krzyżackiego w Prusach, gdyż została ona powiększona o część
inflancką i zaopatrzona w „żywe” kolory, które zagwarantowały dużą czytelność i przejrzystość sytuacji politycznej na analizowanym obszarze. Tekst
kończy się jednak niespodziewanie. W ostatnim zdaniu autorzy odnoszą się do
– ich zdaniem – obecnej sytuacji i wiedzy na temat Zakonu Krzyżackiego,
istniejącej w społeczeństwie polskim. Autorzy twierdzą w nim, że dotąd
w społeczeństwie polskim istnieje ostrożne i nieufne podejście do średniowiecznej polityki Zakonu, jak i samej korporacji w wymiarze historycznym73.
Podobnie jest w przypadku drugiej części tego podręcznika. Bitwa pod Grunwaldem i wszystkie związane z nią okoliczności pozostają przedstawione
w jednym zdaniu74. W tym wydaniu podręcznika mapka, chociaż dobra pod
względem informacyjnym i poglądowym, pozostaje ta sama co w poprzednim
wydaniu75. Prawie identyczną sytuację mamy w przypadku innych wydań tego
podręcznika tej samej serii. Warstwa narracyjna pozostaje niezmieniona, wręcz
identyczna jak w dwóch wyżej opisanych sytuacjach. Zmienia się jedynie
oprawa dydaktyczna. Znika Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, pojawia się
tradycyjnie mapka, znana z innych wydań podręcznika. Pewnym novum jest
jednak zamieszczenie, w związku z tekstem o państwie Zakonu Krzyżackiego
i jego rozwoju, dwóch reprodukcji obrazów przedstawiających walkę wolnych
pruskich z Krzyżakami oraz bitwę pod Grunwaldem autorstwa niewymienionego przez autora z nazwiska malarza polskiego z 1931 r.76
Oryginalne podejście do sprawy państwa Zakonu Krzyżackiego oraz samej
bitwy pod Grunwaldem wykazali autorzy podręcznika Geschichte und Geschehen77. W rozdziale pt. „Nowe państwo na Wschodzie”78 i podrozdziale
„Powstaje nowoczesne państwo” zostały przestawione w wielkim skrócie dzieje
państwa oraz jego działalność, przede wszystkim o charakterze gospodarczym.
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W zakończeniu tego fragmentu podręcznika umieszczone zostały informacje
dotyczące klęski Zakonu pod Grunwaldem. Podobnie jednak nie mamy w tym
przypadku podanych przyczyn konfliktu, ani też bezpośrednich jego konsekwencji, poza powstaniem świeckiego księstwa pruskiego na miejsce państwa
krzyżackiego w 1525 r.79 Fotografia pozostaje nadal klasyczna: obecny wygląd
zamku w Malborku od strony Nogatu80.
Natomiast w podręczniku Geschichte erleben81 w rozdziale zatytułowanym
„Wymarsz na Wschód” został zamieszczony dość kontrowersyjny jak na warunki historiografii niemieckiej podrozdział pt. „Koniec państwa Zakonu Krzyżackiego”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż tekst w tym
fragmencie podręcznika dotyczy nie tylko okresu schyłkowego państwa krzyżackiego w Prusach, ale również jego dziejów co najmniej od połowy XIV w. Trudno
zatem pojąć intencje autorów, którzy okres największego rozwoju gospodarczego
i politycznego państwa krzyżackiego zaliczyli do okresu jego stagnacji i schyłkowości. W tym samym podrozdziale jest również omówiona bitwa pod Grunwaldem jako klęska oddziałów Zakonu w walce z wojskami polsko-litewskimi82. Jak
w poprzednich podręcznikach, tak i teraz koronną fotografią pozostał widok
współczesny zamku w Malborku. Mapka przedstawiająca państwo Zakonu
Krzyżackiego w Prusach i Inflantach – tak jak w innych podręcznikach, również
różnych serii; zmianie uległy jedynie kolory na bardziej wyraziste83. W innym
podręczniku Das waren Zeiten84, tego samego co wyżej wydawnictwa i jednego
z poprzednich autorów, tekst w warstwie informacyjnej oraz obudowa dydaktyczna pozostały takie same, jak w wyżej analizowanym podręczniku85.
W podręcznikach niemieckich wydanych na terenie byłej NRD począwszy
od lat 50. sprawa bitwy pod Grunwaldem była traktowana bardzo enigmatycznie i incydentalnie. Informacje były podawane najczęściej w rozdziałach, które
dotyczyły: „Podboju Wschodu przez niemieckich panów lub panów feudalnych”86. Pisano, że „nawała panów feudalnych z Zachodu” została pokonana
przez „Polaków, Litwinów i Rusinów”87. Przy czym bardzo często nie zostało
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wymienione nawet miejsce bitwy, czyli Grunwald, a z drugiej strony równie
często nazwa ta była utożsamiana przez autorów podręczników z Tannenbergiem88. W jednym z wydań podręcznika z 1952 r. umieszczono nazwę Grunwald, ale w jednym zdaniu na temat rozegranej tam bitwy, a mianowicie:
„Polacy, Litwni i Rusini [Ruscy – sic!] pokonali zakon pod Grunwaldem”89.
W innych podręcznikach, nawet tych informacji brakuje.
We współczesnej historiografii litewskiej natomiast najbardziej reprezentatywny pogląd dotyczący bitwy grunwaldzkiej wyraził niewątpliwie Tomas
Baranauskas. Narodowa historiografia litewska w języku litewskim od początku uważała bitwę grunwaldzką za moment historyczny, który można wykorzystać do pokreślenia litewskiego punktu widzenia na historię powszechną
Europy90. Już Simonas Daukantas w 1838 r. i Jonas Maciulis Maironis pół
wieku później (1891 r.) uznawali bitwę za najważniejszą, w której została
zniszczona potęga krzyżacka, przede wszystkim dzięki wojskom litewskim91.
Po 1910 r. rozpoczęła się dyskusja historyków litewskich i polskich, a poniekąd również białoruskich i rosyjskich92, w której Wacław Łastouski po raz

87

Ibidem.
W.F. Semjonow, op. cit., s. 208.
89
Ibidem.
90
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91
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pierwszy (jeszcze w dyskusji ze Stanisławem Kujotem93) argumentował, że
Litwini wykorzystali taktykę tatarską i że z góry zaplanowali odwrót swoich
wojsk w pierwszym etapie bitwy pod Grunwaldem, aby zdezorganizować
szeregi wojsk krzyżackich i wciągnąć je w pułapkę94. Tym samym Łastouski
odrzucał możliwość, że Litwini byli zmuszeni wycofać się, a później reorganizowali swoje szeregi i znów przystąpili do bitwy. Takiego tradycyjnego poglądu
bronił Augustinas Voldemaras już w następnym roku95. Ale jeszcze po roku
została przyjęta wersja Łastouskiego, gdy swoją pracę opublikował Juozas
Gabrys-Paršaitis96.
Z okazji 500-lecia śmierci księcia Vytautasa (Witolda) jubileuszowy rok
1930 został nazwany na Litwie jego imieniem. Jemu została poświęcona też
monografia Witold Wielki97, w której Antanas Kučinskas twierdził, że Litwini
zaplanowali odwrót jako działanie taktyczne na polu bitwy98. Dalej rola
Litwinów została oceniona przez Kazysa Binkisa i Juozasa Purickisa, którzy
deprecjonowali zupełnie rolę Polaków w bitwie, głosząc jedynie pochwałę
zarówno taktyki, jak i zwycięstwa wojsk litewskich. Odrzucali natomiast
Wyjątkowo informacje o Zakonie Krzyżackim umieszczano w kontekście dziejów Polski:
S.K. Caturovaja, Vseobščaja istorija. Istorija srednich vekov. 6 klass. Učebnik dlja
obščeobrazovatel’nych učreždenij, red. M.V. Ponomarev, A.V. Abramov, S.V. Tyrin,
Moskva 2008, s. 168-169; M.A. Bojcov, R.M. Šukurov, Vseobščaja istorija..., s. 190; I.N.
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Kacva, A.L. Jurganov, Istorija Rossii VIII – XV vv. Učebnik dlja VII klassa srednich
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pogląd Jana Długosza, a opierali się na wcześniejszych relacjach Cronica
conflictus i dalszym ciągu Kroniki Johanna von Posilge99.
Dalszy rozwój poglądów na bitwę pod Grunwaldem w historiografii litewskiej jest związany z jej 550-leciem, czyli w okolicznościach radzieckiej okupacji Litwy, kiedy głównym ideologiem w historii był Juozas Žiugžda, którego
ocena tej bitwy została opublikowana w Historii Litewskiej SRR w 1953 r.100
Według niej bitwę rozpoczęły pułki litewskie, białorusińskie i ukraińskie,
które natarły na oddziały krzyżackie, ale po kontrataku Friedricha von
Wallenrod zaczęły cofać się i sytuacja została uratowana dla strony atakującej
tylko dzięki pułkom smoleńskim. Jednak jest tu również wzmianka, że
według niektórych historyków rosyjskich wycofanie się było litewskim manewrem i że bitwa pomyślnie skończyła się, kiedy wróciły pułki litewskie.
Najbardziej anegdotyczne w tym przekazie jest to, że bitwa pokazała „jak
ważne było dla narodu litewskiego połączyć się z narodami słowiańskimi,
a przede wszystkim z narodem rosyjskim, aby wygrać tę bitwę”101. Ale
historycy litewscy potrafili wykorzystać i tę okazję dla zaprezentowania
nowych poglądów na bitwę grunwaldzką. I tak Mečislovas Jučas wydał
monografię Bitwa Grunwaldzka102, a w monografii Wojna Litwinów z Krzyżakami krytykował poglądy Stefana M. Kuczyńskiego, pomniejszającego rolę
księcia Witolda i jego wojsk w bitwie jako rzekomo nie odpowiadające
źródłom. Rozbicie litewskich pułków przez Krzyżaków nazwał zmyśleniem
Długosza, a o wycofaniu się litewskich pułków mówił, że ten manewr nie był
dla Litwinów nowym, ale był już wykorzystywany wcześniej103. Tak samo
argumentował również Romas Batūra104.
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O roli wojsk litewskich w bitwie pod Grunwaldem dyskutowano również
w historiografii emigracyjnej105. Rezultaty tej dyskusji zostały uwzględnione
przez Svena Ekdahla w jego publikacji o wpływie literatury historycznej na
opinie o bitwie pod Grunwaldem106. Obecnie najmłodsza historiografia litewska,
reprezentowana przede wszystkim przez M. Jučasa107, rozpatruje wszystkie
historyczne aspekty bitwy grunwaldzkiej i jej znaczenie również jako walki
o Żmudź oraz poddaje ocenie dotychczasowe opinie badaczy litewskich co do
liczebności wojsk uczestników bitwy w różnych pracach na ten temat.
W 1993 r. został opublikowany zbiór prac Litwa w czasach Grunwaldu i jej
sąsiedzi108, w którym Edvardas Gudavičius, omawiając polską i niemiecką
wersję bitwy, twierdzi, że strona polska na początku traktowała wojsko
litewskie jak równowartościowego sojusznika, ale potem, rozwijając kwestię
manewru wycofania się z pola bitwy, został stworzony obraz zwycięstwa
jedynie przez polskie wojska. Natomiast – jego zdaniem – wersja niemiecka
bardziej uwzględniała w bitwie rolę oddziałów litewskich i tatarskich. Wersja
litewska, jego zdaniem, istniała przede wszystkim w tradycji ustnej i miała
odzwierciedlenie w Kronice Bychowca109.
Do nowszych tendencji i ocen w historiografii litewskiej należy opinia
Alvydasa Nikžentaitisa, który mówi, że efektem historycznym jest tylko ocena
początku bitwy i tzw. przegrupowania sił na korzyść Litwy i Polski. Mit samej
bitwy grunwaldzkiej w dotychczasowej historiografii litewskiej jest właściwie
rezultatem polityki radzieckiej po II wojnie światowej. Przy tym Nikžentaitis
twierdzi, że samo zwycięstwo nie zostało do końca wykorzystane przez wojska
polsko-litewskie i przewartościowane w ocenie historyków110, ponieważ Zakon
105
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106
S. Ekdahl, Die Flucht der Litauer in der Schlacht bei Tannenberg, „Zeitschrift für
Ostforschung”, t. 12, 1963, s. 11-19.
107
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E. Gudavičius, Bychovco kronikos pasakojimas apie Žalgirio mu˛ ši˛, [w:] Žalgirio
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(jak i strona sojuszników) odbudował swoje straty, a dalszy upadek państwa
krzyżackiego w Prusach był związany z upadkiem finansów krzyżackich, m.in.
z powodu reparacji i innych długów finansowych po 1441 r. i później111.
Takie podejście historiografii litewskiej i białoruskiej ma również zasadnicze i kluczowe zastosowanie podczas konstrukcji warstwy informacyjnej
podręczników litewskich i ujęcia bitwy pod Grunwaldem jako faktu historycznego. Za przyczynę wojny podręczniki litewskie wskazują przede wszystkim
sprawę Żmudzi i ciemiężenia jej ludności przez Krzyżaków112. Niektóre z nich
podnosiły również dążenia Polski do odzyskania ziemi chełmińskiej113. Inne zaś
widziały wspólne działania Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w windykacjach zarówno Żmudzi (przede wszystkim w celu utrudnienia
połączenia obu gałęzi Zakonu w Prusach i w Inflantach), jak i ziemi chełmińskiej (lecz nie Pomorza Gdańskiego). Do tych należą przede wszystkim podręczniki najnowsze, wydawane na Litwie po odzyskaniu przez nią niepodległości114.
111
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1932; idem, Visuotinė istorija pirmajai vid. mokyklos klasei, Kaunas 1935, 1939; idem,
Istorijos vadovėlis V ir VI pradžios mokyklos skyriams, Kaunas 1936, 1938, 1939; P.
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idem, Lietuvos istorijos vadovėlis: 4-am prad. mokyklos skyriui, Kaunas 1937; idem,
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˛ trečiai klasei, Kaunas 1937; idem,
Viduriniu˛ amžiu˛ istorija: vid. Mokyklu
˛ 2-ai klasei, Kaunas 1932; idem, Nauju˛ ju˛ amžiu˛
istorija: istorijos vadovėlis vid. Mokyklu
˛ aukštesn klasėms, Kaunas 1939; idem, Istorijos
vadovėlis vid. Mokyklu˛ 1-ai klasei, Kaunas 1940; idem, Vidurinieji amžiai: istorijos
vadovėlis vid. mokyklos 5-ai klasei, Kaunas 1940.
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A. Butrimas, Lietuvos istorija nuo seniausiu˛ laikr iki XVIII a. pabaigos. Vadovėlis
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W przekazywaniu informacji na temat liczebności wojsk biorących udział
w bitwie najczęściej są one zbieżne w opiniach, że wojska polsko-litewskie
przeważały liczebnie wojska krzyżackie, chociaż te dane są znacznie zawyżane,
ponad dwukrotnie, biorąc pod uwagę przekazy źródłowe115. Dopiero podręczniki litewskie wydane po 1990 r. podają liczby historyczne.
O wiele gorzej przedstawia się sprawa oceny politycznej współpracy Polski
i Litwy w dobie Grunwaldu. Tutaj podręczniki wydane w latach 30. XX w., jak
i później do 1990 r., widzą główną rolę w wojskach księcia Witolda i pomniejszają rolę króla Jagiełły zarówno jako stratega, jak i głównego dowódcy
wojskowego, oraz oddziałów polskich. Chociaż już wcześniej dochodziło do prób
„zrównania” w zasługach obu oddziałów i dowódców – o tym mówiły już
niektóre cytowane podręczniki litewskie z lat 60., 70. i 80. Z pewnością miarą
obiektywizmu przekazu w tych podręcznikach będzie podejście autorów do
faktu wycofania się grupy wojsk litewskich z pola bitwy pod Grunwaldem.
W jaki sposób podchodzą do tego zagadnienia autorzy litewscy? Najczęściej
pojawiającym się przekazem na ten temat jest stwierdzenie, że manewr był
z góry zaplanowany i polegał na „planowanej ucieczce” z pola bitwy, żeby
później wrócić tam „niespodziewanie”. Autorzy tych informacji w niektórych
podręcznikach litewskich oraz rzadziej rosyjskich od razu twierdzą, że ów
„powrót” był decydujący dla dalszego przebiegu bitwy i przyniósł zwycięstwo
połączonym siłom litewsko-polskim116. Część autorów w ogóle nie mówi o tym
fakcie lub też pozostawia go bez dalszych komentarzy i rozstrzygnięcia,
informując o nim nader enigmatycznie i niewystarczająco117. W ocenie znaczenia bitwy pod Grunwaldem podręczniki litewskie przeważają w opinii o wspólnym sukcesie Litwy i Polski oraz pokonaniu wojsk krzyżackich, chociaż, jak
podkreślają: Litwa nie uzyskała wszystkich swoich celów militarnych i politycznych118. Niektóre jednak nie zauważają wkładu wojsk polskich119.
1915 iki 1953 m. 10-os klasės vadovėlis, Kaunas 1995; B. Makauskas, Lietuvos istorija.
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specialiu˛ ju˛ poreikiu˛ mokiniams, Kaunas 2002; idem, Lietuvos istorija: Lietuva nuo
Gediminaičiu˛ valdymo pabaigos iki XX a. Pradžios. Vadovėlis specialiu˛ ju˛ poreikiu˛
mokiniams, Kaunas 2002.
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W polskich podręcznikach przez długi okres przed II wojną światową i po
niej, w zasadzie do połowy lat 80. XX w., pokutował mit Krzyżaka jako złego
Niemca i dlatego bardzo często utożsamiano bitwę pod Grunwaldem jako
zwycięstwo wojsk polskich odniesionych nad „nawałą germańską” lub jako tę
bitwę, która zatrzymała niemieckie parcie na Wschód („Drang nach Osten”)120.
W analizowanych podręcznikach historii, szczególnie tych wydanych do
połowy lat 60. XX w., informacje stricte historyczne są zazwyczaj lakoniczne
i często pozbawione kontekstu dziejowego, stosowane wybiórczo. Opisy pod
ilustracjami są niepełne i często nie odzwierciedlają faktów historycznych.
Autorzy, przedstawiając „Bitwę pod Grunwaldem” Matejki, nie określali np.
w sposób odpowiedni postaci historycznych lub czynili to zdawkowo. W obudowie dydaktycznej podręczników najczęściej przedstawiany jest ten obraz jako
reprodukcja obrazów znanych malarzy batalistycznych z XIX i XX w. W latach
50., 60. i później często stosowane są uproszczenia w warstwie narracyjnej i te
same reprodukcje zdjęć, np. zamku malborskiego121.
W podręcznikach od końca lat 50. do około połowy lat 70. często nie dbano
o przekazanie istoty informacji historycznej, a jedynie o to, żeby dokonać
odpowiedniego ideologicznego akcentu. Dbano zatem bardziej o reprezentowanie odpowiedniej idei i „poprawność polityczną” niż o ukazanie faktu
historycznego122. Tak często działo się w przypadku opisu wojsk walczących
pod Grunwaldem lub też w ich charakterystyce, które to opisy były często
wyrywkowe i jakby urwane oraz niekompletne123. Znacznie bardziej dokładne
i przejrzyste stają się informacje i ilustracje w podręcznikach z końca lat 70.
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i z lat 80., pomijając już fakt znacznego polepszenia jakości tych ilustracji.
W podręcznikach z końca lat 80. zamieszcza się także bardziej urozmaiconą
ikonografię, np. innych rycerzy walczących w analizowanej bitwie. Są to jednak
nadal przede wszystkim polscy rycerze, pomija się przy tym wizerunki wielkiego mistrza, nie mówiąc już o innych dostojnikach krzyżackich lub dowódcach ich wojsk sprzymierzonych. W poddanych analizie polskich podręcznikach
ilustracje, które znajdują się w obudowie tematu „Bitwa pod Grunwaldem”,
właściwie się powtarzają w wydaniach z lat 50., 70. i 80.124 Zamieszczane
informacje i ilustracje koncentrują się jednak przede wszystkim na centralnym
fragmencie omawianej bitwy oraz jej apogeum – śmierci wielkiego mistrza
Ulricha von Jungingena. Ilustracje pokazują śmierć wielkiego mistrza, który
jest zabijany włócznią najprawdopodobniej przez prostego polskiego górala.
Jest to decydujący moment bitwy pod Grunwaldem – który to wizerunek jest
fragmentem obrazu Jana Matejki.
Bitwa jest najlepiej zobrazowana w podręcznikach wydanych w drugiej
połowie lat 90., a szczególnie po 1999 r.125 Najbardziej zaawansowana ewolucja
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sposobu przedstawiania tego fragmentu z historii widoczna jest na przykładzie
umieszczanej w tekście rozdziałów i podrozdziałów informacji dotyczącej liczby
wojsk biorących udział w bitwie. W podręcznikach wydanych do połowy lat 60.
podaje się od 33 tys. do 65 tys. wojsk krzyżackich, a strony polskiej od 39 tys. do
ok. 40 tys., zaś w następnych podręcznikach, tj. szczególnie po 1988 r., w opisie
nie podaje się liczby uczestniczących w bitwie stron (a nawet pomija się tę
informację). Od 1988 r. w podręcznikach podaje się, że po stronie krzyżackiej
walczyło ok. 30 tys. wojsk, zaś polskich ok. 40 tys. oraz dodaje się nową
informację, niespotykaną we wcześniejszych i późniejszych podręcznikach, że
po stronie polskiej walczyli lennicy i książęta mazowieccy. Od końca lat 80.
zostają umieszczane w podręcznikach informacje o posiłkach lennych z Mołdawii oraz odwołania w przebiegu bitwy do tekstu źródłowego. Jest nim
fragment Dziejów Polskich Jana Długosza. Zostają podane również informacje,
że stronę polską reprezentowały polskie i litewsko-ruskie wojska (wymienione
są trzy pułki smoleńskie, trzy pułki Czechów i Polaków ze Śląska na czele
z przyszłym wodzem taborytów Janem Żiżką), posiłki tatarskie, artyleria i 52
chorągwie – brak oznaczenia jednak, jakie to były oddziały. W narracji przesadnie uwypukla się fakt, że chorągwie smoleńskie przejęły na siebie cały ciężar
ataku krzyżackiego i połączyły się z siłami polskimi, co doprowadziło do
druzgocącej klęski Krzyżaków. Walkę ich określa się często jako bardzo zaciętą.
We wcześniejszych podręcznikach (tj. do 1965 r.) opis bitwy jest krótki i nie
dynamizuje się go. We wszystkich badanych podręcznikach do 1988 r. pomniejsza się pozycję króla polskiego Władysława Jagiełły, pomija się jego tytuł; to
samo czyni się w przypadku księcia Witolda, którego postać jest czasami
bardziej eksponowana w treści, zwłaszcza biorąc pod uwagę podręczniki
wydawane do 1965 r. Do opisu postaci wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena dodaje się zawsze w omawianych podręcznikach jego tytuł: „wielki mistrz
krzyżacki” bądź „wielki mistrz”126.
Należy zauważyć, że podręczniki historii aż do 1999 r. nie przedstawiały
historycznego przekazu omawianej bitwy pod Grunwaldem. Stosowanie wycinkowego lub „punktowego” opisu historycznego spełniało przede wszystkim
rolę propagandową, bardzo widoczną i agresywną szczególnie w wydaniach do
1965 r. Już podręczniki z lat 1948-1950 i w większości przedwojenne znalazły
się pod ogromną krytyką ze strony radzieckiej, np. rosyjskiego dydaktyka
i cenzora N. Dajriego, który w swych recenzjach apelował, aby lekcje historii
służyły wychowaniu w duchu przyjaźni pomiędzy narodem polskim i radzieckim. W swej recenzji nawoływał do „bardziej jasnego i internacjonalistycz126
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nego” sposobu przedstawiania bitwy pod Grunwaldem w podręcznikach szkolnych. Oponował np. przeciwko pomijaniu w treści opisu „bohaterskiego wkładu wojsk ruskich w zwycięstwo grunwaldzkie”127.
Widoczne jest zatem duże upolitycznienie i ideologizacja przekazywanych
treści dotyczących tej bitwy w podręcznikach okresu PRL. Od lat 70. XX w.
następuje wśród autorów podręczników coraz większe dążenie do urealnienia
przekazywanych wiadomości i porzucenia nurtu zbytniej ideologizacji i utożsamiania zakonu krzyżackiego z „niemiecką machiną wojenną” jak to czyniono
wcześniej. Być może wynikało to w jakimś stopniu z prac działającej polskoniemieckiej komisji podręcznikowej, która szczególnie wzięła „pod lupę” elementy wspólnego dziedzictwa historycznego.

Podsumowanie
Reasumując, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na kilka zasadniczych spraw, które powtarzają się w zaprezentowanych podręcznikach. W podręcznikach niemieckich jest to zwłaszcza lakoniczność przekazu informacyjnego i skąpość stosowanych metod narracji oraz elementów obudowy dydaktycznej. Pojawiające się te same zwroty i zdania oraz te same reprodukcje
fotografii zubożają znacznie wartość przekazu podręcznika oraz możliwość
poznania historii przez uczniów. Dzieje się tak w podręcznikach ogólnoniemieckich. Lepiej wygląda ta sprawa w podręcznikach poszczególnych landów,
przede wszystkim bawarskich oraz meklemburskich. W podręcznikach niemieckich da się jeszcze zauważyć duży stopień uogólnienia przekazywanych
informacji historycznych oraz – w porównaniu z podręcznikami polskimi
i rosyjskimi – małą zmienność treści. Największa była wywołana II wojną
światową. W podręcznikach, zwłaszcza polskich i rosyjskich, występuje – szczególnie widoczne w przypadku podręczników polskich (do końca lat 60. XX w.
związane z millenium chrztu Polski i 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem)
– daleko idące upolitycznienie informacji historycznych oraz ich bardzo znacząca ideologizacja, podobnie jak w rosyjskich, do końca lat 80. XX w. Podręczniki
niemieckie podlegają tym wpływom w stopniu najmniejszym. We wszystkich
podręcznikach, oprócz niemieckich powojennych, da się zauważyć znaczne
wykorzystywanie ich treści do celowego, kierunkowego i zaplanowanego przekazu historycznego, niekoniecznie zbieżnego z faktografią (często we wszystkich podręcznikach litewskich do 1995 r., a w większości do 2001 r.). Przez to
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następowała również daleko idąca indoktrynacja polityczna uczniów, która
bynajmniej nie wynikała z działań autorów (poza widocznym niechlubnymi
wyjątkami), ale bardziej wydawnictw i cenzury w poszczególnych krajach.
Z drugiej jednak strony u niektórych autorów, przede wszystkim litewskich
i niektórych radzieckich, jest zauważalne daleko posunięte dążenie do wybiórczego przekazu historycznego, pomijania niektórych jego elementów lub również wielokrotnie niepotrzebnej (pod względem historycznym i dydaktycznym)
zbytniej nadinterpretacji faktów historycznych lub nawet niekiedy ich „tworzenie” i zastępowanie przekazu historycznego narracją pozahistoryczną. Jest
to bardzo widoczne w podręcznikach wydawanych po II wojnie światowej (w
niemieckich również przed nią, w pozostałych do końca lat 50. XX w.) oraz
w czasach „bloku wschodniego” i zimnej wojny. To oczywiście miało swoje
implikacje z różnymi współczesnymi dziejami narodowymi i państwowymi,
przeważnie do 1988 r. lub w innych państwach (jak w przypadku podręczników
litewskich) aż do 1995 r., a czasami i później w zależności od sposobu
przedstawiania relacji stosunków międzypaństwowych przez poszczególnych
autorów.
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3.3. Kwestie wyznaniowe
Z uwagi na przynależność większości Niemców do wyznań protestanckich
(najczęściej luterańskiego), a Polaków do Kościoła katolickiego religia wywierała znaczący wpływ na życie mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego.
Jednak na terytorium będącym w polu naszego zainteresowania występowały
jeszcze inne ważne elementy kształtujące sytuację kościelną. Spośród nich
należy wymienić przede wszystkim włączoną w wyniku rozbiorów do państwa
pruskiego katolicką Warmię, posiadającą do 1772 r. także własne granice
polityczne. Dochodziła do tego niejednoznaczność podziałów językowych. Na
Warmii żyli niemiecko- i polskojęzyczni katolicy, podobnie protestanci dzielili
się na niemiecko-, polsko- i litewskojęzycznych. Po II wojnie światowej – przynajmniej w części, która przypadła Polsce – kwestie wyznaniowe odgrywały
nadal istotną rolę, ponieważ w województwie olsztyńskim występowało najliczniejsze w Polsce środowisko wyznawców Kościoła luterańskiego, działały tam
także inne Kościoły i wyznania protestanckie oraz żyła kilkudziesięciotysięczna grupa wiernych Kościoła greckokatolickiego (formalnie do 1989 r. nieposiadająca prawa do oficjalnego sprawowania kultu)1. Dodajmy, że w latach 19451960 (do zakończenia pierwszej fali masowych wyjazdów ludności niemieckiej)
struktura wyznaniowa województwa olsztyńskiego pokrywała się w dużej
mierze nadal z podziałami narodowościowymi i językowymi. Natomiast w rosyjskiej części byłych Prus Wschodnich, a także w „Kraju Kłajpedzkim”, po
ucieczce i wysiedleniu olbrzymiej części ludności niemieckiej i resztek mieszkańców litewskojęzycznych kwestie wyznaniowe stały się trudno uchwytne,
poza widocznymi elementami akcji „ateizacji”, której ofiarami padały zarówno
kościoły, jak i inne symbole sakralne2.
Podejmując próbę omówienia szerzej ujętych wątków wyznaniowych (nie
religii!3) związanych z dziejami krainy pruskiej w podręcznikach szkolnych na
1

Oficjalnie (choć zapewne dane te nie są dokładne) w 1948 r. w województwie
zarejestrowano 445 567 katolików, 58 114 luteranów, 6108 metodystów, 800 baptystów,
600 wiernych Zjednoczonego Kościoła Chrystusowego, 362 adwentystów, 325 Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Żydowska Kongregacja Wyznaniowa skupiała 190 członków,
doliczono się 304 Świadków Jehowy, 18 250 prawosławnych, 27 674 grekokatolików i 180
filiponów – Archiwum Państwowe w Olsztynie, sygn. 1141/2927, k. 1, Statystyka
wyznaniowa województwa olsztyńskiego, 1948 r.
2
A.P. Bachtin, Zur Situation der Baudenkmäler im Königsberger Gebiet am Beispiel
der Sakralbauen, [w:] „Ein schicklicher Platz?” Königsberg/Kaliningrad in der Sicht von
Bewohner und Nachbarn, red. F. Kluge, Osnabruck 1994, s. 102-130.
3
Traktowanej przeze mnie – za klasyczną definicją Emila Durkheima – jako „system
powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, [...] wierzeń
i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną, zwaną kościołem” (E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii,
tłum. A. Zadrożyńska, wstęp i red. E. Tarkowska, Warszawa 1990, s. 41).

128

przestrzeni niemal całego XX stulecia, należy pamiętać o transformacji, jaka
w ogóle następowała w tym czasie w historiografii: zaprzestano bowiem
postrzegać dzieje religii jako niemal wyłącznie historię Kościołów, uprawianą
najczęściej przez badaczy zorientowanych konfesyjne, uznających ją za dyscyplinę teologiczną (wśród nich znaczącą grupę stanowili – a w przypadku Polski
nadal stanowią – duchowni, w większości katoliccy). Zmiany dały o sobie znać
w latach 60. XX w., gdy zauważono potrzebę uwzględnienia społecznego
wymiaru religii w badaniach nad dziejami Kościołów. Uwidoczniło się to
szczególnie w Niemczech i we Francji, gdzie rozwinięto koncepcję wspólnego
ujmowania dziejów katolicyzmu i protestantyzmu przy zastosowaniu metod
właściwych teologii i naukom historycznym. Obecnie coraz powszechniejszy
jest pogląd, że przedmiotem badań powinny być już nie tylko dzieje Kościołów,
stosunek do nich państwa (i odwrotnie), ale należy je rozszerzyć na interakcję
między religią a społeczeństwem. Zakłada się, że nawet przy badaniach
określonych społeczności, gdzie dominuje jedna z religii, powinno się brać pod
uwagę wszystkie występujące na tym terenie wyznania oraz uwzględniać
postawy wrogie lub niechętne religiom tradycyjnym4.
Oczywiście trudno oczekiwać takiego ujęcia w podręcznikach szkolnych,
tym bardziej że koncentrujemy się na obrazie kwestii wyznaniowej na dość
niewielkim obszarze, w sumie traktowanym marginalnie nie tylko w podręcznikach szkolnych, ale i naukowych, całościowych monografiach5. Przedstawione wyżej założenia badań kwestii wyznaniowych w wielu przypadkach także
w zawodowej historiografii pozostają na razie w sferze teorii. Szczególnie
wyraźne jest to w Polsce, gdzie z uwagi na liczebną dominację i polityczną rolę
Kościoła katolickiego, zwłaszcza w okresie po 1945 r. (niezależnie od prób
ograniczania czy wręcz represji, jakie go dotykały6), historiografia dotycząca
religii wciąż zorientowana jest wyznaniowo7, koncentruje się głównie na
4

Zob. M. Greschat, Die Bedeutung der Sozialgeschichte für Kirchengeschichte.
Theoretische und praktische Erwägungen, „Historische Zeitschrift”, t. 256, 1993,
s. 67-103; W. Schieder, Religion in der Sozialgeschichte, [w:] Sozialgeschichte in Deutschland, t. 3: Soziale Verhalten und soziale Aktionsformen in der Geschichte, Göttingen
1986, s. 9-31.
5
Przykładowo: pewne błędy w wartościowym podręczniku A. Chwalby, Historia
Polski 1975-1918, Kraków 2000, gdzie i tak zagadnienia dotyczące ziem północnych
i zachodnich prezentują się pozytywnie na tle innych ujęć podręcznikowych, również
tych przeznaczonych do użytku akademickiego.
6
„Jedyną organizacją, która wyszła z systemu komunistycznego wzmocniona pod
każdym względem, jest instytucjonalny Kościół rzymskokatolicki” (A.L. Sowa, Historia
polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011, s. 721).
7
Jako charakterystyczne uznałbym, że wydawane współcześnie popularne (choć
oparte na materiale źródłowym) opracowania dotyczące Kościoła katolickiego zazwyczaj
zawierają w tytule po prostu słowo „Kościół”, bez przymiotnika określającego jego
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stosunkach państwo-Kościół katolicki, choć powoli badania rozszerzane są na
inne Kościoły i grupy wyznaniowe8. Niemniej analizując interesującą nas
tematykę w tak obszernych ramach czasowych, musimy pamiętać o ewolucji
podejścia nauki do historii wyznań i religii, a uwzględniając to – oceniać
zawarte w podręcznikach szkolnych treści.
Dzisiejszy stan wiedzy pozwala wytypować kilka elementów związanych
z zagadnieniami wyznaniowymi, które miały istotny wpływ na dzieje interesującej nas krainy. Zaliczyłbym do nich:
1) religijne uzasadnienie wypraw krzyżowych i zajęcia Prus;
2) przyjęcie luteranizmu w 1525 r. i utworzenie Księstwa Pruskiego – przyczyny i konsekwencje tego wydarzenia;
3) rolę, jaką odegrało Księstwo Pruskie, a zwłaszcza środowisko luterańskie w Królewcu, w rozwoju piśmiennictwa w językach narodowych w Polsce
i na Litwie;
4) specyfikę katolickiej Warmii w obrębie Rzeczpospolitej i jej rolę w stosunku do ościennych terytoriów protestanckich;
5) wpływ kwestii wyznaniowych na rozwój świadomości narodowej grup
etnicznych zamieszkujących w XIX w. Prusy Wschodnie oraz występujące
wśród nich specyficzne formy religijności protestanckiej (ukształtowane głównie na bazie neopietyzmu);
6) wpływ elementów wyznaniowych w walce plebiscytowej 1920 r.;
7) rolę i sytuację ludności protestanckiej w części byłych Prus Wschodnich,
włączonych w 1945 r. do Polski i ewentualnie współżycie różnych grup
wyznaniowych na tym terenie9.

rodzaj, np. Z. Zieliński, Kościół w Polsce, Radom 2003; A. Dudek, C. Gryz, Komuniści
i Kościół w Polsce (1944-1990), Kraków 2003; J. Żaryn, Kościół w Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, Warszawa 2004.
8
Np. tylko wybrane prace dotyczące sytuacji po 1945 r.: K. Urban, Luteranie
i metodyści na Mazurach 1945-1957. Wybór materiałów, Kraków 2000; R. Michalak,
Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Warszawa
2002; J. Mirończuk, Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego
w Polsce (1947-1989), Warszawa 2006; H.R. Tomaszewski, Baptyści w Polsce w latach
1918-1958, Warszawa 2008; Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red.
J. Kłaczkow, Toruń 2009; J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
w latach 1945-1975, Toruń 2010; istnieje oczywiście obszerna literatura odnosząca się do
wcześniejszych okresów.
9
Naturalnie przyjęcie a priori tych zagadnień, obejmujących spektrum czasowe od
średniowiecza po drugą połowę XX w. powoduje, że nie we wszystkich podręcznikach,
z uwagi na ich czas wydania, mogą one występować.
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Ad. 1. Religijne uzasadnienie wypraw krzyżowych i zajęcia Prus
Polskie podręczniki z okresu międzywojennego traktują książąt polskich
jako ofiary pogańskich sąsiadów, automatycznie przyznając im prawo nawracania, a nawet podboju sąsiednich krajów pogańskich10. Chrystianizacja
i podbój Prus przedstawiany jest w nich jako oczywistość, stąd wezwanie
Krzyżaków do udziału w tym dziele przyjmowano bez zastrzeżeń. Problem
pojawił się dopiero, gdy rycerze zakonni nie wykazali chęci przekazania
zdobytych ziem: Krzyżacy „stali się dla naszego kraju plagą daleko gorszą,
niżeli przedtem pogańscy Prusacy”. Ogólnie w tym ujęciu chrześcijaństwo jest
wartością najwyższą, pozytywnie odróżniającą Polaków i ich władców od
pogan11.
Ten sam sposób myślenia – ale z uwagi na wydarzenia II wojny światowej
i ich następstwa surowiej oceniający postępowanie Krzyżaków12 – prezentują
polskie wydawnictwa emigracyjne. I one uznają księstwa polskie za ofiary
najazdów pruskich; w tej sytuacji istniała zasadność organizowania wypraw
w celu nawracania niewiernych. Prawo do chrystianizacji Prusów przyznaje się
także samemu Zakonowi, oczywiście krytykując go za brutalność i „germanizację” kraju. Pojawia się przy tym wątek różnicujący postępowanie Polaków
i rycerzy zakonnych: w zasadzie ci pierwsi chcą „po dobroci” nawrócić Prusów
na chrześcijaństwo, ale uniemożliwia im to agresywne postępowanie pogan.
Właśnie to zmusiło Konrada Mazowieckiego do rozpoczęcia działań militarnych, lecz „wojny te prowadził nieudolnie i bez zapału”. Pobożność Krzyżaków
jest jedynie pozorowana: „Naturalnie na zewnątrz jednak, jak długo była im
potrzebna pomoc książąt, duchowieństwa i rycerstwa polskiego, okazywali się
jako pobożni słudzy Boży”. Wprowadzali oni w błąd także „pobożnych rycerzy”
z Zachodu, wykorzystując ich do swoich zaborczych planów13.
10
Zgodnie z całym kompleksem zmian w doktrynie Kościoła katolickiego, które
zaszły ok. 1100 r., prowadząc do odrzucenia wcześniejszego przekonania, że wojna jest
sprzeczna z chrześcijaństwem. Teraz wojny z niewiernymi miały być religijną zasługą,
zob. na ten temat klasyczną pozycję: C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart 1935 oraz liczne powojenne wydania.
11
W. Grzymałowski, Dzieje Polski w krótkim zarysie dla użytku młodzieży, Poznań
1921, s. 38, 62, 67; M. Janelli, J. Kisielewska, Z dziejów ojczystych. Zbiór opowiadań dla
młodzieży szkół powszechnych i średnich z 35 rycinami i mapką, Lwów-Warszawa 1925,
s. 44; J. Dąbrowski, Wiadomości z dziejów Polski, t. 3, Lwów 1927, s. 47.
12
Następuje tu już jednoznaczne utożsamienie Zakonu z szeroko pojętą „niemieckością”, bez doprecyzowania tego sformułowania: „Zakon zogniskował w przebiegu swego
istnienia wszystkie zalety i wady charakteru niemieckiego” (A. Nowicki, Dzieje Polski, od
najdawniejszych czasów do chwili bieżącej, Paryż 1945, s. 51).
13
M. Danilewiczowa, Dawne granice Ziem Polskich, Aix-les-Bains 1942, s. 28;
A. Sanocki, Dzieje Polski w zwięzłym zarysie, Genewa 1942, s. 48; G. Gebertowa, Historia
dla V klasy szkół powszechnych, Paryż 1946, s. 16-17; A. Nowicki, op. cit., s. 51;
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Podręczniki polskie okresu 1945-1989 zdecydowanie zmieniają pod tym
względem front. W ogóle nie ma już w nich wiadomości o uwarunkowaniach
doktryny chrześcijańskiej, uzasadniającej najazdy na kraj pogańskich Prusów.
Dotyczy to zarówno strony polskiej, jak i niemieckiej. W sumie podbój krzyżacki terenów Prus przedstawiany jest jako zwykły najazd, dokonany z pogwałceniem wcześniejszych umów. Podobnie żaden z podręczników tego okresu nie
przynosi informacji na temat duchowości czy też życia religijnego członków
samego Zakonu lub jego poddanych, albo choćby postępów chrystianizacji
kraju. Określa się rycerzy Zakonu wręcz wrogami chrześcijaństwa, niszczącymi na zagarniętych ziemiach polskich ośrodki kultu religijnego14. Papiestwo
i „koła kościelne” obciążone zostały zaś winą za wymuszanie na kolejnych
władcach polskich prowadzenia ugodowej polityki wobec Zakonu15. W podręczniku z 1957 r. pojawia się natomiast informacja, która będzie stanowiła stały
element we wszystkich, także wydawanych obecnie podręcznikach, dotycząca
poglądów Pawła Włodkowica16, w których przyznawał on prawo do życia
w wolności również ludom pogańskim17. Co prawda podręczniki wspominające
jego wystąpienie na soborze w Konstancji nie odnosiły się do praktycznego
znaczenia tego faktu, ale Włodkowic stał się jednym z symboli polskiej tolerancji18. Dopiero wydawnictwa opracowane po 1989 r. nadmieniały, że słowa
E. Mielcarek, Dzieje Polski na tle dziejów powszechnych, Lipstadt 1947, s. 40. – Osobną
kwestię stanowiły opracowania autorów wywodzących się ze skrajnie narodowej opcji
politycznej, powiązanych w okresie międzywojennym z Obozem Narodowo-Radykalnym.
Ich obraz przeszłości, gdzie dominował skrajny, narodowy katolicyzm i wręcz obsesyjny
antyokcydentalizm, został także przeniesiony na wizję duchowości i postaw wobec
katolicyzmu Zakonu Krzyżackiego: „Oto Krzyżacy reprezentowali podówczas to wszystko zło, do którego dojść miała i które miała wyrazić w czasach późniejszych tak zwana
cywilizacja »zachodnioeuropejska«, kapitalistyczna i protestancka. Pomińmy nawet to,
co piszą historycy Prus: Voigt i Prutz, o tym, jakoby już w XIII stuleciu były wśród
Krzyżaków te same sekty satanistyczne, te same błędy Waldensów i Albigensów, co
równocześnie rozwinęły się wśród Templariuszów, jak wykazał był proces ich mistrza
wielkiego Jakuba de Molay. Faktem jest wszakże, że w XVI stuleciu ten zakon, jako
całość bez protestu żadnego przyjął natychmiast luteranizm i sekularyzował się, jako
państwo pruskie, pierwsze w ogóle państwo protestanckie na świecie. Ale nawet pominąwszy ten aspekt tak ciemny i tajemniczy, można powiedzieć śmiało, że zakon był
poprzednikiem i prekursorem dzisiejszego protestancko-kapitalistycznego »Zachodu«”
(J. Rembieliński, Historia Polski. t. 1: Średniowiecze, Londyn 1948, s. 277).
14
J. Dowiat, Historia dla klasy I liceum ogólnokształcących, Warszawa 1970, s. 370,
393; ibidem, Warszawa 1972, s. 449.
15
Ibidem, Warszawa 1978, s. 545.
16
Zob. E. Wesołowska, Paweł Włodkowic – współczesne znaczenie dokonań i poglądów, Toruń 1997 (wyd. 2: 2001).
17
S. Arnold (red.), Historia Polski do roku 1795, oprac. H. Michnik, L. Mosler,
Warszawa 1957, s. 206.
18
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, Historia. Podręcznik dla I klasy gimnazjum,
Gdańsk 1999, s. 115; K. Starczewska et al., Świat nowożytny. Renesans, barok. Klasa II,
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Włodkowica nie do końca przekonały uczestników soboru, choć zachwiały ich
przeświadczeniem o dalszej potrzebie przebywania Zakonu w Prusach19.
Współczesne podręczniki polskie podchodzą do kwestii krzyżackiej (w
aspekcie wiary, duchowości i działań chrystianizacyjnych) w sposób zróżnicowany. Z jednej strony umieszczają przekonania rycerzy zakonnych odnośnie do konieczności walki z poganami i stosowania brutalnych metod w szerokim spektrum ówczesnych, średniowiecznych poglądów, nie ujmując ich, jak
wcześniej to czyniono, z pozycji współczesnego odbiorcy. Podkreśla się zarazem, że rycerze zakonni „stanowili elitę ówczesnego społeczeństwa”, a Krzyżak
„wierzył, że walcząc pod rozkazami wielkiego mistrza [...] rozszerza na ziemi
Królestwo Boże, którego śmiertelnym wrogiem są poganie”. Mówi się o ich
tolerancji w kwestiach języka i stosowania prawa miejscowego, ale też surowym tępieniu zwyczajów pogańskich, konkludując ostatecznie, że: „poddani
krzyżaccy na ogół byli zadowoleni z ich rządów”20. Wreszcie, dość nieśmiało, ale
wprowadzone zostaje pojęcie Zakonu jako korporacji duchownych i przedstawia się jego rolę w kształtowaniu nie tylko życia politycznego i gospodarczego, ale też – choćby przez stymulowanie budownictwa kościelnego – duchowego w zarządzanym przez niego kraju21. Pojawiają się też opinie, że również
strona polska uważała, iż chrystianizacja może nastąpić tylko przy pomocy
podboju krajów pogańskich22. Jednak i we współczesnych podręcznikach probcz. 1, Warszawa 2003, s. 212; Z. Bentkowska-Sztonyk, E. Wach, Historia 2. Podręcznik
dla klasy drugiej gimnazjum, Wrocław 2003, s. 11; G. Wojciechowski, Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość I, Warszawa 2006, s. 187;
M. Kurkowska, J. Kurkowski, M. Radożycka-Paoletti, Zrozumieć współczesny świat.
Podręcznik historii dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, cz. 1,
Warszawa 2002, s. 85, Z.T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger, S. Zając, Historia. Poznajemy
przeszłość do końca XVII wieku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 1, Toruń 2007, s. 163; T. Cegielski,
W. Lengauer, M. Tymowski, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia. Starożytność
i średniowiecze, cz. 1: Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum, Warszawa 2002, s. 230.
19
T. Cegielski, W. Lengauer, M. Tymowski, op. cit.; M. Koczerska, Historia. U źródeł
współczesności. Średniowiecze. Gimnazjum 1, cz. 2, Warszawa 1999, s. 222. W innym
podręczniku zaznaczono również, że „Włodkowicowi nakazano milczenie, posądzając go
o herezję” (A. Gałkowska-Banat, Błękitna Szkoła. Historia. Podręcznik do historii dla
I klasy gimnazjum, Bielsko-Biała 2002, s. 201).
20
K. Starczewska et al., Świat średniowieczny. Klasa I, cz. 2, Warszawa 2005, s. 114.
21
W. Mrozowicz, P. Wiszewski, Historia. Średniowiecze. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony,
Wrocław 2003, s. 212; M. Koczerska, op. cit., s. 121.
22
T. Jurek, Historia. Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Średniowiecze. Podręcznik dla gimnazjum, Warszawa 2002, s. 185. W innym podręczniku
„Wypomina się Krzyżakom krwawe wytępienie Prusów, a zapomina o tym, że polscy
książęta nie tylko w tym im pomagali, ale sami wycieli w pień Jaćwięgów” (D. Granoszewska-Babiańska, D. Ostapowicz, S. Suchodolski, Historia. Dzieje państwa i prawa, cz. 2:
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lem Zakonu Krzyżackiego ukazywany jest niejednokrotnie w sposób skrótowy,
w negatywnym świetle, zbliżonym do tego z lat 70. XX w.23
Przedwojenne niemieckie podręczniki z okresu republiki weimarskiej podają – w zasadzie bez większego wartościowania i opisu przyczyn – same fakty
odnoszące się do zajęcia Prus, tylko w pojedynczych przypadkach wiadomości
te wzbogacone zostają informacjami o zmuszeniu siłą Prusów do przyjęcia
chrześcijaństwa, ale bez bliższych wyjaśnień o ideologicznej stronie wypraw
krzyżackich24. Okres III Rzeszy niewiele wniósł zmian do tego obrazu, wspominane było tylko, że także strona polska, podobnie jak i niemiecka, zamierzała
połączyć chrystianizację z zaborem kraju. Natomiast sam podbój usprawiedliwiony został także „surowością” obyczajów Prusów, w tym składaniu przez
nich ofiar z ludzi25. W zachodnioniemieckich podręcznikach lat 50. i 60. XX w.
kwestię zajęcia Prus przedstawia się najczęściej jako fragment procesu niemieckiego osadnictwa na Wschodzie (co praktycznie nie miało miejsca w okresie
przedwojennym), oczywiście z zastrzeżeniem wyjątkowości, bo dokonanego
przy użyciu siły. Wspominany jest także fakt, że zgodnie z ówczesnymi
poglądami Zakon wypełniał „chrześcijański obowiązek nawracania pogan”
oraz wpisywał się ogólnoeuropejski kontekst wypraw misyjnych do Prus, gdzie
żyli „dzicy Prusowie”26. Jednak główny nacisk położony został na gospodarcze
i kulturowe osiągnięcia Zakonu, nierzadko przedstawiane w sposób uwłaczają-

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie
ogólne w zakresie podstawowym, Warszawa 2005, s. 62). Zauważano też, że choć władcy
polscy nagłaśniali w Europie swoje wysiłki w propagowaniu i obronie wiary, sami „często
wykorzystywali pogan do walki z chrześcijańskimi przeciwnikami. Również wychodzące
z Polski inicjatywy misyjne i wyprawy krzyżowe organizowane były zwykle z myślą
o umocnieniu wpływów politycznych wśród sąsiednich ludów” (M. Gładysz, Historia I.
Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, cz.
2: Od średniowiecza do nowożytności, Gdańsk 2002, s. 107).
23
Z. Szeptycki, Nasze dziedzictwo. Historia 1. Podręcznik dla I klasy gimnazjum,
cz. 2: Średniowiecze, Warszawa 2000, s. 71.
24
K. Weller, Lehrbuch der Geschichte für die höheren Lehranstalten, t. 2: Deutsche
Geschichte für die mittleren Klassen, Frankfurt/Main 1925, s. 45.
25
D. Klagges (red.), Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen. Ausgabe für
Oberschulen und Gymnasien. Klasse 4: Preußen gestaltet das Zweite Reich, oprac.
G. Staak, W. Franke, Frankfurt/Main 1939, s. 59; B. Kumsteller, U. Haacke,
B. Schneider (red.), Geschichtsbuch für die deutsche Jugend, Mittelstufe. Für die
Jüngeren, wyd. 38, Leipzig 1935, s. 121.
26
G. Bonwetsch, E. Wilmanns, H. Eberle, Grundriss der Geschichte, cz. 2: Vom Ende
der Völkerwanderung bis zum Ende des Absolutismus, Offenburg 1951, s. 73;
H. Maybaum, E. Busch, Grundzuge der Geschichte VI. Vom Beginn des mittelalterlichen
Kaiserreiches bis zum Ende des absolutistischen Zeitalters, wyd. 7, Frankfurt/MainBerlin-Bonn 1958; F. Ebner, Geschichte des Mittelalters. Geschichtswerk für höhere
Lehranstalten, Mittelstufe, cz. 2: Mittelalter, München 1956, s. 107-109.
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cy jego sąsiadom27. Cywilizowanie podbitych terenów polegało w równym
stopniu na rozwoju życia gospodarczego, jak i religijnego poprzez zakładanie
sieci parafialnych oraz budowę świątyń28. Życie wewnętrzne Zakonu oceniano
pozytywnie: „służyli Bogu i wielbionej jako swej szczególnej patronce Matce
Bożej” lub: „to był ideał mnichów, samodyscyplina i pobożność, jak też
rycerska walka, połączone w zakonie krzyżackim. Jak długo pozostawał on
wierny temu ideałowi, dokonywał rzeczy wielkich”29. Ale z biegiem czasu
porzucenie tych ideałów doprowadziło do upadku moralnego, a wraz z nim
i politycznego Zakonu. Niewątpliwie pod wpływem klasycznej, protestanckopruskiej historiografii30 za szczególnie negatywne elementy uznano celibat
i życie zakonne, czego skutkiem, z powodu braku stałej dynastii i ciągłości
władzy, było wyobcowanie Zakonu od modernizującego się społeczeństwa
pruskiego31. Zazwyczaj jednak przy okazji opisu gospodarczych i politycznych
osiągnięć Zakonu nie wspomina się o kwestiach religii i duchowości32.
Podręczniki z lat 70. i 80. zmieniają optykę. Choć nadal podkreślają
kulturowy i gospodarczy wkład Zakonu w zagospodarowanie Prus (jednak już
nie w tak arogancki sposób, jak miało to miejsce wcześniej), częściej niż
poprzednio wspominają o brutalności podboju: „Podobnie jak wcześniej u Słowian Połabskich, doszło tu w następnych latach do nawracania przy użyciu
siły, które nie wolne było od porażek”33.
Lata ostatnie to istotna zmiana niemieckiego spojrzenia na Zakon Krzyżacki. Podkreślane są wprawdzie zgodne z duchem ówczesnych czasów zadania
misyjne, także uważane wtedy za normalne szerzenie chrześcijaństwa przy
pomocy miecza (akcentuje się, że według ówczesnych pojęć kraj pogański był
niczyj i mógł zostać podbity), ale w podręcznikach można też przeczytać, że

27
„Rolnicy niemieccy zamieszkali w miejscowościach ekologicznie czystych [...]”. Zob.
E. Kaier, H. Göttling, J. Lehmann, Grundzüge der Geschichte, t. 2/3: Vom Entstehen der
abendländischen Einheit bis zum Wiener Kongress 1815, wyd. 6, Frankfurt/Main-BerlinBonn 1965, s. 59-60.
28
J. Erdmann, Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen,
Mittelstufe, t. 2: Das Mittelalter, München 1953, s. 83.
29
E. Schmelzle, Geschichte des Mittelalters, Bamberg 1950, s. 107-109.
30
H. Boockmann, Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, Warszawa
1998, s. 274-278.
31
O. Ebding, K. Sigrist, Grundzüge der Geschichte. Einheitsausgabe für mittlere
Klassen, t. 2: Von Frankenreich bis zum Westfälischen Frieden, wyd. 4, Frankfurt/MainBerlin-Bonn 1952, s. 77-79.
32
J. Erdmann, op. cit., t. 2, Düsseldorf 1953.
33
U. Siems, K. Kluxen, Zeiten und Menschen. K2, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft
von 800 bis 1776, Paderborn 1979, s. 114; F. Hofmeier (red.), Wege durch die Geschichte.
Geschichtsbuch Gymnasium Bayern, t. 2, Frankfurt/Main 1992, s. 132, zaznacza, że poza
Sycylią nie było w XIII i XIV w. tak surowo rządzonego kraju.
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swoim postępowaniem Zakon zdradził zadania, dla których został powołany34.
Zaznaczano także, że po spełnieniu misji ochrzczenia Prusów „mieczem
i krwią” (mit Schert und Blut)35, nawet uwzględniając kryteria z tamtego
okresu, dla Zakonu nie było już miejsca w Europie36. Jednak, dla równowagi,
podręczniki niemieckie zauważają, że zamiary Konrada Mazowieckiego „nawracania siłą” (gewaltsam missionieren) Prusów nie różniły się od tego, co
proponowali i w końcu wcielili w życie Krzyżacy37. Niemniej podkreśla się
w nich złożony obraz Zakonu, w którym szczerze pojęty zapał religijny
przeistoczył się w bezwzględność i brutalność, a wyrachowanie polityczne
nałożyło się na misję cywilizacyjną38.
Podręczniki litewskie zarówno okresu międzywojennego, jak i późniejsze,
wprowadzając pojęcie Krzyżaków jako zakonu rycerskiego, nie wyjaśniają jego
funkcji duchowej, koncentrują się na stosunkach państwa krzyżackiego z Litwą, nie zaś na podboju i jego konsekwencji dla Prus właściwych. Zwyczajowo
podkreślając okrucieństwo Zakonu39, zauważa się, że szerzenie chrześcijaństwa było jedynie pretekstem do prowadzenia agresywnej polityki wobec sąsiadów40. Tylko sporadycznie pojawiają się już we współczesnych książkach takie
opinie, jak: „Krzyżowcy byli przekonani, że walcząc z poganami spełniają
święty obowiązek obrony wiary chrześcijańskiej”41.
Podręczniki radzieckie okresu stalinowskiego widziały w Krzyżakach jedynie bezwolnych realizatorów polityki papiestwa i „feudałów”, mierzących do
opanowania ziem ruskich; ta optyka praktycznie nie zmieniła się do lat 80.

34
F. Hofmeier, H.-O. Regenhardt (red.), Forum Geschichte. Ausgabe Bayer, t. 2: Vom
Mittelalter bis zum Absolutismus, Berlin 2005, s. 131; Ch. Kunz, H.-O. Regenhardt,
C. Tatsch (red.), Forum Geschichte, t. 2: Das Mittelalter und der Beginn der Neuzeit,
Berlin 2001, s. 162-163.
35
Szczególnie w: F. Hofmeier (red.), op. cit., s. 132: „Jeśli Prusowie nie chcieli przyjąć
chrztu, rycerze obracali w popiół ich domy” (Waren die Pruzzen nicht zur Taufe bereit,
brannten die Ritter ihre Häuser nieder).
36
H.-G. Ooman (red.), Entdecken und Verstehen 1. Von der Urgeschichte bis zum
Mittelalter, Frankfurt/Main 1990, s. 183-184; T. Berger (red.), Entdecken und Verstehen
2. Von den Entdeckungen bis zum Ersten Weltkrieg, Frankfurt/Main 1990, s. 89.
37
A. Brückman (red.), Geschichte und Geschehen, Leipzig 2004, s. 158.
38
A. Frey et al., Zeit für Geschichte, t. 2: Geschichtliches Unterrichtswerk für
Gymnasien, Hannover 2001, s. 112, 113, rozdział: „Mission mit Schwert”.
39
A. Alekna, Historja Litwy, Kowno 1923, s. 7, 18-19; M. Jučas, V. Merkys, Historia
Litewskiej SRR. Podręcznik 7-9, Kaunas 1978, s. 15.
40
V. Jakimavičius, Litwo, Ojczyzno moja. Podręcznik dla klasy V, tłum. J. Rauckienė,
Wilno 1997, s. 35.
41
I. Kapleris, A. Meištas, K. Mickevičius, R. Ramanauskas, K. Raškauskas, L.
Steponavičiene, Z. Taumkutoyne-Mikailienė, Czas. Podręcznik dla klasy VIII, cz. 1, tłum.
J. Sienkiewicz, Wilno 2010.
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XX w.42 Co istotne, wizja działań Zakonu Krzyżackiego, już bez tak silnego
elementu klasowego, lecz nadal jako realizatora ekspansji katolicyzmu na
Wschód, utrzymana zastała już po rozpadzie Związku Radzieckiego. Traktowana jest jako ciąg dalszy zmagań o wpływy religijne i polityczne, które
w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów istnienia państwa wielkomorawskiego toczyły prawosławie i katolicyzm; nadal papiestwo uznawane jest za
głównego organizatora wypraw krzyżackich43.
Ad.2. Przyjęcie luteranizmu w 1525 r. i utworzenie Księstwa Pruskiego – przyczyny i konsekwencje tego wydarzenia
W większości polskich podręczników okresu międzywojennego za jedyną
autentyczną religię uznaje się katolicyzm, stąd przeważnie pojawia się w nich
tylko rzeczownik „Kościół”, oczywiście dla oznaczenia Kościoła katolickiego44.
Inne wyznania często określa się jako „sekty”, a choć w wydawnictwach tych
znajdujemy elementy powierzchownie tłumaczące ich genezę45, to ich zasady
dogmatyczne sprowadzano do maksymalnie spłyconej formy46. W tej wizji
reformacja nie wniosła nic dobrego: „zadała cios i humanizmowi, gdyż na
pierwszy plan wystąpiły spory religijne. Szczególną zaciętością odznaczała się
nienawiść między luteranizmem i kalwinizmem, który w połowie XV w. [błąd!]
rozpowszechnił się znacznie w Niemczech”47. Jednocześnie podkreślano, że
główną przyczyną upadku reformacji na ziemiach polskich były wewnętrzne

42

A.M. Pankratova (red.), Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy, t. 1,
oprac. K.V. Bazilevič, S.V. Bachrušin, A.M. Pankratova, A.V. Focht, Moskva 1953, s. 90;
M.V. Nečkina, P.S. Lejbengrub, Istorija SSSR. Učebnoe posobie dlja 7 klassa, Moskva
1970, s. 80.
43
V.A. Vedjuškin, A.O. Čubar’jan, Istorija średnich vekov. Učebnik dlja 6 klassa
obščeobrazovatel’nych učreždenij, Moskva 2007, s. 228, N.I. Pavlenko, I.L. Andreev, L.M
Ljašenko, Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka. 10 klass. Bazovyj
uroven’. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij, Moskva 2009, s. 51, 52.
44
A. Lewicki, Zarys historji Polski, Warszawa 1923; A. Szelągowski, Dzieje powszechne z zarysie. Podręcznik do nauki historji na stopniu wyższym szkół średnich, cz. 3: Dzieje
nowożytne z 56 rycinami, Poznań-Lublin-Łódź 1919.
45
A. Szelągowski, op. cit., s. 44.
46
Np. B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klas niższych
szkół średnich, Lwów-Warszawa 1924,s. 67-69: „Oto właśnie w tym czasie wystąpił
w Niemczech z nową nauką zakonnik Marcin Luter. Nauka jego potępiona przez Kościół
Katolicki, znalazła wielu zwolenników. Luter nie uznawał papieża za głowę Kościoła,
występował przeciw klasztorom i głosił, że przyjęcie jego wiary [!] zwalnia od ślubów
zakonnych”; podobnie: eidem, Opowiadania z dziejów. Dla klasy pierwszej szkół średnich, Warszawa 1918, s. 59-61.
47
E. Jezierski, Dzieje powszechne opracowane według ostatnich źródeł, Warszawa
1921, s. 175.
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walki w obrębie protestantyzmu („swarliwi sekciarze”48). Mimo przyznania
reformacji w Polsce pewnych osiągnięć w dziedzinie kultury, a zwłaszcza
piśmiennictwa49, jej ocena była zdecydowanie negatywna, zarówno jako ruchu
importowanego z zewnątrz, jak i tego, który po części opierał się na miejscowych elementach niemieckich50.
Na tle tak zarysowanych dziejów reformacji także negatywnie zostały
ocenione sekularyzacja Prus Książęcych i przyjęcie przez Albrechta Hohenzollerna luteranizmu. Proces ten – wyprzedźmy tu chronologiczną narrację, aby
potem nie wracać już do tego wątku – w zasadzie aż do 1989 r. przedstawiany
jest wyłącznie jako wydarzenie polityczne51. Nigdzie nie są wspomniane elementy związane z faktycznym przewartościowaniem postawy Albrechta, jego
przekonaniami religijnymi, rozczarowaniem do katolicyzmu, choć czasami
wspomina się, że zmiana wyznania nastąpiła pod osobistym wpływem Marcina
Lutra. Przyjęcie luteranizmu traktowane jest jako celowy element izolacji od
Polski: „Jednak chcąc na zawsze zerwać z Polską katolicką, Albert przyjął
luteranizm, a za jego przykładem poszło wielu Krzyżaków”52. W porzuceniu
katolicyzmu widziano również „zdradę religii”, antycypującą późniejszą „zdradę polityczną”; sprawie tej nadano wręcz wymiar moralny53. W sumie więc
– tak będzie to przedstawiane też w okresie późniejszym – przyjęcie luteranizmu przez Albrechta pozbawione zostało wymiaru wyboru ideowego, religijnego, sprowadzono je do faktu politycznego, ocenianego negatywnie z perspek48

K. Krotoski, Opowiadania z dziejów powszechnych średniowiecznych i nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiej. Dla szkół średnich, Kraków 1919,
s. 98; też B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów..., s. 88-89: „Różnowiercy
dzielili się na mnóstwo sekt, kłócących i zwalczających się wzajemnie, przyczem najliczniejsza sekta arjan była najzacieklej zwalczana przez samych różnowierców”; podobnie J.
Kisielewska, Historia Polski. Podręcznik szkolny. Kurs średni, Warszawa 1920, s. 41:
„Przybywali do Polski i zwolennicy najskrajniejszych doktryn, stąd wewnętrzne swary
utrudniały wszelką wewnętrzną organizacyę protestantów. Mało ich było przejętych
duchem religijnym, więcej garnęło się do nowości z niechęci do duchowieństwa”.
49
J. Kisielewska, op. cit., s. 131.
50
B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych..., s. 67, 68; eidem,
Opowiadania z dziejów..., s. 59-61.
51
S. Arnold (red.), op. cit., s. 198. Jednak autorzy podręczników widzą pozytywny
efekt przyjęcia luteranizmu i w konsekwencji lenna polskiego w tym, że: „fale osadnictwa
mazurskiego doprowadziły do polonizacji Prus Książęcych” (J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia dla klasy II liceum ogólnokształcących, cz. 2, Warszawa 1971, s. 108).
52
W. Grzymałowski, op. cit., s. 79.
53
„Nie wszyscy jednak podzielali radość z powodu hołdu Albrechta; odzywały się
głosy przeciw niemu. I tak arcybiskup lwowski powiedział wówczas: »Jakże dotrzyma
przysięgi królowi polskiemu ten, kto jej nie dotrzymał Bogu?«” (B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych..., s. 67, 68), podobnie: eidem, Opowiadania
z dziejów..., s. 59-61.
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tywy dalszych wydarzeń, choć już wtedy pojawił się, co prawda tylko jeden,
odizolowany głos, że nie wolno ex post osądzać postawy Zygmunta I54. W opracowaniach zdarzają się, niestety, istotne błędy faktograficzne, mylące luteranizm i kalwinizm55. Ale trafiamy także na podręczniki omawiające proces
przejścia Albrechta na luteranizm bez elementów wartościujących, jedynie
w formie opisu wydarzeń56.
W podręcznikach emigracyjnych widać kontynuację wcześniejszej linii,
utożsamiającej polskość z katolicyzmem, dlatego reformację traktowano nadal
jako zagrożenie dla tej religii i element wpływający na dekonstrukcję państwa,
choć jak poprzednio uważa się, że dała ona pewien impuls do rozwoju polskiej
kultury literackiej.
W polskich podręcznikach z lat 1945-1989 przyjęcie protestantyzmu w Prusach Książęcych jest prostą drogą – co jest kontynuacją poglądów z okresu
międzywojennego57 – do germanizacji ludności polskiej: „Gdy i elektor brandenburski opowiedział się za Lutrem, wśród wielu ogniw łączących Hohenzollernów znalazła się i wspólnota wyznania. Stanie się ono bezpośrednio narzędziem germanizacji”58. W latach 60. i 70. podręczniki nadają reformacji przede
wszystkim wymiar społeczny, głównie jako konflikt plebsu z patrycjatem. Stąd
reformacja była uznawana za kierunek „postępowy”, zaś przyczyny jej upadku
widziano w nadmiernym rozdrobnieniu wyznań59. Jednocześnie silnie akcentowano powiązanie reformacji ze środowiskiem niemieckim, w tym przypadku
nawiązując także do wątku z okresu międzywojennego60.
Podręczniki z okresu po 1989 r. znacznie obszerniej informują o przyjęciu
luteranizmu przez Albrechta. Przytaczane są już bliższe okoliczności jego
kontaktów z Lutrem, choć nadal dominuje nacisk na polityczne przyczyny tego
faktu61. Podkreśla się, że „jest to [...] pierwszy na świecie układ zawarty między
władcą protestanckim a katolickim”62; mówi się także o wydarzeniach 1525 r.
jako o „niespodziewanym kroku” Albrechta63. Opisana jest dokładniej rola
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Lutra, widzącego w tym możliwość szerzenia „nowej wiary”64. Uzmysławia się
także czytelnikom, że z punktu ówczesnej sytuacji Zygmunt I nie popełnił
błędu politycznego, godząc się na układ krakowski, obciążać nimi można
jedynie jego następców65. Ale i tutaj utożsamia się wyznania protestanckie
z etnosem niemieckim, podkreślając nawet, iż „dawały one także Niemcom
szanse potwierdzenia i utrzymania własnej odrębności etnicznej”66.
Przedwojenne podręczniki niemieckie, praktycznie nie odnoszą się do
kwestii przyjęcia protestantyzmu przez Albrechta Hohenzollerna, poza podaniem suchej, minimalnej faktografii. Natomiast pojawia się w nich wątek,
który potem zanika z podręczników niemieckich, o tolerancji kolejnych władców Prus Książęcych – to im ahistorycznie przypisana została inicjatywa
zrównania w prawach katolików i protestantów, postępowanie to stanowiło
wyjątek w ówczesnych krajach niemieckich, i miało przyczynić się do harmonijnego rozwoju państwa. Niemniej w innych wspomniane były napięcia występujące pomiędzy ewangelikami reformowanymi a luteranami na tym terenie67.
W powojennych podręcznikach niemieckich (dotyczy to również tych wydanych po zjednoczeniu) kwestie reformacji opisane zostały o wiele dokładniej
i w sposób bardziej kompetentny, niż czyniły to polskie (także te najnowsze).
Dostarczają one informacji o różnicach pomiędzy Kościołami, wewnętrznym
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J. Choińska-Mika, P. Skibiński, P. Szlanta, K. Zielińska, Historia. Poznać, zrozumieć, cz. 2: Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, Warszawa 2009,
s. 47; H. Tomalska, Z. Szeptycki, Historia 2. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Czasy
nowożytne, Warszawa 2000, s. 20, 21. Zauważmy, że polscy autorzy automatycznie
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podczas gdy wyznania protestanckie zdecydowanie mówią o powrocie do źródeł chrześcijaństwa i o ile nie w pierwszeństwie, to równouprawnieniu z Kościołem rzymskokatolickim. Jednak akurat ten podręcznik zawiera ważny opis istoty reformacji, nie
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każdego chrześcijanina” (s. 15). Zresztą w niektórych podręcznikach pojawia się obszerniejsze, niż miało to miejsce wcześniej, wyjaśnienie zasad luteranizmu i kalwinizmu.
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rozwoju Marcina Lutra, jego stosunku do spraw politycznych i społecznych,
o skutkach reformacji dla rozwoju kulturalnego, politycznego i całego systemu
intelektualnego ówczesnego społeczeństwa. Jednak są to wiadomości prezentowane niemal wyłącznie z punktu widzenia historii Niemiec. Co istotne,
praktycznie w żadnym podręczniku [!] nie rozwinięto wątku Prus Książęcych
jako pierwszego państwa protestanckiego; informacje o nim pojawiają się, co
najwyżej w zestawieniach chronologicznych lub dosłownie w jednozdaniowych
wzmiankach.
Przedwojenne litewskie podręczniki wspominają tylko pobieżnie o wpływie
Lutra na Albrechta Hohenzollerna, nadmieniając także o próbach ratowania
substancji dawnego państwa zakonnego68. Po 1945 r. reformacja przedstawiana jest z punktu widzenia marksistowskiego, jako walka klas niższych przeciwko Kościołowi katolickiemu i „jego olbrzymim majątkom”. Powojenne podręczniki litewskie nie przynoszą praktycznie żadnych wiadomości o samym wprowadzeniu luteranizmu w Prusach i jego przyczynach. To samo powiedzieć
można o podręcznikach radzieckich i rosyjskich, również tych współczesnych.
Ad. 3. Rola Księstwa Pruskiego w rozwoju piśmiennictwa w językach
narodowych w Polsce i na Litwie
Dopiero w powojennych podręcznikach polskich zaczęto informować o roli
Prus Książęcych, głównie Królewca, w rozwoju polskiego piśmiennictwa, zwłaszcza religijnego. Pierwszy raz napisano o tym w 1957 r.: „Polska drukarnia
w Królewcu wydawała liczne pisma różnowiercze, tu między innymi wyszedł
pierwszy przekład Biblii na język polski”69. Błąd o wydaniu pierwszej protestanckiej Biblii w Królewcu powtarza się także w następnych podręcznikach
– najczęściej za jej pierwszego tłumacza podawany jest Stanisław Murzynowski70. Dopiero w ostatnich latach nastąpiło rozwinięcie tego wątku, w ślad za
wcześniejszymi ustaleniami Władysława Chojnackiego: „Historycy obliczyli, że
w latach 1542-1552 ukazało się w Królewcu więcej druków w języku polskim
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niż w innych drukarniach Rzeczpospolitej razem wziętych. Panujący tam
książę Albrecht Hohenzollern [...] okazał się szczodrym mecenasem”71.
Z historycznego punku widzenia rozwój ruchu wydawniczego w Królewcu
miał o wiele większe znaczenie dla rozwoju piśmiennictwa litewskiego, dlatego
nie może dziwić, że podręczniki litewskie poświęcały tej kwestii dużo miejsca,
wręcz nieproporcjonalnie do innych informacji o Prusach Książęcych. Tekst
zawarty w podręczniku z 1923 r. wyznacza w zasadzie kierunki tej informacji:
„Pierwsze książki litewskie zaczęto drukować w Prusach. Ziemia pruska od
dawnych czasów miała więcej książek, toteż i drukowanie książek tam musiało
się wcześniej zacząć. Pierwszą książką litewską było tłumaczenie katechizmu
Lutra, w tłumaczeniu Marcina Mażwida (1547). [...] Trochę później w Tylży,
pastor Klein na życzenie księcia brandenburskiego wydał drugą gramatykę
litewską (1563)”72. Podręczniki litewskie koncentrowały się tylko na wydawnictwach z Królewca w języku litewskim (podobnie zresztą jak wyżej wspomniane polskie – wyłącznie na literaturze polskiej). Wymienieni zostali także
pierwsi wybitni luteranie – pisarze i tłumacze związani z początkami luteranizmu na Litwie właściwej: Abraomas Kulwietis [Abraham Kulwieć], Jurgis
Zablockis, Stanislovas Rapalionis, którzy jednak po wygnaniu ich przez „Króla” znaleźli schronienie w „Prusach”. Do zasług literatury religijnej wydawanej
w Prusach dopisano potem jej wkład w obronę przed polonizacją języka
litewskiego oraz zwrócono uwagę, że to właśnie w Prusach przetrwała do XX w.
niespolonizowana forma tej mowy. W latach 70. XX w. pojawia się postać
Kristonasa Donelaitisa, ale bez wyjaśnienia, że był duchownym protestanckim.
Jego epos Rok interpretowany był w kategoriach walki klasowej pomiędzy
chłopami a właścicielami ziemskimi73.
Szerszy opis protestantyzmu pojawia się dopiero po 1991 r., gdy wprowadzono pojęcie „Małej Litwy” i jej protestanckich mieszkańców „Litewinków”,
zresztą z pewnymi błędami merytorycznymi („msze protestanckie”). Przyjmuje się, że pomimo różnic wyznaniowych „więzi narodowe i kulturowe”
pomiędzy Małą a Wielką Litwą nie zostały zerwane74. Cały czas podnoszone
jest znaczenie Królewca i Prus Książęcych dla rozwoju literatury litewskiej, ale
już realnie podkreślające nie charakter narodowy, lecz religijny tego zjawiska:
„Najwięcej wydano śpiewników, a to dlatego, że przez pieśń wygodnie było
71
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krzewić idee luterańskie”, zaś Albrecht I właśnie z tej, a nie narodowej
przyczyny wspierał piśmiennictwo litewskie75. Donelaitis pojawia się już jako
duchowny, ale jego epos otrzymuje w miejsce marksistowskiego, wymiar
narodowy („W wyniosłym cierpieniu można wyczuć niezłomną duszę Litwinów, dla której przez tyle lat potrafili się opierać germanizacji, zachowali
język i obyczaje”)76.
Podręczniki niemieckie oraz radzieckie i rosyjskie nie wspominały o tej roli
Królewca i Prus Książęcych.
Ad. 4. Specyfika katolickiej Warmii w obrębie Rzeczpospolitej i jej
rola w stosunku do ościennych terytoriów protestanckich
Tytułem wstępu do tej części zauważmy, że żaden z podręczników (dla
wszystkich nacji) nigdy nie podniósł kwestii podziału Warmii na części polskoi niemieckojęzyczną. Szczególnie strona polska traktuje ją zawsze pod względem językowym jako kraj polski.
Katolicka Warmia z jej przyleganiem do terenów protestanckich jest bardzo
słabo zauważana w podręcznikach polskich, a jeżeli już, to wyłącznie przez
pryzmat osoby biskupa Stanisława Hozjusza77. Pojawia się on już w przedwojennych wydawnictwach jako postać bezwzględnie pozytywna z powodu
pomocy, jakiej udzielił „Kościołowi” (tu jak zwykle bez przymiotnika), ratując
go przed protestantyzmem. Poświęca się mu nieproporcjonalnie dużo miejsca
w stosunku do innych osób z tej epoki. Jako szczególną zasługę Hozjusza
wymienia się sprowadzenie jezuitów, którzy „zaczęli dzieło nawracania [!]”78.
Z kolei w podręcznikach z lat 1945-1989 Hozjusz praktycznie nie istnieje,
aby wrócić ze wzmożoną siłą w najnowszych, ale te (podobnie jak przedwojenne) raczej traktują go z pozycji ogólnopolskich, nie zawsze zaznaczając, że był
biskupem warmińskim. Także w tym przypadku za najważniejsze jego dokonanie uznaje się sprowadzenie jezuitów (niekiedy wzmiankowano, że do „zagrożonego reformacją warmińskiego Braniewa”) w kontekście ich późniejszej
roli79. Jednak podkreśla się również jego bezwzględność w obronie „starego
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Kościoła”80. Przypisuje się mu nawet rolę tego, który poprzez nakłonienie
Zygmunta Augusta do przyjęcia uchwał soboru trydenckiego i odstąpienia od
zamiaru utworzenia Kościoła narodowego w Polsce uratował w kraju katolicyzm. Pisze się też o nim jako „kandydacie na papieża”, ale bodajże jedynie raz
wspomniano o roli, jaką odegrał w czasie soboru trydenckiego81.
Tylko w jednym z podręczników pojawia się natomiast szerzej omówiona
postać Marcina Kromera, lecz nie jako biskupa warmińskiego, a historyka
i teoretyka politycznego – twórcy teorii narodu82, zaś działalność innych
biskupów, Jana Dantyszka i Maurycego Febera, ujęta została w kontekście
rozważań nad świadomością narodową i państwową w epoce wczesnego odrodzenia także tylko w jednym z analizowanych przeze mnie podręczników83.
W tym samym wydawnictwie zamieszczono zdjęcie kościoła w Świętej Lipce
z informacją, że miejsce to podtrzymywało „wpływy polskie i katolickie”
w Prusach Książęcych, ale podpis głosi: „Fasada kościoła jezuickiego w Świętej
Lipce, leżącej na granicy Prus Królewskich [błąd! – powinno być Prus Książęcych] i Warmii”. I tu jako związani z Warmią wspomniani zostali: Jan
Dantyszek, Marcin Kromer, Stanisław Hozjusz i Ignacy Krasicki84. Jest to
zresztą część obszernego fragmentu dotyczącego kwestii wyznaniowych w Polsce i Europie okresu odrodzenia85.
Podręczniki niemieckie, litewskie oraz radzieckie i rosyjskie nie zauważają
Warmii. Wyjątkiem jest jedno z wydawnictw okresu hitlerowskiego, które
rozpatruje postać Hozjusza jako wroga niemieckości, polonizującego Warmię
s. 31; K. Polacka, M. Przybyliński, S. Roszak, J. Wendt, Historia. Podręcznik dla klasy II
gimnazjum, Gdańsk 2000, s. 30; M. Kurkowska, J. Kurkowski, M. Radożycka-Paoletti,
op. cit., s. 171; B. Popiołek, Historia z pegazem. Ludzie i epoki. Klasa 2. Podręcznik do
historii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym,
liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
ogólnokształcącym i liceum profilowanym, Kraków 2003, s. 52, 53; M. Kamiński,
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i Pomorze Gdańskie: „Stało się to głównym punktem do rekatolicyzacji i odniemczania dawnych niemieckich ziem nadwiślańskich”, ale potem wątek
Hozjusza nie był już kontynuowany.
Ad. 5. Wpływ kwestii wyznaniowych na rozwój świadomości narodowej grup etnicznych zamieszkujących w XIX w. Prusy Wschodnie
oraz występujące wśród nich specyficzne formy religijności protestanckiej
Wiek XIX w Prusach Wschodnich jest bardzo słabo reprezentowany,
a o kwestiach wyznaniowych w tym okresie podręczniki szkolne prawie w ogóle
nie wspominają. Wyjątkiem jest tylko Kulturkampf, ale nawet przy tej okazji
nigdy nie wymienia się Prus Wschodnich, ani nawet samej Warmii, gdzie
zaznaczył się on z dużą intensywnością. Podręczniki niemieckie mówią o nim
w aspekcie całych Niemiec, natomiast polskie koncentrują się głównie na
Wielkopolsce i Górnym Śląsku86, z rzadka wspominając tylko Prusy Zachodnie.
Zauważmy, że w żadnym z polskich podręczników (także współczesnych) nie
pojawia się kwestia objawień w Gietrzwałdzie, do których naukowa historiografia polska przywiązuje dużą rolę jako czynnika początkującego, a potem
stymulującego rozwój polskiego ruchu narodowego na terenie południowej
Warmii, będącego także następstwem Kulturkampfu87.
Jednak w powojennych podręcznikach polskich, niewątpliwie pod wpływem
VII Powszechnego Zjazdu Historyków (1948 r.), gdzie tematyka ta znalazła
swoje miejsce88, pojawiają się kwestie Mazur (choć nie Warmii). Regularnie,
począwszy od 1957 r., napotykamy w nich nazwiska Krzysztofa Celestyna
Mrongowiusza i Gustawa Gizewiusza. Najczęściej, zgodnie z prawdą, określani
są oni jako pastorzy (choć zdarza się także nazwanie Gizewiusza wyłącznie
„dziennikarzem”89). Standardowo w różnych konfiguracjach przedstawiani są
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Choć np. A. Szelągowski, op. cit., cz. 4: Okres nowożytny, Poznań-Lublin-Łódź
1919, s. 156, zaznacza, że Kulturkampf był przede wszystkim sprawą wewnętrznej
polityki niemiecko-pruskiej.
87
Zauważmy jednak, że w przeciwieństwie do badań nad analogicznymi wydarzeniami w Marpingen (zob. D. Blackbourn, Marpingen. Apparitions of the Virgin Mary in
Bismarckian Germany, Oxford 1993), ujętych z punktu socjologicznego i psychologii
religii, polskie prace na ten temat w dużej części mają charakter wybitnie wyznaniowy,
z punktu widzenia religii katolickiej, gdzie przyjmuje się fakt objawień za niepodważalny, dyskutuje nad ich przebiegiem bądź konsekwencjami, zob. poświęcony temu wydarzeniu tom „Studiów Warmińskich” z 1977 r. (t. 14).
88
T.P. Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce w latach 1944-1970, Zagadnienia
polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007, s. 114-128.
89
Jednak nawet współredagowanie przezeń „Przyjaciela Ludu Łeckiego” (1842-1844) nie upoważnia do użycia takiego określenia.
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jako „działacze polscy” bądź „budziciele polskości”90. Bardzo często w rozdziałach odnoszących się chronologicznie do XIX w. pojawia się także nazwisko
(z reguły wspólnie z Wojciechem Kętrzyńskim) Michała Kajki – także jako
„działacza narodowego”91. Kwestie religijne charakteryzowane są przy okazji
omawiania polskiej akcji narodowo-uświadamiającej na Warmii i Mazurach.
Jednak nie chodzi tym razem o to, co sugerowano wcześniej, że ewangelicyzm
Mazurów sprzyjał ich germanizacji, ale że zróżnicowanie religijne obu leżących
obok siebie krain utrudniało koordynację akcji polskiej92.
Podręczniki napisane po zmianach politycznych w 1989 r., choć już nieco
ostrożniej, jednak konsekwentnie koncentrowały się na postaciach Gizewiusza,
Mrongowiusza93, Kętrzyńskiego i Kajki, często wymieniając jednym tchem ich
działalność na „Warmii i Mazurach”, choć wszyscy byli protestantami94 i ograniczali swoje zainteresowanie do terenu Mazur95. Pojawia się już zupełnie
ahistorycznie ujęta rola Kościoła (w domyśle katolickiego): „Istotną rolę w podtrzymywaniu języka polskiego, krzewieniu znajomości dziejów ojczystych i rozwoju świadomości narodowej – zwłaszcza na Warmii, Mazurach [błąd!] i na
Górnym Śląsku – odegrał Kościół”96. Niewątpliwie spojrzenie poprzez pryzmat
90
S. Kieniewicz (red.), Historia Polski 1795-1864, oprac. S. Kieniewicz, T. Łepkowski,
W. Łukasiewicz, T. Mencel, Warszawa 1958, s. 145; A. Galos, J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcących, cz. 1, Warszawa 1971, s. 115, 172.
91
Żadna z książek nie wspomina jednak, że był on przede wszystkim autorem wierszy
religijnych i obyczajowych, a do polskiej świadomości narodowej doszedł dopiero w XX w.,
już w okresie poplebiscytowym.
92
R. Wapiński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego, część 2, oraz dla
klasy III technikum, Warszawa 1971, s. 30.
93
Tylko jeden raz przybliżono te dwie postacie: K.C. Mrongowiusz: „Pastor Kościoła
ewangelickiego, pisarz; tłumacz dzieł literackich na język polski; obrońca polskości na
Warmii [błąd!] i Mazurach, badacz gwary kaszubskiej i warmińsko-mazurskiej [błąd!],
autor słownika i gramatyki polskiej, spisywał także pieśni religijne”. G. Gizewiusz:
„Etnograf i działacz polityczny na Mazurach, polski kaznodzieja parafii ewangelickiej
w Ostródzie, obrońca praw i kultury mazurskiej oraz szkoły polskiej na Mazurach;
zapoczątkował badania etnograficzne na Mazurach, układał śpiewniki polskie. Od jego
nazwiska miasto Łuczany zostało przemianowane w 1946 r. na Giżycko” (A. GałkowskaBanat, op. cit., s. 204).
94
Kętrzyński na katolicyzm przeszedł tuż przed śmiercią w 1918 r.
95
A.L. Szcześniak, Historia 3. Dzieje nowożytne i najnowsze od połowy XIX wieku do
roku 1918. Podręcznik dla szkół średnich klasy III liceum ogólnokształcącego oraz klasy
II technikum i liceum zawodowego, Warszawa 1990, s. 156; G. Szelągowska, Historia 3.
Dzieje nowożytne i najnowsze 1870-1939. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1994, s. 230.
96
G. Szelągowska, op. cit., s. 95. – Jednak były podręczniki, w których omawiając
Mrongowiusza i Gizewiusza, pisano raczej o ich działalności nie narodowej, a oświatowej,
powielając jednocześnie stary błąd o wyborze Gizewiusza na posła w 1848 r., choć sprawa
ta została definitywnie wyjaśniona już na początku lat 80. XX w. zob. A. Syta, L. Chmiel,
Historia. Klasa 2 gimnazjum, Warszawa 2001, s. 287-289.
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działalności Mrongowiusza i Gizewiusza (których postawy można traktować
jako wyjątkowe) zniekształcało rzeczywistą rolę Kościoła protestanckiego,
ponieważ przy tej okazji pisano ogólnie o roli duchowieństwa protestanckiego
w „obronie polskości”97. Z przesadą nadmieniano, że również duchowieństwo
na Warmii sprzeciwiało się germanizacji, dodając jednak, iż uczyniło to ze
„względów duszpasterskich”98. Przy tym już bardziej realnie niż dawniej
konstatowano, że Śląsk, Warmię i Mazury w XIX w. zamieszkiwali w większości Niemcy99, chociaż znajdujemy jeszcze publikacje, w których w stylu wcześniejszej epoki przedstawiano „patriotyczną” wersję wydarzeń: „Swego rodzaju
fenomenem był fakt, że polskie odrodzenie narodowe objęło nie tylko tereny,
które Prusy opanowały w okresie rozbiorów, lecz także obszary od wieków
pozostające poza granicami państwa polskiego (Śląsk) czy nigdy do niego nie
należące (Mazury). Ślązacy, Mazurzy i Kaszubi na nowo odkrywali swoją
tożsamość narodową”100.

97
A. Pankowicz, Historia 3. Polska i świat 1815-1939. Podręcznik dla klasy III
liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1996, s. 78. Rzeczywista rola Kościoła katolickiego
na Warmii i Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Mazurach w procesach przymusowej
i naturalnej asymilacji zob. R. Traba, Niemcy – Warmiacy – Polacy 1871-1914. Z dziejów
niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich w Prusach, Olsztyn
1994, oraz G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914),
Olsztyn 2003.
98
A. Pankowicz, op. cit., s. 184; zresztą podręcznik ten, jako jeden z nielicznych, choć
także z pewnymi niedokładnościami, szerzej przedstawia różnice pomiędzy dwoma
regionami: „Na Warmii wśród ludności miejscowej wciąż żywe były tradycje przynależności przed rozbiorami do Polski. Mimo zniesienia autonomii biskupiego księstwa
warmińskiego ludność pozostała przy katolicyzmie. Groźba odejścia od polskości zarysowała się w okresie Kulturkampfu, gdyż Centrum usiłowało przekształcić Warmię w swój
bastion na wschodzie. Na Mazurach wyższe warstwy społeczeństwa były w zasadzie
niemieckie. Lud mazurski należał do Kościoła ewangelicko-augsburskiego [!] a nie
katolickiego. Język używany przez chłopów w południowej części Prus Wschodnich był
niewątpliwie dialektem języka polskiego. Zarówno Niemcy, jak i Polacy zdawali sobie
sprawę, że o przyszłości tej ziemi zadecyduje walka o szkołę. Zwolennikiem polonizacji
był znakomity historyk i pisarz Wojciech Kętrzyński, wokół którego gromadziła się nowa
inteligencja mazurska. Silny był również separatyzm mazurski, reprezentowany przez
Marcina Gerssa i Jana K. Zambrzyckiego [!]. Separatyści nie czuli się ani Niemcami, ani
Polakami, uważając, że są spadkobiercami prawnej i politycznej odrębności Prus książęcych”, ale jednocześnie ten sam podręcznik jednym tchem wymienia działalność katolickiej partii centrum na „Warmii i Mazurach”, choć powinno być tylko na Warmii (s. 303).
99
W. Bobiński, Historia – Ludzi. 1 klasa gimnazjum. Od czasów najdawniejszych do
pierwszych odkryć geograficznych, Kraków 2000; G. Szymanowski, W. Bobiński, op. cit.,
s. 272.
100
W. Mędrzecki, R. Szuchta, U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze.
Historia 3. Podręcznik gimnazjum, Warszawa 2007, s. 83-84; K. Polek, M. Wilczyński,
Historia z pegazem. Ludzie i epoki. Klasa 1. Podręcznik do historii obejmujący kształcenie
w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum
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Dopiero w podręcznikach wydanych po 1989 r., przy okazji charakteryzowania ziem zachodnich i północnych w XIX w., zaczęto podawać definicje
Mazur i Mazurów, w których pojawia się odniesienie do protestantyzmu101,
zauważmy, że nie znajdujemy analogicznych dotyczących Warmii, nie wspominając o Litwie Pruskiej czy całych Prusach Wschodnich.
Litewski obraz kwestii wyznaniowej na Małej Litwie w XIX w. jest jeszcze
bardziej schematyczny i jednowymiarowy niż polski. Zresztą motywy dotyczące
XIX w. występują dopiero w podręcznikach wydanych w latach 90. XX w. Już
sama definicja Prus Wschodnich przedstawiona w jednym z wydawnictw
sugeruje jednoznaczne narodowe/nacjonalistyczne nastawienie: „Prusy
Wschodnie: część wschodnia Prus, należących do państwa niemieckiego, w której na początku XX wieku większość stanowili Litwini [sic!]. Państwo to
powstało w XVI w. na miejscu zakonu niemieckiego i przybrało nazwę podbitych Prusów. Później stało się częścią Niemiec. Prusy Wschodnie i Kraj
Kłajpedzki, który dawniej należał do Prus, a potem do Niemiec, nosiły wspólną
nazwę Małej Litwy”102.
Wspomina się wprawdzie, że mieszkańców Małej Litwy odróżniało od
sąsiadów wyznanie, ale już dalej, gdy pojawiają się nazwiska Kristiana Donelaitisa i Ludwika Rhesy („obrońcy litewskości”), nie wspomniano o ich duchow-

oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym, Kraków 2003, s. 234, napisano wręcz o polskiej świadomości narodowej na
Warmii i Mazurach, która potem miała ulec osłabieniu pod wpływem „wzmożonej
kolonizacji” niemieckiej; M. Węcowski, P. Węcowski, J. Czubaty, Historia. Podręcznik,
klasa 1. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy, Warszawa 2008, s. 246: „Na
Pomorzu i Warmii Polacy byli mniej liczni i słabiej zorganizowani niż w Wielkopolsce, ale
także tam germanizacja uległa zahamowaniu. Ruch na rzecz ochrony polskości ogarniania nawet tereny Śląska i Mazury, które leżały poza przedrozbiorowymi granicami
Rzeczpospolitej. Dzięki takim działaczom jak Florian Ceynowa na Kaszubach, Wojciech
Kętrzyński na Warmii i Mazurach, Karol Miarka i Wojciech Korfanty na Śląsku,
tamtejsza ludność słowiańska zaczęła skłaniać się ku polskiej tożsamości narodowej”.
Podobnie: J. Choińska-Mika, P. Skibiński, P. Szlanta, K. Zielińska, op. cit., cz. 3, s. 83.
101
J. Choińska-Mika, P. Szlanta, K. Zielińska, op. cit., cz. 2, s. 428: „Region
historyczno-geograficzny w dzisiejszej Polsce; w średniowieczu zamieszkany przez plemiona pruskie, później wchodzący w skład państwa krzyżackiego, Prus Książęcych,
a następnie Królestwa Prus. W XIV-XVII w. na południowych obszarach ziem pruskich
osiedlała się polska ludność chłopska z Mazowsza – Mazurzy (stąd nazwa »Mazury«,
która pojawiła się jednak dopiero w XIX w.). Ludność ta jeszcze w XIX w. zachowała
odrębne obyczaje i mazurską gwarę. Pod koniec stulecia ulegała jednak coraz szybciej
germanizacji”, oraz W. Mędrzecki, R. Szuchta, op. cit., s. 83: „Mazurzy – chłopscy
mieszkańcy Prus Wschodnich, potomkowie osadników z Mazowsza, którzy w XVIII
i XIX w. przyjęli wyznanie ewangelickie oraz ulegli częściowo germanizacji”.
102
V. Jakimavičius, op. cit., s. 165.
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nym stanie103. Najczęściej odnajdujemy motyw „książkonoszy”, a w przypadku,
gdy pisze się o germanizacji i przeciwstawiane są walka z nią Litwinów, petycje
w obronie języka, prasa, zwyczaje regionalne i ratowanie spuścizny kulturalnej, nie ma wtedy wzmianki o języku litewskim w Kościele protestanckim
i rzeczywiście znaczącej roli piśmiennictwa religijnego w zachowaniu języka104.
Nigdzie nie zostało wspomniane (dotyczy to podręczników dla wszystkich
nacji) gromadkarstwo w Prusach Wschodnich, szczególnie widoczne wśród
ludności litewsko- i polskojęzycznej oraz rola pietystycznej pobożności dla
zachowania tradycyjnych obyczajów i w konsekwencji w obronie przed germanizacją105.
Ad. 6. Wpływ elementów wyznaniowych w walce plebiscytowej 1920 r.
Element wyznaniowy pojawia się w opisie plebiscytu już w podręcznikach
emigracyjnych, gdy na niepoślednim miejscu wśród czynników, które spowodowały klęskę Polski, wymieniony został także „wpływ pastorów niemieckich,
którzy na protestancką ludność polską, zgermanizowaną, wywierali nacisk by
głosowała za przynależnością do Niemiec”106. Zauważmy jednak, że nie wspominano o katolickiej Warmii, gdzie olbrzymia większość duchowych także
uznawała się za Niemców – utrzymywało się to cały czas w konwencji łączącej
protestantyzm z niemieckością. Motyw ten wraca dopiero po 1989 r., gdy do
standardowych usprawiedliwień polskiej przegranej (niemiecki terror, tocząca
się wojna, gospodarcza słabość państwa) dochodzi informacja, choć dość nieśmiało akcentowana, o braku polskiej świadomości narodowej wśród ludności
na obszarach plebiscytowych, a także pojawia się wątek religijny: „Większość
z nich należała do wyznania protestanckiego, co nie ułatwiało zrozumienia
z rodakami hołdującymi stereotypowi Polaka-katolika”107, pisano wręcz, że
Mazurzy obawiali się polskiej nietolerancji religijnej108.

103

I. Kapleris, A. Meištas, K. Mickevičius, A. Laukžikiene, R. Ramanauskas,
Ž. Taumkutoyne-Mikailienė, Czas. Podręcznik dla klasy 9..., s. 207-209.
104
G. Jurkynienė, J. Jurkynas, A. Visockis, Historia nowożytna. Od wojny francuskopruskiej do końca pierwszej wojny światowej. Podręcznik dla klasy IX, tłum. W. Cytowicz,
Kowno 1994, s. 39.
105
Zob. G. Jasiński, Zwischen Sekte und Kirche. Die litauische und masurische
Gemeinschaftsbewegung im 19. Jahrhundert (bis 1885), [w:] „Der Fremde im Dorf”.
Überlegungen zum Eigenen und zum Fremden in der Geschichte. Rex Rexheuser zum 65.
Geburrstag, red. H.-J. Bömelburg, B. Eschment, Lüneburg 1998, s. 63-84.
106
B. Stryszkowski, Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939,
Londyn 1947, s. 70.
107
J. Pilikowski, Historia 1789-1918. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, zawodowego oraz technikum, Kraków 1995, s. 25.
108
H. Tomalska, Historia. Polska i świat w XX wieku. Podręcznik dla gimnazjum,
Warszawa 2001, s. 67.
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Podręczniki niemieckie, litewskie oraz radzieckie i rosyjskie nie odnosiły się
do tej sprawy.
Ad 7. Rola i sytuacja ludności protestanckiej w części byłych Prus
Wschodnich, włączonych w 1945 r. do Polski
W żadnym z podręczników (dotyczy to książek dla wszystkich nacji) nie ma
odniesienia do sytuacji wyznaniowej w byłych Prusach Wschodnich po 1945 r.

Podsumowanie
Gdy spojrzymy na elementy związane z kwestiami wyznaniowymi w krainie pruskiej, zawarte w podręcznikach szkolnych z punktu widzenia wpływu
religii na codzienne życie, kształtowanie postaw moralnych, społecznych,
a także politycznych, wtedy musimy skonstatować, że przez długi okres czasu
uwzględniane były w sposób wręcz minimalny i schematyczny, a także – co
dotyczy głównie podręczników polskich okresu przedwojennego i emigracyjnych – z pozycji religii katolickiej. Sytuacja zmienia się nieco po 1989 r.
(głównie dotyczy to okresu krzyżackiego), gdy podręczniki próbują spojrzeć na
niektóre problemy nie z punktu widzenia doraźnych ocen politycznych, jak
miało to miejsce wcześniej, ale przedstawić czytelnikowi motywy, które kierowały ówczesnymi, ale oczywiście bez afirmacji tych poglądów.
Z kolei pozostałe epoki przedstawione zostały bardzo schematycznie, religia
i szerzej problemy wyznaniowe podporządkowane zostały w nich kwestiom
politycznym. Zdumiewa pominięcie w niemieckich podręcznikach (i to we
wszystkich okresach czasowych) sprawy przyjęcia luteranizmu w Prusach
Książęcych. Z kolei problemy wyznaniowe w XIX w. praktycznie także nie
istnieją w podręcznikach niemieckich oraz radzieckich i rosyjskich, zaś w polskich i litewskich podporządkowano je (dodajmy, że także przedstawianym
niejednokrotnie błędnie i schematycznie) sprawom narodowościowym. Sytuacja wyznaniowa na terenie byłych Prus Wschodnich po 1945 r. umyka autorom
wszystkich podręczników.
Zwykła logika i rozsądek wskazują, co zaznaczono już na wstępie, że sprawy
wyznaniowe odnośnie do tak niewielkiego i ostatecznie niezbyt istotnego,
przynajmniej z punktu historii powszechnej, obszaru, jaki stanowiła kraina
pruska, nie mogą zajmować w podręcznikach szkolnych wiele miejsca. Jednak
nawet to, które im się poświęca, można wykorzystać lepiej, wpisując kwestie
wyznaniowe w życie ówczesnych społeczności oraz choć pokrótce, ale bez
schematyzmu, zaznaczyć szerokie konsekwencje, jakie przynosiło zróżnicowanie religijne byłych Prus Wschodnich.
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3.4. Struktura społeczna i gospodarka
Treści dotyczące struktury społecznej mieszkańców ziem pruskich oraz
gospodarki na tych terenach w podręcznikach szkolnych zajmowały miejsce
marginalne, a niejednokrotnie powyższej tematyki w ogóle w nich nie podejmowano. W niniejszym rozdziale zostanie pominięta tematyka związana
z gospodarką i strukturą plemion pruskich, ponieważ zagadnienia te podjęte
zostały w rozdziale pierwszym. Celem rozdziału będzie analiza społeczeństwa
i gospodarki ziem pruskich od pierwszej połowy XIII w., czyli podboju Prus
przez Zakon Krzyżacki.

W historiografii polskiej i niemieckiej
Podbite Prusy stały się krajem wyludnionym – z około 170 tys. w początku
XIII w. ich liczba spadła do około 90 tys. w przeciągu następnego stulecia.
Opustoszałe ziemie zaczęli zasiedlać osadnicy z Europy Zachodniej, zwłaszcza
Niemcy. Osadnictwo, początkowo przypadkowe, z czasem nabrało charakteru
zorganizowanego. W przeciągu XIII w. (do 1310 r.) założono takie miasta, jak
Elbląg (w 1237 r. założony na surowym korzeniu, w 1246 r. otrzymał prawa
miejskie lubeckie, przez pierwsze 70 lat był jedynym portem morskim i najważniejszą bazą militarną Zakonu), Kłajpeda (lokowana w 1254 r. na prawie
lubeckim, dwa lata wcześniej Krzyżacy zbudowali tu zamek – Memelburg),
Królewiec (założony w 1255 r., na przełomie XIII i XIV w. stał się i pozostał do
XX w. najważniejszym miastem w tej prowincji). Napływ osadników z Niemiec
został zahamowany, podobnie jak w całej Europie Środkowej, w połowie XIV w.
Zakon zezwolił na rozwój rzemiosła w nowo powstałych miastach. Rzemieślnicy rekrutowali się głównie spośród ludności pochodzenia niemieckiego, zaś
plebs stanowili w większości Prusowie. Państwo zakonne ściągało z ludności
poddanej podatki i daniny. Ogromną rolę w utrzymaniu karności poddanych
i ochronie przed najazdami z zewnątrz odgrywały zamki – siedziby władzy
wznoszone zgodnie z wymogami statutów zakonnych. W ich pobliżu były
lokowane miasta. Do XV wieku w państwie zakonnym założono 93 miasta, był
więc to obszar dobrze zurbanizowany. Ziemia należała do Zakonu, w kluczach
krzyżackich folwarków znajdowały się młyny, cegielnie, tartaki. Powstawały
też niewielkie posiadłości rycerskie, w których pracowali chłopi. Obok chłopów
niewolnych w społeczności wiejskiej występowali również wolni Prusowie,
płacący czynsz i zobowiązani do uczestnictwa w wyprawach wojennych oraz
pracach budowlanych wokół zamków. Ta grupa miała prawo do utrzymania
niewielkiego majątku. W miastach przeważała ludność niemiecka, trudniąca
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się przede wszystkim kupiectwem. Od połowy XIV w. przybywała też do
ośrodków miejskich ludność wiejska – wolni Prusowie, z których część dochodziła nawet do urzędów miejskich, część zaś zasiliła plebs. W większych
ośrodkach miejskich główną rolę gospodarczą odgrywał handel. Wiele z nich
wyrosło na prężne ośrodki portowe, handlowe i rzemieślnicze. Zrzeszały się one
w Związku Miast Hanzeatyckich, eksportując głównie futra, wosk, zboże,
drewno. Również Zakon zajmował się handlem; nadzór nad nim pełnili wielcy
szafarze. Obroty z handlu przynosiły spore zyski (zwłaszcza eksport zboża
i bursztynu).
Klęska Zakonu pod Grunwaldem unaoczniła kryzys organizacyjny i wyczerpywanie się dotychczasowej formuły państwa. Poddani coraz częściej
występowali przeciw fiskalnej polityce, a liczne wojny doprowadziły do zahamowania rozwoju gospodarczego. Konflikt pomiędzy władzami krzyżackimi
i społeczeństwem pogłębiał się – niezadowolenie okazywali nie tylko najbardziej obciążeni chłopi, ale również mieszczanie i rycerstwo. Miasta także
dotykał wzmożony fiskalizm, spadała wartość bitych w państwie monet,
a rycerstwu ograniczono nadania na prawie chełmińskim. Zintensyfikowały
swoją aktywność stany pruskie. Opozycja poddanych doprowadziła do powołania w 1440 r. Związku Pruskiego – konfederacji szlachty i miast pruskich
przeciwko Krzyżakom. Jego celem było przełamanie monopolu rycerzy zakonnych w sprawach gospodarczych i życiu politycznym, a także uzyskanie
przywilejów stanowych, jakie posiadała szlachta i mieszczanie w państwach
sąsiednich. Wybuch powstania przeciw Zakonowi oraz akt inkorporacji Prus
przez Kazimierza Jagiellończyka doprowadziły do wojny trzynastoletniej
(1454-1466)1.
W strukturze społecznej i gospodarce Dominium Warmińskiego i Prus
Krzyżackich (od 1525 r. Książęcych) występowały pewne różnice. Ludność na
Warmii dzieliła się na cztery stany: szlachtę, mieszczaństwo, wolnych i poddanych chłopów. Szlachta wywodziła się z bogatych rodów pruskich, a także
przybyłych na te tereny Niemców i Polaków. Występowało tu zjawisko nobilitacji ziemi – bogaci chłopi mieli możliwość awansu społecznego. Na Warmii
szlachty było niewiele, nie było też wielkich bogatych rodów. Stan mieszczański był podzielony na obywateli mniejszych i większych oraz pospólstwo. Prawa
1

Literatura dotycząca gospodarki i stosunków społecznych w państwie Zakonu
Krzyżackiego jest bardzo bogata. Z ważniejszych prac można wymienić: M. Biskup,
G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986; R. Czaja, Miasta
pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną
w późnym średniowieczu, Toruń 1999; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza
i Społeczeństwo, red. R. Czaja, M. Biskup, Warszawa 2008; Zakon krzyżacki w historii,
ideologii i działaniu-symbole dziejowe, red. J. Gancewski, Olsztyn 2010; J. Gancewski,
Folwarki państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466-1525. Struktura
– produkcja – przemiany – reformy – znaczenie, Olsztyn 2012.
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miejskie posiadali wyłącznie obywatele. Stan trzeci stanowiła grupa ludności
wiejskiej, która zachowała wolność osobistą. Każdy wolny posiadał przywilej
nadany przez pana zwierzchniego na posiadaną ziemię. Większość ludności
wiejskiej stanowili chłopi przypisani do ziemi, obarczeni pańszczyzną, daninami i dziesięciną. Do znaczących zmian w gospodarce na Warmii doszło w drugiej połowie XVIII w. pod wpływem rosnącego kryzysu, przejawiającego się
w spadku produkcji rolnej i wzroście cen wyrobów rzemieślniczych. Reforma
z 1766 r. regulowała gospodarkę leśną, strukturę zasiewów i hodowlę bydła,
wprowadzała jednolity system wag i miar oraz poziom jakości wyrobów spożywczych. W celu zahamowania napływu ludności chłopskiej do miast zabraniała
synom chłopskim prowadzenia działalności rzemieślniczej. Nie wszystkie jej
postanowienia weszły w życie, a wśród ludności wiejskiej spotkała się z dużym
oporem2.
Po wojnie trzynastoletniej w Prusach Krzyżackich (potem także Książęcych) nastąpiła kolejna fala kolonizacji. Pojawili się osadnicy polscy, litewscy
i nadal niemieccy. Nadawano im nadziały ziemi, zwalniając na kilka, a nawet
kilkanaście lat z wszelkich powinności. Po upływie wolnizny chłopi byli
zobowiązani do płacenia czynszu pieniężnego lub w postaci płodów rolnych3.
Nastąpił wówczas rozwój wielkiej własności ziemskiej – osiedliły się tam
głównie niemieckie rody szlacheckie i poczęła się tworzyć grupa pruskich
możnowładców. Do najzamożniejszych rodów należeli wówczas Dohnowie,
Packhmorowie i Lesgewangenowie. Z czasem, wraz z rozwojem wielkich
majątków ziemskich, nastąpiło pogorszenie sytuacji chłopów, z których większość została przypisana do ziemi i utraciła wolność osobistą. Nienajlepsza była
kondycja mieszczan, którzy w większości utrzymywali się z rolnictwa i browarnictwa. Większymi miastami, których mieszkańcy trudnili się handlem z Litwą
i rzemiosłem, były Królewiec i Kłajpeda (porty morskie).
Wojny w XVII w. oraz zaraza dżumy w początku XVIII w. doprowadziły do
wyludnienia Prus Książęcych. Przeprowadzona przez Fryderyka Wilhelma I
2
Wśród najważniejszych prac podejmujących problematykę społeczną i gospodarczą
Warmii można wymienić m.in.: A. Szorc, Dominium Warmińskie 1243-1772, Olsztyn
1990; S. Achremczyk, Warmia, Olsztyn 2011; idem, Historia Warmii i Mazur, t. 1-2,
Olsztyn 2010-2011.
3
O osadnictwie zob. G. Białuński, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich
od XIV do początku XVIII wieku – starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996;
idem, Bevölkerung und Siedlung im ordensstaatlichen und herzoglichen Preussen im
Gebiet der „Grossen Wildnis” bis 1568, Hamburg 2009; H. Wunder, Siedlung und
Bevoelkerung im Ordenstaat, Herzogtum und Koenigreich Preussen (13. – 18. Jahrhundert), [w:] Ostdeutsche Geschichts- und Kulturlandschaften, t. 2: Ost- und Westpreussen,
red. M. Rothe, Köln 1987, s. 67-98; R. Stein, Die Umwandlung der Agrarverfassung
Ostpreußens durch die Reform des neunzehnten Jahrhunderts, cz. 1: Die ländliche
Verfassung Ostpreußens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, Jena 1918, wyd. 2,
Hamburg 1997.
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akcja kolonizacyjna sprowadziła na te tereny głównie osadników z Niemiec
i Polski, ale osiedlali się tu również Szwajcarzy, Holendrzy, Szkoci, Francuzi.
W większości byli to osadnicy wiejscy. Chłopi niechętnie stosowali nowe
techniki i uprawy, przez co wieś często dotykały klęski głodu. W latach 40.
XVIII w. wprowadzono edykty nakazujące uprawę ziemniaków. Odgórnie
starano się zmienić profil upraw i zwiększyć hodowlę bydła. Sytuacja ludności
wiejskiej była trudna, chłop był obciążony podatkami na rzecz państwa i powinnościami wobec pana. Również ludność miejska żyła w trudnych warunkach; większość miast Prus Książęcych w XVIII w. wyglądem przypominała
wsie. Jedynie miasta handlowe – Królewiec i Kłajpeda – rozwijały się prężnie.
W większych miastach inicjowano inwestycje przemysłowe: powstawały manufaktury i pierwsze fabryki. Towary produkowane w Prusach eksportowano
przede wszystkim przez port w Królewcu. Głównymi produktami eksportowymi było jednak zboże, drewno i len.
Szlachta w Prusach Książęcych była niezbyt liczna (około 2% ogółu).
W XVII w. została ona pozbawiona praw politycznych, a rekompensatą za ten
stan rzeczy była możliwość zajmowania stanowisk w administracji państwowej
i w wojsku. W ten sposób utworzyła się grupa junkierstwa – podpora absolutnego państwa. Otrzymała ona pełnię własności ziemi i nadanie jej statusu dóbr
szlacheckich przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości obrotu nią. Powstawały wielkie latyfundia magnackie – obok Dohnów ogromne fortuny zgromadzili Kreytzenowie, Fincklowie, Oelsnitzowie, Denhoffowie, Lehndorffowie.
Budowali oni wspaniałe rezydencje, otoczone parkami i ogrodami, dla podkreślenia swojego bogactwa i znaczenia. W ich dobrach powstawały też, imponujące
rozmachem, liczne zabudowania gospodarcze4.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Prusy Wschodnie (powstałe
z Warmii i Prus Książęcych) dotknął kryzys gospodarczy. Ożywienie w rolnictwie i w handlu nastąpiło dopiero u schyłku XVIII w. Wojny napoleońskie
zaowocowały zniszczeniami kraju, ale też ważnymi reformami gospodarczymi.
Pod wpływem haseł oświeceniowych i rewolucji francuskiej rozpoczęto dyskusję na temat zniesienia poddaństwa chłopów. Za sprawą pierwszego ministra
Fryderyka Wilhelma III – Heinricha Friedricha Karla von Steina w dobrach
królewskich już w 1804 r. zniesiono poddaństwo chłopów i przymus propinacyjny. W 1807 r. wolność osobistą otrzymali chłopi we wszystkich dobrach
ziemskich. Kwestie użytkowania ziemi przez chłopów uregulowały kolejne
edykty z 1808 i 1811 r. – chłop musiał zapłacić pełne odszkodowanie za
użytkowane grunty. Po protestach szlachty dokonano w 1816 r. modyfikacji
4

Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku, red.
J. Dygdała, Toruń 1993; Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach
i Niemczech XVIII-XX w., red. W. Stępiński, Szczecin 1996.
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powyższych przepisów: ograniczono uwłaszczenie do gospodarstw sprzężajnych, zwiększając jednocześnie wymiar odszkodowania na rzecz pana. Spotkało się to z dużym niezadowoleniem chłopów, wśród których dochodziło do
niepokojów. W 1821 r. wprowadzono ustawę o separacji gruntów (co miało
zlikwidować szachownicę pól chłopskich). Uwłaszczenie w zaborze pruskim
doprowadziło do znacznego zubożenia wsi – wielu chłopów niemogących
wywiązać się z opłat odszkodowawczych traciło grunty, część decydowała się na
sprzedaż ziemi dawnym panom5.
Zmiany dotyczyły również miast. W 1808 r. zlikwidowano przymus cechowy. W pierwszej połowie XIX w. miasta borykały się z przeobrażeniami,
z jednej strony upadały zakłady rzemieślnicze i tradycyjny handel, z drugiej
strony powstawały nowe fabryki. Przemiany w gospodarce determinowały
zmiany społeczne. Powstała nowa grupa społeczna rekrutująca się z pospólstwa miejskiego i poszukujących pracy w mieście chłopów – robotnicy, których
siłę dało się odczuć od czasów Wiosny Ludów. Protesty robotnicze miały
miejsce w 1848 r. w większości pruskich miast.
Druga połowa XIX w. na ziemiach pruskich charakteryzowała się dynamicznymi przemianami gospodarczymi. Zjednoczone Niemcy inwestowały w rozwój miast, transportu i przemysłu. Ziemie pomiędzy Nogatem a Niemnem
pokryte zostały siecią dróg żelaznych, łączących je z Królewcem i Berlinem, co
miało ogromne znaczenie w rozwoju handlu. Podjęto też wówczas budowę
kanałów wodnych łączących mazurskie jeziora. W dużych gospodarstwach
rolnych zaczęto stosować nowe maszyny – młockarnie, żelazne pługi, żniwiarki, dzięki czemu wzrastała wydajność z hektara. Przemysł wschodniopruski
był jednak słaby i bazował głównie na rolnictwie – powstawały gorzelnie,
browary, olejarnie, tartaki, cukrownie. Większe miasta rozbudowywały się,
zdecydowanie poprawiły się warunki życia ludności, nie nękały jej już klęski
głodu i nieurodzajów.
Po I wojnie światowej ziemie pruskie dotknął kryzys gospodarczy, występujący zresztą na terenie całych Niemiec. Pomimo dużych zniszczeń, dosyć
szybko następowała odbudowa gospodarstw. W celu zapobieżenia bezrobociu
(powracających z frontu żołnierzy) organizowano roboty publiczne, co zaowocowało powstaniem wielu nowych osiedli mieszkaniowych w miastach. Mimo
tych inicjatyw państwowych, bezrobocie cyklicznie rosło, a kryzys gospodarczy
u progu lat 30. pogłębiał się. Po dojściu Hitlera do władzy, w Prusach
Wschodnich doszło do ożywienia gospodarczego – zintensyfikowano produkcję
rolną (gospodarstwa zostały oddłużone, wprowadzono ceny gwarantowane na
płody rolne, a także ograniczono import płodów rolnych), przeprowadzono

5

J. Jasiński, Reformy agrarne na Warmii na początku XIX w., Olsztyn 1967.
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melioracje pól i łąk, budowano nowe szosy, linie kolejowe, domy mieszkalne.
Nastąpiło też ożywienie w przemyśle, powstało 159 zakładów zbrojeniowych,
budowano koszary i umocnienia obronne. Celom militarnym była też podporządkowana budowa autostrady Berlin-Królewiec. Polityka gospodarcza
Hitlera doprowadziła do spadku bezrobocia i polepszenia stopy życiowej mieszkańców tych terenów.
Dramatyczną kartą dla mieszkańców Prus Wschodnich był okres zimy
1944/1945 r., po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej. Władze niemieckie
zarządziły przymusową ewakuację ludności. Koszmar uciekających przed frontem mieszkańców tego regionu ilustrują zachowane wspomnienia6. Ewakuowano wówczas 1,4 mln osób (z 2,3 mln mieszkańców), a pół miliona wcielono do
Volkssturmu. Armia Czerwona dokonała ogromnych zniszczeń. Osoby, które
zdecydowały się nie opuszczać swoich domów i majątków, najczęściej spotykała
śmierć. Po zakończeniu działań wojennych na terenie Prus Wschodnich pozostało około 15% dawnych mieszkańców7.

W podręcznikach polskich
W podręcznikach polskich okresu międzywojennego odnaleźć można liczne
wzmianki na temat gospodarki i polityki społecznej Zakonu Krzyżackiego.
Autorzy podejmowali chętnie problematykę osadnictwa niemieckiego na ziemiach podbitych przez Zakon8. Pojawiają się krótkie informacje dotyczące
zakładania grodów obronnych podczas podboju plemion pruskich oraz wznoszenia zamków i miast9. Podawano również szczątkowe informacje na temat
struktury społecznej w państwie zakonnym, podkreślając pochodzenie narodowe wyższych grup społecznych: „Ludność szlachecka i miejska, poddana
Zakonowi składała się częścią z kolonistów Niemców, częścią z rdzennej

6

Nie było powrotu. Wspomnienia wypędzonych, red. H. Reinoss, Poznań 2008;
E. Kiesser, Zatoka Gdańska 1945. Dokumentacja dramatu, Gdańsk 2003; M. Dönhoff,
Nazwy, których nikt już nie wymienia, Olsztyn 2001; zob. też: M. Ossowski, Wokół etosu
pruskiej arystokracji. Prusy Wschodnie i zamach z 20 lipca 1944 r. we wspomnieniach
Marion Gräffin Dönhoff, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2003, nr 1, s. 25-46.
7
K. Sobczak, Wyzwolenie północnych i zachodnich ziem polskich w roku 1945,
Poznań 1985; R. Tomkiewicz, Działania wojenne na Warmii w 1945 roku, [w:] Dziedzictwo Warmii, red. S. Achremczyk, K. Orłowska-Wojczulanis, Olsztyn 2006, s. 106-118.
8
A. Lewicki, Zarys historii Polski, t. 1, Warszawa-Zakopane 1928, s. 84.
9
W. Dzwonkowski, Podręcznik historii Polski. Słowiańszczyzna pierwotna. Okres
piastowski, Warszawa 1922, s. 30-31; W. Grzymałowski, Dzieje Polski w krótkim zarysie
dla użytku młodzieży, wyd. 9, Poznań 1921, s. 38.
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szlachty polskiej, [...] a częścią z potomków dawnych Prusaków”10. Pojawia się
temat niezadowolenia społeczeństwa z rządów krzyżackich, które oparte były
na wyzysku poddanych – zwłaszcza w kontekście powstania Związku Pruskiego11. Kwestie struktury społecznej mieszkańców ziem pruskich występują
sporadycznie przy tematach związanych z reformacją (przyjmowanie luteranizmu przez szlachtę pruską)12. Nie znajdujemy tu nic na temat związany
z handlem pruskich miast i rozwojem gospodarczym na tych terenach. Sprawy
społeczne pojawiają się dopiero w kontekście germanizacji w latach 70.
XIX wieku, która ze względu na ustawy wprowadzające w administracji język
niemiecki znacznie pogorszyła sytuację chłopów13. Pojawia się też ni stąd, ni
zowąd niewielka wzmianka o junkrach pruskich, którym „klęska powstania
styczniowego [...] ułatwiła ocalić monarchję i przywrócić rząd konstytucyjny
w Prusach”14.
W podręcznikach emigracyjnych podejmuje się problematykę organizacji
państwa krzyżackiego, podkreślając fenomen i dynamikę jego rozwoju. Zwracano tu uwagę na system zamków, które „odcięły Polsce dostęp do morza [...].
Cały handel polski z Europą szedł przez ręce Krzyżaków, którzy na nim
bogacili swoje skarbce”15. Państwo Zakonu, określane tu jako „totalno-kapitalistyczne”, jest przedmiotem głębszej refleksji. Podręczniki zwracają uwagę na
politykę ekonomiczną polegającą na rozwijaniu handlu morskiego (głównie
eksport płodów rolnych) i zakładaniu nowych, silnych miast, m.in. Elbląga
i Królewca. Autorzy nazywają państwo krzyżackie „bankierem Europy”, który
dzięki zgromadzeniu ogromnych sum pieniędzy mógł świadczyć pożyczki
potrzebującym książętom16. Podejmują też wątek przynależności miast na
ziemiach pruskich do związku hanzeatyckiego, który zmonopolizował handel
w basenie Bałtyku17. Wskazują również na zjawisko kolonizacji ziem wschodnich przez Niemców, która prowadziła do „oplecenia” części wschodniej Europy siecią powiązanych ze sobą ekonomicznie i politycznie osad. Zwracają uwagę
na potęgę gospodarczą nowo powstających miast na prawie niemieckim, których mieszkańcy, w większości osadnicy z Niemiec, byli silnie powiązani
10

A. Szelągowski, Dzieje powszechne w zarysie. Podręcznik do nauki historii na
stopniu wyższym szkół średnich, cz. 2, Poznań-Lublin-Wilno 1919, s. 110-111; Cz. Nanke,
Historia nowożytna. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich, cz. 2, Lwów-Warszawa
1925, s. 105.
11
Cz. Nanke, op. cit., s. 105.
12
A. Lewicki, Zarys historii Polski, wyd. 9, Warszawa 1923, s. 169.
13
Cz. Nanke, op. cit., s. 224.
14
A. Szelągowski, Dzieje Polski w zarysie. Podręcznik dla szkół średnich, wyd. 2,
Warszawa-Kraków 1923, s. 247.
15
J. Szuldrzyński, Dziejowa idea państwa polskiego, Jerozolima 1943, s. 13-14.
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J. Rembieliński, Historia Polski, t. 1: Średniowiecze, Londyn 1948, s. 274-276.
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J. Giertych, Polityka polska w dziejach Europy, Londyn 1947, s. 59-60.
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z państwem niemieckim18. Podobnie jak w podręcznikach okresu międzywojennego, podejmują wątek ucisku Zakonu wobec wszystkich grup społecznych
(wysokie opodatkowanie, brak udziału we władzy) i rosnącego niezadowolenia.
Autorzy wskazują na rosnące rozgoryczenie szlachty, mieszczaństwa i duchowieństwa na ziemiach pruskich ze względu na bliskość Polski, gdzie stany te
cieszyły się szerokim uprzywilejowaniem. To uznano za przyczynę wystąpienia
z prośbą do Kazimierza Jagiellończyka o roztoczenie opieki nad mieszkańcami
państwa krzyżackiego19.
Problemy społeczno-gospodarcze regionu pojawiają się na kartach podręczników dopiero przy omawianiu epoki porozbiorowej. Mowa w nich o polityce
Prus, które „sprowadziły na swoje ziemie polskie przeszło 80.000 Niemców, ale
przynajmniej dźwigały kraj rozumnie stosowaną polityką gospodarczą”20. Sytuację społeczną w dzielnicy pruskiej autorzy poruszają jeszcze w kontekście
polityki germanizacyjnej Bismarcka, charakteryzując kolejne antypolskie ustawy (wydalenie Polaków nieposiadających obywatelstwa pruskiego, wykup
własności ziemskiej z rąk polskich i sprowadzanie kolonistów niemieckich,
ustawy przeciw językowi polskiemu)21.
Więcej treści dotyczących społeczeństwa i gospodarki występuje w podręcznikach powojennych. Autorzy podejmują temat stosunków społecznych i gospodarczych w państwie zakonnym, kładąc nacisk na wyzysk podbitych ludów
i czerpanie dużych zysków z handlu w rejonie Morza Bałtyckiego22. Znajdują
się tam również wzmianki o kolonizacji miast i wsi zainicjowanej przez Zakon
i przenoszeniu wzorów osadnictwa z zachodu. Zwraca się uwagę, że zakładano
osady na prawie niemieckim oparte również o żywioł miejscowy, a nawet
nadawano prawo niemieckie osadom już istniejącym. Autorzy podręczników
podkreślają słabe wiązanie się osadników z ludnością miejscową i podtrzymywanie przez nich związków gospodarczych i kulturalnych z krajami macierzystymi23. Przy omawianiu przyczyn Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim
wzmiankuje się o niezadowoleniu miast z ich rządów24. Problem ten powraca
również w temacie dotyczącym wojny trzynastoletniej. Autorzy zwracają uwagę na miasta nadmorskie, które „odczuwając dotkliwie ciężar wysokich podatków i ucisk polityczny, zmierzały do zrzucenia jarzma Zakonu i połączenia się
18

Ibidem, s. 60-61.
A. Sanocki, Dzieje Polski w zwięzłym zarysie, Genewa 1942, s. 40-41.
20
A. Nowicki, Dzieje Polski od czasów najdawniejszych do chwili bieżącej, Paryż
1945, s. 155.
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A. Sanocki, op. cit., s. 214-221.
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W. Chłapowski, Historia powszechna. Wieki średnie, Warszawa 1958, s. 150.
23
K. Piwarski, Historia powszechna nowożytna 1640-1798, Warszawa 1959, s. 54.
24
S. Arnold (red.), Historia Polski do roku 1795, oprac. H. Michnik, L. Mosler,
Warszawa 1957, s. 102.
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z Polską, z którą stosunki gospodarcze mimo przeszkód nadal się zacieśniały”25. Pojawiają się tu krótkie wzmianki o rosnącym niezadowoleniu z rządów krzyżackich poszczególnych grup społecznych: szlachty, „ciemiężonych
i wywłaszczanych chłopów” oraz prześladowanych miast26. Przy temacie dotyczącym trudnej sytuacji chłopów pańszczyźnianych w Polsce, wyzyskiwanych
przez szlachtę, wspomina się o zbiegostwie tychże do krajów sąsiednich, m.in.
do Prus27. Nieliczne wzmianki o strukturze społecznej i gospodarce pojawiają
się w kontekście reformacji – o antyfeudalnych wystąpieniach chłopów-luteran
w 1525 r.28 oraz przy charakterystyce Wiosny Ludów w zaborze pruskim, kiedy
to chłopi mazurscy poparli kandydaturę Gustawa Gizewiusza na posła do
Sejmu Pruskiego29.
W podręcznikach z lat 70. nie ma większych zmian. Podejmuje się zagadnienia kolonizacji niemieckiej ziem pruskich na początku XIII w., podkreślając,
że nowi osadnicy zajmowali najlepsze tereny, wydzierając je ludności dawno
osiadłej. Wspomina się również o spychaniu przez przybywających Niemców
ludności miejscowej w miastach do roli podrzędnej30. Pojawia się wątek roli
handlowej Bałtyku – mowa jest o zakładaniu przez Niemców faktorii we
wschodniej części wybrzeża nadbałtyckiego (co wcześniej pomijano)31. Temat
dualizmu rozwoju ekonomicznego Europy w XVI w. nie dotyczy bezpośrednio
ziem pruskich, ale podkreśla rolniczy charakter gospodarki w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej i rozwoju na tych terenach gospodarki folwarcznopańszczyźnianej32. Autorzy podręczników z lat 70. charakteryzują przyczyny
niezadowolenia mieszkańców państwa krzyżackiego. Jako przyczyny rosnącej
opozycji mieszczaństwa i szlachty, a w konsekwencji utworzenia Związku
Pruskiego, wymienia się zainteresowanie powyższych wymianą gospodarczą
z Polską i pośrednictwem handlu płodami rolnymi Polski z Zachodem oraz
ucisk feudalny państwa krzyżackiego33. W podręcznikach pojawia się wątek
ruchu chłopskiego w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX w. i inicjowania
kółek rolniczych współpracujących z organizacjami ziemiańskimi. Jest też
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Ibidem, s. 124.
Ibidem.
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Ibidem, s. 141.
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Ibidem, s. 159.
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S. Kieniewicz (red.), Historia Polski 1795-1864, oprac. S. Kieniewicz, T. Łepkowski,
W. Łukasiewicz, T. Mencel, Warszawa 1958, s. 145.
30
J. Dowiat, Historia dla klasy I liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1970,
s. 320-321.
31
Ibidem, s. 321
32
J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia dla klasy II liceum ogólnokształcącego, t. 1,
Warszawa 1971, s. 57, 59.
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Ibidem, s. 104-105; J. Dowiat, op. cit., s. 456-457.
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mowa o powołaniu w 1897 r. Mazurskiej Partii Ludowej, która sformułowała
program chłopski34.
Po 1989 r. daje się zauważyć znaczne różnice zarówno w ilości treści
społecznych i gospodarczych, jak i szczegółowości podejmowanych w tym
zakresie zagadnień. Autorzy omawiają sprowadzanie nowych osadników, głównie z Niemiec, na ziemie opanowane przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego,
a także wymieniają grupy społeczne zasiedlające te tereny: chłopów, rzemieślników, drobne rycerstwo (które nie miało możliwości zdobycia ziemi w ojczyźnie). Podkreślają też, że ludność miejscowa była spychana przez kolonizatorów
na gorsze ziemie35. Wspomniana została również polityka Zakonu wobec
mieszczan w większych ośrodkach, które ze względu na swoją konkurencyjność
w handlu były palone, a ich mieszkańcy mordowani36. Autorzy omawiają
organizację państwa krzyżackiego, które korzystało „z najlepszych wzorów
gospodarczych, organizacyjnych i kulturalnych w Europie”, czego przejawem
było m.in. zorganizowanie własnej mennicy w Toruniu i Elblągu37. Zdecydowanie głębiej niż w podręcznikach wcześniejszych omówiona została sytuacja
społeczna w państwie zakonnym i geneza Związku Pruskiego. Zwraca się
uwagę na ciągły wzrost obciążeń fiskalnych ludności (podnoszenie wysokości
starych i wprowadzanie nowych podatków) ze względu na prowadzone przezeń
wojny, które wiązały się z inwestycjami na cele militarne, a także prowadziły
do zniszczeń gospodarczych38. Rosnące niezadowolenie szlachty i mieszczan
objawiało się w powoływaniu różnych organizacji dla ochrony swoich interesów, m.in. Związku Pruskiego, do którego włączyło się kilkadziesiąt miast
i miasteczek39. Wskazuje się również na silne związki gospodarcze pomiędzy
rycerstwem z Kujaw i Wielkopolski a rycerstwem pruskim, które z zazdrością
patrzyło na przywileje, którymi cieszyła się polska szlachta40. W niektórych
podręcznikach kładzie się większy akcent na sytuację bogatego patrycjatu
w większych miastach krzyżackich (np. Elbląga i Królewca), który z jednej
strony musiał walczyć z ogromną konkurencją, jaką stanowiła rozległa działalność handlowa Zakonu, a z drugiej pozbawiony był wielu swobód41.
34
R. Wapiński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego od końca XIX w. do
wybuchu II wojny światowej, Warszawa 1970, s. 59.
35
M. Koczerska, Historia. U źródeł współczesności. Średniowiecze. Gimnazjum 1, t. 2,
Warszawa 1999, s. 119.
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D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, Historia. Podręcznik dla I klasy gimnazjum,
Gdańsk 1999, s. 122.
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Ibidem, s. 115.
38
W. Bednarski, S. Pać, Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik do I klasy
gimnazjum, t. 2, Warszawa 2000, s. 241.
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Ibidem, s. 241; D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 152.
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M. Koczerska, op. cit., s. 222-223.
41
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W podręcznikach z lat 90. sporadycznie pojawiają się informacje na temat
handlu miast pruskich w obrębie Hanzy. Znajdujemy jednak wzmianki o folwarkach przy spławnych rzekach, takich jak Niemen czy Pregoła, które
wywoziły zboże do portów nadbałtyckich w Królewcu i w Rydze42. Szczątkowe
wiadomości na temat gospodarki i struktury społecznej ziem pruskich w XVII
w. znajdujemy na marginesie tematów dotyczących reformacji (luteranizm
wśród mieszczan pruskich) czy wojen ze Szwecją (zajęcie pruskich portów
i pozostawienie w nich załóg wojskowych)43.
W porównaniu z podręcznikami poprzednimi, te po 1989 r. znacznie
rozbudowują treści społeczno-gospodarcze w wieku XIX. Jest w nich wzmianka
o zniesieniu poddaństwa (1807 r.) i uwłaszczeniu w zaborze pruskim44; w temacie dotyczącym początków cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich
wspomniane są związki ekonomiczne łączące mieszkańców zaboru pruskiego
z dawnymi ziemiami polskimi45; pojawia się też wzmianka na temat rozwoju
przemysłu stoczniowego w Elblągu od końca XVII w. i rozbudowie sieci
kolejowej, łączącej m.in. Poznań z Królewcem46. W niektórych podręcznikach
znajdujemy charakterystykę społeczności Warmii i Mazur, gdzie szlachta była
na ogół niemiecka, zaś wieś zachowywała język przyniesiony przed wiekami
przez polskich kolonistów. Wzmiankowana jest też polityka Prus po 1815 r.
wobec ziemiaństwa polskiego w zaborze pruskim, polegająca na utrudnianiu
Polakom dostępu do kredytów rządowych, co prowadziło do upadku wielu
polskich majątków i przejmowania ziemi przez Niemców. Autorzy podkreślają
tu, że polskie ziemiaństwo zostało skompromitowane w oczach Berlina za
poparcie Napoleona47. Pewne elementy związane z interesującymi tu kwestiami pojawiają się w temacie dotyczącym powstania listopadowego, to jest
o wstrzymaniu obrotu towarowego pomiędzy Prusami a Królestwem Polskim.
Mowa jest też o pomocy udzielanej powstańcom przez miasta wschodniopruskie (Kłajpeda i Królewiec dostarczały amunicji powstańcom żmudzkim)48.
W kontekście rewolucji przemysłowej Niemiec jest wzmianka o przenoszeniu
się ludności ze słabo rozwiniętych terenów na wschodzie do ośrodków przemys-
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łowych zachodnich Niemiec – wędrówki te nazwano „Ostflucht”49. Krótkie
informacje na temat struktury społecznej pojawiają się przy tematach związanych z polityką germanizacyjną Niemiec – jest mowa o sejmiku Prus Wschodnich, którego ordynacja wyborcza „preferowała własność obszarniczą i bogate
mieszczaństwo, niemal całkowicie niemieckie, toteż w zgromadzeniach dominowali Niemcy”50; pojawia się wzmianka o tworzącej się w XIX w. na Mazurach
inteligencji polskiej, która podejmowała walkę o polskość swojej ziemi51. Autorzy
podejmują kwestię wydalania z Prus Wschodnich Polaków nieposiadających
obywatelstwa pruskiego, wskutek czego tereny te opuściło około 2 tys. fachowców zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle52. Odnośnie do struktury społecznej
i gospodarki ziem pruskich w wieku XX podręczniki z lat 90. właściwie milczą.
Wyjątek stanowi informacja na temat Prus Wschodnich po 1945 r., kiedy zostały
zasiedlone przez przybyszów z Kresów i Polski środkowej53.

W podręcznikach litewskich
W podręcznikach okresu międzywojennego właściwie treści gospodarczospołeczne odnoszące się do ziem pruskich w ogóle nie są podejmowane. Krótką
wzmiankę o mieszkańcach odnajdujemy w podręczniku Antanasa Alkeny: „W
starożytności ludy litewskie podzielone były na małe grupy, rządzone przez
starszych z rodu. Z mieszkańców jedni byli wolni, inni mieszkając na ziemiach
pana, odbywali niektóre prace, coś w rodzaju pańszczyzny. Jeszcze niżej stali
niewolnicy, pochodzący przeważnie z jeńców wojennych, nie mający żadnych
swobód. Prowadząc wojnę, Litwini łączyli się w większe grupy, wybierając
wspólnego wodza, któremu i po ukończeniu wojny pozostawiano władzę. W ten
sposób powstała władza znaczniejszych książąt”54. Wzmiankowana jest również kwestia osadnictwa niemieckiego na ziemiach pruskich w XIII w. Autorzy
wskazują, że wraz z Krzyżakami przybywali koloniści niemieccy, którzy germanizowali także dzieci pruskie55. Marginalnie tematyka ta potraktowana jest

49
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w litewskich podręcznikach powojennych. Stosunki społeczne zostały krótko
scharakteryzowane w temacie dotyczącym reformacji: „Chłopi i mieszczanie,
stawiając opór pańszczyźnie i samowoli szlachty, zaczęli zrozumieć, że zły jest
nie tylko obszarnik, ale ustrój, którego broni kościół katolicki. Mimo to, biskupi,
proboszcze wiejscy i przełożeni klasztorów też byli dużymi feudałami – obszarnikami. Majątki diecezji, klasztorów i proboszczów stale rosły, ponieważ nikt ich
nie dzielił i nie sprzedawał. Dlatego niezadowolenie ustrojem zostało skierowane
przeciw kościołowi katolickiemu jak obrońcy tego ustroju”56.
W podręcznikach z końca lat 80. XX w., zatwierdzonych jeszcze przez
ZSRR, pojawia się wątek społeczno-gospodarczy związany z XIX-wiecznymi
reformami w zaborze pruskim. Tak zwana pruska droga do kapitalizmu
w rolnictwie przedstawiona jest oczywiście jako krzywdząca wobec chłopów,
którzy pomimo uwłaszczenia w pierwszych dekadach XIX w. nie byli w stanie
wykupić swych powinności. Jest tam mowa również o własności ziemskiej,
która w większości w Prusach należała do „obszarników” – junkrów pruskich
(mowa jest o profilu produkcji rolnej: uprawa żyta, ziemniaków, rozwój
gorzelnictwa). Zwraca się uwagę na nierówności społeczne i wykorzystywanie
parobków (pochodzących z grupy zrujnowanych chłopów) do ciężkiej pracy
w ogromnych majątkach57.
Nieco więcej miejsca sprawom gospodarczym, a zwłaszcza strukturze społecznej poświęca się w szkolnych podręcznikach z lat 90. i wydanych po 2000 r.
Charakterystyczną cechą w opisach społeczeństwa ziem pruskich, czyli głównie Małej Litwy, jest rozbudowanie treści dotyczących wieku XIX, tj. okresu
rozbudzenia litewskiej świadomości narodowej. Obok sporadycznych wzmianek na temat kolonizacji niemieckiej tych terenów w okresie panowania
krzyżackiego58, znaleźć tu można całe rozdziały dotyczące gospodarki i społeczeństwa w średniowieczu i epoce nowożytnej. Przykładowo Juozuas Brazauskas dokonuje opisu uwarunkowań rozwoju miast i handlu w XVI-XVII w.,
zwracając uwagę na szlaki handlowe i znaczenie miast portowych (Królewiec
i Kłajpeda, Lipawa i Ryga). Podkreśla również, że tereny ujść spławnych rzek:
Niemna i Dźwiny, należały do „feudałów i kupców niemieckich” i właściwie
zyski z handlu na Bałtyku należały wyłącznie do nich. Kupcy z Wielkiego
Księstwa Litewskiego musieli korzystać z dróg lądowych, przez co doznawali
strat. Wymienia płody rolne jako najważniejszy towar eksportowy. Zwraca też
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J. Jurginis, Lietuvos TSR istorija. Vadovėlis vid. mokykloms, wyd. 8, Kaunas 1964,

s. 45.
57
A. Narocznicki (red.), Historia nowożytna 1640-1870. Podręcznik dla klasy IX
szkoły średniej, tłum. W. Miłto, Kowno 1989, s. 112.
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G. Macevicius, R. Morozoviene, B. Stukiene, Istorija, 11 klasei, wyd. 2, Vilnius
2007, s. 54-55.
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uwagę na rolę chłopów w transporcie wodnym, którzy wykorzystywali do tego
tzw. podwody59. Autor podejmuje również zagadnienia umów handlowych
z zakonami Krzyżackim i Inflanckim, które umożliwiały kupcom litewskim
i polskim sprzedaż towarów w miastach portowych zakonów. Zwraca tu uwagę
na przewagę żywiołu niemieckiego i żydowskiego w miastach, a za przyczynę
wskazuje niechęć szlachty do handlu, która obawiała się utraty swoich przywilejów stanowych60.
We współczesnych podręcznikach litewskich znalazło się miejsce dla bliższego opisu społeczności zamieszkującej Małą Litwę. Znajdujemy tu informacje
o zasiedlaniu pogranicza prusko-inflanckiego, opustoszałego wskutek wojen
z Zakonem, które zostało zamieszkane przez mieszkańców Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Podaje się, że ziemie pruskie zasiedliło wówczas około 25 tys.
osadników z Litwy. Autorzy podkreślają powstanie na ziemiach pruskich
„swoistej kultury litewskiej”, a mieszkańców tych ziem określają „Letuwninkami”. Mowa jest również o ważnym ośrodku kulturalnym, czyli uniwersytecie
w Królewcu, w którym kształciło się wielu Litwinów, oraz o powszechności
języka litewskiego w szkołach, nabożeństwach religijnych itp. Autorzy kładą
nacisk na więzy kulturowe łączące mieszkańców Małej Litwy i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, które pomimo istnienia w dwóch odrębnych organizmach państwowych nie uległy zerwaniu61. Dokładny opis w tymże podręczniku
społeczeństwa stanowego i charakterystyka funkcjonowania i przemian każdego ze stanów obejmuje już wyłącznie mieszkańców Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to autorzy zwracają uwagę na
rolę w handlu miast portowych – Królewca i Gdańska62. W innym podręczniku
spotykamy charakterystykę poszczególnych stanów społecznych zamieszkujących Litwę z uwzględnieniem kultury materialnej poszczególnych grup. Jest
w nim wzmianka na temat handlu wyrobami wytworzonymi przez chłopów
(wyroby z lnu, konopi i wełny) przez porty w Królewcu i w Rydze63.
Nowsze podręczniki podejmują się osobnego opisu Małej Litwy w drugiej
połowie XIX w., zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec. Na marginesie opisu
rozwoju kultury na tym terenie pojawiają się również treści społeczno-gospodarcze. Mowa m.in. o rozwoju przemysłu i handlu, a także o niemieckich
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I. Kapleris, A. Meistas, K. Mickevicius, R. Ramanauskas, K. Raskauskas,
L. Steponoviciene, Z. Tamkutonyte-Mikailiene, Czas. Podręcznik historii dla klasy 8,
cz. 2, tłum. J. Sienkiewicz, Wilno 2010, s. 194-195.
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Ibidem, s. 199-203.
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J. Brazauskas, Historia Litwy od Unii Lubelskiej do 1918 roku. Podręcznik dla
klasy VIII-IX, tłum. W. Cytowicz, Ł. Poceviciene, Kowno 1997, s. 80-81.
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osadnikach przybywających na te ziemie64. Spotykamy również szczegółową
charakterystykę struktury społecznej w końcu XIX w., niestety dane oparte na
powszechnym spisie z 1897 r. wyłączają Kraj Kłajpedzki65.
Podręczniki wydane po 2000 r. często podejmują tematy litewskiego ruchu
narodowego, w których również zawierają się treści odnoszące się do struktury
społecznej, nie dotyczy to jednak bezpośrednio ziem pruskich66. Wzmiankowana jest reforma uwłaszczeniowa po powstaniu styczniowym i relacje
pomiędzy chłopami a właścicielami ziemskimi67. Podejmowana jest tematyka
struktury społecznej w kontekście przebudzenia narodowego Litwinów68.

W podręcznikach niemieckich
Autorzy niemieckich podręczników z lat 20. XX w. przede wszystkim
podejmowali treści związane z gospodarką państwa krzyżackiego oraz akcją
kolonizacyjną prowadzoną przez Zakon. Znajdujemy tu szczegóły dotyczące
akcji osadniczej przeprowadzonej w latach 1233-1416, na skutek której w krainie pruskiej powstało 60 miast, 20 tys. wsi i 48 zamków, a 2 tys. przedstawicieli
rodów rycerskich zasiedliło te tereny69. Często podkreślany był ogromny wkład
pracy i środków w rozwój rolnictwa i budownictwa na ziemiach zabranych
Prusom (mowa tu o przeobrażeniu mokradeł i bagien w żyzne pola uprawne
i kwitnące gospodarstwa rolne, lokacji wspaniałych miast i wsi, budowie
zamków)70. Nacisk kładziono w nich na niemiecki charakter osadnictwa71.
Sporadyczne można spotkać opisy zamku w Malborku jako świadectwa potęgi
64
G. Juryniene, J. Jurynas, A. Visockis, Historia nowożytna od wojny francuskopruskiej do końca pierwszej wojny światowej. Podręcznik dla klasy 9, tłum. W. Cytowicz,
Kowno 1994, s. 39.
65
J. Brazauskas, op. cit., s. 245-246.
66
D. Cesanovičius, A. Galinis, V. Gerulaitis, S. Jurkevičius, G. Sapožnikovas,
B. Setkus, Žeme ir laikas, Integruatas geografijos ir istorijos vadovelis 11-12 klasems,
Wilnius 2003, s. 277.
67
J. Brazauskas, B. Makauskas, Lietuvoa praeities puslapiai. Vadovelis 9 klasei, wyd.
2, Vilnius 2003, s. 51.
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R. Civinskas, K. Antanaitis, Lietuvos istorija 12 klasei, Vilnius 2001, s. 41-48.
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Tatsachenbuch, t. 2: Das Mittelalter und der Übergang zur Neuen Zeit. Mittel- und
Oberstufe, Leipzig 1925, s. 34.
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Ibidem, s. 33-34; F. Bonsen, Leitfaden der Geschichte für Lyzeen und höhere
Mädchenschulen, t. 6: Von der französischen Staatsumwälzung bis zur Gegenwart,
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i bogactwa Zakonu72. Znajdujemy lakoniczne informacje dotyczące kontaktów
handlowych państwa zakonnego, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego73.
W większości podręczników pojawia się opis konfliktu wewnątrz państwa
zakonnego, rosnącego niezadowolenia kupców i szlachty z rosnących podatków
i braku najmniejszego wpływu na rządy w kraju, czego skutkiem stało się
zawiązanie Związku Pruskiego, który szukał pomocy u króla polskiego. Zainteresowanie mieszczan i szlachty Polską tłumaczono długotrwałymi związkami
gospodarczymi łączącymi sąsiadów74. Społeczeństwo i gospodarka ziem pruskich od XVI do końca XIX w. w niemieckich podręcznikach z lat 20. właściwie
w ogóle się nie pojawia. Jedyna napotkana wzmianka dotyczy sprawy wprowadzenia poczty konnej przez Fryderyka Wilhelma, która umożliwiała regularne
połączenia z najodleglejszymi częściami kraju – odległość pomiędzy Królewcem
a Kleve (ok. 1000 km) pokonywała w 10 dni75.
Wzmianki na temat gospodarki i struktury społecznej krainy pruskiej
w podręcznikach szkolnych lat 30. rozpoczyna charakterystyka państwa krzyżackiego. Sporo miejsca poświęca się rozmachowi osadnictwa i budownictwa
Zakonu; jest mowa o niemieckich zakonnikach, którzy budowali zamki i zachęcali niemieckie rycerstwo do osiedlania się na tych terenach. Znajdujemy tu
szczegółowe opisy akcji osadniczej – na ziemie pruskie przybywali niemieccy
rycerze, rolnicy, rzemieślnicy i kupcy (głównie z południowych Niemiec).
W miejsce puszcz i bagien zaczęły powstawać miasta i wsie. Podkreśla się
prężność i „czystość” gospodarstw zakładanych przez przybyłych z Niemiec
rolników. Liczby lokowanych miast i wsi są różnie szacowane. Jako przykład
kunsztu budowniczych państwa zakonnego podaje się zamek w Malborku oraz
ratusze w większych miastach. Pojawia się również postać wielkiego mistrza
Hermana von Salza jako głównego inicjatora budowy najwspanialszych zabytków architektonicznych oraz organizatora nowoczesnego i prężnego państwa.
Apogeum osadnictwa niemieckiego umiejscawia się w XIV w. Wspomina się
również o osadnikach przybywających z Litwy i Mazowsza. Do największych
i najbogatszych miast na ziemiach pruskich zaliczano Elbląg i Królewiec76.
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73
F. Neubauer, op. cit, s. 2.
74
R. Froning, L. Wülker, Lehrbuch der Geschichte für Lyzeen, z. 2: Das Mittelalter.
Für Klasse IV, Leipzig-Frankfurt/Main 1921, s. 141; H. Philipp, F. Neumann, op. cit.,
s. 36; K. Weller, Lehrbuch der Geschichte für die höheren Lehranstalten, t. 2: Deutsche
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Sporo miejsca poświęca się kontaktom handlowym Zakonu. Wspomina się
przynależność większych miast do Hanzy, dzięki czemu Zakon prowadził
regularny handel zbożem, drewnem, woskiem i bursztynem z Zachodem.
Zakon jest przedstawiany jako jedno z mocarstw nad Morzem Bałtyckim,
którego okręty docierały do Anglii, Szwecji i Gotlandii i którego kupcy mieli
swoje siedziby m.in. w Brugii77. Podręczniki ukazują również rosnący konflikt mieszkańców państwa z zakonnikami. Głównych przyczyn konfliktu
upatruje się w rosnących podatkach nakładanych na rolników, które rujnowały ich gospodarstwa, podatkach nakładanych na kupców, którzy nie
chcieli dzielić się z Zakonem swoimi dochodami oraz w braku wpływu
mieszkańców na rządy w kraju78. Co ciekawe, podręczniki z lat 30. nie
wspominają już o kontaktach gospodarczych z Polską oraz o chęci oddania
władzy polskiemu królowi. Powstanie Związku Pruskiego jest słabiej akcentowane niż w podręcznikach z poprzedniego okresu, a w podporządkowaniu
ziem pruskich polskiemu królowi widzi się przyczynę zniszczenia handlu,
zatrzymania rozwoju miast i ruiny rolnictwa79. Problemy społeczno-gospodarcze w kolejnych epokach są traktowane wybiórczo. Wspomina się
rozwój Królewca w XVII w. czy niszczącą te tereny kampanię wschodniopruską 1806/1807 r.80 Pojawia się również wzmianka na temat usuwania w okresie
międzywojennym niemieckich urzędników, księży, nauczycieli z Prus Wschodnich i zastępowania ich Litwinami81.
W podręcznikach niemieckich powojennych oraz wydanych w latach 70.
tematyka związana ze strukturą społeczną i gospodarką ziem pruskich w średniowieczu pojawia się najczęściej przy omawianiu podbojów i organizacji
Zakonu Krzyżackiego, a także w tematach związanych z kolonizacją niemiecką
na Wschodzie. Autorzy podają, że na tereny pomiędzy Wisłą a Kłajpedą
przybywali liczni koloniści niemieccy – szlachta, wolni obywatele i chłopi,

die Jungeren, Leipzig 1935, s. 121; M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), Volkwerden der
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którym nadawano ziemię, zwalniając na wiele lat z wszelkich podatków82.
Podkreślają często, że były to tereny żyzne, ale niewykorzystane, słabo zaludnione, wymagające dużego wkładu pracy (bagna). Nie rozwijał się tam handel,
niewiele było miast i wsi. Dopiero niemiecka kolonizacja dała możliwość
rozwoju gospodarczego i kulturalnego tych terenów, a ziemie te zyskały nowy
wizerunek83. Podkreśla się wysoką kulturę rolną niemieckich osadników oraz
rozkwit kultury materialnej w nowo zakładanych miastach i wsiach. Podręczniki podają, że do końca XIV w. założono na tych ziemiach 93 miasta oraz około
1 000 wsi84. Pojawiają się często postaci wielkich mistrzów – Henryka von Salza
i Winricha von Kniprode, założycieli miast, budowniczych zamków, zwłaszcza
największego w Malborku, siedziby wielkich mistrzów85. Wzmiankuje się
o nowoczesnej organizacji państwowej zainicjowanej przez Zakon, a także
o powołaniu przezeń wielu szkół we wsiach i w miastach86. Sytuacja społeczeństwa średniowiecznego na ziemiach pruskich nie jest podejmowana odrębnie,
ale ogólnie w tematach charakteryzujących społeczeństwo niemieckie87.
Przy zagadnieniach omawiających powstanie, zasięg handlowy i działalność
Hanzy wymieniane są miasta pruskie, zwłaszcza Królewiec; autorzy przedstawiają też szlaki handlowe wiodące przez ziemie pruskie oraz spławne
rzeki88. Tematyka społeczno-gospodarcza w okresie od XVI do XVIII w. jest
traktowana raczej marginalnie. Omawiane są tematy odnoszące się do rozwoju
handlu, powstawania manufaktur i uprzemysłowienia Prus, rozwoju miast
w XVII w., nie ma tu jednak bezpośrednich odnośników do interesującego nas
terytorium89.
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Zdecydowanie więcej zagadnień społeczno-gospodarczych poruszają podręczniki dotyczące wieku XIX. Do najczęściej podejmowanych zagadnień
zaliczyć można reformy Friedricha von Steina. Źródła reform upatruje się
w konieczności włączenia szerszych grup społecznych do udziału w życiu
publicznym w celu zapobieżenia rozruchom społecznym. Podkreśla się reformę znoszącą pańszczyznę i nadającą chłopom wolność osobistą oraz
możliwość swobodnego przenoszenia się do miast, a także zniesienie odrębności prawnej miast i utworzenie w nich nowych organów samorządowych90.
Sporadycznie pojawia się problematyka gospodarcza przy opisach
Wiosny Ludów w Prusach, ale nie dotyczy ona bezpośrednio Prus Wschodnich91. W większości podręczników obecny jest temat industrializacji w Prusach w pierwszej połowie XIX w. Tutaj można znaleźć m.in. informacje na
temat linii kolejowych, które łączyły główne miasta pruskie, czasami rozrysowane na mapach92. Pojawiające się tematy, dotyczące przemian gospodarczych za czasów kanclerza Rzeszy Ottona von Bismarcka, najczęściej pobieżnie charakteryzują rozwój przemysłu i handlu w zjednoczonych Niemczech93.
Wyjątek stanowi wzmianka o stoczni w Elblągu, gdzie w 1852 r. Ferdynand
Schichau zbudował pierwszy niemiecki statek parowy, co miało wpływ na
późniejszy rozwój floty wojennej94. Tematyka związana z przemianami gospodarczymi i socjalnymi końca XIX i początku XX w. na terenie Niemiec nie
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90
J. Engel, G. Grünke, H. Kistler, S. Rost, Geschichtlischech Werden Mittelstufe, t. 3:
Geschichte der Neuzeit bis zur Gegenwart, wyd. 2, Bamberg 1971, s. 37-38; M. Fuhs,
E. Zimmermann, op. cit, s. 145; K. Rhein, W. Fenske, Geschichtliches Unterrichtswerk,
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G. Würtenberg, op. cit., t. 4: Neuzeit 2, Vom Wiener Kongress bis zur Bundesrepublik, wyd. 4, Düsseldeorf 1959, s. 99-100.
94
H. Pinnow, F. Textor, Geschichtlischech Unterrichtswerk für die Mittelklassen, t. 4:
Geschichte der Neuesten Zeit von 1850 bis zur Gegenwart, wyd. 2, Offenburg-Stutgard
1952, s. 44.

169

traktuje osobno ziem pruskich95. Podręczniki milczą również na temat gospodarki i przemian społecznych za rządów Hitlera.
Autorzy podręczników najnowszych zdecydowanie częściej i obszerniej
podają informacje na temat osadnictwa niemieckiego w Prusach. Pojęcie
„Ostsieldung” występuje w podręcznikach obejmujących okres średniowiecza
w odniesieniu nie tylko do osadnictwa niemieckiego, ale również polskiego
i litewskiego. Nie dotyczy też wyłącznie ziem pruskich, ale i Śląska czy
Wielkopolski. W podręcznikach spotykamy dosyć szczegółowe opisy zasiedlania
obszaru między dolną Wisłą a Niemnem w XIII i XIV w. Do grup społecznych
przybywających na nowe tereny zaliczani są nie tylko chłopi, ale również
rzemieślnicy, kupcy i szlachta. Uszczegółowione są również opisy zakładania
miast, wsi i gospodarstw na tych terenach. Jest mowa o roli zasadźcy,
charakteryzuje się zasady przyznawania ziemi i umowy dotyczące gospodarowania na niej, a także zasady zwolnień z podatków96. Teksty podręcznikowe
opatrzone są zazwyczaj w mapy, na których widać zasięg osadnictwa w kolejnych wiekach97. Podkreśla się w nich rozmach gospodarki Zakonu Krzyżackiego i jego rolę w cywilizowaniu tych terenów98. Pojawiają się wzmianki
o budowie 100 miast i 1000 wsi, a także wznoszeniu wspaniałych zamków.
W większości podręczników pojawiają się zdjęcia współczesnego zamku w Malborku99. Znajdujemy w nich opisy trudnych warunków na nowo zasiedlanych
terenach, które wymagały dużego nakładu pracy (wycinanie lasów, osuszanie
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Lehranstalten, Mittelstufe, wyd. 3, Hannover 1954, s. 88-90; H. Deissler, H. Göttling,
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bagien). W niektórych podręcznikach umieszczono całe obszerne tematy,
dotyczące zakładania miast i wsi w ramach „Ostsiedlung”100.
Kwestie gospodarcze w średniowieczu w odniesieniu do ziem pruskich
wzmiankuje się przy zagadnieniach dotyczących działalności Hanzy. Obszerniej niż przed 1989 r. podręczniki opisują szlaki handlowe, pojawia się więcej
map. Pośród wymienianych miast hanzeatyckich znajdujemy Elbląg, Braniewo
i Królewiec. Do produktów eksportowanych z ziem pruskich zalicza się zboże
i drewno. Na mapach, obok szlaków morskich, zaznacza się też szlaki lądowe101. Autorzy podręczników zwracają uwagę na zjawisko „Adelsinflation”,
które pojawiło się w Prusach pod koniec XV w. i polegało na szybkim rozroście
liczebnym warstwy szlacheckiej, do której wchodziły nowe rodziny, zyskując
prawa i przywileje poprzez koligacje ze starą szlachtą oraz przejmowanie ich
herbów102. Autorzy wzmiankują na temat XVI-wiecznej gospodarki na wschód
od Łaby, która opierała się na pańszczyźnie oraz trudnego położenia pruskich
chłopów wykorzystywanych przez szlachtę103. Na temat przemian gospodarczych i społecznych w Prusach zamieszczano krótkie wiadomości w odniesieniu
do reform kolejnych władców pruskich. Szczególne miejsce zajmuje tu Fryderyk II Wielki, ukazywany jako władca oświecony, który przeprowadził liczne
zmiany w państwie, od zniesienia tortur w zwykłych procesach, przez reformy
gospodarcze – budowę ulic, kanałów, osuszanie bagien, rozpowszechnienie
uprawy ziemniaków itp., aż do reformy systemu szkolnictwa i reformy prawa,
której ucieleśnieniem był „Allgemeine Preussische Landrecht” funkcjonujący
aż do 1900 r.104 W kontekście przemian społecznych i gospodarczych wymienia
się reformy za Fryderyka Wilhelma III, który przeprowadził dalszą modernizację kraju oraz dokonał zniesienia poddaństwa chłopów105. Reformy przeprowadzone w pierwszych latach XIX w. znajdują sporo miejsca w najnowszych
podręcznikach. Autorzy skupiają się przede wszystkim na reformach
Steina, głównie w aspekcie nadania wolności osobistej chłopom i reformy
samorządu miejskiego, umożliwiającej mieszczanom wybór własnych magist-
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ratów106. Nowym wątkiem podejmowanym przez autorów jest kwestia emancypacji Żydów. Pojawiają się szczegółowe opisy ewolucji prawa w kwestii
żydowskiej. Podkreśla się tu znaczenie edyktu z 1812 r., który ludności
żydowskiej w miastach gwarantował prawa obywatelskie i umożliwiał uczestnictwo w wyborach do samorządu miejskiego107. W wyodrębnionych rozdziałach dotyczących industrializacji w XIX w. znajdujemy nieliczne wzmianki na
temat ziem pruskich. Dotyczy to głównie rozwoju kolei – na umieszczanych
w podręcznikach mapach zaznaczone są linie łączące Gdańsk z Królewcem
i linie prowadzące do Rosji108. Rozdziały te jednak omawiają przemiany gospodarcze i ich implikacje w strukturze społecznej w sposób ogólny109. Niewiele
informacji pojawia się w kontekście interesujących nas zagadnień z XX w.
Wzmiankowana jest kwestia udziału ziemiaństwa pruskiego w grupie niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej – „Kręgu z Krzyżowej”, której motorem napędowym był Helmuth James Graf von Moltke. W kontekście nieudanego zamachu
na Hitlera w jego kwaterze głównej pojawia się nazwisko Clausa Schenka
Grafa von Stauffenberga110. Podręczniki podejmują temat ucieczki junkrów
z Prus Wschodnich podczas wkroczenia Armii Czerwonej w styczniu 1945 r.
– najczęściej temat ten jest przedstawiany w kontekście przesiedleń ludności
w Europie w wyniku II wojny światowej111.

W podręcznikach rosyjskich
Podręczniki rosyjskie wydane przed przewrotem październikowym na ogół
nie podejmują tematów związanych z gospodarką i strukturą społeczną ziem
106
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pruskich. Zagadnienia te były sporadycznie wzmiankowane przez kilku autorów w tematach dotyczących polityki Zakonu Krzyżackiego. Przybyli na te
tereny bracia zakonni, których polityka chrystianizacyjna doprowadziła do
unicestwienia pogańskich Prusów, zorganizowali prężnie działające i silne
państwo. Postęp cywilizacyjny na tych ziemiach objawiał się między innymi
budową miast. Zakonnicy pociągali za sobą osadników niemieckich, którzy
otrzymywali najlepsze ziemie112. Kolonizacja niemiecka z kolei pociągała proces germanizacji. W podręcznikach kilkakrotnie pojawia się Malbork jako
siedziba wielkiego mistrza, a także ważny ośrodek kulturalny. W jednym
z podręczników znajdujemy krótką charakterystykę Królewca, który cieszył się
własnym samorządem i który dzięki handlowi hanzeatyckiemu i rozwojowi
przemysłu osiągnął duży dobrobyt113.
Autorzy podręczników radzieckich kwestie gospodarcze i społeczne podejmowali właściwie wyłącznie w kontekście ekspansji niemieckich feudałów
(Zakon Krzyżacki) na wschód w XIII-XIV w. Umieszczali oni informacje
o podboju ziem należących do plemion litewskich i pruskich, które przez
najeźdźców były niszczone, a rdzenna ludność spychana do roli niewolników114.
Niektóre podręczniki wzmiankują jedynie o budowie na podbitych ziemiach
miast i zamków oraz sprowadzaniu przez rycerzy zakonnych kolonizatorów
z Niemiec115. Wątek społeczno-gospodarczy znajdujemy jeszcze przy omawianiu XIX-wiecznej gospodarki. Autorzy podają, że połowa ziemi na terenie
wschodnich Niemiec (na wschód od Łaby) należała w XIX w. do „obszarnikówjunkrów”. W ich dobrach wykorzystywano nowoczesne maszyny oraz stosowano nowe formy upraw. Zwraca się jednak uwagę na „przeżytki feudalne”, tj.
niewielkie nadziały ziemi, które otrzymywali chłopi, ciągle zmuszani do morderczej pracy na polu właściciela, ciężka sytuacja służby domowej i robotników
rolnych pozbawionych ziemi, którzy byli zobowiązani do wykonywania prac na
rzecz pana w dzień i w nocy, nie wyłączając dni świątecznych. Podkreślano
wyzysk chłopów, wobec których obszarnicy stosowali kary cielesne116. W podręcznikach najnowszych właściwie nie znajdujemy żadnych informacji na
112
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temat struktury społecznej i gospodarki ziem pruskich. Jedyny wyjątek stanowi wzmianka w rozdziale o rozwoju państwa niemieckiego w XVII w., dotycząca junkrów w Prusach Wschodnich, posiadaczy ziemskich pochodzących od
Krzyżaków117.

Podsumowanie
W podręcznikach szkolnych zagadnienia społeczno-gospodarcze dotyczące
ziem pruskich pojawiały się w bardzo różnych kontekstach, w zależności od
kraju i „wytycznych” programowych generowanych przez sytuację polityczną.
Nie były nigdy tematem „głównym”, występowały jako wzmianki o różnym
poziomie uszczegółowienia. Najpełniej obraz struktury społecznej i gospodarki
został przedstawiony w podręcznikach niemieckich i polskich. Najuboższe pod
tym względem były podręczniki rosyjskie. W podręcznikach polskich treści
społeczno-gospodarcze znajdujemy w kontekście sprowadzenia Zakonu Krzyżackiego i rozwoju państwa zakonnego. Charakterystyczne są opisy kolonizacji
niemieckiej zainicjowanej przez Zakon, która prowadziła do spychania miejscowej ludności na gorsze ziemie. Z drugiej strony podkreślany był ucisk
fiskalny Zakonu wobec mieszkańców, którzy pod wpływem ciągle rosnących
obciążeń poszukiwali możliwości połączenia się z Polską (zwłaszcza szlachta
i mieszczanie), co doprowadziło do powstania Związku Pruskiego. Miasta
pruskie należące do związku hanzeatyckiego wymieniane są najczęściej w kontekście trudnej konkurencji handlowej z Zakonem. Zagadnienia związane ze
strukturą społeczną i gospodarką ziem pruskich w okresie od XVI do XIX w.
występują raczej sporadycznie. Podręczniki „dostrzegają” ponownie tę problematykę w wieku XIX. Strukturę społeczną przedstawiają jednak w świetle
polityki germanizacyjnej w zaborze pruskim. W najnowszych podręcznikach
pojawiają się zagadnienia związane z rozwojem przemysłu i komunikacji oraz
reformą uwłaszczeniową.
Zupełnie inaczej „akcenty” w charakterystyce zagadnień społeczno-gospodarczych rozkładają autorzy podręczników niemieckich. Punktem wyjścia
jest tu również powstanie państwa Zakonu Krzyżackiego, którego ekspansja
zainicjowała zjawisko kolonizacji niemieckiej na wschodzie. Zjawisko „Ostsieldung”, zwłaszcza w podręcznikach najnowszych, zajmuje wiele miejsca. Autorzy podają dokładne opisy lokacji miast i wsi, przedstawiają położenie poszczególnych grup społecznych. W starszych podręcznikach osadnictwo niemieckie na ziemiach pruskich jest przedstawiane jako szansa na rozwój
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gospodarczy i kulturalny tych terenów. Podręczniki zawierają wiele szczegółów
dotyczących budowy zamków (też fotografie), pojawiają się w nich nazwiska
wielkich mistrzów, szczególnie zasłużonych dla rozwoju osadnictwa i powstania sieci zamków. W tematach dotyczących Hanzy spotykamy szczegółowe
mapy szlaków handlowych, portów i miast do niej należących. Przemiany
społeczne i gospodarcze znajdują miejsce przy charakterystyce reform władców
pruskich, ale tu dotyczą one krainy pruskiej w sposób pośredni. Rozbudowane
informacje znajdujemy odnośnie wieku XIX, począwszy od rozwoju przemysłowego, poprzez zmiany cywilizacyjne, szerokie opisy reform Steina i ich
społeczny wydźwięk. Nie są podejmowane zagadnienia dotyczące gospodarki
Hitlera w Prusach Wschodnich. Autorzy podręczników współczesnych
wzmiankują na temat udziału pruskich junkrów w zamachu na Hitlera.
W kontekście migracji pojawiają się opisy ucieczki ludności niemieckiej z Prus
w 1945 r.
W podręcznikach litewskich mamy również „ślad” kolonizacji niemieckiej
w średniowieczu. Większy nacisk kładą one jednak na osadnictwo litewskie na
ziemiach pruskich. Więcej miejsca znajdują w nich zagadnienia społecznogospodarcze XIX w. (tylko w podręcznikach najnowszych). Kwestie te opisywane są w kontekście przebudzenia narodowego Litwinów. Tematy poświęcone
Małej Litwie podkreślają ukształtowanie się na tych terenach „swoistej kultury
litewskiej”. Na marginesie tych opisów znaleźć można wiadomości dotyczące
rozwoju handlu, gospodarki, podziałów społecznych.
Najuboższe pod tym względem są opisy w podręcznikach rosyjskich. Mamy
tu jedynie wzmianki dotyczące gospodarki w kontekście ekspansji Zakonu
Krzyżackiego i rozwoju państwa zakonnego. Radzieckie podręczniki sporadycznie podejmowały kwestie struktury społecznej na ziemiach pruskich w XIX
w., podkreślając ucisk chłopów przez „niemieckich obszarników”.
Podręczniki nie dają spójnej charakterystyki struktury społecznej i gospodarki ziem pruskich. Informacje te często trzeba „wyłuskiwać” z tematów
ogólnych dotyczących gospodarki i społeczeństwa danego kraju. Trudno jednak
oczekiwać szerokiego i zwartego ujęcia kwestii społeczno-gospodarczych na
obszarze ziem pruskich – tematyka ta w programach szkolnych zawsze zajmowała miejsce drugorzędne. Można jednak odnieść wrażenie, że pod kątem
społeczno-gospodarczym podręczniki charakteryzują nie ten sam teren. Podejmowane są zupełnie różne aspekty gospodarcze i społeczne. Polskie podręczniki umniejszają rozwój gospodarczy państwa krzyżackiego, podręczniki niemieckie uwydatniają wkład cywilizacyjny Zakonu w rozwój krainy pruskiej,
litewskie akcentują kolonizację litewską i rolę kultury litewskiej. Pozytywnym
zjawiskiem jest rosnąca ilość i szczegółowość opisów w podręcznikach najnowszych, które jednak ciągle sortują materiał pod kątem narodowym.
175

3.5. Doświadczenia migracji
W historiografii ziem pruskich (Pruzzenland) ostatniego dziesięciolecia
coraz częściej podkreśla się aspekt wielokulturowości tego regionu. Trend ten
bez wątpienia obrazuje znaczącą zmianę paradygmatu choćby z uwagi na to, że
w czterech objętych badaniami krajach długo przeważały perspektywy narodowe i etnocentryczne1. Tymczasem należy wręcz do dobrego tonu, jeśli w badaniach tak samo uwzględniani zostają zarówno Prusowie, Niemcy, Mazurzy,
Polacy, Litwini, Żydzi, Rosjanie i mniejsze grupy, jak salzburscy protestanci
lub ukraińscy Łemkowie. Prawie każda z tych grup pojawiła się na ziemiach
pruskich dopiero z upływem czasu, ich migracje następowały etapami od
okresu dojrzałego średniowiecza do czasów współczesnych, wywołując w połowie XX w. największy chyba przełom demograficzny. Ale i obecnie, na początku
XXI w., nie może być mowy o końcu biegu wydarzeń migracyjnych, na co
wskazuje zwłaszcza sytuacja w obwodzie kaliningradzkim2.
Ocenę doświadczeń migracyjnych jako elementu wiążącego mieszkańców
ziem pruskich należałoby uznać jednak za przedwczesną. Badania historyczne
nad migracjami pozwalają na analizę zarówno cech wspólnych, jak i zróżnicowań
poprzez stosowanie szeregu konceptów teoretycznych i metodycznych. Przez
długi okres dominowały w nich przewodnie pytania, takie jak: „Kto migruje?”,
„Dokąd?” i „Dlaczego?”. Zwłaszcza z perspektywy nauk społecznych często
wymieniano czynniki wypychające i przyciągające, tzw. push-pull factors, odległości, centra grawitacji lub informacje i ich zdobywanie jako przyczyny migracji.
W ten sposób można było zidentyfikować grupy migrantów, które odznaczały się
wewnętrzną jednorodnością i spójnością, oraz które uznano za wyraźnie odróżnialne od innych, bez względu na to, czy chodziłoby tu o grupy etniczne czy też
o członków określonej warstwy społecznej.

1

Por. J. Hackmann, Pommern, Westpreußen und Ostpreußen in der deutschen und
polnischen Historiographie nach 1945, [w:] Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie
Środkowo-Wschodniej w historiografii po 1945 roku /Erfahrungen der Vergangenheit.
Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945, seria: „Spotkania Badawcze Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 9, red. J. Kłoczowski, W. Matwiejczyk, E. Mühle,
Lublin-Marburg 2000, s. 77-79; A. Nikžentaitis, Ostpreußen in der litauischen Geschichtsschreibung, [w:] Baltisch-deutsche Sprachen- und Kulturkontakte in Nord-Ostpreußen. Methoden ihrer Erforschung, seria: „Pisma Instytutu Studiów Bałtyckich,
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald”, t. 2, red. J.D. Range, Essen 2002, s. 161; P.
Brodersen, Gebrochene Identitäten. Das Gebiet Kaliningrad nach 1945, „Osteuropa”, t.
57, 2007, s. 87.
2
A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, seria: „Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały”, t. 25, Poznań 2011, s. 451-469.
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Natomiast pytanie „Co dzieje się po migracji?” wzbudziło szczególną uwagę
dopiero w ostatnich latach w pracach z dziedziny kulturoznawstwa i socjologii.
W badaniach historycznych nad migracjami podkreśla się, wbrew tradycyjnemu założeniu, dynamiczny charakter procesów integracyjnych w kraju lub
w regionie docelowym oraz wskazuje się na imaginację i konstrukcję tożsamości grupowych. Ostatnio kwestionowany jest również koncept wieloetniczności:
a więc nie chodzi już o badanie grup etnicznych samych w sobie, a raczej
o zwracanie szerszej uwagi na nowe tworzące się powiązania w myśl koncepcji
tożsamości hybrydowych. W ten sposób transkulturowość zajmuje miejsce
wieloetniczności. Wraz z tą zmianą perspektywy przestaje mieć rację bytu
dominujący dotychczas podział pomiędzy „mniejszościami imigracyjnymi” – jako przedmiotu badań nauk społecznych i kulturoznawstwa skupiających się
przede wszystkim na aktualnych zagadnieniach – a „tradycyjnymi” konfliktami narodowościowymi, którymi zajmuje się właśnie historiografia Europy
Środkowej i Wschodniej.
Ciekawą perspektywę kryje w obliczu nowych trendów w badaniach nad
migracjami analiza podręczników szkolnych. Z jednej strony nie należy bezwzględnie oczekiwać, że koncepcje, stanowiące jeszcze przedmiot naukowych
dyskusji, znajdą od razu swoje odzwierciedlenie w podręczniku szkolnym,
którego celem jest przekazywanie uczniom przede wszystkim potwierdzonych
i dydaktycznie opracowanych przekonań. Z drugiej jednak strony dydaktyka
historii pojmuje się sama jako pośrednik w przekazywaniu nie tylko przekonań
naukowych, ale i norm społecznych i politycznych, oraz poprzez uczenie
młodzieży ugruntowanej historycznie refleksji nad zagadnieniami aktualnymi.
Migracje stanowią przy tym bez wątpienia temat, który na przestrzeni ostatniej dekady wyraźnie zyskał na ważności, zwłaszcza na zajęciach szkolnych
w Niemczech i w Polsce.
Znaczenie migracji dla ziem pruskich będzie poniżej dokładniej omówione
na podstawie czterech aspektów:
1) zasiedlenie regionu pod egidą Zakonu Krzyżackiego w okresie dojrzałego
średniowiecza;
2) imigracja salzburskich protestantów w XVIII w.;
3) wędrówki w czasach dziewiętnastowiecznej industrializacji;
4) przymusowe migracje pod koniec II wojny światowej.
Ad. 1. Zasiedlenie regionu pod egidą Zakonu Krzyżackiego w okresie
dojrzałego średniowiecza
Zasiedlanie ziem pruskich w czasach Zakonu Krzyżackiego przez długi czas
należało do najczęściej dyskutowanych tematów w stosunkach historiograficznych Niemiec z Polską. Także w organizowanych przez polsko-niemiecką
komisję podręcznikową i prowadzonych w 1972 r. rozmowach prędko wyszły
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na jaw odmienne na ten temat zdania. Główne ostrze krytyki kierowało się
przeciw dominującemu w Niemczech postrzeganiu procesu zasiedleń jako
„niemieckiej kolonizacji Wschodu” i towarzyszącemu mu wyobrażeniu o „germanizacji” i niemieckich osadnikach jako „nosicielach kultury” na wschodzie
Europy.
Pogląd ten osiągnął swoje pierwsze apogeum w niemieckich podręcznikach
okresu międzywojennego. Według nich to dopiero osadnicy niemieccy „zagospodarowali”3 te tereny: „Zakon zgodnie z planem ściągał osadników z Cesarstwa, którym towarzyszyły kobiety i dzieci, aby mogli oni pomóc w zabudowaniu
odludnego kraju miastami i fortecami, oraz pomóc w jego utrzymaniu”4.
Podręczniki okresu nazistowskiego podkreślają, że zasłużeni w zagospodarowaniu ziem pruskich osadnicy pochodzili jakoby „ze wszystkich plemion
niemieckich”: „Westfalczycy założyli Kłajpedę – przedsięwzięcie Kawalerów
Mieczowych przeciwko Litwinom (1252 r.). Nadreńczycy osiedlili się nad
znajdującą się na północny wschód od Olsztyna rzeczułką, którą nazywali
Renem, zakładając tutaj miejscowość o nazwie Kolno. Należący już wówczas do
Rzeszy Niemieckiej Flandryjczycy i Holendrzy zagospodarowali bagniste tereny koło Elbląga”5. Zasiedlanie to wizualizowano na mapach za pomocą dynamicznych łukowatych strzałek, które oznakowano tytułami, np. „Kupcy dolnosaksońscy” lub „Mieszkańcy Turyngii, Górnej Saksonii, Frankonii”. Podpis na
jednej z mapek – „Konwoje osadników niemieckich do Prus Wschodnich”
– sugerował już późniejsze roszczenia, umiejscawiając ich genezę w średniowieczu6.
3
A. Reimann (red.), Geschichtswerk für höhere Schulen, t. 2: Grundbuch für den
gesamten Geschichtsunterricht auf Mittel- und Oberstufe, z. 2: Mittelalter und Reformationszeit, oprac. J. Ferber, wyd. 3, München-Berlin 1925, s. 85.
4
W. Gehl, Geschichte, 3. Klasse, Ausgabe A: Oberschulen und Gymnasien: Von der
Begründung des Ersten Reiches bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, Breslau 1939,
s. 56-57; podobnie: W. Schiefer (red.), Maier-Schirmeyer: Lehrbuch der Geschichte für
höhere Schulen, Mittelstufe, t. 2: Von der germanischen Frühzeit bis zum Westfälischen Frieden, oprac. E. Kaier, P. Vogel, R. Kempen, wyd. 12, Frankfurt/Main 1937,
s. 119; podobnie: D. Klagges (red.), Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen.
Ausgabe für Deutsche Oberschulen und Gymnasien. Klasse 3: Das Erste Deutsche Reich,
oprac. W. Halfmann, P. Vogel, Frankfurt/Main 1939, s. 86.
5
D. Klagges (red.), op. cit., Klasse 3, s. 86; podobnie: W. Hohmann, K. Lehr,
H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für Deutsche Oberschulen und Gymnasien, Klasse 3: Das Erste Deutsche Reich (Von 919 bis 1648),
Frankfurt/Main 1939, s. 58; M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für hohere Schulen, Klasse 3: Von der Gründung des Ersten
Reiches bis 1648, oprac. H. Bartels, E. Buchholz, Leipzig-Berlin 1939, s. 76.
6
W. Gehl, op. cit., s. 57 (cytowany nagłówek mapki i napisy); B. Kumsteller,
U. Haacke, B. Schneider (red.), Geschichtsbuch für die deutsche Jugend, Klasse 3,
Leipzig 1939, s. 52.
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Podręczniki rzadko informowały bliżej o motywach migracji. Przeważało
sformułowanie, iż wezwani przez Zakon osadnicy przybyli na ziemie pruskie,
by móc wypełniać powierzone im zadania. Daje się tu rozpoznać autorytarne
wyobrażenie społeczeństwa okresu międzywojennego i porównanie do przyszłych narodowosocjalistycznych scenariuszy kolonizacji na Wschodzie. Jedynie w wypadku osadników wiejskich z szerszego i obszerniej przedstawianego
kontekstu średniowiecznych kryzysów rolniczych i okresów wyludnienia
uczniowie mogli wnioskować o skrajnej nędzy jako o prawdopodobnej sile
napędowej migracji.
Podczas gdy część autorów podręczników podkreśla sukcesy współdziałania
przy zagospodarowywaniu ziem pruskich pomiędzy rycerzami, mieszczanami
i chłopami7, inni autorzy zaznaczają mniej lub bardziej jednoznacznie fakt, że
jeśli chodzi o zaangażowanie chłopów, nie wyglądało ono najlepiej: „Najpierw
przybyli kupcy i rycerze, a potem, jak zapanował spokój, także chłopi”8.
Odnośnie do okresu ok. 1400 r. podręczniki znów donoszą: „Lecz napływ
chłopów z ziem ojczystych w międzyczasie zatrzymał się”9.
Pozytywna konotacja chłopa potrzebna była jednak autorom podręczników
niemieckich, ponieważ stanowiła razem z ziemiaństwem odpowiedni kontrast
do coraz częściej krytykowanych Krzyżaków. Pisano, że brakowało zakonnikom „więzi, która by ich łączyła z tymi stronami i z ich niemieckimi
osadnikami”, rekrutowali się oni „ze szlachty środkowych i południowych
Niemiec i nie zadomowili się na tych terenach, tak jak zakorzenieni w ziemi
chłopi”10. Jeszcze dobitniej brzmi fragment: „Kolejne generacje przybyłego na
początku ziemiaństwa zrastały się coraz bardziej z ziemią i narodem, podczas
gdy Krzyżacy wzbudzali wśród ludności przecież tyle im zawdzięczającej
jedynie uczucie obcości”11.
7
Przykłady z: W. Opitz, Tatsachen der Geschichte. Ein einheitliches Grund- und
Hilfsbuch für den Geschichtsunterricht auf Mittel- und Oberstufe höherer Lehranstalten
(6- und 9-klassiger Knaben- und Mädchenschulen), Leipzig 1925, s. 228; R. Froning,
L. Wülker, Lehrbuch der Geschichte für Lyzeen, z. 2: Das Mittelalter. Für Klasse IV, wyd.
4, Leipzig-Frankfurt/Main 1921, s. 124; H. Pinnow, Geschichte des deutschen Volkes von
den Anfängen bis 1648. Geschichtsbuch für die Mittelklassen höherer Lehranstalten, t. 2,
wyd. 5, Leipzig-Berlin 1925, s. 57.
8
W. Gehl, op. cit., s. 56-57; podobnie: K. Dunger, M. Stoll, Deutsche Geschichte, t. 2:
Von der Gründung des Ersten Reiches bis zum Westfälischen Frieden, Bamberg-München-Berlin 1938, s. 61.
9
M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), op. cit., Klasse 3, s. 79.
10
H. Warneck, Geschichtliches Unterrichtswerk für höhere Schulen, Klasse 3: Geschichte des Deutschen Volkes von der Gründung des Ersten Reiches bis 1648, oprac.
W. Rose, München-Berlin 1939, s. 48.
11
W. Schiefer (red.), op. cit., t. 2, s. 120; podobnie: D. Klagges (red.), op. cit., Klasse 3,
s. 87; W. Hohmann, K. Lehr, H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), Volkwerden der Deutschen..., Klasse 3, s. 58-59.
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Wydaje się wobec tego, że ziemie pruskie nie przez wszystkich autorów
podręczników uznawane były za „ziemię niemiecką”12. Co więcej, odzywały
się wśród nich głosy, które oceniały to przedsięwzięcie za niepowodzenie:
„Mimo że Zakon zamierzał poprzez sprowadzanie niemieckiej ludności przekształcić swoje państwo w państwo niemieckie, nie udało mu się całkowicie
osiągnąć tego celu”13. Wątpliwe, że za przyczynę tego stanu należałoby uznać
opór Prusów. Podręczniki niemieckie podkreślały tu raczej niepozbawione
wprawdzie konfliktów, ale jednak w końcu osiągnięte wyparcie, względnie
asymilację14.
Podobnie przedstawiała się sytuacja polskich Mazurów i Litwinów: tylko
w sporadycznych przypadkach uznawano ich osiedlenie się za klęskę niemieckich planów zasiedleń Wschodu15. Wręcz odwrotnie, dominowało przekonanie, jakoby Mazurzy i Litwini stopniowo przemienili się w „Niemców”,
przyznających po raz ostatni w trakcie przeprowadzonego tu po I wojnie
światowej plebiscytu, że są oni „wierni Rzeszy Niemieckiej”, oraz że „czują się
Niemcami”16.
Te wątki narracyjne i interpretacje średniowiecznych zasiedleń w Europie
Środkowej i Wschodniej w okresie międzywojennym w dużej mierze kształtowane były pod wpływem aktualnych nastrojów politycznych. W podręcznikach okresu nazistowskiego chodziło o to, ażeby po pierwsze poprzez powołanie się na jedność narodu w okresie niemieckiego osadnictwa na Wschodzie
przedstawić historyczny przykład, odmienny od sytuacji w „rozdartej” i rządzonej „partykularnymi interesami” republice weimarskiej. Po drugie odbijały
się tu sprzeczne wyobrażenia o „niemieckim Wschodzie” jako o heroicznym
„bastionie” na zewnętrznej granicy państwa i jako o tworze zagrożonym
wypchnięciem (roll-back) przez nowo powstałe w Europie Środkowej i Wschodniej państwa słowiańskie17. Procesy migracyjne interpretowane były z tego
względu w kategoriach myślenia walk narodowościowych: tereny podbite
musiały zostać demograficznie zabezpieczone przez członków własnego „narodu”, podczas gdy innym grupom pozostawało jedynie usunięcie lub dopasowa12
W. Hohmann, K. Lehr, H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), Volkwerden der Deutschen..., Klasse 3, s. 58; podobnie: D. Klagges (red.), op. cit., Klasse 3, s. 86; W. Opitz,
op. cit., s. 201.
13
K. Dunger, M. Stoll, op. cit., s. 61; podobnie: B. Kumsteller, U. Haacke,
B. Schneider, Geschichtsbuch für die deutsche Jugend. Mittelstufe, wyd. 2, Leipzig 1923,
s. 99.
14
M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), op. cit., Klasse 3, s. 76.
15
Ibidem, s. 79.
16
W. Gehl, op. cit., s. 78.
17
G. Thum, Mythische Landschaften. Das Bild vom „deutschen Osten” und die
Zäsuren des 20. Jahrhunderts, [w:] Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen
Europa im 20. Jahrhundert, red. idem, Göttingen 2006, s. 187-189.
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nie. Utopia homogenicznych etnicznie państw i terytoriów odnosiła się nie
tylko do Europy Środkowej XX w., lecz jej geneza sięgała okresu średniowiecza,
i jako taka kategorycznie wykluczała założenie historycznej pokojowej koegzystencji różnych grup demograficznych, a tym bardziej wzajemnych powiązań
między nimi.
Niemieckie podręczniki z lat 50. XX w. powstawały na tle radykalnie
odmiennym politycznie. Mimo to zachowały one przewodnią zasadę narracyjną
o „germanizacji”, a wręcz ją jeszcze wzmocniły. Czytamy w nich: „Niemcy
potem swoich rąk zagospodarowali ziemie zasiedlane i stworzyli na nich
kwitnące osady”18, a odnośnie do miast: „Wkrótce wzniosły się tam okazałe
kościoły i ratusze, ale także domy mieszkańców wzbudzały podziw Bałtów”19.
Tak zwana wielka ekspansja Niemców na Wschód miała poważny udział
w tym, że „poniekąd trzy wielkie kliny zostały wbite w słowiańskość”, przy
czym ziemie pruskie stanowiły razem z Pomorzem i krajami bałtyckimi
najbardziej na północ wysunięty klin20.
Niezależnie od tego, że jeszcze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej
spostrzeżenie o „klinach” wbijanych w „słowiańskość” uważano za językowo
trafne, można zauważyć, iż „germanizacja” Wschodu na ziemiach w dużej
mierze opustoszałych i niewykorzystywanych wydawała się zrozumiała sama
przez się21. Poza pojedynczymi i raczej mglistymi uwagami o Prusach i wychodzącego od nich zagrożenia powstaniem, nie znajdujemy w odniesieniu do
ziem pruskich żadnych fragmentów czy też zdań w tekście, które byłyby
poświęcone Mazurom lub Litwinom. Odbijająca się echem w podręcznikach
okresu przedwojennego kwestia asymilacji czy wyparcia „obcych” upadła
bezwarunkowo.
Także podręczniki wydane w NRD nie pozostawiają wątpliwości, iż w przypadku średniowiecznych zasiedleń chodziło wyłącznie o osadników pochodzenia niemieckiego. Jednak wniosek wypływający z tego typu argumentacji był
wprost przeciwny do narracji niemieckich podręczników z okresu międzywojennego oraz z pierwszych lat Republiki Federalnej Niemiec. W pierwszej
kolejności bowiem chodziło o to, by ukazać krzywdy, jakich Niemcy dopuścili
się wobec miejscowych Prusów: rycerze zakonni „wytępili rdzenną ludność
z wielkim okrucieństwem, a następnie wezwali niemieckich chłopów, by tu się

18

E. Kaier, G. Frank, W. Höfft, W. Wulf, Grundzüge der Geschichte. Von der
Frühgeschichte Europas bis zur Weltpolitik der Gegenwart, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn
1958, s. 111.
19
J. Erdmann, Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen,
Mittelstufe, t. 2: Das Mittelalter, München 1953, s. 84.
20
F. Ebner, Geschichte des Mittelalters. Geschichtswerk für höhere Lehranstalten,
Mittelstufe, t. 2: Mittelalter, München 1956, s. 128.
21
Ibidem, s. 124.
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osiedlili”22. Wsparcie przyszło z samego Rzymu: „Papież co raz wzywał do
podjęcia krucjat, w wyniku czego napływały tu coraz to nowe rzesze niemieckich rabusiów i kolonistów”23.
W podręcznikach wydanych w NRD chłopscy osadnicy charakteryzowani
byli niemal wyłącznie jako bezwolna masa, której Zakon Krzyżacki wydawał
rozkazy. Można tu zauważyć wyraźne zbieżności w stosunku do narracji
podręcznikowych z okresu przed II wojną światową, chętnie i często przywołujących „wezwanie Zakonu”, za którym osadnicy jakoby posłusznie podążyli.
Tymczasem w podręcznikach wydawanych w RFN chłopów-osadników przedstawiano coraz wyraźniej jako jednostki działające samodzielnie, pewne siebie
i energiczne: „Chłopi niemieccy uzyskiwali z gruntów uprawnych zupełnie
inne plony niż tutejsi mieszkańcy [tj. Prusowie – S.Z.]”24, to dopiero dzięki nim
ziemie pruskie zostały „zgermanizowane”25. A jeden podręcznik twierdził
nawet: „Niemieckie osadnictwo na Wschodzie to największe historyczne osiągnięcie niemieckich chłopów”26.
Opracowania „kolonizacji niemieckiej na Wschodzie” w niemieckich podręcznikach lat 50. były tylko na pierwszy rzut oka w znacznej mierze analogiczne do tych z okresu przedwojennego. Można w nich rozpoznać raczej kilka
tendencji charakterystycznych zwłaszcza dla historii mentalności i kultury
wczesnej RFN. Należy tu po pierwsze wymienić perspektywę skupiającą się
wokół niemczyzny. Zarówno zimna wojna, jak i brak wymiany z państwami
sąsiadującymi w Europie Środkowo-Wschodniej sprzyjały powstawaniu nowych map kognitywnych (mental maps) z cechującymi je coraz większymi
„białymi plamami” właśnie w odniesieniu do mniejszych grup ludności, takich
jak Mazurzy czy Litwini. Po drugie ziemie pruskie stanowiły bazę do polityki
pamięci i polityki historycznej. Był to czas retrospekcji, ukazującej historię
Niemców na Wschodzie w lepszym świetle i w dużej mierze pozbawionej
ambiwalencji. W kontekście odbudowy, „cudu gospodarczego” i alianckiej
polityki reeducation kształtował się nareszcie powoli nowy obraz społeczeństwa, w którym dużą rolę odgrywało nie tak bardzo posłuszeństwo kolektywu,
ale bardziej działanie odpowiedzialne, przypisywane również średniowiecznym
kolonistom.
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Lehrbuch für den Geschichtsunterricht, 6. Schuljahr, Geschichte des deutschen
Volkes vom 10. bis zum 18. Jahrhundert, Berlin 1952, s. 76; Lehrbuch für den Geschichtsunterricht 6. Schuljahr, t. 1, Berlin-Leipzig 1951, s. 79; podobnie: E.A. Kosminskij,
Geschichte des Mittelalters, wyd. 5, Berlin 1952, s. 160.
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Podręczniki z początku lat 70. można uznać za wyraz nowego barometru
politycznego i towarzyszącego mu stopniowego pojednania między Polską
a RFN. Stanowią one próbę zagwarantowania wieloperspektywiczności poprzez stosowanie różnorodnych materiałów, takich jak wybór tekstów źródłowych, mapy, wykresy czy tabele. „Germanizacja” nie uchodziła w nich za
przewodnią i górującą nad wszystkim zasadę. Podręcznik Menschen in ihrer
Zeit oddaje przy temacie Zakonu Krzyżackiego punkt widzenia ludów bałtyjskich (Prusów), Polaków oraz mieszkańców państwa zakonnego, jakkolwiek
przytoczony wybór źródeł odzwierciedla w większości ich niemiecki kontekst
tworzenia oraz miejsca druku27. Krok dalej idzie podręcznik Fragen an die
Geschichte, gdzie znajdujemy już źródła proweniencji niemieckiej i polskiej,
m.in. skonfrontowane zostały teksty autorskie z podręczników lat 50. i 60.
dotyczące Zakonu, jeden zachodnioniemiecki i jeden polski. W dalszej części
odniesienia do aktualnych tematów i kontrowersyjność polityczna w stosunkach polsko-niemieckich są jeszcze bardziej wyraźne, na co wskazują choćby
zamieszczone fragmenty deklaracji poczdamskiej z 1945 r., kart niemieckich
wypędzonych z rodzinnych stron z 1950 r., korespondencji polskich biskupów
z niemieckimi z 1965 r. oraz układu polsko-niemieckiego z 1970 r.28
W latach 70. miały miejsce jednak nie tylko polityczne przemiany, ale
i triumfalny pochód historii społecznej. Odnośnie do tematu średniowiecznych
migracji na ziemie pruskie w podręcznikach zachodnioniemieckich po raz
pierwszy obszernie przedstawiano motywy kolonistów29. Ten usystematyzowany, wieloperspektywiczny sposób prezentacji nadawał ton jeszcze we wczesnych latach 90. Za nowość należy uznać podjęcie tematu koegzystencji różnych
grup ludności. Zasiedlanie Europy Środkowej i Wschodniej jest nadmienione
ogólnikowo: „Miejscowa ludność nie została wyparta przez kolonistów, miejsca
było przecież dość dla wszystkich. Nowe wsie niemieckie raczej wsuwały się
pomiędzy już istniejące osady”30. Jednakże na pytanie, jakie to pociągało za
sobą daleko idące skutki, nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi. Jeden
z autorów dostrzegał w asymilacji w dalszym ciągu decydujące rozwiązanie
o znaczeniu historycznym: „Słowianie połabscy, Pomorzanie, Ślązacy i Prusowie stopniowo rozpływali się w narodowości niemieckiej”31. Z kolei inny autor

27
Menschen in ihrer Zeit, Ausgabe B, t. 2: Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit,
oprac. E. Rumpf, H.G. Walther, J. Grolle, Stuttgart 1978, s. 77-79.
28
H.D. Schmid (red.), Fragen an die Geschichte. Geschichtliches Arbeitsbuch für die
Sekundarstufe I, t. 2: Die europäische Christenheit, oprac. W. Borth et al., wyd. 4,
Frankfurt/Main 1978, s. 134-141.
29
Ibidem, s. 133.
30
B. Müller (red.), Historia. Geschichtsbuch für Gymnasien, t. 2: Mittelalter und
frühe Neuzeit, Paderborn 1995, s. 90.
31
Ibidem.

183

oceniał ten sam przebieg wydarzeń w odniesieniu do Prusów raczej jako opcję
wyboru i wzajemne przenikanie się. Tym spośród osadników, którzy „stawali
do służby wojskowej w Zakonie, nadawano dobra, oni też uchodzili za wolnych.
Do tej warstwy mogli awansować także Prusowie, którzy podporządkowali się
Zakonowi. W ten sposób mieszały się zwłaszcza rodziny wolnych, z nich też
ostatecznie wytworzyło się jednakowe ziemiaństwo”32. Autor kolejnego podręcznika pozostawił historiografii kłopot wystawienia możliwie wyważonej
oceny osadnictwu niemieckiemu w Europie Środkowej i Wschodniej, przytaczając opinię historyka Michaela Borgolte: „Na Wschodzie oczekiwał nowo przybyłych osadników kraj wprawdzie nie całkiem pozbawiony osiedli, to jednak w nie
ubogi. Między nimi a ludnością miejscową, przeważnie Słowianami [sic!],
dochodziło mimo to do starć. Historyków i publicystów obu stron, zarówno
w Niemczech, jak i wśród Słowian, zrozumienie tych wydarzeń szalenie
fascynowało i jednocześnie podburzało przeciwko sobie przez ostatnie dwa
wieki. Wątpliwość budziło, czy należałoby tu mówić o przemocy, podboju
i stracie, czy też raczej o pokojowym nastawieniu, stapianiu się i symbiozie. [...]
Koniecznym wydaje się, ażeby każda związana z historią narodową epoka
mogła o osadnictwie na Wschodzie wyrobić sobie swoje własne zdanie”33.
Nader przekonywające wyobrażenie o średniowiecznym osadnictwie w Europie Środkowej i Wschodniej dają historyczne mapy, które można znaleźć
prawie we wszystkich nowszych podręcznikach szkolnych. Inaczej niż miało to
miejsce w okresie przedwojennym i jeszcze w pierwszych latach po wojnie34,
ruch migracyjny z jednym tylko wyjątkiem nie jest już przedstawiany za
pomocą łukowatych strzałek, będących w ujęciu kartograficznym typowym
symbolem ekspansji militarnej, lecz poprzez kolorowe powierzchnie, na których technika cieniowania ma dawać wyobrażenie o przebiegu w czasie,
a kreskowanie obrazować wieloetniczność regionu. Jednak wiele z tych mapek
było niedokładnych jeśli chodzi o szczegóły. Na mapce zatytułowanej „Niemcy
i Słowianie” przedstawiono techniką szrafury (kreskowania, czyli oddawania
kolorów lub stopni szarości za pomocą cienkich, równoległych lub krzyżujących
się linii) jako część południową ziem pruskich „mieszane terytorium niemiecko-słowiańskie”, chcąc w ten sposób chyba wyrazić, jak mogła wyglądać
koegzystencja niemieckich i mazurskich osadników. W prezentacji tej nie

32

F. Hofmeier (red.), Wege durch die Geschichte, Geschichtsbuch Gymnasium Bayern, t. 2, Berlin 1992, s. 132.
33
Cyt. za: K.-H. Zuber, H. Holzbauer (red.), BSV-Geschichte. 2 GN, Vom Frankenreich bis zum Dreißigjährigen Krieg, München 1994, s. 199.
34
F. Ebner, op. cit., s. 125; E. Kaier, H. Göttling, J. Lehmann, Grundzuge der
Geschichte, t. 2/3: Vom Entstehen der abendländischen Einheit bis zum Wiener Kongress
1815, wyd. 6, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn 1958, s. 57.
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zostali ujęci bałtyccy Prusowie35. Na innych mapach rezygnowano z podobnego
różnicowania i nakreślano jedynie niemieckie i „nie niemieckie” obszary
zasiedlenia36. Biorąc pod uwagę ich stan wiedzy i atrakcyjność, historyczne
mapy nie dorównywały ani tekstom podręczników, ani materiałom źródłowym.
Zatwierdzone i będące obecnie w użyciu podręczniki szkolne nie wnoszą
pod względem merytorycznym nic nowego do tematu średniowiecznego osadnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Przytoczone teksty podręcznikowe
i materiały źródłowe uwzględniają aktualne wydarzenia, takie jak np. polskoniemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie z 1991 r. czy też wejście Polski do UE
w 2004 r.37 Prezentacja osadnictwa średniowiecznego w Europie Środkowej
i Wschodniej jest teraz przeważnie skrócona, a wzmianki o ziemiach pruskich
napotyka się coraz rzadziej. Autorzy nadal skupiają się na osadnikach niemieckich, mimo iż omawiane są także problemy wynikające z koegzystencji z ludnością rodzimą. Wydanie ostatecznego osądu na ten temat jest dziś tak samo
odległe jak dawniej, pojedyncze podręczniki oscylują raczej pomiędzy twierdzeniem: „stosunek między osadnikami i ludnością miejscową nie był pozbawiony napięć”38 a konkluzją, iż na wschodnim brzegu Odry żyli „nowo
przybyli koloniści niemieccy bez większych konfliktów razem z tamtejszą
ludnością polską”39.
Można jednak zauważyć, że w aktualnych podręcznikach temat ten pojawia
się w ramach nowych aspektów tematycznych. Przebieg osadnictwa na Wschodzie służy w dwóch podręcznikach jako okazja do zapoznania uczniów w ramach odrębnych, tzw. metodycznych rozdziałów z narzędziami pracy historyka, do których należy m.in. posługiwanie się perspektywicznością przy
pomocy różnego rodzaju źródeł40 oraz interpretacja map historycznych.
W ostatnim przypadku tym bardziej należy uznać za poważne uchybienie, jeśli
akurat mapa o charakterze „wzorcowym”, przejęta również przez inne pod-
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ręczniki, wykazuje błędy merytoryczne: w pobliżu dzisiejszego Kaliningradu
naniesiono na niej za pomocą kreskowania „Obszar zasiedlenia przez Słowiańszczyznę” przy jednoczesnym pominięciu bałtyckich Prusów41. Wydaje się
możliwe, że w ten oto sposób skrócony obraz kartograficzny odzwierciedla
drugi trend w będących aktualnie w użyciu podręcznikach. Zasiedlenie Europy
Środkowej i Wschodniej w średniowieczu stanowi mianowicie część odrębnych
rozdziałów, które poświęca się dziejom sąsiedztwa między Polakami a Niemcami. To odniesienie do teraźniejszości w dziedzinie powiązań historycznych,
dostrzegalne w podręcznikach lat 70. początkowo tylko w części ćwiczeniowej,
pojawia się teraz wyraźnie sformułowane również w treści podręcznika. Przedmiotem dyskursywnej prezentacji staje się w ten sposób często nie średniowieczna historia, lecz odmienne w obu krajach spojrzenie na państwo krzyżackie42. Jednakże wydaje się wątpliwe, by odsunięcie na dalszy plan średniowiecznej historii, z jej zróżnicowaniem i specyfiką42 na korzyść nowożytnych
i preferowanych w kategoriach narodowych kontrowersji, było pożądane z punktu widzenia dydaktyki. Planowany podręcznik polsko-niemiecki przynajmniej
w założeniu opiera się na innym koncepcie, w myśl którego historia państwa
krzyżackiego ma zostać przedstawiona w szerszym kontekście chrystianizacji
Europy44.
Równie długą drogę przebyły od lat 50. XX w. polskie podręczniki szkolne.
W podręcznikach Polski Ludowej ziemie pruskie uważano za „państwo kolonialne”, które zasiedlone zostało przez „obcych przybyszów z Zachodu, głównie
z Niemiec i Flandrii”45. Kryła się za tym sformułowaniem sugestia o nieprawości przebiegu zdarzeń i związanym z nim niebezpieczeństwem. Jednak w swej
retorycznej zaciętości podręczniki polskie nie szły aż tak daleko jak radzieckie,
które w latach 50. służyły zazwyczaj za wzór państwom komunistycznym
Europy Środkowej i Wschodniej. Na lekcjach historii uczniowie w Związku
Radzieckim dowiadywali się, że wraz z przybyciem Zakonu Krzyżackiego na
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ziemie pruskie pierwotni jego mieszkańcy zostali albo zabici i wywiezieni, albo
zmuszeni do osiedlenia się na Litwie, podczas gdy „coraz to nowe masy
niemieckich kolonistów zalewały kraj Prusów”46. W szczytowym momencie
zimnej wojny „Zachód” i związane z nim zjawiska historyczne uznawane były
generalnie za podejrzane. Zaledwie dziesięć lat po zakończeniu II wojny
światowej z pewnością jeszcze bardziej przekonywał konstruowany w ten
sposób obraz posuwających się naprzód Niemców. Inwazja obcych oraz deportacje rodzimej ludności były wątkami apelującymi do świeżych jeszcze doświadczeń wielu obywateli radzieckich. Narracje podręcznikowe, utrzymywane
w duchu historycznego materializmu i często aż nadto nieprzystępne, w tej
kwestii osiągały rzadko spotykaną sugestywność emocjonalną oraz potrafiły
opatrzyć wydarzenia z historii średniowiecza w aktualne odniesienia.
Podobnym arsenałem doświadczeń dysponowali autorzy podręczników
w Polsce Ludowej, którzy jednak nie potępiali całkowicie ruchu migracyjnego
na ziemiach pruskich, choćby z tego ważnego powodu, że od schyłku średniowiecza napływali tam w dużej liczbie osadnicy z Mazowsza. Ich pojawienie się
uznano niejako za misję narodową, albowiem „wzrastające fale osadnictwa
mazurskiego prowadziły do polonizacji Prus Książęcych i zacieśnienia ich więzi
z ziemiami polskimi”47.
Po przełomie politycznym w Polsce da się zaobserwować w narracji wątku
migracyjnego na ziemiach pruskich podział na liczniejsze i nowo akcentowane
aspekty. Nadal podkreślano pochodzenie większości średniowiecznych osadników z terytoriów niemieckich, tym razem jednak z użyciem bardziej neutralnego języka, a także wzbogacając opis informacjami dotyczącymi motywów
wędrówek oraz specyfiki kulturowej. „Coraz liczniej do państwa zakonnego
napływali osadnicy z Zachodu, wśród których przeważali chłopi, rzemieślnicy
i drobni rycerze pochodzenia niemieckiego, niewidzący dla siebie perspektyw
w dawniej ojczyźnie”48; szczególnie z „Westfalii poprzez Lubekę, a następnie
wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego ciągnęła ludność pochodzenia dolnoniemieckiego”49. Niektóre podręczniki przedstawiają przebieg wydarzeń od razu
w kontekście europejskim: „Między X a XIII w. znad Renu i z Niderlandów
46
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wyruszały kolejne fale osadnicze – chłopów, rycerzy, kupców – kolonizujące
pustkowia i bagna Niemiec, Polski, Węgier, Czech, Prus, wschodnich wybrzeży
Morza Bałtyckiego, zakładający tam nowe miasta i ściągający do już istniejących ośrodków handlu i produkcji”50. Aktualnie nadal eksponuje się rolę
polskojęzycznych osadników z Mazowsza, przedstawianych jednak rzadziej
w kontekście misji narodowej51, a raczej jako ważny komponent różnorodności
etnicznej na ziemiach pruskich52. W ten sposób wcześniejsza narracja legitymizacji narodowej, podająca obecność demograficzną Mazurów jako przyczynę
późniejszych terytorialnych roszczeń państwa polskiego, została zastąpiona
narracją pogranicza (frontier).
Daleki oddźwięk narracji pogranicza daje się również odnaleźć w jednym
z aktualnych podręczników litewskich. Na mapkę historyczną naniesione
zostały tu kolejne etapy przejęcia przez stronę litewską wschodniej części ziem
pruskich53. Tradycyjnie przedstawiano to wydarzenie odwrotnie: Litwa służyła
wtedy za miejsce schronienia dla odmawiających Zakonowi poddania się
plemion Bałtów54.
Natomiast aktualne podręczniki rosyjskie nie poświęcają zasiedlaniu ziem
pruskich w średniowieczu żadnej uwagi. Dlatego można jedynie w wypadku
Niemiec i Polski obserwować w narracjach podręcznikowych tendencję rezygnowania z nazbyt wąskiego etniczno-narodowego postrzegania jedynie grup
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ludności uznawanych za własne, proponując w zamian szeroką paletę różnorodnych grup etnicznych danego regionu. Podczas gdy po części znaleziono już
zróżnicowane odpowiedzi na podstawowe pytania („Kto wędruje?” i „Dlaczego?”), absorbujące długi czas badaczy ruchów migracyjnych, to jednak zagadnienie następstw migracji często jeszcze ogranicza się do prezentacji dychotomicznej, podkreślającej z jednej strony utrzymanie i wzmocnienie tożsamości
etnicznej (Niemcy, Mazurzy), a z drugiej jej rezygnację w wyniku asymilacji
(Prusowie). W ten sposób wieloetniczność przedstawia się jako wyizolowana
koegzystencja pozbawiona zarówno interakcji, jak i możliwości kształtowania
tożsamości hybrydowych.
Ad. 2. Imigracja salzburskich protestantów w XVIII w.
Na początku XVIII w. ziemie pruskie stały się miejscem głębokiego kryzysu
demograficznego i gospodarczego, wywołanego zarówno epidemią dżumy, jak
i nieurodzajem, klęskami głodu oraz następstwami licznych konfliktów zbrojnych wieku XVII. Z tego powodu król pruski Fryderyk Wilhelm I prowadził
politykę zaludnień (Peuplierung) – powszechnie stosowany środek również
przez innych władców europejskich w epoce absolutyzmu. Specyfika protestantów salzburskich polegała na tym, że ich pochodowi przez ziemie niemieckie
towarzyszyła już wówczas zaangażowana publicystyka wyznaniowa. Sugestywna i przepełniona symbolami narracja historyczna konfliktu z katolickim
arcybiskupem Salzburga Firmianem, opis długiej i uciążliwej drogi do Prus
oraz pełnego życzliwości przyjęcia na miejscu umożliwiały opis w kategoriach
dobra – zła, cierpienia – wybawienia, oraz pozwoliły na uporządkowanie
wydarzeń zgodnie z dobrze znanym obrazem świata55.
Niemieckie podręczniki do historii omawiają pochód protestantów salzburskich najbardziej szczegółowo w okresie przed II wojną światową. Zgodnie
z tradycją historiografii pruskiej autorzy przejmowali perspektywę protestancką i odpowiednio podkreślali znaczenie Fryderyka Wilhelma I dla osiedlenia się
salzburczyków na ziemiach pruskich: „Arcybiskup Salzburga wypędził z powodów wyznaniowych swoich ewangelickich poddanych z rodzinnego kraju; i oto
na zaproszenie króla znaleźli oni na obfitym w jeziora pograniczu nową
ojczyznę”56. Chętnie przytaczanym źródłem historycznym była wypowiedź
55

A. Schunka, Konfession und Migrationsregime in der Frühen Neuzeit, „Geschichte
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Die Neubildung der europäischen Kulturwelt durch Christentum und Germanentum
(Das Mittelalter), wyd. 10, München 1922, s. 19-20; podobnie: M. Froning, Lehrbuch der
Geschichte für Lyzeen, oprac. A.M. Egersdorff, A. Maurer, L. Wülker, Leipzig-Frankfurt/Main 1924, s. 169; F. Vogel, Deutsche Geschichte der Neuzeit mit besonderer
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następcy tronu Fryderyka w jednym z jego listów do Woltera, w którym
opisywał, „jak król zaradził nędzy, sprowadził osadników, zbudował wsie i jak
ten wyjałowiony kraj znów zaczął opływać w dostatki”57. Paternalistyczna
troska króla o prześladowanych współwyznawców oraz owocne przedsięwzięcia, związane z zasiedlaniem przez nowych osadników terenów opustoszałych
lub ubogich w ludność, pozwalały na przedstawienie uczniom rządów absolutystycznych w Prusach w pozytywnym świetle.
Podręczniki okresu nazistowskiego w porównaniu z ich odpowiednikami
z czasów republiki weimarskiej o wiele więcej uwagi poświęcają przedstawieniu
biegu wczesnonowożytnych wydarzeń migracyjnych oraz konstruują narrację
w sposób bardziej patetyczny. Poza protestantami salzburskimi włączano do
opisu na łamach podręczników także i inne grupy ludności, które brały udział
w zasiedlaniu ziem pruskich, wśród nich byli Szwajcarzy, Szwabowie, Flandryjczycy, Frankowie, mieszkańcy Palatynatu i Dolnej Saksonii58. Wspólny
punkt odniesienia stanowiła narodowość niemiecka: „Do Prus Wschodnich
przybywali w czasach krzyżackich osadnicy z dolnych i środkowych Niemiec;
teraz pomagali również i osadnicy z okolic górnoniemieckich w budowaniu
sięgających najdalej na północny-wschód podwalin pod zwarty obszar zamieszkiwany przez ludność niemiecką”59. Osadnictwo to miało charakter ekskluzywny etnicznie, jak stwierdzili autorzy jednego z podręczników, oceniając postępowanie Fryderyka Wilhelma I: „Król jednakże zabronił Słowianom wstępu
do Prus Wschodnich; bo właśnie wszystko co obce budziło w nim dezaprobatę”60. Chociaż przy omawianiu wczesnonowożytnego osadnictwa w tym
regionie tylko w pojedynczych przypadkach uwzględniano jego daleko idące
skutki, to jednak narracja była w tym punkcie zgodna: „Początek jest raczej
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żmudny, jednak Salzburczycy dzielnie pomagają przy wzniesieniu bastionu
zwróconemu ku Wschodowi, a ich praca wreszcie przynosi owoce”61. Udana
integracja uznawana była za kwestię pokoleniową: „Salzburczycy raczej powoli
przyzwyczajali się do nowej ojczyzny, jednak już ich dzieci stały się porządnymi
Prusakami”62, bo przecież to ci „wdzięczni potomkowie” postawili ku czci „ojca
Litwy”, Fryderyka Wilhelma I posąg w Gumbinnen (pol. Gusiew) – głównej
siedzibie nowo zasiedlonego terenu63. Nasuwa się myśl, że w okresie nazistowskim motywowane dydaktycznie odniesienie do aktualnych wydarzeń wiązało
się z pomysłem utworzenia nowego niemieckiego obszaru zasiedlenia na
wschodzie Europy. Chętnie przytaczana była narracja o początkowych trudnościach, pokonanych dzięki pracowitości i wytrzymałości osadników wczesno
nowożytnej imigracji na ziemie pruskie.
W latach 50. obserwujemy, że podobnie jak to miało miejsce odnośnie
historii średniowiecznej, znów przedstawiano omawiane terytorium jako „obszar prawie wyludniony”64. To oczywiste, że taki opis osiągnął pewną siłę
sugestii w RFN zaledwie po upływie kilku lat po ucieczkach, wypędzeniach
i wysiedleniach. Poza tym utrzymywała się aż po lata 70. perspektywa pruskoprotestancka, postrzegająca w osiedleniu się salzburczyków zarówno przejaw
królewskiej opieki, jak i słuszne oraz skuteczne przedsięwzięcie, podyktowane
merkantylistyczną polityką osiedlania nowych osadników na terenach opustoszałych lub ubogich w ludność65. Przemiany w historiografii i w dydaktyce
historii objęły później i ten liczący sobie wiele dziesięcioleci wątek protestanckich salzburczyków.
Podręcznik Fragen an die Geschichte stosował w opisie przebiegu osadnictwa utrzymywaną w rzeczowym tonie perspektywę historii społecznej i gospodarczej, prezentując uczniom fragmenty źródeł dotyczących rozdawnictwa
ziemi i dodając jednocześnie pytania w rodzaju: „Na jaki odsetek zostanie
oprocentowany zainwestowany w imieniu króla kapitał?”66. Tu nie było już
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w żadnym wypadku mowy o aprobacie absolutystycznej polityki zasiedleń,
znikł również aspekt wyznaniowy, który dominował w dawniejszych prezentacjach o charakterze ideologicznym. Podręcznik Fragen an die Geschichte
zwracał przynajmniej uwagę na zagadnienie wczesnonowożytnych migracji na
Warmię oraz Prusy Książęce, podczas gdy inni autorzy zupełnie ignorowali ten
wątek. Swoisty renesans przeżył w ostatnich latach motyw przewodni tego
tematu, czyli tolerancja: „Hugenoci z Francji, protestanci z Salzburga i inni
uchodźcy religijni z południowo-wschodnich terenów niemieckich mogli w Prusach «osiągać zbawienie wedle własnego fasonu», jak mawiał król”67. W innym
podręczniku ten sam temat otrzymał nawet w śródtytule nagłówek „Prusy
– kraj imigracji”68. Wyraźnie tu widać, iż autorzy dążą do zapoznania demograficznie heterogennej społeczności uczniowskiej XXI w. z tematem wczesno
nowożytnych migracji, przedstawiając go w zabarwiony pozytywnie i pobudzający umysły sposób. Mimo to opis marszu salzburczyków znajduje swój oddźwięk jedynie w niemieckim narodowym „kanonie” edukacji, podczas gdy
podręczniki rosyjskie, polskie i litewskie nie brały i ciągle nie biorą tego
wydarzenia pod uwagę.
Ad. 3. Wędrówki w czasach dziewiętnastowiecznej industrializacji
Z kolei migracje „długiego” XIX wieku były powodem wieloletnich sporów
o ich interpretację pomiędzy Niemcami a ich sąsiadami. W starszych podręcznikach niemieckich wieszczono pod hasłem „Wyludnienie na wschodzie Niemiec”69 scenariusz katastrofy demograficznej: „Polacy przenikają Prusy
Wschodnie i Górny Śląsk. Mści się teraz, że w ciągu minionych dziesięcioleci
zaniedbano osadzić tam chłopów mało- i średniorolnych. Synowie niezamożnych wyrobników wywędrowali do miast na zachodzie. Brakuje siły roboczej.
Na czas żniw właściciel ziemski sprowadza niewymagającego polskiego parobka. Wiele takich rodzin robotniczych zostaje na stałe, ich wielodzietność
wypełnia opustoszały obszar narodu niemieckiego. Taki bieg wydarzeń budzi
grozę”70.
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Polskie, rosyjskie i litewskie podręczniki wybierały z kompleksowego biegu
wydarzeń migracyjnych w XIX w. inne aspekty, przewidując wzrost demograficzny w wyniku „germanizacji” po stronie niemieckiej i straty demograficzne w wyniku „wynarodowienia” po stronie polskiej i litewskiej. W Polsce
i Związku Radzieckim rzadko jednak odnoszono się w ramach tego dyskursu
w sposób jednoznaczny do ziem pruskich. Na uwagę zasługiwał podręcznik
radziecki z lat 50., który opisywał, jak dla niemieckich kolonistów „pustoszono
wsie polskie i wysiedlano polskich chłopów”, i który wyraźnie zaliczał Prusy
Wschodnie do dotkniętych tym procesem „ziem polskich”71.
Wśród polskich podręczników dopiero te nowsze, z lat 90. i po 2000 r.,
zwracają uwagę w tym kierunku: „Nasilona kolonizacja niemiecka na Warmii,
Mazurach i Pomorzu spowodowała wynarodowienie małych osad z ulegającą
germanizacji ludnością polską”72, oprócz tego „wszyscy Polacy nie posiadający
obywatelstwa pruskiego musieli opuścić wschodnie prowincje państwa”, w tym
prócz Prus Zachodnich i Śląska także Prusy Wschodnie73.
Natomiast w innym kierunku szło zainteresowanie litewskich autorów
podręczników. Zamieszkałe przez litewskojęzycznych protestantów północne
tereny ziem pruskich odgrywały w XIX w. jako Mała Litwa ważną rolę dla
litewskiego ruchu narodowego, ponieważ to tutaj, inaczej niż na Litwie pod
władzą rosyjską, oświata i publicystyka mogły się rozwijać stosunkowo swobodnie. Środki restrykcyjne, które w czasach Bismarcka jeszcze się zaostrzyły,
pociągnęły za sobą radykalne zmiany demograficzne. Nowsze podręczniki
litewskie zawierają mapki historyczne, na których odsetek etnicznej ludności
litewskiej w poszczególnych powiatach regionu jest na początku XIX w.
wyraźnie wyższy niż w XX w.74 Odpowiedź na pytanie, jak dalece przystosowanie się do prusko-niemieckiego środowiska lub emigracja, przede wszystkim do Ameryki Północnej, przyczyniły się do tego stanu, można znaleźć
w tekstach podręcznikowych jedynie sporadycznie75.
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Reasumując, wszystkie dotąd przedstawione podręczniki historii postrzegają wiek XIX z perspektywy etniczno-narodowej. Straty demograficzne lub
nawet demograficzne katastrofy groziły uznanym za własne grupom etnicznym. Wieloetniczność ziem pruskich wyczerpywała się zatem w sporach konfliktowych, do których ostatecznie przyczyniały się także działania biurokratyczne w kontekście polityki władzy.
Kilka nowszych podręczników proponuje jednak wyjaśnienie alternatywne,
bazujące na przekonaniach historii społecznej i historycznych badaniach nad
migracjami w XIX w.76, postrzeganym jako epoka gospodarczo-liberalna. Niemiecki podręcznik z lat 90. odnotowywał nie tylko „napięte stosunki pomiędzy
narodowościami” na pruskim Wschodzie: „Z drugiej strony między 1871
a 1914 r. prawie 500 000 Polaków znalazło w Zagłębiu Ruhry pracę i utrzymanie – górnicy z Górnego Śląska i rolnicy z Prus Wschodnich, Zachodnich
i Poznania”77. Podobnie wypowiada się polski podręcznik z 2003 r., odnotowując, że na przełomie wieku wielu żyjących na Warmii, Mazurach i Śląsku
Polaków wyemigrowało „za chlebem – do Nadrenii, Westfalii i Berlina”78. Oba
opisy zwracały uwagę na samodzielne działania podmiotów indywidualnych,
szukających poprawy szans życiowych i obierających poprzez ucieczkę ze
starego kraju w stronę nowego. Najdalej idzie tutaj niemiecki podręcznik
z 2000 r., który pod tytułem „Polacy w Zagłębiu Ruhry: potrzebni jako siła
robocza, niepożądani jako ludzie?” opisuje piłkarzy „polskiego pochodzenia”,
którzy przed II wojną światową i po niej przyczynili się do odbudowy świetności
klubu piłkarskiego FC Schalke 04 Gelsenkirchen: „Ernst Kuzorra pochodził
z wyemigrowanej z Mazur rodziny robotniczej. Urodził się w 1905 r. już
w Schalke, gdzie podobnie jak jego ojciec kształcił się w zawodzie górnika.
Początkowo ustawiano go w pozycji «stopera». Wkrótce stał się tak sławny, że
mógł grać na pozycji mniej niebezpiecznej i nie tak wyczerpującej. W końcu
mógł strzelać bramki. Stał się idolem. Jego pochodzenie było nieważne”79. Ta
ostatnia uwaga wskazuje na dydaktyczny cel, którym jest przekazywanie
uczniom impulsów pobudzających zrozumienie dla koegzystencji w ramach
społeczeństwa wieloetnicznego. W poleceniach dla uczniów jest to jeszcze
dokładniej wyjaśnione: „1. Na pewno są w waszej klasie koleżanki i koledzy,
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których rodzice nie urodzili się w Niemczech. Poproście waszych kolegów, by
opowiedzieli wam o doświadczeniach ich rodziców i dziadków w «obcych
Niemczech». [...] 2. Teraz porównajcie je z doświadczeniami polskich imigrantów. Czy zauważacie cechy wspólne tych doświadczeń? Czy przeszłość wcale się
nie kończy? Możemy wyciągnąć jakąś naukę dla teraźniejszości i przyszłości
o tym, jak w godny sposób obchodzić się z obcymi?”80.
Ad. 4. Przymusowe migracje pod koniec II wojny światowej
Nieporównywalnie większe wyzwanie dla tego rodzaju pytań stanowiły
migracje w „krótkim” XX wieku. „Ulice przepełnione są uciekinierami,
którzy śpieszą na Zachód chcąc ratować swoje życie”81 – tak oto opisuje się
wielką ucieczkę, lub szczegółowiej: „Droga kolejowa do Rzeszy jest już
zamknięta, statkami uciekają rząd i wielu mieszkańców do Szczecina. W nieskończoność ciągną się w prażącym sierpniowym upale mieszkańcy zbiegli
z już zajętych części prowincji do miasta, do otoczonego ochroną Sambii.
Wagon za wagonem, kobiety i starcy, dzieci ze strachem w oczach. Straszne
opowieści słyszy się o wyczynach pułków kozackich”82. Przytoczone fragmenty pochodzą z lat 30. XX w.; odwołują się do początkowej fazy I wojny
światowej, kiedy armia carska wkroczyła do Prus Wschodnich, gdzie została
pobita pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi. Prawdopodobnie
żaden z autorów podręcznika nie przypuszczał wtedy, że równo dziesięć lat
później konieczne będzie tu dramatyczne uaktualnienie. Na wyciągnięcie ręki
leżał wtedy, jako gotowy wzór narracji, opis okrutnych Rosjan i bojących się
o własne życie niemieckich ofiar, przede wszystkim kobiet, dzieci i starców.
Opis ten powtarza się więc w podręczniku niemieckim z wczesnych lat 50.:
„Rosjanie stali wkrótce w Prusach Wschodnich, na Śląsku i Pomorzu. Straszliwa groza zapanowała wśród ludności. Podczas mroźnej zimy uciekano
w długich kolumnach na zachód. Na wózkach ciągniętych przez konie i woły
leżała załadowana mała część ich dobytku. Na samym wierzchu siedziały
dzieci i starcy. Na ulicach były korki, a kolumny uchodźców często popadały
w sam środek walk w odwrocie”83. W rzadko ilustrowanych podręcznikach
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lat 50. musiało to oddziaływać na uczniów w sposób bardzo jednoznaczny, kiedy
teksty były uzupełniane dodatkowo fotografiami. Z reguły przedstawiano na
nich kolumny uchodźców z wozami zaprzężonymi w konie, z kobietami i dziećmi84. Brak było bliższych informacji dotyczących miejsca wydarzenia, konkretnych osób czy też autorów zdjęć. Za to podpisy pod fotografiami, formułowane po
części dość obrazowo, dawały szerokie pole do interpretacji: „Przepędzeni
z domu i zagrody, w kolumnach uchodźców, wygnani z ojczyzny w niewiadomą
przyszłość”85. Pod wpływem tak sugestywnie zarysowanej atmosfery zagłady
cała uwaga koncentrowała się wyłącznie na ludności niemieckiej.
Od lat 70. podręczniki starały się ująć temat na nowo, uwzględniając
aspekty: polityczny, pamięci kulturowej i narracji. W jednym z podręczników
zalicza się ucieczki, wypędzenia i wysiedlenia do „europejskich migracji ludności w latach 1939-1952”, do których należały także ewakuacje zarządzone przez
nazistów podczas wojny lotniczej, deportacje robotników przymusowych oraz
przesiedlenia niemieckich „grup narodowych” z krajów bałtyckich i z Europy
Południowej. Tekst podręcznikowy okazuje się w tym miejscu jedynie zwięzłym
wyliczeniem, „wciśniętym” między fragmenty źródłowe. Co do aspektu językowego, to wybrano taki, który byłby możliwie rzeczowy i neutralny. Dotyczy on
zarówno „deportacji lub wysiedlenia” Niemców, jak i „kierowania” uchodźców
z terenów wschodniej Polski na byłe tereny niemieckie86. Taki opis spełnia co
prawda kryterium naukowości poprzez trzeźwe spojrzenie na wydarzenia,
jednak nie jest on w stanie uwidocznić bezwzględności przymusowych migracji.
Można uznać za decyzję motywowaną politycznie, kiedy do tej prezentacji
dołączono fotografię, pokazującą już nie kolumny uchodźców z wozami ciągniętymi przez konie, ale „przybycie pociągu pasażerskiego do Berlina, 1946”87.
Wprawdzie widać, że pasażerowie nieśli ze sobą dużo bagażu, który trzeba było
po części ściągać z dachu pociągu, to jednak na pierwszy plan wysuwało się
w miarę uregulowane przesiedlenie – jako etap ruchu migracyjnego określonego na konferencji poczdamskiej, podczas gdy przedtem podręczniki niemieckie ilustrowały wyłącznie ucieczki i tzw. dzikie wypędzenia. Inne podręczniki
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z lat 70. kładły większy nacisk na związane z ucieczką, wypędzeniem i wysiedleniem „nieludzkie cierpienia”88 ludności niemieckiej, mimo to poświęcano
teraz także uwagę „przesunięciu granic Polski na Zachód” i podkreślano ten
temat za pomocą specjalnych prezentacji kartograficznych89.
Odtąd los Niemców i Polaków jest uwzględniany w podręcznikach niemieckich równocześnie jako powszechnie stosowany wątek tematyczny90. Mimo to
odnosi się wrażenie, że część autorów podręczników widziała w nim raczej
tylko obowiązek motywowany koncepcją polityki historycznej. Podręcznik dla
szkół średnich (Gymnasium) w Bawarii opisywał wprawdzie mgliście, jak
„podczas II wojny światowej miliony Polaków i Niemców w wyniku akcji
przesiedleńczych zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny”, jednak
prezentacja skupiała się następnie wyłącznie na losie ludności niemieckiej.
Podkreślano przy tym okrucieństwa ucieczki, wypędzenia i wysiedlenia oraz
podawano znane z dyskursu naukowego i publicystycznego relatywnie wygórowane liczby ofiar. Według tych danych „ojczyznę straciło około 18 milionów
Niemców”, a ponad „2 miliony zmarło w drodze na Zachód”91.
W aktualnych podręcznikach niemieckich przymusowe migracje stanowią
dotąd temat najszczegółowiej omawiany. Wśród przyczyn nadmienia się postrzeganą już w najnowszych badaniach tendencję do tworzenia państw jednolitych pod względem etnicznym92. W międzyczasie wyszczególnia się także
przymusowe migracje Polaków i innych grup ludnościowych: Białorusinów,
Ukraińców czy Litwinów. Jednocześnie w opisach kładzie się znów większy
akcent na los ludności niemieckiej, używając przy tym języka bardziej emocjonalnego93. Lata współczesne oznaczają pod względem ikonograficznym powrót kolumn uchodźców na wozach ciągniętych przez konie, kobiet i dzieci, tyle
że tym razem podpisy częściej zawierają dokładniejsze informacje co do miejsca
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wydarzenia94. W ten sposób etap ucieczek i tzw. dzikich wypędzeń znów staje
w centrum uwagi.
Do rozwoju tej tendencji w aktualnych podręcznikach niemieckich przyczyniły sie dwa czynniki, z których pierwszy o charakterze politycznym
i pamięci kulturowej kształtował się w ubiegłym dziesięcioleciu w wyniku
dużego zainteresowania opinii publicznej w Niemczech tematem ucieczek,
wypędzeń i wysiedleń oraz rozpętanej debaty wokół Niemców w roli ofiar95.
Drugi, o charakterze metodycznym, formował się przez obserwowany od równo
dwóch dekad w historiografii i dydaktyce historii zwrot ku tematyce życia
codziennego.
Uwzględnianie tak odmiennych podejść dyskursywnych, rozpatrywanie
w szerszym europejskim kontekście przymusowych migracji oraz postrzeganie
się w roli ofiary napotyka w praktyce, czyli podczas przekładania owych
informacji na potrzeby narracji podręcznikowych, na spore trudności. Niekiedy
w jednym i tym samym podręczniku umieszcza się teksty źródłowe i polecenia
dla uczniów mające za zadanie wspomagać wzajemne zrozumienie, np. „Polak
ze Lwowa (Polska Wschodnia) opowiada, jak w Gdańsku został mu przydzielony dom, w którym jeszcze przebywała jego niemiecka właścicielka”, albo:
„Wczuj się w położenie niemieckich i polskich wygnańców. Wyjaśnij ich reakcje
i uczucia przy wzajemnym spotkaniu”, ale odnosi sie je do tekstów podręcznikowych, które podkreślają „zemstę” i „nienawiść” jako główne przyczyny
ucieczek, wypędzeń i wysiedleń, a także podają wysokie liczby ofiar w odniesieniu do ludności niemieckiej96.
Mapki historyczne natomiast wykazują rosnące zróżnicowanie i precyzyjność. Jeszcze w latach 90. i na początku XXI w. mapy skupiały się na
prezentacji ucieczek, wypędzeń i wysiedleń ludności niemieckiej, symbolizowanych w formie strzałek z danymi liczbowymi, które wskazywały kierunek
z terenów wschodnich w stronę niemieckiej strefy okupowanej przez aliantów97. Inaczej wygląda sytuacja w najnowszych podręcznikach, gdzie mapki
uwzględniają również przymusowe migracje Polaków, Litwinów, Łotyszy i innych grup etnicznych, używając danych liczbowych i strzałek – te ostatnie
ujęte z różnych kierunków, np. z zachodu na wschód. W odniesieniu do
94
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M. Röger, Flucht, Vertreibung und Umsiedlung. Mediale Erinnerungen und Debatten in Deutschland und Polen seit 1989, Marburg 2011; P. Haslinger, Opferkonkurrenzen
und Opferkonjunkturen. Das Beispiel von „Flucht und Vertreibung: in Deutschland seit
1990, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht”, t. 62, 2011.
96
D. Burkard et al., op. cit., s. 246-247.
97
F. Hofmeier (red.), Wege durch..., t. 5, s. 11; D. Brückner, H. Focke (red.), Das
waren Zeiten 4. Das 20. Jahrhundert, Bamberg 2002, s. 149.

198

późnych lat 40. powstaje w ten sposób złożony i dynamiczny obraz Europy
Środkowej i Wschodniej, który już nie miał wiele wspólnego z kształtującą
przez wiele lat w Republice Federalnej Niemiec „żelazną kurtyną”.
Logiczną konsekwencją jest wobec tego próba innego rozpatrywania w szerszych kontekstach dydaktycznych tematu ucieczek, wypędzeń i wysiedleń. Za
najnowszy przykład służy podręcznik bawarski, proponujący jako „interdyscyplinarny projekt edukacyjny” różne historyczne procesy migracyjne, wśród
których wymienieni zostali w jednym rzędzie „wypędzeni z ojczyzny”, „uchodźcy” obok „wielokulturowości”, „integracji”, „asymiliacji”, „mniejszości”
i „kraju imigracji”98. Projekt ten ma na celu przede wszystkim pobudzenie
wzajemnego zrozumienia przy jednoczesnym uwzględnieniu odmiennych warunków i okoliczności historycznych.
Podręczniki czasów PRL i ZSRR milczały na temat ucieczek, wypędzeń
i wysiedleń. Przytaczane fragmenty deklaracji poczdamskiej ograniczały się do
przedstawienia polityki aliantów wobec Niemiec oraz zmian państwowych
i terytorialnych. Tak więc ziemie pruskie zaliczone zostały w swej południowej
części razem z Warmią i Mazurami do Ziem Odzyskanych Polski, a w swojej
części północnej określone jako obwód kaliningradzki – tu jednak bez uwzględnienia losu skupionej tam ludności, ani żyjących tutaj do 1945 r. Niemców, ani
też nowych osadników przybyłych po 1945 r.
W latach 90. temat ucieczek, wypędzeń i wysiedleń pojawia się w polskich
podręcznikach jakby z niczego, stając się z dnia na dzień jednym z najczęściej
opracowywanych tematów historii współczesnej. Propozycje interpretacji i narracje bardzo różnią się między sobą. Część podręczników w dalszym ciągu
przypisuje deklaracji poczdamskiej główne uprawnienia decyzyjne. Według
nich „na mocy decyzji Wielkiej Trójki” ludność niemiecka została wysiedlona
na zachód99. Ta normatywnie legitymistyczna perspektywa koncentruje się
wokół prawa międzynarodowego i międzynarodowej polityki tamtych czasów,
ale pomija okres przed uchwaleniem deklaracji poczdamskiej i, przede wszystkim, kontrowersyjność praktycznej realizacji, czyli akurat te dziedziny, które
od lat 90. stanowiły w historiografii i publicystyce międzynarodowej przedmiot
intensywnych debat.
98
F. Hofmeier (red.), Forum Geschichte, t. 5: Von den 1960er Jahren bis zur
Gegenwart, Berlin 2008, s. 113.
99
R. Tusiewicz, Historia 4. Polska współczesna 1944-1989. Podręcznik dla klasy IV
liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1993, s. 45. W ten sposób także: idem, Historia 3.
Podręcznik dla klasy III gimnazjum. XX wiek, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 108;
A. Pankowicz, Historia 4. Polska i świat współczesny. Podręcznik dla szkół średnich dla
klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego,
Warszawa 1990, s. 172, 180; K. Starczewska et al., Świat współczesny. Od wybuchu II
wojny światowej, Klasa III, t. 2, wyd. 5, Warszawa 2007, s. 63.

199

Dlatego znacząca większość autorów polskich podręczników nie ograniczała się jedynie do wymienienia deklaracji poczdamskiej. Większą uwagę zwracano na ucieczki i ewakuacje jako pierwszy etap ruchu migracyjnego, który pod
względem liczbowym wydawał się stanowić jego najważniejszą fazę, i to tym
bardziej, skoro była w nim mowa o 4 mln Niemców wypędzonych lub ewakuowanych z nowo powstałej Polski w granicach z 1945 r., podczas gdy zgodnie
z uchwałami deklaracji poczdamskiej z lat 1945-1946 wywędrowało już tylko
2,5 mln Niemców100. Rozważając przyczyny wielkiej ucieczki, nie wymienia się
organów władzy nazistowskiej, które poprzez politykę haseł bojowych i opóźnione ewakuacje były w dużej mierze współodpowiedzialne za chaotyczne
i bolesne okoliczności ucieczek. U większości autorów uwaga skupia się raczej
na roli Armii Czerwonej101. Najbardziej drastyczny opis zawiera jeden z najnowszych analizowanych podręczników: „Wojska sowieckie, wkraczając na
ziemie niemieckie, dopuszczały się masowych mordów i gwałtów na ludności
cywilnej, całkowicie zniszczyły część ośrodków miejskich (np. Gdańsk, Wrocław, Berlin, Królewiec). Przerażeni Niemcy w popłochu uciekali na zachód”102.
Demokratyczną Polskę cechowało po 1989 r. pod względem historycznokulturowym jednak nie tylko podkreślanie imperialnego, brutalnego wpływu
ZSRR, ale i krytyczne rozważanie myśli i działań własnego społeczeństwa.
Rozpatrując etap pierwszych, tzw. dzikich wypędzeń podczas wiosny 1945 r.
oraz akcji wysiedlenia w wyniku deklaracji poczdamskiej można zauważyć, że
szczególnie autorzy nowszych podręczników wydanych po 2000 r. coraz częściej są gotowi przypominać o szykanach, sankcjach i wykroczeniach wobec
ludności niemieckiej: „Wywóz odbywał się zwykle w fatalnych warunkach
transportowych, a ludność, której jeszcze nie wywieziono, stawała się obiektem
ataków ze strony Polaków i władz lokalnych (w tym Milicji Obywatelskiej)”103.
100
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Uwagi względem działalności niemieckich ugrupowań w podziemiu, takich jak
Werwolf, które dawałyby uprawnienie do wypędzeń i wysiedleń, występują
w nowszych podręcznikach polskich jedynie sporadycznie104.
Za główny temat wielu nowszych polskich opisów ucieczek, wypędzeń
i wysiedleń należy uznać właściwie nie rewanż za cierpienie doświadczone
podczas II wojny światowej, ale raczej tworzenie homogeniczności etnicznonarodowej. Takie wyjaśnienie jest dla polskich uczniów z tego względu przekonujące, że ucieczki, wypędzenia i wysiedlenia pokazywane są już nie tylko jako
sprawa niemiecko-rosyjska czy niemiecko-polska, ale pozostają w nierozerwalnym związku z przymusowymi migracjami ludności polskiej, ukraińskiej,
białoruskiej i litewskiej z byłych terenów wschodnich Polski oraz obszaru
Związku Radzieckiego. Dopiero po przełomie politycznym temat ten mógł stać
się przedmiotem szerszej debaty publicznej. Pod nagłówkiem „Gdzie jest
ojczyzna?” znalazło się następujące wyjaśnienie: „Miliony Polaków zostały
zmuszone do porzucenia swoich rodzinnych domów i ojczystej ziemi na Kresach Wschodnich i osiedlenia się na ziemiach zachodnich (niekiedy proces ten
nazywa się myląco «repatriacja» – powrotem do ojczyzny)”105, a w innym
miejscu czytamy, że na Ziemiach Odzyskanych „powstały społeczności złożone
z ludzi wykorzenionych ze swych dawnych małych ojczyzn”106. Inny podręcznik opisuje doświadczenia związane z nowymi zasiedleniami w sposób, w jaki
mogły one krążyć przez długi czas tylko w rodzinnym gronie: „Trzeba było
dziesiątków lat, aby wśród ludzi przenoszonych na nowe ziemie stopniowo
przezwyciężać nastrój niepewności i wykorzenienia”107. Nowsze podręczniki
polskie często wykazują zrozumienie dla losu niemieckich uchodźców, wygnańców i wysiedleńców. Wątek straty ojczyzny łączy polskie podręczniki z niemieckimi. Takie paralele nie są jednak na razie ani w tekście, ani w poleceniach dla
uczniów formułowane jednoznacznie.
W akcji ponownych zasiedleń brali udział nie tylko uchodźcy „zza Buga”.
Podręczniki podają także informacje o innych grupach ludnościowych: roz-

w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym, Kraków 2004, s. 242. Podobnie:
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Historia III. Podręcznik, Gdańsk 2000, s. 170; L. Chmiel, B. Jagiełło, A. Syta, Historia.
Klasa 3 gimnazjum. Podręcznik, Warszawa 2002, s. 261; M. Gładysz, op. cit., s. 79.
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brojonych żołnierzach, powracających z Rzeszy Niemieckiej robotnikach przymusowych lub mieszkańcach przeludnionych obszarów centralnej Polski, którzy w nadziei na lepsze warunki życia przenieśli się po wojnie na Ziemie
Odzyskane108. Na Warmii i Mazurach osobną grupę tworzyli Ukraińcy i Łemkowie, przymusowo wysiedleni z Podkarpacia w 1947 r. w wyniku akcji
„Wisła”109.
Dołączone do tekstów podręcznikowych ilustracje obrazują szerokie spektrum poglądów strony polskiej na temat ucieczek, wypędzeń i wysiedleń. Po
tym, jak przez długi czas zawierały one jedynie zdjęcie przedstawiające „Wielką
Trójkę” podczas konferencji poczdamskiej, w wielu krajach Europy dawno już
wpisaną do „kanonu” obrazującego jej najnowszą historię, podręczniki polskie
pokazują teraz również fotografie z samego przebiegu migracji, choć, podobnie
jak to ma miejsce w niemieckich podręcznikach, bez dokładniejszego lokalizowania wydarzeń. Ich wybór jest nader interesujący. Jedno ze zdjęć przedstawia
„wysiedlenie ludności niemieckiej”, mimo dużej ilości bagaży, jako przebiegający bez zakłóceń konwój: postacie przedstawione są w miejskiej scenerii, pieszo,
w drodze prawdopodobnie do najbliższego dworca. Spacerowicze i rowerzyści
jakby mimochodem przyglądają się temu pochodowi. Ujęcie to ogólnie daje
wyobrażenie o mniej więcej uporządkowanym, akceptowanym przesiedleniu,
obywającym się bez wojskowego nadzoru czy też brutalnych wykroczeń nowych osadników110. Na innym zdjęciu widać konwój z wozem ciągniętym przez
konie, przedstawiającym tym razem jednak grupy polskich osadników, podążających w kierunku, jak wynika z podpisu, byłych niemieckich terenów111. Jak
w przypadku niemieckich podręczników, pokazuje to, w jak małym stopniu
podobne fotografie mówią „same z siebie”, co zwłaszcza wobec złożonych
dziejów ruchu migracyjnego w Europie Środkowej i Wschodniej późnych lat 40.
dopuszczałoby wiele różnych interpretacji co do okoliczności ich powstawania.
Wreszcie trzeci podręcznik załącza do tekstu zdjęcia nagrobków, noszących po
części niemieckie inskrypcje „na coraz bardziej zaniedbanych cmentarzach”112.
Autorzy abstrahują tutaj od bezpośredniej sytuacji migracyjnej, poruszając
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w zamian temat nieustających trudności społeczeństwa polskiego w obchodzeniu się z tym rozdziałem jego historii.
Natomiast jeśli chodzi o kartograficzne ujęcie ucieczek, wypędzeń i wysiedleń, podręczniki polskie kładą większy nacisk na ich europejski wymiar.
Pojedyncze podręczniki zawierają wprawdzie mapki historyczne, pokazujące
wyłącznie los polskich migrantów podczas II wojny światowej i po niej113, lecz
większość uwzględnia Niemców, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i inne
grupy ludności oraz wizualizuje ich trasę za pomocą strzałek i danych o roku
wydarzenia114. Na jednej z mapek ramy czasowe są ujęte w taki sposób, że
przymusowe migracje zbiegają się na niej z działalnością podziemia antykomunistycznego i wydarzeń z lat 1956 i 1968, tworząc w ten sposób scenariusz dla kryzysu pierwszego „ćwierćwiecza Polski Ludowej”115.
Poszczególne dotknięte przymusowymi migracjami grupy ludności zostały
wprawdzie należycie uwzględnione w tekstach, na ilustracjach i na mapach, ale
również i polskim podręcznikom nie udało się w ten sposób oddać ogólnej
sytuacji cechującego się silnymi wzajemnymi powiązaniami społeczeństwa
Europy Środkowej i Wschodniej okresu powojennego. Podobnie też nie pogłębiono problematyki kształtowania się nowych tożsamości, powołujących się
na wspólny los w kontekście migracji lub na wspólne środowisko regionalne.
Jedyny wyjątek stanowi w odniesieniu do ziem pruskich tzw. autochtoniczna ludność mazurska. Nowsze polskie podręczniki osądzają skierowane przeciwko autochtonom interwencje państwa po II wojnie światowej wyjątkowo
surowo. Do nich należała w szczególności „weryfikacja” narodowościowa,
mająca na celu ustalenie przynależności etniczno-narodowej, a którą z dzisiejszej perspektywy ocenia się jako przedsięwzięcie samowolne i represyjne.
Pociągnęły one za sobą nowe decyzje odnośnie do migracji: „Nic dziwnego, że
wyjeżdżali z Polski nie tylko Niemcy, ale także Ślązacy, Kaszubi i Mazurzy,
którzy czuli się szykanowani i upokorzeni tym procederem”116.
Co do tożsamości i przynależności mazurskiej zdania są do dziś, niekiedy
nawet na łamach tego samego podręcznika, podzielone. Niehistoryczne podejście stosują autorzy podręczników, kiedy przy temacie wyjazdów za granicę
w latach 1951-1989 zaliczają Mazurów do 1,1 mln Niemców117, lub kiedy
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zakładają istnienie samodzielnej i wobec Niemców wyraźnie odróżnialnej
grupy ludności oraz stwierdzają np. wyjazd „prawie 600 tys. osób, głównie do
RFN (Niemcy lub ludność autochtoniczna Mazur i Śląska) i Izraela”118. Z kolei
z konstruktywistycznym podejściem mamy do czynienia, jeśli jest mowa
o osobach „uważających się za Niemców (Ślązacy, Mazurzy)”119 lub o autochtonach traktowanych „przez tworzoną administrację i napływających osadników na równi z Niemcami”120. Oczywiste wydaje się tutaj, iż tożsamość
i przynależność nie są określonymi na stałe wielkościami, lecz że podlegają
wewnętrznej i zewnętrznej dynamice. Ich dynamiczny charakter nie ustaje
z chwilą decyzji wyemigrowania do RFN, lecz trwa w dalszym ciągu: „Niechętny stosunek władz PRL do autochtonów na Warmii i Mazurach, skutkował
wyjazdami do RFN, gdzie byli traktowani gorzej, bo jako... Polacy”121. Zagadnienie ucieczek, wypędzeń i wysiedleń nie kończy się zatem pod względem
chronologicznym w latach 40. lub na początku lat 50., ale zachowuje w wielu
polskich podręcznikach swoją aktualność po dzień dzisiejszy.
Na Litwie przymusowe migracje XX stulecia stały się tematem publicznej
debaty, podobnie jak w Polsce, dopiero w ostatnich latach. Podczas gdy
w latach 90. za najpilniejsze uważano rozliczenie się z tematem gwałtownej
sowietyzacji Litwy i towarzyszącym jej deportacjom wielu faktycznych lub
domniemanych przeciwników nowego reżimu w odlegle tereny Związku Radzieckiego oraz wymazanie tej „białej plamy” z podręczników122, w latach
współczesnych kierowano uwagę również w stronę Zachodu. Jeden z najnowszych litewskich podręczników proponuje najobszerniejsze w skali międzynarodowej opracowanie kwestii wypędzeń z ziem pruskich. Na mapce historycznej zaznaczono za pomocą strzałek i danych liczbowych ruchy migracyjne
Niemców, Polaków, Bałtów, Ukraińców, a także mieszkańców południowej
Europy. Z nich wynika, że około 2,5 mln ludzi opuściło w późnych latach 40.
byłe terytorium Prus Wschodnich, a 250 tys. ludzi Okręg Kłajpedy123. Ten sam
podręcznik zawiera jeszcze inną mapkę historyczną, która pokazuje ziemie
pruskie w latach 1944/1945. Dane liczbowe w postaci 2 mln uchodźców są nieco
niższe, co jednak daje się wytłumaczyć krótszym zakresem czasowym analizy124. Informacje strony litewskiej są ogólnie rzecz biorąc porównywalne
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z danymi w niemieckich podręcznikach (1,96 do 2 mln uchodźców z Prus
Wschodnich). Na uwagę zasługuje fakt, iż autorzy litewskich podręczników
przedstawiają nie tylko kierunek na Zachód, ale także okoliczności towarzyszące – na mapie zaznaczone zostały data i miejsce zatopienia trzech okrętów:
„Wilhelma Gustloffa”, „Goyi” i „Steubena”. Z legendy pod mapką wynika, że
radzieckie okręty podwodne torpedowały te trzy statki, a liczba ofiar śmiertelnych wynosiła około 20 tys. ludzi125. Dodatkowo tekst uzupełnia ilustracja
pokazująca spotkanie niemieckojęzycznych byłych mieszkańców Okręgu Kłajpedy z ich litewskimi sąsiadami z 2006 r., przez co cała prezentacja nabiera
aktualnego wymiaru126. Nader widoczne jest ustosunkowanie się autorów
podręcznika do tematu w myśl koncepcji polityki historycznej, które ujawnia
się w gotowości do pojednania z Niemcami przy jednoczesnej niezmiennej
krytyce historycznej roli Związku Radzieckiego.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku podręczników rosyjskich, które
traktują temat ucieczek, wypędzeń i wysiedleń najwyraźniej jako zamknięty
epizod historyczny. Autor podręcznika z 1990 r. stwierdził: „Mieszkająca na
stałe na ziemiach włączonych ludność została w krótkim czasie wywieziona
do jej państw. Nowe terytoria zostały zasiedlone w wyniku przebiegającej
planowo rekrutacji przez ludność radziecką”127. W ten sposób pod koniec
rządów radzieckich zagadnienie przymusowych migracji z końca II wojny
światowej zostało poruszone po raz pierwszy. Nawet w dzisiejszych rosyjskich
podręcznikach tego rodzaju cytaty znajdują się w nader rzadko, jeśli w ogóle.
Daje się tu zauważyć raczej nie tabuizacja, ale bardziej brak zainteresowania
wydarzeniami na środkowoeuropejskim przedpolu radzieckiego zakresu władzy. Los „innych”, mierzony rozległymi przemieszczeniami ludności w wyniku stalinowskiej polityki mniejszości oraz stratami ludności Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej, wydawał się nieporównywalnie mały
i nieistotny.
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3.6. Osobistości ziem pruskich na przestrzeni wieków.
Kanon postaci
Celem tego rozdziału jest ukazanie postaci związanych z ziemiami pruskimi
na przestrzeni wieków zarówno w historiografii, jak i podręcznikach szkolnych. Dla egzemplifikacji wybrano postać Mikołaja Kopernika, którego przedstawiono w opisie i ikonografii podręczników czterech analizowanych krajów
na przestrzeni całego XX i w początkach XXI w.

Osobistości ziem pruskich w historiografii
Badania biograficzne nad postaciami żyjącymi i działającymi na terenie
Warmii i Mazur (szerzej całych ziem pruskich) ulegały różnym modyfikacjom
i naciskom na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Biorąc pod uwagę, że
znaczna część dawnych Prus Wschodnich przypadła Polsce, swą analizę historiograficzną opieram głównie o literaturę polską. W pierwszych latach
powojennych zwracano główną uwagę na życiorysy działaczy mazurskich1,
których nazywano także bojownikami o polskość2. Opisywano pionierów3, ludzi
zasłużonych4, przywódców ruchu ludowego5. Dużą grupę stanowią leksykony
opisujące życiorysy pisarzy, krytyków literackich czy badaczy folkloru6. Natomiast sporadycznie opisywano pracowników naukowych lub studentów7, a tak-
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że stan duchowny8. Duże znaczenie dla biografistyki okresu 1945-1989 mają
biografie zbiorowe. Niewątpliwie największym kompendium życiorysów są
prace Tadeusza Orackiego, który badał je przez kilkadziesiąt lat swojego życia9.
Część biografii związanych z ziemiami pruskimi znajduje się w słownikach
i leksykonach poświęconych Pomorzu10.
Ciekawie przedstawia się analiza liczby publikacji zwartych poświęconych
konkretnej osobie11. Zdecydowanie najwięcej książek poświęcono Mikołajowi
Kopernikowi: kilkadziesiąt pozycji zwartych i kilka bibliografii zbierających
całość dorobku poświęconego tej postaci. Było to niewątpliwie związane z 500.
rocznicą urodzin w 1973 r., przed którą organizowano wiele uroczystości,
wystaw, a także masowo wydawano książki i albumy. Na drugim miejscu
uplasowali się Wojciech Kętrzyński oraz Ignacy Krasicki, na temat których
wydano po siedem książek. Feliks Nowowiejski został upamiętniony przez
napisanie czterech publikacji zwartych, podobnie jak Konstanty Ildefons Gałczyński. Biskup warmiński Stanisław Hozjusz doczekał się publikacji swojej
korespondencji w trzech pokaźnych tomach; również o Janie Karolu Sembrzyckim napisano trzy książki. Po dwie znaczne publikacje napisano o Johannie
Gottfriedzie Herderze, Michale Kajce, Marcinie Kromerze, Michale Lengowskim, Krzysztofie Celestynie Mrongowiuszu, Andrzeju Samulowskim.
Po przełomie ustrojowym w 1989 r. powoli zaczęto interesować się też
innymi osobami. Analiza publikacji za ostatnie 20 lat (tj. 1990-2009), pokazuje,
co zmieniło się w podejściu do ważnych i mniej ważnych postaci z regionu12. Na

8

M. Zientara-Malewska, Księża ziemi warmińskiej, Warszawa 1972.
T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla: od połowy XV w. do 1945
roku, Warszawa 1963; idem, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX
i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983; idem, Słownik biograficzny Warmii, Prus
Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 1, Olsztyn 1984;
t. 2, Olsztyn 1988.
10
Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Wrocław-Gdańsk 1981;
Ludzie Pomorza lat 1920-1939. Szkice biograficzne, Wrocław-Gdańsk 1977; Wybitni
ludzie dawnego Torunia, red. M. Biskup, Toruń 1982; Wybitni Pomorzanie XVIII wieku.
Szkice biograficzne, Wrocław-Gdańsk 1983; Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego
XVII wieku. Szkice biograficzne, Wrocław-Gdańsk 1982; Zasłużeni ludzie Pomorza
Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego, Wrocław-Gdańsk 1979; Zasłużeni ludzie
Pomorza XVI wieku, Wrocław-Gdańsk 1977; Zasłużeni Pomorzanie w latach II wojny
światowej, Wrocław-Gdańsk 1984.
11
Wnioski na podstawie analizy kilku tomów bibliografii Warmii i Mazur wydawanych co roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
12
Analizę przeprowadzono na podstawie: I. Lewandowska, A. Romulewicz, Historia
kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn
2010. Bazą źródłową były publikacje zwarte, artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach, z pominięciem recenzji oraz tekstów prasowych. W dalszych przypisach przywoły9
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początku warto odnotować leksykony i słowniki omawiające postaci różnych
profesji, jak np. Słownik biograficzny Ziemi Lubawskiej 1244-2000 w dwóch
tomach13, Bohdana Łukaszewicza Życiorysy 1945-195614, kilka pozycji Jana
Chłosty i Jana Segieta dotyczących patronów olsztyńskich ulic czy zasłużonych
olsztynian15. Ponadto odrębne prace poświęcono twórcom kultury niemieckiej
z Prus Wschodnich16, zasłużonym działaczom PTTK z Warmii i Mazur17,
Kresowiakom18.
Zdecydowanie najwięcej publikacji powstało o duchownych, szczególnie
katolickich. Z prac zwartych należy wymienić Poczet biskupów warmińskich
z 1994 r.19, wydany następnie w zmienionej formie i nowej szacie graficznej
w 2008 r.20; Poczet wielkich mistrzów krzyżackich – dwa wydania z 1997
i 2003 r.21; Słownik biograficzny kapituły warmińskiej22, Leksykon zakonnic
polskich epoki przedrozbiorowej, gdzie w tomie pierwszym pt. Polska Zachodnia i Północna omówiono postaci związane z Prusami Królewskimi i Warmią23,
oraz dwie pozycje poświęcone księżom – męczennikom24. Szczególną uwagę
należy zwrócić na kilka tomów pracy ks. prof. Andrzeja Kopiczki, w których
przedstawił „Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821” wraz z dodatkowo ujętym słownikiem oraz Duchowieństwo katolickie
wane są głównie publikacje zwarte i bibliografie stanowiące efekt długotrwałych zainteresowań daną postacią.
13
J. Szews, Słownik biograficzny Ziemi Lubawskiej 1244-2000, t. 1, Lubawa-Toruń
2000; t. 2, Lubawa 2005.
14
B. Łukaszewicz, Życiorysy 1945-1956, Olsztyn 2008.
15
J. Chłosta, Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku, Olsztyn 1996; idem,
Ludzie godni pamięci. Warmińsko-mazurscy patroni olsztyńskich ulic, Olsztyn 1997;
idem, Ludzie Olsztyna, Olsztyn 2003; Zbiorowy portret Olsztynian na przełomie XIX
i XX w., [w:] Historia miasta Olsztyna, Ostródy i Nidzicy. Historia lokalna na przykładach wybranych powiatów, miast i gmin, Olsztyn 2004, s. 89-100; J. Segiet, Portrety
olsztyńskie, Olsztyn 2005; idem, Portretów olsztyńskich ciąg dalszy, Olsztyn 2006.
16
J. Chłosta, Więksi i najwięksi. Twórcy kultury niemieckiej z Prus Wschodnich,
Olsztyn 1999.
17
S.M. Gębski, Sylwetki zasłużonych działaczy PTTK Warmii i Mazur, Sopot 2003.
18
M. Teodorowicz, Odyseja kresowa, Olsztyn 2001.
19
S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki, Poczet biskupów warmińskich,
Olsztyn 1994.
20
Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.
21
P. Pizuński, Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, Gdańsk 1997, wyd. 2: Skarszewy 2003.
22
Słownik biograficzny kapituły warmińskiej oprac. T. Borawska, A. Kopiczko,
M. Borzyszkowski, J. Wojtkowski, Olsztyn 1996.
23
M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska
Zachodnia i Północna, Warszawa 2004.
24
J. Chłosta, Księża trudnych czasów. Biografie 30 warmińskich duchownych, Olsztyn 1997; Męczennicy Kościoła warmińskiego XX wieku, red. J. Guzowski, Olsztyn 2004.
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diecezji warmińskiej w latach 1821-1945. Studium prozopograficzne i w kolejnym tomie słownik25.
Kilkunastu biskupom warmińskim poświęcono odrębne studia i materiały.
Byli to (w kolejności albabetycznej): Andrzej Batory, Jan Dantyszek, Adam
Stanisław Grabowski, Stanisław Hozjusz, Maksymilian Kaller, Ignacy Krasicki, Marcin Kromer, Jan Władysław Obłąk, Edmund Piszcz, Michał Radziejowski, Andrzej Thiel, Tomasz Wilczyński, Jan Stefan Wydżga i Andrzej Chryzostom Załuski. Spośród katolickich duchownych niższego szczebla opisywano
Walentego Barczewskiego, Teodora Benscha, Jana Hanowskiego, Tymoteusza
Kriegera, Kazimierza Benedykta Leżeńskiego, Wojciecha Nowowiejskiego, Stanisława Reszkę, Tomasza Ujejskiego, Jana Zachariasza Szolca, Wojciecha
Zinsa i kilku innych. Napisano także artykuły o kardynale Stefanie Wyszyńskim oraz Janie Pawle II. Drugą grupą najczęściej opisywanych duchownych
byli pastorzy ewangeliccy, a wśród nich: Edmund Friszke, Gustaw Gizewiusz,
Marcin Gregor, Janusz Jagucki, Ewald Lodwich, Hieronim Malecki, Krzysztof
Celestyn Mrongowiusz, Jerzy Otello, Herman Pełka, Michał Pogorzelski,
Otton Wittenberg. Po jednym tekście poświęcono duchownemu greckokatolickiemu Włodzimierzowi Boziukowi i duchowemu przywódcy staroobrzędowców
Pawłowi Pruskiemu. Do grupy związanej ze sferą duchową zaliczyć można
osoby uznane za święte lub błogosławione, którym poświęcono odrębne prace.
Są to św. Brunon z Kwerfurtu26, św. Wojciech i św. Chrystian – apostoł Prusów,
a także Regina Protmann – założycielka klasztoru katarzynek27 oraz Barbara
Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu28.
Drugą najczęściej opisywaną profesją byli historycy działający na ziemiach
pruskich na przestrzeni wieków lub badający ten region. Spośród ponad 40
publikacji wymienić należy badaczy żyjących i tworzących w XVI-XIX w.,
takich jak: Ludwik Baczko, Łukasz David, Ferdynand Gregorovius, Krzysztof
Hartknoch, Franciszek Hipler. Ważne miejsce zajęli też historycy czasów
25

A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821,
cz. 1, Olsztyn 2000; idem, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2000; idem, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 1: Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004; idem, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 2: Słownik, Olsztyn
2003.
26
Z. Mazur, Giżycko. Św. Brunon wpisany w historię miasta, wyd. 2, Giżycko 2001;
Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, red.
A. Kopiczko, Olsztyn 2009.
27
Bł. Regina Protman (1552-1613). Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy
i Męczennicy. Bibliografia (1583-2008), zebrała i oprac. T.P. Podgórska, BraniewoOlsztyn 2008.
28
B. Tomczyk, S. Ryłko, Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulowska,
wizjonerka z Gietrzwałdu i inne osoby obdarzone łaską objawień, Kraków 1999.
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powojennych, wśród których wymieńmy nazwiska znanych profesorów: Jerzego Antoniewicza, Wiesława Bieńkowskiego, Mariana Borzyszkowskiego, Władysława Chojnackiego, Karola Estreichera, Tadeusza Filipkowskiego, Karola
Górskiego, Stanisława Herbsta, Janusza Jasińskiego, Bohdana Koziełło-Poklewskiego, Jerzego Kruppé, Antoniego Łukaszewskiego, Zenona Huberta
Nowaka, Wacława Odyńca, Tadeusza Orackiego, Władysława Piwowarskiego,
Jana Powierskiego, Alojzego Szorca, Małgorzatę Szostakowską, Stanisława
Szostakowskiego, Andrzeja Wojtkowskiego, Wojciecha Wrzesińskiego, Henryka Zinsa.
Opisywani byli także inni pracownicy naukowi, nauczyciele historii oraz
muzealnicy i działacze kultury o wykształceniu historycznym: Janusz Benedykt Borowy, Zbigniew Fras, Celina Grabowska, Tadeusz Grygier, Halina
Maria Keferstein, Wojciech Kętrzyński, Tadeusz Młodkowski, Władysław
Ogrodziński, Henryk Skok, Zdzisław Taźbierski, Max Toeppen, Andrzej Wakar, Kamila Wróblewska. Inni działacze kultury i muzealnicy opisywani
w historiografii to m.in. Władysław Gębik, Anna Kunzendorf-Samulowska,
Zofia Licharewa, Jan Lubomirski, Karol Małłek, Wacław Radziwinowicz,
Zbigniew Rewski, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Maria Teresa Then-Mączkowska, Maria Wielgus-Wysocka, Anna Witczak-Kufel.
Ważne miejsce w biografistyce zajmowali uczeni związani z tymi ziemiami:
wybitny astronom Mikołaj Kopernik, laureat nagrody Nobla Emil Behring,
przyrodnik Jerzy Andrzej Helwing29, slawista Albert Bartoszewicz, językoznawca Kazimierz Nitsch, kartograf Józef Naronowicz-Naroński, etnograf
Oskar Kolberg, filozofowie Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder. Najwięcej publikacji poświęcono grupie badaczy prahistorii i archeologom. Duże
zasługi w tym zakresie ma Mirosław Janusz Hoffman. Przedstawiono zatem
biografie Adalberta Bezzenbergera, Theodora Josefa Blella, Hugo Conwentza,
Carla Engela, Johannesa Wilhelma Heydecka, Andrzeja Nadolskiego, Łucji
Okulicz-Kozaryn, Feliksa Ernsta Peisera, Johanna Riedla, Otto Tischlera,
Hansa Tiski. W dziedzinie historii sztuki na biografie zasłużyli przedwojenni
architekci i konserwatorzy, w tym John von Collas, Bodo Ebhardt, August
Feddersen, Kurt Frick, Fritz Heitmann, Erich Mendelsohn, Ferdynand Quast.
Znaczną liczbę publikacji poświęcono literatom, pisarzom i poetom regionalnym. Opisywano nie tylko pisarzy polskich, ale sięgano także do literatury
niemieckiej związanej przed II wojną światową z Prusami Wschodnimi30.
29

K. Jarosz, J.M. Łapo, Rzecz o imć Helwingu, Węgorzewo 2002.
J. Chłosta, Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy,
Olsztyn 1993; idem, Pisarze niemieckojęzyczni, którzy po 1945 roku opuścili Prusy
Wschodnie, [w:] Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje, red. Z. Fras, A. Staniszewski, Olsztyn 1955, s. 249-266.
30
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Osobny leksykon poświęcono olsztyńskim literatom31. Wśród polskich pisarzy
i poetów wymienić należy m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana
Jenczio, Michała Kajkę, Erwina Kruka32, Michała Lengowskiego, Zbigniewa
Morsztyna, Stanisława Murzynowskiego, Igora Newerlego, Klemensa Oleksika, Agnieszkę Osiecką, Stanisława Piechockiego, Andrzeja Samulowskiego,
Tadeusza Swata, Alojzego Śliwę, Leonarda Turkowskiego, Marię ZientaręMalewską. Wśród niemieckich zaś: Johannesa Bobrowskiego, Arno Holza,
Fritza i Richarda Skowronnków, Arno Surmińskiego, Ernsta Wiecherta.
Dwie odrębne monografie i kilkanaście artykułów dotyczyło pedagogów
i nauczycieli związanych z Warmią i Mazurami, którzy często angażowali się
także w działalność narodową i byli poetami. Monografię i leksykon nauczycieli
polskich w Niemczech w okresie międzywojennym napisał Tadeusz Filipkowski33, inne teksty dotyczyły takich nauczycieli, jak Józef Biedrawa, Otylia
Grotowa34, Paweł Jasiek, Ryszard Knosała i jego żona Władysława35, Edward
Koszade, Jan Lieder, Alojzy Lipiński, Jerzy Niemczyk, Franciszek Sikora,
Paweł Turowski.
Około 30 publikacji poświęcono działaczom politycznym, narodowym i regionalnym, zarówno tym, którzy sprawowali jakieś funkcje, jak i tym, którzy
poprzez swoją pracę i zaangażowanie zasłużyli na miano działaczy pracujących
dla dobra tych ziem. Byli to m.in. Henryk Archutowski, Antoni Beaupré,
Eugeniusz Bielawski, Jan Boenigk36, Jerzy Franciszek Burski, Edward Cyfus,
Jan Grabowski, Gustaw Gizewiusz, Karol Małłek37 i jego brat Robert, Bronisław Latosiński, rodzina Leydingów, Jan Lippert, Jan Liszewski, Krzysztof
Celestyn Mrongowiusz, Stanisław Nowakowski, Kurt Obitz38, Eugeniusz Piecha, Wincenty Pol, Walter Późny, Władysława Rataj, Jan Schreiber, Stanisław
Srokowski, Edward Turowski, Bohdan Wilamowski, rodzina Żurawskich.
31

Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988, red. J. Chłosta, Olsztyn 1991.
Z dróg Erwina Kruka. Na 65 urodziny twórcy, red. i wprowadzenie Z. Chojnowski,
Olsztyn 2006.
33
T. Filipkowski, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii,
Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989; idem, Nauczyciele polscy
w Niemczech 1919-1939. Portret zbiorowy, Olsztyn 1992.
34
I do Warmii przylgnęła, przyrosła. Wspomnienia o Otylii Grotowej, wstęp i oprac.
J. Chłosta, Olsztyn 1999.
35
Nauczycielka ze sporej gromadki. Wspomnienia o Władysławie Knosała, wstęp
i oprac. J. Chłosta, Olsztyn 1998.
36
Był z Warmią jak kość, co obraca się w stawie... Wspomnienia o Janie Boenigku,
wstęp i oprac. J. Chłosta, Olsztyn 2003.
37
Pierwszy między Mazurami. Wspomnienia o Karolu Małłku, wstęp i oprac.
J. Chłosta, Olsztyn 1998.
38
K. Jarosz, A. Jankiewicz, Dr Kurt Obitz lekarz weterynarii, dziennikarz, działacz
mazurski. Katalog wystawy, Olsztyn 2004.
32
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Teksty biograficzne dotyczyły też postaci władców, wodzów i dowódców
wojskowych. Odrębne biografie napisano o Fryderyku II zwanym Wielkim
i całym rodzie Hohenzollernów39. Drobniejsze przyczynki dotyczyły cesarza
Napoleona Bonaparte, króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, namiestnika Prus Książęcych Bogusława Radziwiłła, dowódcy armii rosyjskiej w bitwie
pod Tannenbergiem Aleksandra Samsonowa, porucznika armii pruskiej Hansa
von Katte, a także postaci, które w polskiej historiografii mają negatywną
opinię, jak chociażby wojewody olsztyńskiego Mieczysława Moczara40.
Sporym zainteresowaniem cieszyli się dawni Prusowie, których biografie
badał szczególnie Grzegorz Białuński. W tym zakresie powstały nawet dwie
monografie opisujące ród Prusa Kleca oraz Pilewskich41. Pisano też o Prusie
Bando, Tessimie, Pipinie, a także opisywano mający pochodzenie pruskie ród
Wajsylewiców i elbląską rodzinę Zamehl. Oddzielnej biografii doczekał się też
najbardziej znany wódz plemion pruskich – Hercus Monte42.
Inną grupą postaci, którym historycy poświęcili więcej uwagi, były wielkie
rody pruskie, w tym trzy pokolenia rodu Dohnów, a szczególnie Aleksander
Dohna, książę słobicki, Dönhoffowie, a tu głównie Marion von Dönhoff,
rodzina Groeben, ród Kalksteinów, Lehndorfowie ze Sztynortu i Hoverbeckowie z Naglad.
Spośród artystów – malarzy, rzeźbiarzy, muzyków i innych twórców – opisywano Jana Antoniego Blanka, Roberta Budzińskiego, Włodzimierza Jarmołowicza, Józefa Korzeniewskiego, Karla Friedricha Kunza, Henryka Mączkowskiego, Michała z Działdowa, Krzysztofa Perwangera, Józefa Mateusza
Pigulskiego, Balbinę Świtycz-Widacką. Odrębnych biografii doczekali się Hieronim Skurpski43 i Barbara Hulanicka, ale ta już w 2010 r., co wychodzi poza
zakres tej analizy.
Odrębną zupełnie grupą byli przedsiębiorcy, jak Richard Andres, Erich
Lion, Bethel Henry Strousberg czy Georg Dietrich, a także wydawcy: Marcin
Gerss, Kazimierz Jaroszyk, Seweryn Pieniężny junior, Jan Seklucjan, Jan
Karol Sembrzycki.
39

S. Salmonowicz, Fryderyk Wielki, Wrocław 1996; M. Schad, Hohenzollernowie,
tłum. M. Urbański, Warszawa 2004.
40
W. Żebrowski, Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem. Działalność polityczna i jej
skutki w latach 1948-1952, Olsztyn 2002.
41
Pilewscy. Saga ostatniego rodu wielkich Prusów, red. S. Klec-Pilewski, Warszawa
2004; G. Białuński, Ród Prusa Kleca, Malbork 2006.
42
J. Necio, Rycerz Hercus Monte – wódz Natangów, Lidzbark Warmiński 2000.
43
E. Gładkowska, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur
na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego,
Olsztyn 2003; H. Piotrowska, Życie jest sztuką a sztuka życiem. Rzecz o Hieronimie
Skurpskim, Olsztyn 2005.
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Tabela 3
Kanon najważniejszych postaci w historiografii polskiej lat 1990-2009
Miejsce
rangowe

Liczba
publikacji

W tym
publikacji
zwartych

św. Wojciech

1

47

9

Kajka Michał

2

36

2

Nazwisko i imię

Kopernik Mikołaj

3

35

8

Krasicki Ignacy

4

30

6

Hozjusz Stanisław

5

26

4

Kętrzyński Wojciech

6

22

3

Mrongowiusz Krzysztof Celestyn

7

17

-

Gizewiusz Gustaw

8

16

-

Wiechert Ernst

8

16

2

Kromer Marcin

9

13

-

Herder Johann Gottfried

9

13

3

Skurpski Hieronim

10

10

3

Gerss Marcin

10

10

2

Źródło: Opracowanie I. Lewandowska

Analiza ponad 700 pozycji bibliograficznych pozwoliła wyłonić 10 miejsc
rangowych, na których uplasowało się 13 postaci. Dużą rolę odgrywały tu
rocznice i jubileusze, a uwzględnienie roku 2010 zmieniłoby ten ranking ze
względu na powtórny pochówek Mikołaja Kopernika, który najprawdopodobniej wysunąłby się na pierwsze miejsce i być może wejście do kanonu Feliksa
Nowowiejskiego (2010 rok był 100. rocznicą napisania przez niego muzyki do
„Roty”).
W latach 1990-2009 najczęściej pisano o świętym Wojciechu, któremu
poświęcono prawie 50 publikacji, w tym aż dziewięć pozycji zwartych44. Było to
44

Święty Gaj. Miejsce męczeństwa Świętego Wojciecha. Informator historyczno-liturgiczny, oprac. J. Wiśniewski, Elbląg 1994; J. Hochleitner, Dzieje życia i kultu świętego
Wojciecha, Elbląg 1996, wyd. 2: 1997; R. Godula, T. Węcławowicz, Polska legenda
świętego Wojciecha. Spojrzenie antropologiczne, Kraków 1997; J.J. Górny, Św. Wojciech
997-1997, Olsztyn 1997; Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek).
Studia i materiały, red. W. Chudziak, seria: „Adalbertus. Tło kulturowo-geograficzne
wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie”, t. 2, Toruń 1997;
J. Wyrozumski, Legenda pruska o świętym Wojciechu, Kraków 1997; Z.T. Wiewióra,
Święty Wojciech chrzciciel znad Bałtyku, Gdynia 1996; Adalbertus – wyniki programu
badań interdyscyplinarnych, red. P. Urbańczyk, Warszawa 1998; Pogranicze polsko-
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związane z tysiącletnim jubileuszem śmierci biskupa, przypadającym w 1997 r.
Drugą postacią najczęściej opisywaną był mazurski poeta Michał Kajka. Poświęcono mu 36 publikacji i dwie biografie, z których jedną napisał historyk
Janusz Jasiński, a drugą literaturoznawca Zbigniew Chojnowski45. Najwięcej
pozycji ukazało się w 2008 r., gdy przypadła 150. rocznica jego urodzin. Na
trzecim miejscu uplasował się wybitny astronom Mikołaj Kopernik. Napisano
o nim 35 publikacji, w tym osiem książek46. Badacze interesowali się głównie
Mikołajem Kopernikiem jako lekarzem, ekonomistą, prawnikiem, filozofem
i astronomem, jego odkryciem naukowym, organizacją badań i warsztatem
naukowym, kwestią posługiwania się przez niego językiem polskim, pobytem
w Krakowie i Olsztynie, a także jego życiem prywatnym. Czwarte miejsce
rangowe zajął biskup warmiński i poeta Ignacy Krasicki. Napisano o nim 30
tekstów, przy czym sześć stanowiło prace zwarte. Były to monografie autorstwa historyka Stanisława Achremczyka oraz literaturoznawców Zbigniewa
Golińskiego, Teresy Kostkiewiczowej i Krystyny Stasiewicz, wydano także dwa
potężne tomy źródeł w opracowaniu Alojzego Szorca oraz katalog wystawy47.
Publikacje związane były z 200. rocznicą śmierci poety, która przypadła
w 2001 r. Jako piąty w rankingu znalazł się biskup warmiński Stanisław
Hozjusz z 26 publikacjami, w tym czterema książkami48. Co prawda w 2004 r.

-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji 18-19 września 1997 r., red.
M.F. Jagodziński, Elbląg 1999; G. Labuda, Święty Wojciech biskup-męczennik, patron
Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000.
45
Z. Chojnowski, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992; J. Jasiński, Michał
Kajka 1858-1940. Życie – spuścizna – rodzina – polemiki – wiersze, Ełk 2008.
46
J. Sikorski, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, wyd. 3, Warszawa 1995;
T. Borawska, Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996;
Z. Mameła, Kopernik jako lekarz kapituły warmińskiej i medycyna jego czasów, Toruń
1997; J. Mazurkiewicz, Mikołaj Kopernik. L’uomo universale, Toruń 2000; T. Sierotowicz, Mikołaj Kopernik, Kraków 2001; O. Ginsgerich, M. Lachlan, Mikołaj Kopernik.
Gdy Ziemia stała się planetą, przedm. J. Jezierski, posł. J. Gąssowski, Pułtusk 2005;
Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, red. J. Gąssowski, Frombork-Pułtusk 2005;
J. Repcheck, Sekret Kopernika. Jak zaczęła się rewolucja naukowa, tłum. P. Bandel,
Poznań 2008.
47
S. Achremczyk, Ignacy Krasicki. Nie tylko poeta, Olsztyn 2001; Ignacy Krasicki.
Nowe spojrzenie, red. Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz, Warszawa 2001;
Ignacy Krasicki (1735-1801). Ostatni z wielkich mieszkańców zamku lidzbarskiego.
Pamiątka wystawy w 200. rocznicę śmierci Księcia Poetów, red. A. Bogdanowicz,
A. Rzempołuch, Olsztyn 2001; Z. Goliński, Krasicki, Warszawa 2002; J.B. Lewandowski,
J. Sikorski, K. Stasiewicz, Rezydencja lidzbarska Ignacego Krasickiego, Lidzbark Warmiński 2002; Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe, cz. 1: 1766-1768;
cz. 2: 1769-1772, zebrał i oprac. A. Szorc, Olsztyn 2002.
48
S. Reszka, Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina
Kromera 1568-1582, wstęp, przekł. z łac. i komentarze J.A. Kalinowska, Olsztyn 1992;
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przypadło 500-lecie jego urodzin, ale publikacje ukazywały się systematycznie
przez cały omawiany okres.
Kolejne postaci w rankingu zajmują dalsze miejsca. Na szóstym uplasował
się XIX-wieczny historyk Wojciech Kętrzyński, o którym napisano 22 publikacje, w tym trzy książki49. Podobnie jak w przypadku biskupa Hozjusza, także
Kętrzyński był w polu stałego zainteresowania badaczy. W omawianym okresie
przypadły dwie związane z nim ważne rocznice – w 1998 i 2008 r., kiedy
obchodziliśmy 160. i 170. rocznicę urodzin oraz 50. i 60. rocznicę śmierci.
Dużym zainteresowaniem badaczy cieszyli się także Krzysztof Celestyn Mrongowiusz i Gustaw Gizewiusz. Mimo że w okresie Polski Ludowej obaj ci
obrońcy polskości byli szczególnie przywoływani i świętowani, także w latach
Polski demokratycznej nie osłabło zainteresowanie nimi. O Mrongowiuszu
napisano 17 pozycji, o Gizewiuszu 16. Podobną liczbę publikacji ma pisarz
mazurski Ernst Wiechert (16), któremu poświęcono także dwie monografie50.
Po 13 publikacji poświęcono biskupowi warmińskiemu Marcinowi Kromerowi
i urodzonemu w Morągu filozofowi niemieckiemu Johannowi Gottfriedowi
Herderowi, przy czym o tym ostatnim napisano dwie książki51. Warto pamiętać, że w 2003 r. przypadła 200. rocznica jego śmierci, ale publikacje ukazujące
się na temat Herdera ukazywały się w różnych latach. Po dziesięć tekstów
poświęcono animatorowi kultury na Warmii i Mazurach malarzowi Hieronimowi Skurpskiemu52 oraz Marcinowi Gerssowi53, tłumaczowi, onomaście
i popularyzatorowi utworów literackich.
Poniżej miejsca rangowego znalazły się postaci, o których napisano kilka
książek. Byli to m.in. Marion Gräfin Dönhoff, o której powstały dwie biografie

Rejestr korespondencji Stanisława Hozjusza biskupa warmińskiego (1560-1563), zebrał
H.D. Wojtyska, do druku przyg. I. Makarczyk, Olsztyn 2003; J.A. Kalinowska, Stanisław
Hozjusz jako humanista (1504-1579). Studium z dziejów kultury renesansowej, Olsztyn
2004; Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie,
red. S. Achremczyk, J. Guzowski, J. Jezierski, Olsztyn 2005.
49
K. Korzon, Wojciech Kętrzyński 1838-1918. Zarys biograficzny, Wrocław 1993;
J. Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838-1918), PoznańWrocław 2002; S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński. Historyk, bibliotekarz, poeta, Kętrzyn 2008.
50
J. Rosłan, Ernst Wiechert. Życie i dzieło, Olsztyn 1992; M. Sacha, Topos Mazur jako
raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich (Ernst Wiechert – Hans
Helmut Kirst – Siegfried Lenz), Olsztyn 2001.
51
E. Freitag, Johann Gottfried Herder. Wielki Obywatel Morąga, Olsztyn 1995;
T. Naumowicz, Johann Gotfried Herder. Z zagadnień przełomu Oświecenia w Niemczech
w drugiej połowie XVIII wieku, Olsztyn 1995.
52
E. Gładkowska, op. cit.; Hieronim Skurpski. Album, red. E. Kruk, Olsztyn 2004;
H. Piotrowska, op. cit.
53
Marcin Giersz (Gerss) – człowiek z pogranicza, red. Z. Chojnowski, Gołdap 2009.

215

i dwie książki autobiograficzne54, czy Władysław Gębik, któremu poświęcono
trzy publikacje zwarte – bibliografię, monografię i zbiór wspomnień55.
Warto też pokrótce zasygnalizować literaturę naukową innych krajów,
choć jej opracowanie wymagałoby odrębnych studiów porównawczych z historii historiografii. W Niemczech w ostatnich latach najwięcej uwagi poświęcono władcom pruskim: Fryderykowi I, Fryderykowi Wilhelmowi I, Fryderykowi II, Fryderykowi Wilhelmowi II, Fryderykowi Wilhelmowi III, Fryderykowi
Wilhelmowi IV56 oraz cesarzom – Wilhelmowi I i Wilhelmowi II57. Odrębnych
biografii doczekali się ważni politycy i dowódcy wojskowi – Heinrich von
Stein, Otto von Bismarck, rodzina von Moltke, Paul von Hindenburg, Erich
von Ludendorff, Claus von Stauffenberg58. Sporo miejsca poświęcono też
twórcom kultury i naukowcom – Immanuelowi Kantowi, Johannowi
Gottfried Herderowi czy Stanisławowi Hozjuszowi59. Na Litwie i w Rosji
54
A. Schwarzer, Marion Dönhoff. Życie pod prąd, Warszawa 1999; M. Dönhoff,
Nazwy, których nikt już nie wymienia, Olsztyn 2001; eadem, Dzieciństwo w Prusach
Wschodnich, Kielce 2006; E. Kuczyński, Historia i teraźniejszość. Życie i twórczość
Marion Gräfin Dönhoff, Wrocław 2007.
55
Władysław Gębik (1900-1986). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, oprac.
J. Kępista et al., Olsztyn 1994; Mądry przed szkodą. Wspomnienia o Władysławie Gębiku,
wstęp i oprac. J. Chłosta, Olsztyn 1995; J. Chłosta, Warmiak z Podhala. Władysław
Gębik pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006.
56
Ch. Clark, Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600-1947, Bonn 2007; W. Neugebauer, Friedrich III/I (1688-1713), [w:] Preussens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II., red. F.-L. Kroll, Munchen 2000, s. 113-133; P. Baumgart, Friedrich
Wilhelm I (1713-1740), [w:] Preussens Herrscher..., s. 134-159; J. Kunisch, Friedrich der
Große. Der Konig und seine Zeit, wyd. 3, München 2005; B. Meier, Friedrich Wilhelm II,
König von Preußen (1744-1797). Ein Leben zwischen Rokoko und Revolution, Regensburg
2007; D.E. Barclay, Friedrich Wilhelm II (1786-1797), [w:] Preussens Herrscher...,
s. 179-196; T. Stamm-Kuhlmann, König in Preußens groser Zeit. Friedrich Wilhelm III,
der Melancholiker auf dem Thron, Berlin 1992; idem, Friedrich Wilhelm III (1797-1840),
[w:] Preussens Herrscher..., s. 191-218; D. Blasius, Friedrich Wilhelm IV. Persönlichkeit
und Amt, „Historische Zeitschrift”, t. 263, 1996, s. 589-607; W. Baumgart, Friedrich
Wilhelm IV (1840-1861), [w:] Preussens Herrscher..., s. 219-241.
57
J. Angelow, Wilhelm I (1861-1888), [w:] Preussens Herrscher..., s. 242-264;
J.C. Röhl, Wilhelm II, t. 1-3, München 1993-2008.
58
H. Duchhardt, Freiherr von Stein. Preußens Reformer und seine Zeit, München
2010; O. Pflanze, Bismarck, t. 1: Der Reichsgrunder, München 1997; t. 2: Der Reichskanzler, München 1998; O. Jessen, Die Moltkes. Biographie einer Familie, München 2010;
J. Thies, Die Moltkes. Von Königgrätz nach Kreisau. Eine deutsche Familiengeschichte,
München 2010; G. Brakelmann, Helmuth James von Moltke 1907-1945. Eine Biographie,
München 2007; W. Pyta, Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler,
München 2007; M. Nebelin, Ludendorff. Diktator im Ersten Weltkrieg, München 2010; P.
Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Biographie, wyd. 4, München 2007.
59
M. Kühn, Kant. Eine Biographie, München 2003; S. Dietzsch, Immanuel Kant.
Eine Biographie, Leipzig 2003; M. Zaremba, Johann Gottfried Herder. Prediger der
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drukuje się pozycje dotyczące Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta, choć
język litewski i cyrylica używane w katalogach znacznie utrudniają poszukiwania60.

Kanon postaci w podręcznikach czterech krajów
Przy analizie pod uwagę wzięte zostały wszystkie pojawiające się w treści
podręczników postaci mające związek z ziemiami pruskimi, albo poprzez fakt
urodzenia, albo życia i działania na tym terenie, albo też uczestniczenia w jednorazowym, acz znacznym wydarzeniu historycznym. Kanon to zbiór osób wybitnych, stanowiących podstawę do utożsamiania się z nimi, przywoływanych
w historiografii i literaturze, mających wpływ na świadomość historyczną
danego społeczeństwa61. Specyfika ziem pruskich będących pod panowaniem
kilku państw generowała inny sposób patrzenia na dzieje i wybitne osobistości.
W różnych latach XX wieku i w różnych krajach dobór postaci był inny.
Po przeanalizowaniu ponad 550 podręczników, w których nazwiska występowały, zauważyć można pewne prawidłowości. Obok postaci wielokroć
przywoływanych zaznaczono też osoby pojawiające się sporadycznie, albo też
jedynie w jednym z analizowanych krajów. Poniższe zestawienia pozwolą na
wyciągniecie szczegółowych wniosków. Dla jasności wywodu całość podręczników podzielono na cztery duże epoki chronologiczne, a w nich na zakresy
tematyczne. W dalszej części ukazano specyfikę narodową i akcentowanie
poszczególnych osób w czterech analizowanych krajach, zwracając również
uwagę na postaci charakterystyczne jedynie dla danego kraju. Poniższe zestawienia są hasłowe i dotyczą nie tyle rzeczywistych zasług, co faktu występowania danej postaci w podręcznikach.

Humanität. Eine Biografie, Köln-Weimar 2002; B. Jähnig, Stanislaus Hosius. Sein
Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa, seria: „Zeitschrift für
die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, t. 18, red. H.-J. Karp, Münster 2007.
60
Np. I. Kant, Antropologija pragmatiniu požiu˛ riu˛ ; iš vokiečiu˛ kalbos vertė Romanas
Plečkaitis ir Ramutė Rybelienė, Vilnius 2010; Klassičeskij razum i wysowy sowremiennoj
civilizaji, X Kantowskije čtenija = Klassische Vernunft und Herausforderungen der
modernen Zivilisation, 10. Internationale Kant Konferenz: materialy mieżdunarodnych
konferencji, 2-24 aprelia 2009 g., Kaliningrad 2010.
61
Por. Cz. Nowarski, Wokół problemu postaci historycznych w nauczaniu szkolnym,
„Wiadomości Historyczne” 1982, nr 1, s. 81-91; A. Szpociński, Kanon historyczny,
„Studia Socjologiczne” 1983, nr 4, s. 129-146; J. Rulka, Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991, s. 68-81; G. Witalec, Kanon wielkich Polaków
w świadomości uczniów, „Wiadomości Historyczne” 1995, nr 5, s. 277-285; I. Lewandowska, Dzieje regionu i postaci historyczne z nim związane w świadomości uczniów Warmii
i Mazur, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, t. 3, 2001, s. 87-92.
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Perspektywa epokowa
W średniowieczu najwięcej postaci to władcy i wodzowie. W podręcznikach
wymienia się następujące osoby: Otto III – cesarz niemiecki, który w 1000 r.
spotkał się z księciem polskim Bolesławem w Gnieźnie podczas pielgrzymki do
grobu biskupa Wojciecha; Bolesław Chrobry – książę polski, który wysłał
biskupa praskiego Wojciecha z misją do Prus, a następnie wykupił ciało
męczennika i zaprosił cesarza Ottona III do Gniezna; Konrad Mazowiecki
– książę polski, który sprowadził Zakon Krzyżacki na ziemie polskie w celu
ujarzmienia plemion pruskich; Herman von Salza – pierwszy wielki mistrz
krzyżacki działający na ziemiach pruskich; Winrich von Kniprode – wielki
mistrz krzyżacki w okresie pierwszej kolonizacji ziem pruskich; Urlich von
Jungingen – wielki mistrz krzyżacki, który doprowadził do wojny polskokrzyżackiej i bitwy pod Grunwaldem 15 VII 1410 r.; Konrad von Jungingen
– brat wielkiego mistrza Ulricha; Henryk von Plauen – wielki mistrz krzyżacki,
następca Urlicha von Jungingena po jego śmierci pod Grunwaldem; Władysław
Jagiełło – król Polski, zwycięzca spod Grunwaldu; Mendog (Mindaugas) – założyciel państwa litewskiego, pierwszy król Litwy; Giedymin – wielki książę
litewski w latach 1316-1341, założyciel dynastii Giedyminowiczów, dziad Jagiełły; Witold – wielki książę litewski, dowódca wojsk litewskich pod Grunwaldem; Kiejstut – wielki książę litewski, syn Giedymina; Olgierd (Algirdas)
– wielki książę litewski, syn Giedymina; Przemysł Ottokar II – król Czech,
założyciel Królewca.
Najwięcej rycerzy i wojów wymienia się w podręcznikach przy okazji bitwy
pod Grunwaldem. Są to po stronie krzyżackiej: Michał Kuchmeister von
Sterberg, Jan Żiżka, Konrad Landisberg, Herman Balk, Dypold z Kiekieritz,
Kuno (Konrad) von Lichtenstein, Fryderyk Wallenrode. Po stronie polskiej:
Zawisza Czarny, Zbigniew Oleśnicki, Zyndram z Maszkowic, Marcin z Wrocimowic, Mikołaj z Ryńska, Jan z Pulkowa, Mikołaj i Fryderyk z Kitnowa.
Pojawia się także przywódca powstania pruskiego Hercus Monte, wojewoda
mazowiecki Krystyn oraz Jan Bażyński (pisany także von Baisen, Bayssen),
optujący za przyłączeniem Prus do Polski w 1454 r.
Wśród stanu duchownego w podręcznikach wymieniani są głównie misjonarze – św. Wojciech, pisany też jako Adalbert z Pragi (omówiony szerzej
w rozdziale „Czasy Prusów”) i jego towarzysz Radzim Gaudenty, który później
został pierwszym polskim arcybiskupem w Gnieźnie; następnie: Bruno z Kwerfurtu (misjonarz do Prus w 1009 r.) oraz biskup Chrystian (pierwszy misyjny
biskup Prus).
Ludzie kultury i nauki to Jan Długosz – wybitny historyk polski, który
przywoływany jest jedynie w kontekście kroniki bitwy pod Grunwaldem, oraz
Paweł Włodkowic – uczony i prawnik, broniący Polski w sporze z Krzyżakami
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na soborze w Konstancji. W pojedynczym przypadku mamy też wymienionego
adwersarza Włodkowica, Jana Falkenberga, wykładowcę Akademii Krakowskiej, adwokata, głównego rzecznika Krzyżaków na soborze w Konstancji.
W czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.) równie ważni dla ziem pruskich jak
w poprzedniej epoce są władcy, z których najczęściej przywołuje się władców
pruskich: Albrecht Hohenzollern (1511-1525-1568), Fryderyk Wilhelm (16401688), Fryderyk III (później jako Fryderyk I) (1688-1701-1713), Fryderyk
Wilhelm I (1713-1740), Fryderyk II (1740-1786), Fryderyk Wilhelm II (17861797). Króla Polski Zygmunta I Starego opisuje się w kontekście przyjęcia
hołdu lennego od ostatniego mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna. Wymienia się też, ale bardzo lakonicznie, elektorów brandenburskich: Albrechta Fryderyka, Joachima Fryderyka, Jana Zygmunta.
Spośród wodzów wymienia się w zasadzie jedno nazwisko – Piotra Dunina,
naczelnego dowódcę wojsk królewskich w wojnie trzynastoletniej, zwycięzcę
w bitwie z Krzyżakami pod Świecinem w 1462 r. Pojawiają się też przedstawiciele szlachty pruskiej – Hieronim Roth i Krystian Kalkstein – w kontekście oporu wobec władzy elektorskiej w XVII w.
Biorąc pod uwagę okres przemian wyznaniowych, w podręcznikach zostają
wzmiankowani biskupi warmińscy (Jan Dantyszek, Marcin Kromer, Maurycy
Ferber, Stanisław Hozjusz, Ignacy Krasicki) i szerzej omówieni reformatorzy
religijni (Marcin Luter i Jan Kalwin), jako inicjatorzy idei, które rozprzestrzeniły się na ziemiach pruskich.
Spośród ludzi nauki i kultury najczęściej przywoływany jest Mikołaj Kopernik, rzadziej Immanuel Kant, Krystian Donelajtis, Martynas Mažvydas
(Marcin Madżwydas), Johann Gottfried Herder, Stanisław Murzynowski,
Jan Seklucjan, Ludwik Reza, Johannes Friedrich Endersch.
W XIX w. nadal znaczącą rolę odgrywają władcy i politycy mający znaczący
wpływ na losy ziem pruskich. Są to cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte, car
Rosji Aleksander I, cesarze Niemiec Wilhelm I (1861-1871-1888) i Wilhelm II
(1888-1918), kanclerz Niemiec Otto von Bismarck, królowie Prus Fryderyk
Wilhelm III (1797-1840) i Fryderyk Wilhelm IV (1840-1861).
Przy okazji omawiania działań wojennych na terenie Prus Wschodnich
wspomina się Jana Henryka Dąbrowskiego, polskiego generała z okresu
napoleońskiego oraz Levina Augusta von Bennigsena, dowódcę wojsk rosyjskich w bitwach pod Pruską Iławką i Frydlandem w 1807 r. Wymienia się też
Emilię Plater walczącą podczas powstania listopadowego na terenach Małej
Litwy oraz Helmutha von Moltke (starszego) – generała i feldmarszałka,
reformatora armii pruskiej. Wśród polityków wielokrotnie pojawia się Heinrich
Friedrich von Stein – reformator państwa pruskiego po klęsce 1806/1807 r.
Ludzie kultury i nauki to malarze Jan Matejko i Wojciech Kossak, pisarze,
poeci i wydawcy: Henryk Sienkiewicz, Tomasz Mann, Marcin Gerss (w pod219

ręcznikach pisany jako Giersz), Jan Karol Sembrzycki (Zambrzycki), historyk
Wojciech Kętrzyński, pastorzy Gustaw Gizewiusz i Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, przywoływani jako działacze narodowi.
Wiek XX nie obfituje już w tak znaczącą liczbę osobistości ziem pruskich.
Z dowódców wojskowych I wojny światowej wymienia się bohaterów bitwy pod
Tannenbergiem (1914 r.) – Paula von Hindenburga, feldmarszałka i późniejszego prezydenta Rzeszy, gen. Ericha Ludendorffa, szefa sztabu w bitwie
tannenberskiej i nad jeziorami mazurskimi, gen. Maximiliana von Prittwitza,
dowódcę niemieckiej 8. Armii, głównodowodzącego wojsk rosyjskich gen. Aleksandra Samsonowa, dowódcę 1. Armii rosyjskiej gen. Pawła Rennenkampfa.
Z okresu II wojny światowej przywołuje się Adolfa Hitlera, Hermanna Göringa,
Ericha Kocha, a przede wszystkim Clausa von Stauffenberga, oficera niemieckiego, który 20 VII 1944 r. odważył się podłożyć ładunek wybuchowy w kwaterze Hitlera w Wilczym Szańcu. Równie ważnym bohaterem jest Iwan Daniłowicz Czerniachowski, generał Armii Czerwonej, dowódca w ofensywie wschodniopruskiej, który zginął pod Melzakiem (Pieniężnem) w lutym 1945 r.
Z działaczy kultury wymienia się kompozytora i muzyka Ignacego Jana
Paderewskiego, który optował za Polską podczas plebiscytu 1920 r.; również
w kontekście plebiscytu pojawia się Bogumił Linka. W podręcznikach wymienia się też pisarza i reportażystę Melchiora Wańkowicza, który wędrował po
Prusach Wschodnich przed II wojną światową i rozsławiał tę krainę w Polsce
oraz poetę Michała Kajkę jako polskiego piewcę Mazur.

Perspektywa narodowa
Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania danej postaci w poszczególnych krajach, należy stwierdzić, że w każdym państwie eksponowano inne
postaci. I tak w podręcznikach polskich najczęściej występują (wg ilości przywołań): św. Wojciech, Konrad Mazowiecki, Ulrich von Jungingen, książę
Witold, Władysław Jagiełło, Paweł Włodkowic, Jan Długosz, Jan Matejko,
Albrecht Hohenzollern, Mikołaj Kopernik, Fryderyk III (jako król w Prusach
Fryderyk I), Napoleon Bonaparte. W podręcznikach niemieckich: Herman von
Salza, Mikołaj Kopernik, Immanuel Kant, Fryderyk III (Fryderyk I), Fryderyk
Wilhelm, Fryderyk II, Napoleon Bonaparte, Otto von Bismarck, Paul von
Hindenburg, Erich Ludendorff, Claus von Stauffenberg. W podręcznikach
litewskich przede wszystkim kładzie się nacisk na pierwszych władców Litwy:
Mendoga, Giedymina, Olgierda, Kiejstuta, Witolda, Jagiełłę; ponadto w wielu
podręcznikach wymienia się Hercusa Monte, Krystiana Donelajtisa i Marcina
Madżwydasa. W podręcznikach radzieckich i rosyjskich najczęściej pojawia się
zwycięzca spod Grunwaldu Władysław Jagiełło, astronom Mikołaj Kopernik,
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w kontekście pokoju w Tylży Aleksander I i Napoleon Bonaparte, a I wojny
światowej i bitwy pod Tannenbergiem – Aleksander Samsonow i Paweł Rennenkampf.
Warto też zwrócić uwagę na postaci, które są typowe tylko dla danego
państwa i w żadnym innym się nie pojawiają. W podręcznikach polskich mamy
największe spektrum takich osób: Radzim Gaudenty, Zawisza Czarny, Zbigniew Oleśnicki, Zyndram z Maszkowic, Jan Bażyński, Jan Dantyszek, Maurycy Ferber, Ignacy Krasicki, Stanisław Murzynowski, Jan Seklucjan, Piotr
Dunin, Gustaw Gizewiusz, Wojciech Kętrzyński, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Marcin Giersz, Jan Henryk Dąbrowski, Jan Karol Sembrzycki,
Bogumił Linka, Ignacy Jan Paderewski, Melchior Wańkowicz, Michał Kajka.
W podręcznikach niemieckich jest już ich znacznie mniej: Winrich von Kniprode, Helmut von Moltke, Friedrich von Stein, Tomasz Mann. W podręcznikach litewskich występują: Hercus Monte, Algirdas (Olgierd), Krystian
Donelajtis, Ludwik Reza, Martynas Mažvydas (Marcin Madżwydas), Emilia
Plater. Natomiast w podręcznikach radzieckich/rosyjskich jest tylko jeden
bohater narodowy związany z ziemiami pruskimi, który nie jest przywoływany
w innych krajach: Iwan Daniłowicz Czerniachowski.

Mikołaj Kopernik – studium przypadku62
Do analizy postaci, która przekraczała bariery narodowe i kulturowe
wybrałam Mikołaja Kopernika, który występuje w podręcznikach wszystkich
analizowanych krajów. Jest to postać wybitna, o znaczeniu międzynarodowym,
uznana także w światowej literaturze naukowej. Najwięcej uwagi poświęca się
Kopernikowi w Polsce i w Niemczech, przy czym w podręcznikach obu krajów
pojawiały się na przestrzeni XX w. próby jego zawłaszczenia narodowego, co
przytoczę w późniejszej części wywodu. Bibliografia naukowa dotycząca Kopernika i jego dzieła jest ogromna, o czym świadczą kilkutomowe zestawienia
bibliograficzne zawierające tysiące pozycji, wydawane zarówno w Polsce (przez
Polską Akademię Nauk, Komitet Historii Nauki), jak i w Niemczech63. Literatura z poprzednich lat omówiona została wcześniej, natomiast w ostatnich
62
W dniach 21-22 V 2013 r. na na konferencji naukowej „Mikołaj Kopernik 1473
– 1543 – 2013” w Olsztynie wygłosiłam referat „Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku. Analiza porównawcza”. Tekst zawiera pogłębioną
analizę i refleksję, nie tylko dotyczącą treści, ale również obudowy dydaktycznej podręczników. Referaty z konferencji mają się ukazać w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” 2013, nr 4.
63
Bibliografia kopernikowska, t. 1: 1509-1955, oprac. H. Baranowski, Warszawa
1958; t. 2: 1956-1971, Warszawa 1973; t. 3: 1972-2001, Toruń 2003; Biographia
Copernicana, die Copernicus-Biographien des 16. bis 18. Jahrhunderts. Texte und
Übersetzungen, oprac. A. Kühne, Berlin 2004.
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latach publikuje się oryginalne dzieła Kopernika w krytycznym opracowaniu64,
a także te elementy jego biografii, które dotychczas były mało znane65. Sporo
uwagi poświęcono astronomowi w roku 2010, gdy w katedrze fromborskiej
odkryto jego prawdziwe miejsce pochówku, ekshumowano zwłoki i urządzono
ponowny pogrzeb66. Na Litwie korzysta się głównie z pozycji starszych wydanych po rosyjsku67 lub nowszych wydanych w Polsce i w Niemczech.
W podręcznikach niemieckich okresu międzywojennego Mikołaj Kopernik
pojawia się w kontekście nowych odkryć epoki odrodzenia, przy czym początkowo nie próbuje się go zawłaszczyć narodowo. Często w podręcznikach
w krótkich informacjach poświęconych astronomowi podaje się, że był to
kanonik68, czasami dodając „toruński” (co jest błędem, gdyż Kopernik był
kanonikiem fromborskim urodzonym w Toruniu)69. W 1925 r. poświęcono
jego odkryciu astronomicznemu więcej uwagi, cytując obszerny fragment
źródła: „Kopernik. Krótki wycinek na temat prawdopodobnych ruchów nieba
(ok. 1530 r.)”70. W latach 30. wszystkie podręczniki podają już, iż był to wielki
64
Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI, Toruń
2006; Nicolaus Copernicus, Monetae cudendae ratio (Sposób bicia monety), Olsztyn 2010;
Gesamtausgabe / Nicolaus Copernicus, red. H.M. Nobis, t. 3.3: De revolutionibus. Die
erste deutsche Übersetzung in der Grazer Handschrift. Kritische Edition, oprac.
A. Kühne, J. Hamel, Berlin 2007; t. 3.1: Kommentar zu „De revolutionibus”, oprac.
F. Schmeidler, Berlin 1998; t. 5: Opera minora. Die humanistischen, ökonomischen und
medizinischen Schriften. Texte und Übersetzungen, oprac. S. Kirschner, Berlin 1999;
Documenta Copernicana, t. 6.1: Briefe. Texte und Übersetzungen, oprac. A. Kühne, Berlin
1994; t. 6.2: Urkunden, Akten und Nachrichten. Texte und Übersetzungen, oprac.
A. Kühne, Berlin 1996; Nikolaus Kopernikus. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, przyg. J. Kirchhoff, wyd. 5, Reinbek bei Hamburg 2004.
65
K. Górski, Mikołaj Kopernik, środowisko społeczne i samotność, Toruń 2012;
J. Sikorski, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, wyd. 4, Olsztyn 2011; M. Carrier, Nikolaus
Kopernikus, München 2001; J. Kirchhoff, Nikolaus Kopernikus, wyd. 4, Reinbek 2000.
66
J. Gąssowski, Spotkanie z Kopernikiem. Kulisy odkrycia, Toruń 2010.
67
Np. E.A. Grebienikow, Nikolaj Kopernik, Moskwa 1982; I.N. Wiesełowskij, Nikolaj
Kopernik 1473-1543, Moskwa 1974.
68
K. Lorenz, Lehrbuch der Geschichte für die Unterstufe höherer Lehranstalten, t. 3:
Die Ausgestaltung der europaischen Kultur und deren Verbreitung über den Erdball Die
Neuzeit, wyd. 9, München 1923, s. 9; F. Vogel, Deutsche Geschichte der Neuzeit mit
besonderer Berücksichtigung der bayerischen Geschichte, wyd. 8, Bamberg 1923,
s. 3; H. Pinnow, Geschichte des deutschen Volkes von den Anfängen bis 1648. Geschichtsbuch für die Mittelklassen höherer Lehranstalten, t. 2, wyd. 5, Leipzig-Berlin 1925, s. 79;
A. Reimann (red.), Geschichtswerk für höhere Schulen, t. 2: Grundbuch für den gesamten
Geschichtsunterricht auf Mittel- und Oberstufe, cz. 2: Mittelalter und Reformationszeit,
oprac. J. Ferber, wyd. 3, München-Berlin 1925, s. 96.
69
M. Froning, Lehrbuch der Geschichte für Lyzeen, oprac. A.M. Egersdorff,
A. Maurer, L. Wülker, Leipzig-Frankfurt/Main 1924, s. 133.
70
H. Philipp, R. Neumann, Bausteine für den Geschichtsunterricht. Ein Arbeits- und
Tatsachenbuch, t. 2: Das Mittelalter und der Übergang zur Neuen Zeit Mittel- und
Oberstufe, Leipzig 1925, s. 312.
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uczony niemiecki; po raz pierwszy takie stwierdzenie pojawiło się zresztą już
w 1925 r.: „Wielkie odkrycie zawdzięcza astronomia wielkiemu Niemcowi:
Kopernik z Torunia, kanonik, odkrył, że nie Słońce wokół Ziemi, ale ona wokół
Słońca się obraca”71. Najwięcej jednak treści ideologicznych jest w podręczniku
Waltera Hohmanna i Kuno Lehra z 1939 r. Piszą oni, że „wielki niemiecki
naukowiec, z kraju osiedleńców niemieckiego zakonu rycerskiego, kanonik
Mikołaj Kopernik po długich obserwacjach sklepienia gwiaździstego odkrył, że
Ziemia również z innymi planetami, kręci się wokół Słońca. Trzydzieści lat
trzymał to odkrycie dla siebie, ale krótko przed swoją śmiercią zdecydował się
swoje dzieło upublicznić. Jeszcze długo Kościół upierał się przy starym obrazie
wszechświata i zabronił Kopernikowi jego nauk. Na łożu śmierci 70-letni
Kopernik otrzymał swoją nowo wydrukowaną książkę, którą zdruzgotał obraz
starego świata. Przyznał, że swoim odkryciem światło świata – Słońce, które całą
rodzinę krążących gwiazd prowadzi w środku pięknej świątyni natury jak na
królewskim tronie posadził. Jego pomnik w ojczystym mieście Toruniu sławi go
dumnie: «Mikołaj Kopernik, ten który ruszył Ziemię, a zatrzymał Słońce
i niebo»”72.
W kontekście narodowościowym Mikołaj Kopernik przedstawiany jest też
w okresie powojennym. Podręczniki z lat 50. prawie zawsze dodają, iż był to
„niemiecki kanonik z Torunia”73, „niemiecki uczony z Torunia, kanonik
fromborski na Warmii”74, „wielki niemiecki astronom Kopernik, który jako
znamienity humanista wrócił z Italii do swojego ojczystego miasta Torunia”75.
W późniejszych latach pojawia się też określenie „wschodnioprusak”76. Ideo71

K. Weller, Lehrbuch der Geschichte für die höheren Lehranstalten, t. 2: Deutsche
Geschichte für die mittleren Klassen, Frankfurt/Main 1925, s. 66; podobnie: M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für höhere
Schulen, Klasse 3: Von der Gründung des Ersten Reiches bis 1648, oprac. H. Bartels,
E. Buchholz, Leipzig-Berlin 1939, s. 119; H. Warneck, Geschichtliches Unterrichtswerk
für höhere Schulen, Klasse 3: Geschichte des Deutschen Volkes von der Gründung des
Ersten Reiches bis 1648, oprac. W. Rose, München-Berlin 1939, s. 75; W. Gehl, Geschichte, 3. Klasse, Ausgabe A: Oberschulen und Gymnasien: Von der Begründung des Ersten
Reiches bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, Breslau 1939, s. 85-86.
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W. Hohmann, K. Lehr, H. Reppich, W. Schiefer (oprac.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für Deutsche Oberschulen und Gymnasien, Klasse 3: Das Erste
Deutsche Reich (von 919 bis 1648), Frankfurt/Main 1939, s. 98.
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M. Fuhs, E. Zimmermann, Werden und Wirken, t. 3: Die Neue Zeit (1500-1815),
Kärlsruhe 1953, s. 15.
74
G. Bonwetsch, E. Wilmanns, H. Eberle, Grundriss der Geschichte, t. 2: Vom Ende
der Völkerwanderung bis zum Ende des Absolutismus, Offenburg 1951, s. 84.
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E. Kaier, H. Göttling, J. Lehmann, Grundzüge der Geschichte, t. 2/3: Vom
Entstehen der abendländischen Einheit bis zum Wiener Kongress 1815, wyd. 6, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn 1958, s. 83.
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H. Maybaum, E. Busch, Grundzuge der Geschichte VI, Vom Beginn des mittelalterlichen Kaiserreiches bis zum Ende des absolutistischen Zeitalters, wyd. 7, Frank-
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logiczne odniesienia do prospołecznej postawy Kopernika, a nawet odwołanie
do słów Fryderyka Engelsa znajdujemy w podręczniku wydanym w NRD
w 1954 r.77, zresztą podobne treści zamieszczano wówczas i w Polsce, o czym
szerzej w dalszej części.
Po zjednoczeniu Niemiec więcej uwagi poświęca się Kopernikowi jako
wielkiemu humaniście, obdarzonemu wieloma cechami uczonemu, przejawiającemu ogrom zainteresowań. Przedstawienia jego postaci i odkryć są neutralne narodowościowo i dość wyczerpujące78. Dla przykładu Dieter Brückner i Harald Focke w swoich podręcznikach podają informację, że autorem
dzieła O obrotach sfer niebieskich, wydrukowanego w 1543 r. w Norymberdze,
był Nikolaus Kopernikus (1473-1543). I dalej: „Kopernik studiował nauki
humanistyczne, matematykę, prawo i medycynę na Uniwersytecie w Krakowie, Bolonii, Padwie, Ferrarze. Potem mieszkał w Fromborku, gdzie był
kanonikiem, pełnił funkcję administratora dóbr biskupstwa warmińskiego,
w dzisiejszej Polsce”. Dalej przedstawiona jest teoria heliocentryczna i stosunek do niej Kościoła katolickiego. Całość obrazuje kolorowa rycina z popiersiem Kopernika oraz rysunek przedstawiający heliocentryczny model świata79.
Równie szeroko o Koperniku piszą autorzy innych podręczników niemieckich,
przy czym w Mosaik. Der Geschichte auf der Spur podaje się, iż „Kopernik był
kanonikiem w Frauenburgu (dzisiejszy Frombork, Polska)”, a w podręczniku
Zeiten und Menschen 2, że urodził się w Polsce80. W tym samym podręczniku
popełniono jednak błąd, podając, że Kopernik praktykował jako lekarz w Heidelbergu81, chodziło tu zapewne o Heilsberg (Lidzbark Warmiński).
W podręcznikach polskich na przestrzeni całego XX i początków XXI w.
wiele uwagi poświęca się Kopernikowi jako uczniowi Akademii Krakowskiej,
czego brak w podręcznikach innych krajów. W okresie międzywojennym
Kopernika traktuje się jako bohatera narodowego, podając, iż był Polakiem,
furt/Main-Berlin-Bonn 1958, s. 128; H.-G. Fernis, H. Haverkamp, Grundzuge der
Geschichte, Von der Urzeit bis zur Gegenwart, wyd. 16, Frankfurt/Main-Berlin-Munchen
1970, s. 162.
77
Lehrbuch f̈r der Geschichtsunterricht, 10. Schuljahr, Berlin 1954, s. 303-304.
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K.-H. Zuber, H. Holzbauer (red.), BSV-Geschichte, Bayerische Schulbuch-Verlag,
2 GN, Von Frankreich bis zum Dreißigjährigen Krieg, München 1994, s. 147; iidem
(red.), BSV-Geschichte, Bayerische Schulbuch-Verlag, 2 GN, Vom Mittelalter bis zur
Europäisierung der Erde, München 1998, s. 139.
79
D. Brückner, H. Focke (red.), Das waren Zeiten. Geschichte Sekundarstufe I 2,
Bamberg 2004, s. 26-27; iidem (red.), Das waren Zeiten 1. Grundlagen der Neuzeit und
das lange 19. Jahrhundert, Bamberg 2008, s. 20-21; iidem (red.), Das waren Zeiten 2, Von
Hansezeit bis zur Industrialisierung, Bamberg 2010, s. 38.
80
J. Cornelissen (red.), Mosaik. Der Geschichte auf der Spur, A2, München 2005,
s. 95; H.-J. Lendzian, W. Mattes (red.), Zeiten und Menschen 2, Paderborn 2001, s. 182;
zob. też: H.-J. Lendzian, Ch.A. Marx (red.), Geschichte und Gegenwart, t. 2, Paderborn
2000, s. 182.
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który kształcił się we Włoszech: „Wróciwszy do ojczyzny, spędził szereg lat
w Krakowie, by wreszcie osiągnąć kanonię we Fromborku (Frauenburgu),
u boku biskupa warmińskiego. Tam to, w ustronnym miasteczku warmińskim,
poświęcił się Kopernik niezmordowanie pracy i badaniom astronomicznym”.
W podręczniku tym (z 1928 r.) umieszczono także fragment źródła (cytat
z przedmowy do dzieła Kopernika) oraz podobiznę astronoma według drzeworytu z XVI w. Poniżej zamieszczono pytania dla uczniów: „Czy Kopernik
zasłużył się tylko dla Polski, czy dla całej ludzkości? W czym leżą zasługi jego
dla jednej, a w czym dla drugiej? Czy widziałeś gdzieś pomnik Kopernika? Czy
widziałeś obserwatorium astronomiczne? Czy znasz jakieś przyrządy astronomiczne? Co to jest luneta? Czy w czasach Kopernika znano już lunety? Kto to
jest astrolog? Czy astrologia jest nauką, tak jak astronomia?”82. Jest to o tyle
interesujące, że w innych podręcznikach, nawet współczesnych, sporadycznie
przewiduje się na ten temat pracę z uczniami83.
W duchu patriotycznym utrzymane są też treści podręcznika wydanego
zaraz po wojnie w Paryżu w 1946 r. Autorka pisze, że Mikołaj Kopernik to
„Polak, rodem z Torunia”. Jego ojciec, kupiec toruński, wcześnie go osierocił,
a wychowaniem młodego chłopca zajął się wuj, biskup warmiński. Dalej pisze
o wykształceniu w Toruniu i Krakowie, a także we Włoszech. „Kopernik nie
chciał jednak na stałe pędzić życia poza ojczyzną. Rzucił zaszczytne stanowisko
i wrócił do kraju. Mianowany kanonikiem warmińskim, osiadł w niewielkim
miasteczku, Fromburgu. Pilnie zarządzał majątkami kościelnymi. Udzielał
bezpłatnie porad lekarskich biednej ludności. Oddał też dużą usługę mieszkańcom Fromburga, gdyż do tego czasu musieli chodzić bardzo daleko. Nie
zaniechał jednak i pracy naukowej”. I dalej: „Dziś nazwisko jego sławne jest na
całym świecie. Cały świat uznał słuszność twierdzeń Kopernika, o którym
wiersz mówi, że: «Wstrzymał słońce, ruszył ziemię/Polskie wydało go plemię»”84. W podobnym tonie, ale bardziej naukowo Kopernika przedstawia
w swoim podręczniku Jędrzej Giertych (Londyn 1947). Omawia go w kontekście przynależności Prus Królewskich do Polski 1466-1772, a nie jego odkryć
astronomicznych: „Wystarczy również przypomnieć sobie długi szereg nazwisk
wielkich ludzi, jakich Prusy Królewskie w owym czasie wydały, – wielkich
ludzi, wśród których na pierwszym miejscu stoi Mikołaj Kopernik, istny
symbol płodności kulturalnej Prus pod polskimi rządami, a zarazem polskiego,
pomorskiego patriotyzmu, – mieszczanin o krwi mieszanej, polskiej i niemieckiej, spokrewniony zarówno z Modlibogami, Konopackimi, Działyńskimi, jak
z Watzelrode’ami, ale również w niemieckim odłamami swej rodziny reprezen82
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tujący polskie dążenia: jego bowiem dziad, ojciec matki jego, Barbary Watzelrode, służył wiernie królowi polskiemu, walczył pod Łaszynem i Malborkiem,
a jego wuj, biskup warmiński Łukasz Watzelrode, pracował nad wcieleniem
Prus Krzyżackich do Polski i nad przeniesieniem Zakonu na Podole; jaka zaś
była osobista postawa samego Mikołaja Kopernika, – tego przypominać nie
trzeba”85.
Zupełnie inaczej uczony ten przedstawiany był w latach stalinowskich
w Polsce. Przede wszystkim zwracało się wówczas uwagę na jego konflikt
z Kościołem katolickim: „Odkrycie Kopernika było strasznym ciosem dla
kościelnego poglądu na świat i wskazywało drogę do naukowego, materialistycznego pojmowania świata. Kopernik obawiał się prześladowania kościoła
i dopiero przed śmiercią zdecydował się oddać do druku swoje dzieło O obrotach
sfer niebieskich. Luter złośliwie szydził z nauki Kopernika. Kościół katolicki
wniósł jego dzieło do spisu ksiąg zakazanych i zawzięcie prześladował wszystkich uczonych i myślicieli, którzy podzielali jego poglądy naukowe”86. Poglądy
głoszące materializm historyczny i odwieczną walkę klasową odbiły się także
na ocenie działalności i odkryć Kopernika. W podręczniku z 1957 r. zapisano, iż
Kopernik „prowadził akcję osiedleńczą po zniszczeniach wojennych, ustanawiał ceny na chleb w zależności od cen zboża, by nie dopuścić do lichwy
żywnościowej. Wczuwając się w położenie nowych osadników dawał dłuższe
lata wolnizny, zasiłek w żywym inwentarzu itd. W dążeniu do podniesienia
stanu zdrowotnego ludności miasta kierował się pracami nad zaprowadzeniem
wodociągów, bezpłatnie leczył biedotę miejską, pracował nad możliwością
opanowania epidemii, wykonywał zabiegi chirurgiczne”. Aby podnieść znaczenie odkrycia astronoma, zacytowano Fryderyka Engelsa, który twierdził, iż
odkrycie Kopernika było „aktem rewolucyjnym, którym przyrodoznawstwo
ogłosiło swą niezależność i niejako powtórzyło spalenie bulli przez Lutra.
Kopernik rzucił rękawicę autorytetowi Kościoła w sprawach przyrodniczych.
Od tej chwili datuje się wyzwolenie przyrodoznawstwa od teologii” (cyt. za:
F. Engels, Dialektyka przyrody, Warszawa 1952, s. 9). Jakby w sprzeczności do
tekstu, w podręczniku umieszczono fotografię tablicy, która była niegdyś na
grobowcu Kopernika we Fromborku z wyraźnie czytelnym napisem w języku
łacińskim: „Nicolai Copernici Epitaphium Fruebirgi in marmorca tabula”87.
Sporo informacji o pochodzeniu i działalności Kopernika znajduje się
w książce Józefa Gierowskiego i Józefa Leszczyńskiego. Podają oni, że Kopernik, „syn toruńskiego mieszczanina, odbył studia w Krakowie i na uniwersytecie padewskim. Po powrocie do kraju został członkiem kapituły warmińs-
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kiej. Zarządzał z powodzeniem jej obradami, występował na sejmikach pruskich, a gdy przyszło do wojny z zakonem krzyżackim, dzielnie bronił Olsztyna
przed wojskami Albrechta Hohenzollerna w 1521 r.” Tu też cytat źródła „Do
jego Świątobliwości papieża Pawła III Mikołaja Kopernika przedmowa do
Ksiąg o obrotach”88.
Najbardziej rzeczowe informacje znajdujemy w podręcznikach wydanych
po 1990 r. W książce Katarzyny Zielińskiej i Zofii Kozłowskiej z 1994 r.
Kopernika wymienia się pięciokrotnie na różnych stronach, przy różnych
tematach lekcji. Oprócz tekstu głównego, zamieszczony został tekst źródłowy,
ilustracja systemu heliocentrycznego oraz portret Kopernika z dłuższym podpisem89. Halina Tomalska i Zbigniew Szeptycki podają ponadto, że „Kopernik
był budowniczym fortyfikacji zamku olsztyńskiego i jego obrońcą przed Krzyżakami w latach 1519-1522”90. (Tu należy się wyjaśnienie: wojna polskokrzyżacka trwała w latach 1519-1522, natomiast sama obrona zamku, a właściwie tylko przygotowanie go do obrony, gdyż Krzyżacy nie zdecydowali się na
szturm, w roku 1521). W innym podręczniku91 – jedynym we wszystkich
krajach – podano, kto jest autorem wierszyka: „Polskie wydało go plemię,/Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię”. Jest to cytat z utworu Kopernik Jana
Nepomucena Kamińskiego z 1828 r. Niestety nie wytłumaczono, że powstał on
w czasie zaborów w celu podtrzymywania uczuć patriotycznych Polaków.
W podręcznikach radzieckich i rosyjskich Mikołaj Kopernik zawsze jest
Polakiem, opisywanym obok Giordano Bruno i Galileusza. Zawsze też podkreśla się opozycyjność jego poglądów wobec Kościoła katolickiego92. Jeszcze
w 1970 r. pisano bardzo tendencyjnie: „Wiedząc, że śledzą go nieustannie
szpiedzy papieża, Kopernik długo trzymał swoje odkrycie w tajemnicy. Dopiero
na koniec, w 1543 r., opublikował swoją książkę O obrotach sfer niebieskich.
Był już na łożu śmierci, kiedy przyjaciele przynieśli i włożyli w stygnące ręce
uczonego pierwszy egzemplarz jego książki. Odkrycie Kopernika rozpoczęło
cały przewrót w nauce. Obalało ono bajkę o tym, że Ziemia i pierwsi ludzie
zostali stworzeni przez boga [z małej litery w oryginale – I.L.]. Odkrycie
88
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Kopernika podważało autorytet religii”93. Takie stwierdzenie powtarzano
przez ponad 20 lat94.
We współczesnych podręcznikach rosyjskich dość dokładnie wyjaśnia się
naukowe odkrycia Kopernika, tłumacząc heliocentryczne pojmowanie wszechświata95, a w niektórych dopatruje się jego zasług w późniejszym opracowaniu
kalendarza gregoriańskiego: „Do początku XVI w. różnica między czasem
współczesnym a datą kalendarzową doszła do 10 dni. Dlatego sobór Kościoła
katolickiego w 1514 r. stworzył komisję dla reformy kalendarza. Kopernik
z największą dla swoich czasów dokładnością odczytał długość trwania roku
– 365 dób, 5 godzin, 49 minut i 16 sekund. Jego odczyty legły u podstaw nowego
kalendarza gregoriańskiego, przyjętego przez papieża Grzeogrza XIII w 1582
r.”96 Inne podręczniki rosyjskie podają też, że Kopernik był synem bogatego
kupca, a potem został „kanonikiem kościoła w pogranicznym polskim miasteczku Fromborku. Na jednej z wielkich wież Kopernik urządził obserwatorium i aby spoglądać w gwiazdy niebieskie sam skonstruował sobie z drewna
przeróżne instrumenty, opisane przez starożytnych autorów”. Obok tekstu
głównego jest też reprodukcja obrazu Jana Matejki przedstawiającego uczonego na wieży fromborskiej oraz mapa świata autorstwa Kopernika97.
Podręczniki litewskie okresu radzieckiego powielały informacje z podręczników wydawanych w Moskwie. Przykładem tego jest chociażby Historia
wieków średnich, w której dosłownie przetłumaczono zacytowany powyżej
fragment z podręcznika radzieckiego z 1970 r.98 Dopiero począwszy od lat 90.
rzeczowo przedstawia się teorię heliocentryczną i inne odkrycia Kopernika99,
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przy czym nazwisko podaje się czasami po litewsku: „Polak Mikalojus Kopernikas (pol. Kopernik, łac. Copernicus, 1473-1543)”100. W większości podręczników Kopernik uznawany jest za Polaka101.

Podsumowanie
Należy stwierdzić, iż przedstawienia postaci zarówno w historiografii, jak
i podręcznikach czterech analizowanych krajów są nieco odmienne i stopniowo
ewoluują. W literaturze historycznej doby współczesnej dąży się do jak najbardziej wiernego opisu życia i dzieła danej osoby, natomiast w podręcznikach jest
to ujęcie schematyczne, zwracające uwagę jedynie na jeden element wiążący
daną postać z regionem. Trudno tu oczekiwać, by podręczniki opracowane dla
ogółu młodzieży danego kraju zwracały szczególną uwagę na ziemie pruskie.
Wszak każdy region (czy land w Niemczech) ma swoją historię lokalną i swoich
bohaterów, może się dopracować własnego podręcznika do edukacji regionalnej, jak chociażby przywoływany już wcześniej podręcznik dla młodzieży
Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur.
Z analizy daje się zauważyć, że zarówno w historiografii, jak i w podręcznikach przedstawienie „starych” postaci i odkrywanie „nowych” staje się jakby
regułą. O ile w okresie powojennym trzymano się kanonu osób wybitnych
i zasłużonych z punktu widzenia ustroju danego państwa, o tyle obecnie coraz
częściej przywołuje się postaci mniej znane, a zasłużone chociażby dla kształtowania tożsamości regionalnej.
Również charakterystyka postaci Mikołaja Kopernika uległa na przestrzeni
kilkudziesięciu lat znacznym przeobrażeniom. W okresie międzywojennym
w Polsce zwracano uwagę, że po naukach za granicą Kopernik wrócił do kraju,
tutaj żył i pracował. Było to zapewne spowodowane odbudową Polski po 123
latach niewoli, a co za tym idzie naciskiem na promowanie wartości patriotycznych i obywatelskich. W okresie międzywojennym w III Rzeszy Kopernik
przedstawiany jest jako wybitny Niemiec wnoszący znaczny wkład do europejskiej i światowej nauki. Po II wojnie światowej przez kilkadziesiąt lat postać
100
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astronoma we wszystkich krajach przestawiana jest z punktu widzenia narodowego – dla Niemców pozostaje Niemcem, dla Polaków, Litwinów i Rosjan
– zdecydowanie Polakiem. W tym też okresie w podręcznikach krajów socjalistycznych dominuje wątek ekonomiczny (pomoc Kopernika dla biednego ludu)
oraz konfliktu z Kościołem katolickim, przy czym nie akcentuje się faktu, że
astronom sam był duchownym, kanonikiem warmińskim i podlegał hierarchii
kościelnej. Dopiero od lat 90. XX w., a więc już po zmianie ustroju, prawie we
wszystkich podręcznikach zwraca się uwagę na jego szerokie zainteresowania
humanistyczne, medyczne, ekonomiczne, prawne itp., dając go – obok Leonarda da Vinci – za wzór jako człowieka renesansu. Mikołaj Kopernik został
wybrany z całej plejady zasłużonych dla regionu postaci z wielu powodów,
o czym już wcześniej wspomniano. Siłą rzeczy nie było możliwe omówienie
innych postaci. Czekają one jeszcze na swoich badaczy.
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3.7. Krajobraz
W dyskursie naukowym
Żaden chyba inny topos nie odgrywa tak znaczącej roli w popularnym
wizerunku ziem pruskich, jak „krajobraz”. Na polskim i niemieckim rynku
istnieje duża liczba albumów o „Mazurach” lub o „Prusach Wschodnich”, które
inscenizują uroki natury tego regionu przy pomocy wielkoformatowych ilustracji. Również opracowania naukowe podchodzą do przedmiotu swoich analiz
poprzez opisy przyrody. Tekst na okładce rozprawy Hartmuta Boockmanna
Prusy Wschodnie i Zachodnie (z serii: „Historia Niemców na wschodzie
Europy”) opiewa „kraj dalekich horyzontów, gęstych lasów i niezliczonych
jezior”, a Andreas Kossert chwali w przedmowie do swojej książki o Mazurach
„magię kraju” i „jedyny w swoim rodzaju krajobraz”1. „Krajobraz” stanowi
najwyraźniej ważny element w nauczaniu historii regionu. W przeprowadzonych w 2000 r. badaniach empirycznych wśród uczniów województwa warmińsko-mazurskiego Izabela Lewandowska stwierdziła, że więzi emocjonalne z regionem często dotyczą bardziej środowiska naturalnego aniżeli jego przeszłości
historycznej2.
Jednak wielokrotnie postulowana wyjątkowość krajobrazu ziem pruskich
wywołała również sceptyczne opinie. Historyk Gregor Thum odpowiedział
w swojej analizie wyobrażeń Niemców na temat wschodu Europy pytaniem na
pytanie: Czy w takim razie także Schwarzwald, Alpy lub wybrzeża klifowe
Rugii nie zasługują w tej samej mierze na przydomek wyjątkowych?3 Thum
i inni autorzy tłumaczą podobną stylizację krajobrazu w kategoriach socjalnopsychologicznych. To przede wszystkim niemieccy wygnańcy w ten sposób
tworzyli sobie tożsamość ex post oraz wyobrażoną ojczyznę4. Kwestia pozostaje
jednak otwarta, dlaczego w polskim i częściowo litewskim i rosyjskim dyskursie
natrafia się na pokrewne wątki.
1
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Konieczna jest zatem bardziej wszechstronna analiza pojęcia „krajobraz”.
Na początku nie wynika on wcale automatycznie z opisów krajobrazowych. Nie
kryje się też za nim jeden i ten sam wycinek przestrzeni. Z punktu widzenia
fizyczno-geograficznego napotyka się tutaj różnorodne przejawy przyrody.
Z jednej strony mamy wielokrotnie chwalone i turystycznie atrakcyjne Pojezierze Mazurskie, z drugiej strony zaś prawie nie posiadający jezior obwód
kaliningradzki. Dlatego w odniesieniu do północnej części ziem pruskich
przyjęła się pasująca do niej geograficzna nazwa „Zajezierze”. W pobliżu
Kalinigradu rozpoczyna się klifowe wybrzeże Sambii, z charakterystycznymi
skałami kredowymi, przechodzące w Mierzeję Kurońską. W części południowej
tego obszaru przeważają tereny górzyste oraz rozległe lasy, a w delcie Niemna
w części północnej dominują łąki i tereny podmokłe5.
Postulat wyjątkowości albo chociaż wewnętrznej spójności danego krajobrazu oznacza jednocześnie, że dokonuje się jego odgrodzenie od zewnątrz. Rzut
oka na niemieckie podręczniki historii z pierwszej połowy XX w. wystarczy, by
znaleźć kilka przykładów. A zatem ziemie pruskie kończyły się na „przygranicznym, zdradliwym lesie na wschód od Jańsborka [Pisz]”6 czy też na
„obfitym w mokradła lesie Augustowa”7; już dla Zakonu Krzyżackiego „ciągnąca się całymi dniami dzika puszcza na północ od osłaniającego Litwinów
Niemna”8 wydawała się nie do przebycia. Las – ten romantycznie wyidealizowany symbol ziem pruskich – nagle stawał się niebezpieczny. Pod względem
narracyjnym taki opis dowodzi po pierwsze, że dopiero połączenie przyrody
i niemieckiej działalności osadniczej uzasadnia pozytywnie konotowaną wyjątkowość krajobrazu, oraz po drugie, że ziemie pruskie już z samego faktu swoich
naturalnych zasobów urastały do wymiarów „wyspy”, „eksklawy” lub „bastionu”.
Jak widać, krajobraz nie stanowi neutralnego i niewinnego pojęcia odnoszącego się jedynie do fizycznego obiektu. Wręcz przeciwnie, w ciągu XX w.
pojęcie krajobrazu było w geografii przedmiotem różnorodnych konceptualizacji i nierzadko wywołało dość ostre spory. Idąc w ślady Friedricha Ratzela
5

Geograf Herbert Liedtke wybrał w tytule swojej najnowszej analizy celowo liczbę
mnogą: Die Landschaften Ostpreußens. Namen und Abgrenzungen naturgeographischer
und historischer Landschaften in Ostpreußen und angrenzenden Gebieten, seria: „Daten,
Fakten, Literatur zur Geographie Europas”, t. 10, Leipzig 2011.
6
B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider, Geschichtsbuch für die deutsche Jugend.
Mittelstufe, wyd. 2, Leipzig 1923, s. 98; tak samo w wydaniu późniejszym: iidem, op. cit.,
Mittelstufe. Für die Jüngeren, wyd. 38, Leipzig 1935, s. 122.
7
Ibidem, wyd. 2, Leipzig 1923, s. 254.
8
W. Gehl, Geschichte, 3. Klasse, Ausgabe A: Oberschulen und Gymnasien: Von der
Begründung des Ersten Reiches bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, Breslau 1939,
s. 56.
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i Alfreda Hettnera, niemiecka antropogeografia długo zajmowała się wyszukiwaniem cech indywidualnych danego krajobrazu. W okresie międzywojennym
znalazło to swój ostrzejszy wyraz w pojęciu tzw. dynamicznej geografii regionalnej. Uznany za dominujący, pojedynczy czynnik geograficzny, np. klimat czy
wegetacja, stanowił powód do wyodrębnienia danego wycinka przestrzeni.
Mniejszy determinizm cechował pojęcie krajobrazu w geografii francuskiej,
a także u historyków szkoły Annales. Siła twórcza człowieka mogła przybierać
różnorodne formy oraz prowadzić do różnorodnych rezultatów. Śladami francuskiego posybilizmu szła również i polska geografia okresu międzywojennego.
W latach 60. doszło w krajach anglosaskich do zmiany paradygmatu. Rozumienie przestrzeni i krajobrazu, do których człowiek musiał się mniej lub bardziej
dostosować, nie wynikało już z ich pozornie obiektywnego pojmowania, w międzyczasie to człowiek zaczął odgrywać pierwszoplanową rolę jako samodzielnie
myślący i działający podmiot. Geografia zachowań (behavourial geography)
trudniła się teraz obserwacją przestrzeni, odległości i naturalnego środowiska,
a także „mapami myśli” (mental maps). Zajmujące się badaniem tego fenomenu nauki historyczne i kulturoznawstwo przeniosły akcent badawczy od
indywidualnego do zbiorowego postrzegania, analizując „mapy myśli” i „wyobrażone krajobrazy” w narodowych, regionalnych lub innych, specyficznych dla
grup semantykach. W późnych latach 80. niektórzy geografowie posuwali się
tak daleko, iż włączając się do dyskusji teorii działania, analizowali człowieka
podczas codziennego „tworzenia geografii”, a przestrzeń postrzegali jako
uzależnioną od działań społecznych zmienną. Jednakże geograf w dzisiejszych
globalnych, postmodernistycznych realiach przyjmuje inną perspektywę badawczą aniżeli historyk, którego interesuje badanie życia i kultury codziennej
dawnych czasów. David Blackbourn ubolewał, że w naukach społecznych brak
dzisiaj często „zmysłu terenu”, próbując przeciwważyć ten trend przekonaniem, „iż dobry historyk powinien posiadać buty wytrzymałe na wędrówki”9.
Przedmiotem poniższej analizy podręczników odnośnie ziem pruskich jest
właśnie ów niełatwy kompromis pomiędzy konstrukcją i imaginacją krajobrazu
z jednej a jego geograficzno-fizyczną materialnością z drugiej strony.

Krajobraz w czasach Prusów i Zakonu Krzyżackiego
Pierwsze obszerniejsze wzmianki o przyrodzie kraju znajdują się we fragmentach dotyczących średniowiecznych Prusów. Za jego najbardziej charakterystyczną cechę uchodziły bagna i mokradła. Taką opinię zgodnie wystawiały
9
D. Blackbourn, Die Eroberung der Natur. Die Geschichte der deutschen Landschaft,
München 2007, s. 27-28.
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zarówno niemieckie podręczniki okresu przedwojennego („Prusy były prawie
całkowicie pokryte drzewami i bagnami i dlatego ciężko dostępne”10), podręczniki radzieckie lat 50. („Ten leżący nad uchodzącymi do Bałtyku rzekami kraj
był pokryty gęstymi lasami i obfity w bagna”11), jak i polskie podręczniki
w czasach współczesnych („lasy i bagniska nie do przebycia”12). Bagna i mokradła zwykle uchodzą za niebezpieczne i niewygodne przeszkody dla działalności gospodarczej i osadniczej. Pozytywnie oceniano jedynie okoliczność, że
bagna i mokradła Prusów stanowiły naturalną ochronę przed zwaśnionymi
sąsiadami i zdobywcami13. Szybko jednak potrzeby Prusów zeszły na drugi
plan, ustępując miejsca opowieściom o posłannictwie Zakonu Krzyżackiego.
W podręcznikach niemieckich okresu przedwojennego kluczową rolę odgrywało zagospodarowanie i podporządkowanie przyrody. Bagna, mokradła
i „lasy nie do przebycia” ziem pruskich stanowią w nich tło dla urastających do
bohaterskich rozmiarów opisów zagarnięcia kraju przez Zakon Krzyżacki i przez
ciągnących za nimi osadników. Na początku Krzyżacy przeżywali „na eksponowanych posterunkach i w twierdzach obronnych ciągnącą się całymi dniami
ogromną biedę. A wtedy twarda wschodniopruska zima utorowała dumnym ze
swojej wolności Prusakom [sic!] drogę przez bagno i rzeki. Bezustannie wyłaniali
się z ciemności ich błotnistych lasów i z wywołaną zwątpieniem nienawiścią
uderzali na rozproszone siedziby Zakonu”14. Droga podboju ziem pruskich
przebiegała od wybrzeża Bałtyku wzdłuż Wisły w głąb kraju: „Dwa nowo
wybudowane okręty wojenne wypierają pruskie łodzie z Zalewu. Na wybrzeżu
powstają bazy wojskowe. Teraz już i z tej strony udaje się powoli wdzierać w głąb
lądu. Droga prowadzi przez gęste lasy, gdzie gnieżdżą się wilki, niedźwiedzie,
łosie i bizony, prosto na nieprzyjacielskie zasieki”15.
10

R. Froning, L. Wulker, Lehrbuch der Geschichte für Lyzeen, t. 2: Das Mittelalter.
Für Klasse IV, wyd. 4, Leipzig-Frankfurt/Main 1921, s. 123; podobnie: H. Philipp, R.
Neumann, Bausteine für den Geschichtsunterricht. Ein Arbeits- und Tatsachenbuch, t. 3:
Neue und neueste Zeit unter besonderer Berücksichtigung der Kolonisation des deutschen
Ostens. Mittel- und Oberstufe, Leipzig 1924, s. 34.
11
A.M. Pankratova (red.), Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy, oprac. K.V.
Bazilevič, S.V. Bachrušin, A.M. Pankratova, A.V. Focht, t. 1, wyd. 12, Moskva 1953, s. 38.
12
T. Jurek, Historia. Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Średniowiecze. Podręcznik dla gimnazjum, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 180.
13
K. Dunger, M. Stoll, Deutsche Geschichte, t. 2: Von der Gründung des Ersten
Reiches bis zum Westfälischen Frieden, Bamberg-München-Berlin 1938, s. 59. Por.
M. Koczerska, Historia. U źródeł współczesności. Średniowiecze. Gimnazjum 1, podręcznik, t. 2, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 117; T. Jurek, op. cit., s. 180.
14
B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.), op. cit., Klasse 3, Leipzig 1939, s. 55;
w ten sam sposób: iidem (red.), op. cit., Mittelstufe. Für die Jüngeren..., s. 122.
15
M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für
höhere Schulen, Klasse 3: Von der Gründung des Ersten Reiches bis 1648, oprac.
H. Bartels, E. Buchholz, Leipzig-Berlin 1939, s. 76; podobnie: W. Gehl, Geschichte, 3.
Klasse..., s. 55.
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Początkowo uwzględniano przede wszystkim faunę i florę tych terenów.
Decydująca dla zawładnięcia krajem była jednakże budowa zamków i fortec,
które przekształciły ziemie pruskie w krajobraz ustrukturyzowany architektonicznie. Niemieckie podręczniki posługiwały się tutaj trzema różnymi motywami. Pierwszym była, jako symbol Zakonu, „stojąca samotnie, buntownicza
warownia graniczna na Wschodzie”16. W sprzeczności z tym wątkiem stał
obraz gęstej sieci zamków, przekształcający ziemie pruskie w „jeden wielki
ufortyfikowany obszar”17. W oparciu o zamki krzyżackie powstało wiele rozwijających się szybko i dynamicznie miast. Wymieniano wśród nich szczególnie
Kwidzyń, Elbląg, Królewiec, ale także Braniewo oraz Kłajpedę i obdarzano je
atrybutem „kwitnące”18. I wreszcie trzeci wątek stanowił zamek krzyżacki
w Malborku – od 1309 r. siedziba wielkiego mistrza Zakonu. Ten ani „samotny”, ani „buntowniczy”, lecz „okazały” i „wspaniały” średniowieczny zespół
zamkowy był powszechnie podziwianym symbolem państwa krzyżackiego19.
Prezentowane trzy motywy architektoniczne odzwierciedlają trzy różne
historyczne interpretacje ziem pruskich. Podczas gdy samotna, buntownicza
warownia graniczna wskazywała na znaczenie regionu jako „bastionu” pośrodku wrogiego otoczenia, w obrazie sieci fortec i „kwitnących” miast daje się
rozpoznać wyobrażenie dobrze prosperującego i zorganizowanego państwa,
16

A. Henche, Geschichte in Tatsachen. Vorstufe. Deutsche Geschichte von der ältesten
bis auf die jüngste Zeit, Breslau 1925, s. 18; podobnie: K. Dunger, M. Stoll, op. cit., t. 2,
s. 59; B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.), op. cit., Mittelstufe. Für die
Jüngeren..., s. 121.
17
B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.), op. cit., Klasse 3..., s. 56.
18
A. Reimann (red.), Geschichtswerk für höhere Schulen, t. 2: Grundbuch für den
gesamten Geschichtsunterricht auf Mittel- und Oberstufe, z. 2: Mittelalter und Reformationszeit, oprac. J. Ferber, wyd. 3, München-Berlin 1925, s. 85; B. Kumsteller,
U. Haacke, B. Schneider (red.), op. cit., Mittelstufe. Für die Jüngeren..., s. 121; K. Lorenz,
Lehrbuch der Geschichte für die Unterstufe höherer Lehranstalten, t. 2: Die Neubildung
der europäischen Kulturwelt durch Christentum und Germanentum (Das Mittelalter),
wyd. 10, München 1922, s. 5; J.C. Andrä, Lehrbuch der Geschichte für höhere Mädchenschulen, t. 2: Das Mittelalter, oprac. R. Seehaussen, wyd. 18, Leipzig 1923, s. 60;
H. Pinnow, Geschichte des deutschen Volkes von den Anfängen bis 1648. Geschichtsbuch
für die Mittelklassen höherer Lehranstalten, t. 2, wyd. 5, Leipzig-Berlin 1925, s. 57;
M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), op. cit., Klasse 3, s. 76; H. Philipp, R. Neumann,
op. cit., t. 3, s. 32.
19
H. Pinnow, op. cit., s. 57; A. Reimann (red.), op. cit., s. 85; F. Neubauer, Grundzüge
der Geschichte für hohere Lehranstalten, t. 1, cz. 2: Deutsche Geschichte seit Anfang des
18. Jahrhunderts für die Unterstufe, Halle/Saale 1924, s. 2; B. Kumsteller, U. Haacke,
B. Schneider (red.), op. cit., Klasse 3..., s. 57; w ten sam sposób: iidem, Geschichtsbuch für
die deutsche Jugend. Mittelstufe, wyd. 2, Leipzig 1923, s. 98; W. Schiefer (red.),
Maier-Schirmeyer: Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen, Mittelstufe, t. 2: Von der
germanischen Frühzeit bis zum Westfälischen Frieden, oprac. E. Kaier, P. Vogel,
R. Kempen, wyd. 12, Frankfurt/Main 1937, s. 119.
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które w swoich portach handlowych utrzymywało intensywne kontakty z innymi państwami europejskimi. Z kolei znany ze swojego przepychu zamek
w Malborku miał dokumentować roszczenia do traktowania Zakonu Krzyżackiego na równi z innymi mocarstwami europejskimi.
Zagospodarowanie w celach rolniczych było najczęstszą okazją do rozwijania idei „germanizacji” i obrazu Niemców w roli „nosicieli kultury”.
Niemieckie podręczniki republiki weimarskiej ograniczały się do stwierdzenia,
że pod egidą Zakonu „olbrzymie tereny bagniste (22 000 km2 ziemi uprawnej)
przemienione zostały w najżyźniejszą glebę madową”20, podczas gdy w podręcznikach okresu nazistowskiego znalazły miejsce elementy ideologii „krwi
i ziemi” (Blut-und-Boden): „W wyniku trwającej dziesiątki lat pracy zabezpieczono Żuławy Wiślane przed powodziami i ruszeniem lodów na rzece za
pomocą tam, rzeki Prus Wschodnich połączono między sobą kanałami, a drzewka owocowe w ogrodzie zamku malborskiego uszlachetniono sprowadzonymi
z Niemiec odmianami i rozmieszczono w całym kraju. Dzięki Zakonowi beznadziejna dzicz przemieniła się w kwitnącą ziemię – w przesiąkniętą niemiecką
krwią niemiecką ziemię”21.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że niemieckie podręczniki lat 50. przejmują prawie całkowicie wątki narracyjne okresu przedwojennego. Zagospodarowanie kraju oraz jego germanizacja stanowiły w dalszym ciągu motyw
przewodni. Za symbole kształtujące oblicze kraju uchodziły: zamek w Malborku, jedna z „najokazalszych budowli niemieckiego średniowiecza”22, a także
„kwitnące miasta” takie jak Królewiec, Kłajpeda, Elbląg, Gdańsk i Kwidzyń
z wznoszącymi się tam „wspaniałymi kościołami i ratuszami”23, w których
„niemieccy obywatele pozyskiwali szacunek i dobrobyt”24. Nie mniej uwagi
poświęcano melioracji gruntów: „Rzeki zostały obwałowane, bagna wysuszone
i założone tysiące osad”25. Co więcej, zwłaszcza w kontakcie z przyrodą

20

H. Philipp, R. Neumann, op. cit., t. 3, s. 35; podobnie: R. Froning, L. Wülker,
op. cit., s. 124.
21
B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.), op. cit., Klasse 3, s. 57; w ten sam
sposób: iidem (red.), op. cit., Mittelstufe. Für die Jüngeren..., s. 122.
22
E. Kaier, G. Frank, W. Höfft, W. Wulf, Grundzüge der Geschichte. Von der
Frühgeschichte Europas bis zur Weltpolitik der Gegenwart, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn
1958, s. 111; podobnie: F. Ebner, Geschichte des Mittelalters. Geschichtswerk für höhere
Lehranstalten, Mittelstufe, t. 2: Mittelalter, München 1956, s. 127.
23
J. Erdmann, Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen,
Mittelstufe, t. 2: Das Mittelalter, München 1953, s. 84.
24
E. Kaier, H. Göttling, J. Lehmann, Grundzüge der Geschichte, t. 2/3: Vom
Entstehen der abendländischen Einheit bis zum Wiener Kongress 1815, wyd. 6, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn 1958, s. 60.
25
J. Erdmann, op. cit., s. 84; podobnie: E. Kaier, G. Frank, W. Höfft, W. Wulf, op. cit.,
s. 111.
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rzekome poczucie wyższości wobec bałtyckich i słowiańskich sąsiadów wydawało się niepodważalne: „Niemieccy chłopi osiedlali się w utrzymywanych
w czystości wsiach”26, lub „niemieccy chłopi wydzierali ziemi zupełnie inne
plony niż [zasiedzieli – S.Z.] tu mieszkańcy”27.
Dopiero dokładniejsze przyjrzenie się podręcznikom pozwala stwierdzić, że
różnią się one od okresu przedwojennego brakiem określonych narracji i motywów. W latach 50. podręczniki skupiały się na opisach kształtowania terenu
pod względem architektonicznym i gospodarczym, za to o rozgrywających się
w lasach i mokradłach walkach rycerzy zakonnych z Prusami wspominano
jedynie sporadycznie28. Także motyw buntowniczej, samotnej warowni, z jednym tylko wyjątkiem, nie pojawił się już więcej29. Kontakty z przyrodą miały
odzwierciedlać już nie tyle bohaterskie wyczyny wojskowe, co osiągnięcia
cywilizacyjne. Swój wyraz znajdowały tu nie tylko doświadczenie klęski Niemiec podczas II wojny światowej, ale także próba naświetlenia uczniom w RFN
urosłego na przestrzeni wieków znaczenia historyczno-kulturowego nie uznanych jeszcze za stracone terenów na Wschodzie.
Podręczniki wydane w NRD bynajmniej nie pomijały przeobrażeń krajobrazu ziem pruskich, jakie dokonały się pod egidą Zakonu Krzyżackiego. Także
i one przywoływały obrazy karczowania lasów i osuszania bagien oraz budowy
zamków i zakładania miast, takich jak Kłajpeda, Królewiec oraz „potężny
Malbork”. Wszystkie te omówienia dotyczące rozwoju regionu były jednak nie
tylko zdecydowanie krótsze, lecz przede wszystkim często zawierały zarzut
„wielkiego okrucieństwa” Zakonu Krzyżackiego oraz niemieckich kolonistów
w stosunku do miejscowych Prusów30.
Lata 70. przyniosły w podręcznikach RFN wyraźną zmianę w zakresie
przedstawiania ziem pruskich. Cechująca się sugestywnym językiem metoda
opowiadania wysłużyła się pod względem dydaktycznym, w wyniku czego
również opisy krajobrazów w niemieckich podręcznikach historii drastycznie
się skurczyły. Ważną rolę odgrywał tu nowy paradygmat historii społecznogospodarczej. Co prawda w narracjach podręcznikowych w dalszym ciągu
wyróżniano zakładanie miast (Gdańsk, Elbląg, Królewiec), ale sprowadzały się
26
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one do utrzymywanych teraz w rzeczowym tonie opisów ich działalności jako
nadbałtyckie centra osadnicze i miasta handlowe31. Przedstawiano państwo
krzyżackie jako silne pod względem gospodarczym i dobrze zorganizowane,
które potrafiło także zapewnić budowę silnie rozwiniętej infrastruktury
w kraju32.
Jednocześnie zmiany w stosunkach politycznych z Polską obecne były
w narracjach kierujących uwagę na dziedzictwo architektoniczne. Zamek
w Malborku, należący nadal do standardowych wizualnych prezentacji w podręcznikach zachodnioniemieckich, nie był już jedyną okazałą budowlą „niemieckiego średniowiecza”. W podpisach pod ilustracjami czytamy: „Leżący nad
Nogatem zamek w Malborku, od 1309 siedziba wielkiego mistrza zakonu
krzyżackiego (budowa Zamku Wysokiego ok. 1340, odbudowa po ostatniej
wojnie przez Polaków)”33 lub sformułowane w formie zadania: „Wybudowany
pomiędzy 1272 i 1320 r. zamek w Malborku był główną siedzibą niemieckiego
Zakonu Krzyżackiego oraz siedzibą wielkiego mistrza. Opisz budowlę oraz jej
zastosowanie z perspektywy niemieckiej i polskiej”34. Tu po raz pierwszy
ustrukturyzowany krajobraz ziem pruskich ukazany został jako wspólne
polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe.
Charakter opisu zmienił się później, we wczesnych latach 90. Wątki narracyjne stały się znów bardziej opisowe, a odniesienia do przyrody i krajobrazu
częstsze. Za ważny bodziec należy uznać historię kultury i życia codziennego.
Chciano pokazać z bliska ludzi średniowiecza i wśród nich przede wszystkim
rycerzy i osadników: „Po odniesionym zwycięstwie Krzyżacy natychmiast
zajmowali najważniejsze miejsca jak występy skalne lub brzegi rzek, skąd
roztaczał się rozległy widok. Szybko wykopywano rowy, ustawiano wały,
palisady i fortyfikacje. Pod ochroną murów nowego zamku osiedlano rzemieślników i handlarzy, a ich domy okrążano wałem i palisadą. Rzemieślnicy i mnisi
walili gorliwie młotkami, ażeby szybko ukończono budowę”35. Obszerniej
opisywano też walki przeciwko Prusom, bądź w tekstach podręcznikowych36,
bądź w materiałach źródłowych, takich jak opis wyprawy rycerzy na Litwę
31
R.H. Tenbrock, K. Kluxen, Zeiten und Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk,
Ausgabe B, t. 2: Die Zeit der abendländischen Christenheit (900-1648), oprac.
R.H. Tenbrock, E. Goerlitz, Paderborn 1976, s. 110; H.D. Schmid (red.), Fragen an die
Geschichte. Geschichtliches Arbeitsbuch für die Sekundarstufe I, t. 2: Die europäische
Christenheit, oprac. W. Borth et al., wyd. 4, Frankfurt/Main 1978, s. 137-138.
32
R. H. Tenbrock, K. Kluxen, op. cit., s. 110.
33
Ibidem, s. 111.
34
H.D. Schmid (red.), op. cit., s. 136.
35
H.-G. Oomen (red.), Entdecken und Verstehen 1: Von der Urgeschichte bis zum
Mittelalter, Frankfurt/Main 1997, s. 184.
36
F. Hofmeier (red.), Wege durch die Geschichte. Geschichtsbuch Gymnasium Bayern, t. 2, Berlin 1992, s. 132.
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pióra Gustava Freytaga z 1877 r. lub skarga zasiedziałych Żmudzinów z 1399 r.
Wprawdzie oba teksty źródłowe pojawiają się w podręcznikach niemieckich już
w latach 70., to jednak były one dopiero od lat 90. przedrukowywane w obszerniejszych fragmentach zawierających bogate opisy przyrody37.
Trend ten został podchwycony w mapach historycznych, które obrazowały
zasiedlanie Europy Środkowej i Wschodniej. Inaczej niż to było przyjęte jeszcze
w latach 50., nie przedstawiały one już strumieni migracyjnych za pomocą
dynamicznych strzałek, lecz próbowały podać informacje o przebiegu w czasie
oraz warunkach krajobrazowych używając w tym celu różnokolorowych powierzchni. Obszary „nie-niemieckie” często niewiele się na nich różniły od „ubogich w osady”. Te ostatnie przedstawiano w kolorach białym i szarym, pod
względem kartograficznym i psychologii koloru symbolizując tym samym
próżnię, lub na zielono. Autorzy podręczników objaśniali tylko częściowo
znaczenie zielonego koloru w legendzie mapy, podając go jako określającego
powierzchnię „lasu, bagna, ugoru, wysokich gór”38 czy też „terenów leśnych
i bagnistych”39. Takie informacje wydają się jednak niezbędne, gdyż kolor
zielony innym razem odnosi się do obszarów zasiedlonych przez Polaków
i Czechów40. W kolejnych przykładach teksty podręcznikowe w sposób upraszczający opisywały wszystkie tereny, na które napotkali osadnicy niemieccy,
jako „bezludne” i „opuszczone”41.
Od lat 90. opisy krajobrazu w podręcznikach niemieckich były zatem,
skoro mowa o przyczynach, dość różnorodne: nowo pojęta obrazowość, nie
poddany refleksji zbiór tradycji oraz powoływanie narodowo zawężonej perspektywy na dziedzictwo historyczne, które praktykowano już w ten sam
sposób w podręcznikach lat 70. W odniesieniu do zamku w Malborku podpisy
pod ilustracjami mówią np. o „największym zamku Europy”, leżącym

37

H.-G. Oomen (red.), op. cit., s. 183; H.-J. Lendzian, Ch.A. Marx (red.), Geschichte
und Gegenwart, t. 2, Paderborn 2000, s. 137; H.-J. Lendzian, W. Mattes (red.), Zeiten
und Menschen 2, Paderborn 2001, s. 164; w latach 70. zob.: H. D. Schmid (red.), op. cit.,
s. 137.
38
K.-H. Zuber, H. Holzbauer (red.), BSV-Geschichte. 2 GN, Vom Frankenreich bis
zum Dreißigjährigen Krieg, München 1994, s. 199.
39
H.-O. Regenhardt, (red.), Forum Geschichte 2, Nordrhein-Westfalen, t. 2.1: Von der
Frühen Neuzeit bis zum ersten Weltkrieg, Berlin 2008, s. 26; w ten sposób też: Ch. Kunz,
H.-O. Regenhardt, C. Tatsch (red.), Forum Geschichte, t. 2: Das Mittelalter und der
Beginn der Neuzeit, Berlin 2001, s. 164; F. Hofmeier, H.-O. Regenhardt (red.), Forum
Geschichte, Ausgabe Bayern, t. 2: Vom Mittelalter bis zum Absolutismus, Berlin 2005,
s. 132.
40
A. Brückmann (red.), Geschichte und Geschehen, t. 2, Leipzig 2004, s. 93.
41
H.-J. Lendzian, Ch.A. Marx (red.), op. cit., s. 136; ogólnie o osadnictwie na
Wschodzie: H.-J. Lendzian, W. Mattes (red.), op. cit., s. 165.
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„w dzisiejszej Polsce”42 i „odbudowanym po zniszczeniu podczas II wojny
światowej przez państwo polskie”43.
W podręcznikach PRL i Związku Radzieckiego panowanie Zakonu Krzyżackiego postrzegane było nie przez pryzmat zagospodarowania przeważnie jeszcze nietkniętej przyrody, lecz wręcz przeciwnie: przez pryzmat „spustoszenia”44. Podręcznik radziecki z lat 50. opisywał w sposób szczególnie drastyczny: „Pod koniec XIII w. ten kwitnący kraj zamienił się w dzicz, a w miejscu wsi
i pól uprawnych zostały tylko lasy i bagniska”45.
Przemiany w prezentacji i interpretacji, które nastąpiły po przełomie
politycznym, należy uznać za tym bardziej znaczące. Szczególnie polskie
podręczniki pozytywnie wyróżniają zakładanie licznych miast i wsi, osadnictwo, osuszanie wilgotnych gruntów, a nawet „wzorce administracji i kultury,
nieznane w Europie Wschodniej”46. Najlepiej widoczny jest ten trend w załączonym w podręczniku na ten temat dłuższym fragmencie tekstu historyka
Henryka Samsonowicza: ziemie krzyżackie „różniły się od otaczających krajów. Duża liczba murowanych, ceglanych budowli, dobre, bezpieczne drogi,
mosty, przystanie, bogate miasta, piękne gotyckie kościoły ozdobione koronką
ceramicznych szczytów, masywne zamki stanowiące wzorzec dla sąsiadów
– wszystko to musiało wywierać duże wrażenie na przybyszach”47.
„Osiągnięcia cywilizacyjne”48 Zakonu zostały przy tej okazji umieszczone
w szerszym kontekście europejskim. Architekturę zamków krzyżackich przed42

D. Brückner, H. Focke (red.), Das waren Zeiten 2. Mittelalterliches Weltbild und
modernes Denken, Bamberg 2003, s. 91.
43
A. Brückmann (red.), op. cit., s. 95.
44
W. Chłapowski, Historia powszechna. Wieki średnie, Warszawa 1958, s. 150.
45
A.M. Pankratova (red.), op. cit., t. 1, s. 90.
46
D. Granoszewska-Babiańska, D. Ostapowicz, S. Suchodolski, Historia. Dzieje
państwa i prawa, t. 2: Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 62;
w tym sensie również: B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, Historia 1, t. 2:
Średniowiecze. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum, wyd. 2, Gdynia 2007, s. 147; K. Starczewska et al., Świat
średniowieczny. Klasa I, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 155; S. Jankowiak, Historia.
Podręcznik do gimnazjum. Razem przez wieki I, wyd. 2, Poznań 2000, s. 171; A. Wołosik,
Historia. Opowiem Ci ciekawą historię. Podręcznik dla uczniów klasy I gimnazjum,
Warszawa 2002, s. 205; D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, Historia. Podręcznik dla I klasy
gimnazjum, Gdańsk 1999, s. 114; T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia I. Podręcznik
dla klasy I gimnazjum, wyd. 3, Gdańsk 2003, s. 265.
47
M. Kamiński, G. Pańko, R. Śniegocki, Historia. Średniowiecze. Podręcznik dla
I klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, t. 2, wyd. 2,
Warszawa 2006, s. 204.
48
M. Gładysz, Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony, t. 2: Od średniowiecza do nowożytności, Gdańsk 2002, s. 104.
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stawiano jako nie tylko kształtującą się pod wpływami niemieckimi, ale też
holenderskimi oraz innych państw zachodnich49. Na tę aktywność budowniczą
wpływały „najnowsze osiągnięcia techniczne i organizacyjne Europy Zachodniej”50, zaś zamek w Malborku współcześni porównywali z „murowanymi
budowlami stolicy Węgier i słynną katedrą w Mediolanie”51.

Krajobraz dziejów nowożytnych i XIX wieku
Jak trwałe były przeobrażenia przyrodniczych warunków ziem pruskich?
Według autorów polskich podręczników całkowite zagospodarowanie kraju
przypada na okres panowania Krzyżaków, a kolejne stulecia nie miały tu
przynieść żadnych istotnych zmian. Mimo iż w porównaniu z Wisłą drogi
wodne Niemna i Pregoły miały mniejsze znaczenie gospodarcze52, to z chwilą
połączenia państwa brandenbursko-pruskiego w 1618 r. Prusy Książęce uznano za stronę bogatszą w ludność i silniejszą pod względem gospodarczym53.
Natomiast w podręcznikach niemieckich przygotowanie infrastruktury
tych ziem postrzegane było jako nietrwałe przedsięwzięcie. W pewnym NRDowskim podręczniku w kontekście podniesienia Prus do rangi królestwa
w 1701 r. napisano: „W prowincjach koronnych, Brandenburgii oraz Prusach
Wschodnich, istniało jedynie niewiele, najczęściej zubożałych miast”54. Rzeczywiście, omówienia okresu ok. 1700 r. jako czasu kryzysu mają w niemieckich
podręcznikach dłuższą tradycję. Już w latach 30. XX wieku czytamy o tym, iż
w wyniku epidemii, nieurodzajów, klęsk głodu i wielokrotnych spustoszeń
wojennych ziemie pruskie straciły niemal 1/3 mieszkańców: „Fryderyk Wil49
E. Wipszycka, H. Manikowska, A. Manikowski, W. Mędrzecki, Historia dla każdego. Podręcznik, cz. 1: Do rewolucji francuskiej, Warszawa 2002, s. 342.
50
T. Małkowski, J. Rześniowiecki, op. cit., s. 273; podobnie: B. Burda, B. Halczak,
R.M. Józefiak, M. Szymczak, op. cit., s. 147; M. Kamiński, G. Pańko, R. Śniegocki, op.
cit., wyd. 5, s. 204.
51
T. Jurek, op. cit., s. 206.
52
J. Choińska-Mika, P. Szlanta, K. Zielińska, Historia. Poznać, zrozumieć, t. 2,
Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 27;
w ten sposób także: M. Kopczyński, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Historia. Czasy
nowożytne, t. 1: 1492-1696. Klasa 2, liceum i technikum, poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa 2006, s. 51.
53
T. Cegielski, K. Zielińska, Historia 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkół
średnich klasy II liceum ogólnokształcącego, wyd. 2, Warszawa 1993, s. 260; K. Starczewska et al., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Klasa II, t. 2, wyd. 2, Warszawa
2003, s. 33.
54
H. Hübner, H. Diere (red.), Geschichte: Lehrbuch für Klasse 7, oprac. A. Anderle et
al., wyd. 3, Berlin 1970, s. 99.
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helm zastaje Prusy Wschodnie wyludnione przez epidemie i nieprzyjacielskich,
zbrodniczych podpalaczy. Pola uprawne zarosły zielskiem i kolcami. Wypalone
do cna domy wyciągają swoje zwęglone krokwia na podobieństwo groźby
w kierunku nieba. Zgłodniałe wilki wałęsają się wokół prowizorycznie ustawionych stajni”55. Inny podręcznik okresu przedwojennego stwierdza: „Nawet
niedźwiedź na powrót się tam zadomowił”56. A w jeszcze innym podręczniku
z 1970 r. pisano: „Las wrastał w głąb wielu wsi. Potrzeba było siły całej
pruskiej monarchii, ażeby ów «piękny kraj znów uczynić florissant» (kwitnącym)”57. Teraz już nie nieprzystępna wegetacja, jak miało to miejsce podczas
działań misyjnych Zakonu Krzyżackiego, lecz dzika fauna służyła za przenośnię pozostawania w tyle cywilizacji.
O wiele łatwiej było jednak wypędzać wilki i niedźwiedzie niż karczować
lasy i zdobywać ziemię pod uprawę. Dlatego też opowiadanie o spustoszeniach
i nędzy w Prusach to jednocześnie opowieść o szybkim i pełnym sukcesów
budowaniu państwa absolutystycznego przez królów pruskich, a szczególnie
przez „króla-sierżanta” Fryderyka Wilhelma I: „W samej tylko okolicy Gusiewa, Kłajpedy i Tylży założono 12 miast i 332 wsi”58, a „niewykorzystana dotąd
ziemia pozwala teraz na zbiór urodzajnych plonów”59. Zbyt częste powtarzanie
tego wątku wydawało się być jednak ryzykowne, gdyż mogłoby sugerować, iż
państwo niemiecko-pruskie było niczym kolos na glinianych nogach.
Przedstawiając historię ziem pruskich w czasach wczesnonowożytnych
oraz w XIX i XX w., podręczniki niemieckie stawiały więc na element fizycznogeograficzny, który znajdował się poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania człowieka, mianowicie na klimat. Rozpowszechnionym fragmentem był
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B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider (red.), op. cit., Klasse 4, Leipzig 1939, s. 36.
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t. 3: Vom Westfälischen Frieden bis zum Jahre 1890, wyd. 6, Frankfurt/Main-BerlinMünchen 1970, s. 54-55.
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P. Schmitthenner, F. Fliedner (red.), Führer und Völker. Geschichtsbuch für
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s. 62; podobnie: D. Klagges (red.), Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen.
Ausgabe für Oberschulen und Gymnasien. Klasse 4: Preußen gestaltet das Zweite Reich,
oprac. G. Staak, W. Franke, Frankfurt/Main 1939, s. 66; M. Stoll, O. Lankes, Deutsche
Geschichte, t. 3: Vom Westfälischen Frieden bis zur Gründung des Zweiten Reiches,
Bamberg-München-Berlin 1938, s. 63; H. Warneck, Geschichtliches Unterrichtswerk für
höhere Schulen, Klasse 4: Geschichte des Deutschen Volkes von 1648 bis 1871, oprac.
H. Fechner, München-Berlin 1939, s. 50; w ten sposób również: H.H. Deissler,
H. Krieger, A. Makatsch, H. Schneider, op. cit., t. 3, s. 55.
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M. Edelmann, L. Gruenberg (red.), op. cit., Klasse 4, s. 45.
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opis wydarzeń 1678 r., kiedy to oddziały szwedzkie napadły na Prusy Wschodnie i zostały wypędzone przez księcia elektora pruskiego i jego oddziały. Miało
to miejsce w trakcie zimy. Prusacy maszerowali najpierw „przez rozległe
zaśnieżone tereny kraju aż po Królewiec”60, potem „mocno opatuleni żołnierze
z zamrożonymi sztandarami” sunęli saniami „na taflach lodu Zalewu Wiślanego i Kurońskiego”61, aż „trzaskał ten cichy, mroźny świat”62. Niektóre
narodowosocjalistyczne podręczniki starały się o jak najbardziej dynamiczny
opis, np. „posuwano się w zawieję na 1200 saniach po lodzie Zalewu Wiślanego
i Kurońskiego”63 – „zawrotne polowanie” „przez zimowy krajobraz nordycki”64. W tekstach podręczników wczesnej RFN ekspresyjne opisy wydarzeń
ciągle jeszcze cieszyły się popularnością: „Oto 16 000 Szwedów najechało na
Prusy Wschodnie. Książę elektor rzucił się im naprzeciw, w ciągu dwóch dni
wyparł ich i ścigał, śpiesząc przodem na saniach po lodzie Zalewu Wiślanego
i Kurońskiego, aż po Rygę”65. Opis krajobrazu był jednak bardziej powściągliwy, ton nadawali scenerii już nie opatuleni żołnierze, jak jeszcze w podręcznikach nazistowskich, lecz postać księcia elektora, tu w oparciu o starsze
wzorce historiografii dynastycznej.
W okresie swojego rozkwitu historiografia dynastyczna oddawała hołd nie
tylko władcy, ale także jego małżonce. W historii Prus szczególnego znaczenia
nabrał kult, który powstał wokół postaci królowej Luizy66. Znajdowało to swoje
odzwierciedlenie jeszcze w podręcznikach republiki weimarskiej, których opowiadania jedynie częściowo przeszły etap od monarchii do republiki. Dla kultu
Luizy ziemie pruskie odgrywały o tyle ważną rolę, iż stanowiły dramatyczne tło
dla ucieczki królowej przed oddziałami francuskimi w 1807 r.: Luiza „wyruszy-
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oprac. R. Kern, wyd. 5, Leipzig 1922, s. 11.
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ła w środku mroźnej zimy przy zacinającym wietrze w trzydniową podróż przez
piaszczyste wydmy Mierzeji Kurońskiej – wąskiego obszaru, który rozciągał się
pomiędzy morzem a Zalewem Kurońskim. Noce spędzała w zagrodach chłopskich, gdzie pewnie śnieg padał na jej posłanie przez stłuczone okna”67. Sytuacja
przedstawiała się jeszcze dramatyczniej w świetle przytoczonych notatek
ochmistrzyni Luizy, hrabiny von Voss: „Szalała wichura, a nadto droga tak
blisko morza bez żadnej ochrony przed huraganem była wręcz odrażająca”68.
Po II wojnie światowej Luiza znikła całkowicie z niemieckich podręczników
i tak samo jej zmaganie z przeciwnościami klimatu we wschodniej części jej
kraju.

Opisy krajobrazu w wieku XX
Ten złożony związek pomiędzy wyobrażonym a rzeczywistym krajobrazem
nie tylko istniał w XX w. nadal, ale zaostrzył się jeszcze w epoce wojen
światowych. Czynniki geograficzne – klimat, wegetacja czy rzeźba terenu
– mogły wpływać na wydarzenia wojenne. Opisy przyrody były jednocześnie
klasycznym środkiem stylistycznym, pozwalającym wywołać u uczniów w zależności od narodowego punktu widzenia czy to entuzjazm z powodu bohaterskich zwycięstw, czy to grozę wobec straszliwej klęski.
W sierpniu 1914 r. pod Tannebergiem i nad jeziorami mazurskimi po raz
pierwszy rozstrzygały się losy wojsk niemieckich i rosyjskich. Znów najszczegółowiej wypowiadały się na temat warunków krajobrazowych podręczniki niemieckie okresu międzywojennego. Jednym ze sposobów opisu zdarzenia było
podkreślanie wyniosłego piękna krajobrazu Prus Wschodnich, by w ten sposób
pokazać, jaką stratę poniosłoby państwo niemieckie: „200 000 Niemców walczyło dzielnie pod dowództwem generała von Prittwitza w ciągnących się
w nieskończoność lasach Puszczy Rominckiej i na obszarze lśniących jezior”69,
lecz mimo to panował strach przed rezygnacją z tej „pięknej dzielnicy”70.
67
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Z chwilą gdy „wybawca” Prus Wschodnich przystąpił do działania, opis
przyrody wręcz uderza w odświętne tony: „Na lini Dąbrówno-Stębark-Olsztynek-Olsztyn, pośrodku wielkich niebieskich jezior, zielonych lasów i niezliczonych pomniejszych wód, strumieni i stawów, Hindenburg wyzywa Rosjan
do walki”71. Drugi możliwy sposób prezentacji stanowiła stylizacja wschodniopruskiego krajobrazu jako możliwie dzikiego i nie do przebycia, aby tym lepiej
móc wychwalać zwycięstwa wojsk niemieckich. Według opisu podręcznika
republiki weimarskiej Hindenburg wyparł Rosjan pod Tannenbergiem „w
leżące w sąsiedztwie jeziora i bagna”72, a w podręczniku nazistowskim ocena
Rosjan jest jeszcze drastyczniejsza: „Wypiera się ich w podmokłe tereny z coraz
większą zaciętością; błąkają się po lasach, gdzie granaty wyją i rozpryskują się
na drobne kawałki, gdzie działa zapadają się wraz z zaprzęgiem w głąb jezior;
oto początek katastrofy”73.
Autorzy podręczników radzieckich i rosyjskich postrzegali Prusy Wschodnie w pierwszej linii jako zagrożenie. W podręczniku z lat 50. czytamy odnośnie
do bitwy pod Tannenbergiem: „Pojedyncze odziały i jednostki wojska Samsonowa zostały okrążone i pobite w bagnistym i lesistym terenie. Generał
Samsonow został rozstrzelany. Nad jeziorami mazurskimi zginęły tysiące
rosyjskich żołnierzy”74. W aktualnym rosyjskim podręczniku używa się konsekwentnie sformułowania „mazurskie bagna” zamiast „mazurskie jeziora”75.
Mimo że dla strony niemieckiej zwycięska bitwa zimowa na Mazurach
z początku 1915 r. miała pod względem militarno-strategicznym mniejszą wagę
w porównaniu z bitwą pod Tannenbergiem, to jednak panująca na ziemiach
pruskich kontynentalna mroźna zima posiadała swój własny dramaturgiczny
urok dla narracji historycznej w podręcznikach niemieckich: „Jeziora zamarzły
na kamień, niebo było lśniąco niebieskie, a od wschodu pędził nad krajem
lodowaty wiatr”76. Zadaniem żołnierzy było służyć za wzór i przeciwstawiać się
żywiołom: „Oddziały niemieckie stanęły do nowego niszczycielskiego ataku
pomimo zawrotnej śnieżycy i lodowatego wiatru wschodniego. Na płozach sań
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A.M. Pankratova, A.V. Focht, wyd. 10, Moskva 1951, s. 110.
75
O.V. Volobuev, V.V. Žuravlev, A.P. Nenarokov, A.T. Stepaniščev, Istorija Rossii
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ustawiono pojazdy i działa, ale jednak jeszcze często utykano w śniegu. Na
mrozie przy 15 stopniach w ciągu dnia, a 25 nocą zamarzały kierowcom palce
u stóp i nóg. Oddziały brnęły przez sięgające kolan zaspy śnieżne [...]. Wtedy
pogoda zmieniła się. Zaorane pola rozmiękły w miazgę i błoto; pojazdy utykały
na bezdennych drogach, a deszcz lał jak z cebra. Naprzód!”77
Niezmącony wojskowy patos znika w podręcznikach niemieckich po II wojnie
światowej. Wprawdzie szczególnie w latach 50. w dalszym ciągu budziły uwagę
walki między niemieckim i rosyjskim wojskiem z początku I wojny światowej,
jednak autorzy podręczników dalecy byli od empatii okresu międzywojennego
i rezygnowali z szczegółowych opisów przyrody. Za to nowy temat skupił na
sobie całą uwagę i emocje: ucieczki, wypędzenia i wysiedlenia ludności niemieckiej ze wschodnich Niemiec oraz z Europy Środkowej i Wschodniej.
Prusy Wschodnie zajmowały ważne miejsce w opisach przymusowych
migracji. Za pierwszą przyczynę należy uznać wczesne dotarcie Armii Czerwonej do tej położonej najdalej na wschód prowincji Rzeszy. Drugą przyczyną
było położenie geograficzne zmuszające do obierania częściowo dramatycznych
dróg ucieczki – po zamarzniętym Zalewie lub statkiem. Ostatecznie warunki
klimatyczne zimą 1944/1945 r. oznaczały dla przymusowych migrantów zagrożenie dla życia, ale jednocześnie nadawały się z punktu widzenia narracyjnego na tło, by móc uczniom przybliżyć w sposób wysoce drastyczny losy
ludności wschodnioniemieckiej: „Podczas mroźnej zimy uciekano w długich
kolumnach na zachód. Na wózkach ciągniętych przez konie i woły leżała
załadowana mała część ich dobytku. Na samym wierzchu siedziały dzieci
i starcy. Na ulicach były korki, a kolumny uchodźców często popadały w sam
środek walk w odwrocie. Nędza milionów uchodźców była nie do opisania.
Wielu z nich zmarło w drodze z głodu i z zimna”78. Zdjęcia często pokazywały
kolumny uchodźców w scenerii zimowej – i to zarówno w podręcznikach lat
50.79, jak i w czasach obecnych80.
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Jak twierdzi Gregor Thum, byłe tereny niemieckie na Wschodzie stylizowano w RFN na „konserwatywną krainę marzeń” i „raj utracony” w ten sposób,
że jako dzikie, zacofane i nietknięte stanowić miały kontrast dla nowoczesnej
cywilizacji przemysłowej Niemiec zachodnich81. W podręcznikach niemieckich
prawie w ogóle nie było mowy o ziemiach pruskich w XIX i XX w. w sensie
krajobrazu ustrukturyzowanego pod względem architektonicznym i gospodarczym. Co najwyżej napomykano mimochodem o rozwóju sieci kolejowych na
jakiejś mapce czy w zdaniu podrzędnym82. Natomiast fizyczno-geograficznym
motywem, charakterystycznym dla prezentacji podręcznikowych, był surowy,
wrogi klimat. Kryła się za nim metafora położenia tego regionu jako posterunku granicznego Prus czy też Rzeszy, które opisywana jako pełna skrajności
przyroda odzwierciedlała w całej pełni. Tu należy jednak postawić pytanie, czy
w ten oto sposób zapisywany w podręcznikach obraz ziem pruskich mógł
w ogóle stanowić dla dzieci i młodzieży kojarzący się pozytywnie wymarzony
kraj?
Porównania w skali międzynarodowej mogą przyczynić się do daleko
idącego zróżnicowania w postrzeganiu krajobrazu. Szczególnie ciekawe są
litewskie i rosyjskie podręczniki historii, tu w odróżnieniu od polskich, w których opisy krajobrazu regionu w XIX i XX w. prawie wcale nie występują.
Podręczniki litewskie wychodzą z założenia, że był on ustrukturyzowany
architektonicznie, a za jego wyraz uznają najchętniej miasto uniwersyteckie
Królewiec z jego nowo powstałymi w XIX w. gmachami uczelni83.
Królewiec odegrał wybitną rolę dla samoświadomości kulturowej Litwinów.
Właśnie tu nabrał rozmachu rozwój litewskiego języka literackiego, tutaj też
studiowało wielu przedstawicieli litewskiej elity intelektualnej. Północna część
Prus Wschodnich, pełniąca dla litewskiego ruchu narodowego funkcję centrum
kulturowego jako Mała Litwa, przedstawiana jest w podręcznikach litewskich
jako teren z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, na którą składały sie szkoły,
drukarnie, plebanie oraz seminaria dla nauczycieli84. Samą Kłajpedę przed81
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stawiano jako drugie po Wilnie miasto w dzisiejszej Litwie, w którym na
początku XX w. kursowała kolejka elektryczna85. Wyraźną różnicę widać
między postrzeganiem Małej Litwy a niemieckim obrazem ziem pruskich; ta
pierwsza zachowuje jednak w opisach krajobrazu – mimo licznych dowodów
nowoczesności w dużych miastach – swój sielsko-wiejski charakter, szczególnie
widoczny w ilustracjach łąk, pól, dworów czy też kurońskich łodzi rybackich86.
Zupełnie inaczej przedstawiał się dla rosyjskich uczniów teren przyłączonego po 1945 r. Kaliningradu. Był to raczej krajobraz koszmaru. Według radzieckich podręczników historii istniały tu nie tylko bagna, które przyprawiły
o zgubę rosyjskich żołnierzy już podczas I wojny światowej, ale również
masywne i niebezpieczne budownictwo: „Faszyści wznieśli tu potężne fortyfikacje, mnóstwo stałych kryjówek z karabinami maszynowymi, wykopali
tysiące kilometrów okopów i zapór przeciwczołgowych oraz wybudowali pagórki z żelazobetonu”87. A jeszcze nowsze podręczniki rosyjskie sugerują, iż cała
historycznie starsza architektura ziem pruskich miała służyć tylko jednemu
celowi: „Wszystko w tym kraju było stworzone w celu obrony: zamki teutońskie, fortece z czasów wojny siedmioletniej, bunkry z żelazobetonu, a nawet
same miasta i wsie”88.

Ukazanie krajobrazu w podręcznikach geografii
Przekazanie rzetelnej sytuacji ówczesnego krajobrazu leżało w sferze
zadań geografii. Tradycje metodyczne i dydaktyczne tego przedmiotu były
jednak w skali międzynarodowej bardzo zróżnicowane. W latach 50. za
wiążący paradygmat w zachodnioniemieckich podręcznikach geografii uchodziła geografia regionalna, której określonym celem było opracowanie unikalności poszczególnych krain i państw89. Oddziaływania antropogeniczne,
w tym zmiany polityczne, odgrywały podrzędną rolę. Tak więc podręczniki
geografii skłaniały się jeszcze bardziej niż podręczniki historii tych czasów
85
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w swoich opisach do ujmowania warunków „naturalnych” pozornie poza
czasem. Na kilku stronach poświęconych z reguły „wschodnioniemieckiemu
krajobrazowi” ziem pruskich najwyżej jedno czy dwa końcowe zdania odnosiły się do aktualnej sytuacji w PRL czy w Związku Radzieckim. Wypowiedzi te cechowały skargi na temat rozpadu i wyobcowania: „Wzmożona
odbudowa Olsztyna jako «stolicy województwa» nie jest w stanie ukryć faktu,
że przeobrażony przez człowieka krajobraz Prus Wschodnich znajduje się
w rozpadzie”90, oraz w „nazywanych przez Rosjan Okręgiem Kaliningradu
północnych Prusach Wschodnich utworzono wielkie państwowe gospodarstwa rolne, tak zwane sowchozy, do których ściągnięto do pracy pracowników
rolnych z wszystkich regionów Związku Radzieckiego. W całym kraju napotyka się na rosyjskich żołnierzy”91. Za wywierający silne wrażenie symbol
przemian uchodziło w oczach autorów zachodnioniemieckich wyginięcie łosia: żyjące jeszcze przed wojną na ziemiach pruskich łosie mogły teraz być
podziwiane przez uczniów jedynie na wielokrotnie powielanych rycinach92.
Autorzy podręczników wczesnej RFN przedstawiają ziemie pruskie nie
tylko i wyłącznie w jak najlepszym świetle. W tekstach i na ilustracjach
przeważały wprawdzie postacie wieśniaków i rybaków zamiast robotników
i mieszczan, a Wschód mógł w ten sposób uchodzić za „miejsce społecznego
pokoju”93. Również piękno mierzei i klifowego wybrzeża Sambii znajdowało
podziw i było pokazywane na wielu rycinach; podobnie rzecz się miała z jeziorami i rozległymi lasami w głębi kraju94. Pozytywne skojarzenia miały budzić
u uczniów bogate „wiejskie tereny Wschodnich Prus”95, Królewiec z „zamkiem,
katedrą i starymi, malowniczymi budynkami z muru pruskiego”96, a przede
wszystkim zamek w Malborku nad Nogatem: „kościół i zamek świadczą o mocy
wiary, zmyśle piękna i o odwadze rycerzy zakonnych”97.
Jednak bliższa analiza postrzegania i oceny krajobrazu wykazała bardziej
zróżnicowany obraz. Mianowicie przypisywano ziemiom pruskim swoistą posępność. Autorzy podręczników opisywali nie tylko „piaszczyste równiny” i „ubo90
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gie gleby”98, ale także samotne osady mazurskie: „Ponure zagrody z grubych
pni drewna kryją się w cieniu ulicówek na ogromnych obszarach leśnych”99.
Mierzeje pokazywały się niekiedy od swojej „niebezpiecznej” strony, np. wydmy
„przesuwają się w górę niczym gigantyczne walce o 20, 40 a nawet 60 metrów,
kilometrami wędrują przez mierzeję, by wreszcie stromo opaść do Zalewu. Co
wejdzie im w drogę, jest zgubione. [...] Wieś parafialna Alt-Kunzen zamieszkana
w XVI w. przez 26 rodzin rybackich, została w 1825 r. pogrzebana w piasku.
Ruiny kościoła i wyblakłe szczątki pochowanych wyłoniły się pod drugiej stronie
wydmy dopiero w 1869 r.”100 Znanym z podręczników historii motywem był
surowy klimat: „Śnieg utrzymuje się często aż do kwietnia. Czasem jeszcze maj,
a już wrzesień nie są wolne od mrozu”101. Wydaje się wątpliwe, czy podobne
opisy wywoływały u uczniów w zachodnich Niemczech uczucia przynależności
i podziwu, i czy nie raczej rosnący w czasie i przestrzeni dystans kształtował ich
postrzeganie ziem pruskich. Ówcześni autorzy podręczników sami zwracali
uwagę na to, iż konieczna był szczególna predyspozycja umożliwiająca dobre
samopoczucie na odległym wschodzie byłej Rzeszy Niemieckiej: tak oto „ukształtował się przez wieki zacięty wschodniopruski gatunek ludzi”102. Kolejny podręcznik dokonywał bardziej szczegółowej charakterystyki mieszkańców Prus
Wschodnich: „Ciężka praca na morzu i na roli ukształtowała z nich trzeźwo
i praktycznie myślących ludzi. Silni, zdecydowani i mężnego usposobienia,
o głęboko odczuwającej duszy, a w rozmowie małomówni”103.
Wyobrażenie, iż człowiek jako jednostka kolektywu formowany jest przez
środowisko naturalne stanowiło od czasów Fryderyka Ratzela wspólne dobro
w niemieckiej geografii i jej dydaktyce. Od tego determinizmu odeszli w swoich
badaniach niemieccy geografowie pod koniec lat 40., ale dopiero zjazd geografów w Kilonii w 1969 r. pokazał długotrwałe skutki wynikające z żądań
o większą wiedzę teoretyczną i metodyczną. Zachodnioniemieckie podręczniki
geografii znajdowały się właśnie w latach 70. w okresie wyraźnego przełomu.
Jeszcze z początku dziesięciolecia pochodzi prezentacja ziem pruskich, w której
autorzy podręcznika mówili o „wschodnioniemieckim krajobrazie” i w której
sformułowania częściowo pokrywały się z opisami znanymi z lat 50. Nowa była
rycina przedstawiająca śródmieście Kaliningradu, podpisana: „Po ciężkich
zniszczeniach wojennych Królewiec zostaje odbudowany. W tle – zniszczony
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pociskami zamek rycerzy zakonnych, a później królów pruskich”104. Mimo
utrzymujących się wątpliwości co do polskiego i rosyjskiego „zarządzania”,
dawna, koncentrująca się wyłącznie na upadku i rozpadzie po 1945 r. narracja
została po raz pierwszy podważona. Kolejne wydanie podręcznika zostało
obszernie przerobione: tematykę tych ziem włączono do rozdziału o Polsce,
a pod względem metodycznym pierwszoplanową rolę odgrywał już nie pojedynczy krajobraz, ale podział na obszary gospodarcze. Ziemie pruskie otrzymały
nagłówek: „Odpoczynek i turystyka”, a w odniesieniu do wybrzeża mierzei
stwierdzono, iż posiada ona „wspaniałe piaszczyste plaże”: „Nadawałaby się do
utworzenia na niej przestronnych terenów rekreacyjnych”. Podobnie wysoko
oceniano wnętrze kraju: „W rejonie Grzędy Bałtyckiej, ciągnącej się wzdłuż
Pomorza, Zachodnich i Wschodnich Prus, znajduje się ponad tysiąc jezior.
Rozciągające się w pobliżu Olsztyna mazurskie jeziora są wśród nich największe i najpiękniejsze. Wszystkie dają okazję do pływania i uprawiania sportów
wodnych”105. Na lekcji geografii spoglądano na ziemie pruskie teraz już bez
skarg w kierunku teraźniejszości i przyszłości.
Zmienione postrzeganie terenów po drugiej stronie Odry i Nysy trwało
jednak krótko. Fragmenty odnoszące się do ziem pruskich zniknęły wkrótce
potem prawie całkowicie z podręczników geografii. Przyczyną tego stanu był
nie tylko brak zainteresowania w sferach polityki i kultury pamięci, ale
wynikał on także z nowszych przemian w dydaktyce geografii. Posługująca się
encyklopedycznymi syntezami krajoznawczymi geografia regionalna zeszła na
drugi plan na korzyść geografii ogólnej, która analizuje przykładowo czynniki
geograficzne i struktury przestrzenne. Od lat 90. niemieckie podręczniki
geografii kierowały uwagę ten region już tylko sporadycznie, np. kiedy przedstawiano firmę z Olsztyna „Mazurskie Meble” jako niemiecko-polską spółkę
joint venture106, albo gdy naniesiono także i Mazury na mapce tematycznej
pokazującej obszary turystyczne w Europie107. Aktualne podręczniki geografii
w Niemczech podają więc o wiele mniej informacji na temat regionu niż
aktualne podręczniki historii.
W przypadku Związku Radzieckiego i dzisiejszej Rosji sytuacja jest odwrotna. Podręczniki geografii są bardziej informatywne. Już na początku lat 50.
dwa podręczniki radzieckie poświęciły wiele uwagi nowo przyłączonemu obszarowi Kaliningradu. Podkreślały one przede wszystkim „łagodny”, morski
klimat i także w zimie przeważnie wolne od lodu porty wybrzeża Morza
104
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Bałtyckiego. Na tym przykładzie wyraźnie widać, jak kultura wpływa na
postrzeganie krajobrazu; za skalę porównawczą służyły fizyczno-geograficzne
warunki w centralnej Rosji. Inaczej też niż w geografii niemieckiej określona
była relacja między przyrodą a człowiekiem. W myśl światopoglądu materialistycznego człowiek był nie tyle produktem warunków środowiskowych, lecz
bardziej jeszcze jego twórcą. Wykorzystanie terenu Kaliningradu w przemyśle
i rolnictwie zajmowało z tego względu naczelne miejsce w prezentacjach
podręcznikowych.
Tylko przez kilka lat po ukończeniu II wojny światowej szczególne zainteresowanie budziła kwestia, co oficjalnie należałoby uznać za dziedzictwo niemieckie oraz jak to dziedzictwo ocenić. Byłą prowincję niemiecką Prusy Wschodnie
przedstawiano z jednej strony jako „klasyczny obszar wielkich posiadłości
ziemskich”, a wschodniopruskich właścicieli majątków za „ostoję reakcji i militaryzmu”, którzy przyczynili się do sukcesów Hitlera.
Królewiec był opisywany jako miasto warowne, a jego przedporcie, Piława,
jako „baza niemieckiej floty wojennej”. Z drugiej strony znajdowano słowa
uznania dla osiągnięć sprzed wojny: autorzy podręczników radzieckich chwalili
fakt, iż kraj dysponował dobrymi liniami kolejowymi i drogami ekspresowymi.
Przede wszystkim zasługuje na uwagę rycina, obrazująca „odbudowę” Kaliningradu. Przedstawiony na niej szereg domów dowodzi niewątpliwie środkowoeuropejskiego stylu architektonicznego108.
To zdjęcie zasługuje już choćby z tego względu na uwagę, ponieważ ponad
20 lat później w jedynym w czasach radzieckich opublikowanym i przeznaczonym dla regionu Kaliningradu podręczniku regionalnym do geografii prawie
wszystkie tam zamieszczone ilustracje pokazują nowoczesne budowle w stylu
architektury radzieckiej. Przeszłość Prus Wschodnich jest prawie nieobecna
również w tekstach podręcznikowych; jedyny wyjątek stanowi Królewiec z poświęconym mu krótkim szkicem historycznym, w którym za czynniki kształtujące krajobraz uznano XIII-wieczny zamek oraz rozbudowę masywnego
systemu umocnień109.
W latach 70. autorzy radzieckich podręczników po raz pierwszy zwracali
większą uwagę na warunki krajobrazowe obwodu kaliningradzkiego – począwszy od klimatu, gleb i roślinności, a skończywszy na świecie zwierząt, np. jedna
z ilustracji przedstawia młodego łosia. W odróżnieniu od rozpowszechnionego
w podręcznikach RFN scenariusza zagłady geografowie radzieccy zakładali
występowanie tego gatunku zwierząt w zalesionych terenach tego regionu110.
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Język w opisach krajobrazu był raczej rzeczowy, pozbawiony przenośni czy
atrybutów, a do charakterystycznych cech podręcznika radzieckiego należało
w dalszym ciągu eksponowanie możliwości użytkowania ekonomicznego oraz
funkcjonalna perspektywa w postrzeganiu krajobrazu.
Jeden tylko motyw został przejęty bez zastrzeżeń do aktualnych rosyjskich
podręczników geografii: „Obszar ma klimat umiarkowany i morski, odznacza
się on ciepłymi zimami i niezbyt gorącymi latami”111, skutkiem czego przystanie są prawie całkiem wolne od lodu112. Za nowe należy uznać szereg
przekonań odnośnie zagospodarowania i wykorzystania krajobrazu. Kilka
podręczników podkreśla „naturalne bogactwo” obwodu kaliningradzkiego, za
którym kryją się przede wszystkim złoża bursztynu, jak również ostatnio
odkryta najwyższej jakości ropa naftowa113. W prezentacjach tracą na znaczeniu – na korzyść złóż surowców mineralnych – często jeszcze w okresie
istnienia ZSRR eksponowane obiekty przemysłowe ogromnych rozmiarów. Na
uwagę zasługuje przede wszystkim zmieniony stosunek do dziedzictwa historycznego ziem pruskich. Wskazując przy tej okazji na szanse turystyki w obwodzie kaliningradzkim, niemalże na podobieństwo przewodnika turystycznego wychwala się takie budowle, jak pomnik Immanuela Kanta, katedrę
i starówkę Królewca. Według rosyjskich podręczników zasługę za ten stan
ponosi odbudowa rozpoczęta częściowo już w Związku Radzieckim po II wojnie
światowej114. Odkrywa się na nowo Mierzeję Kurońską oraz kurorty nadmorskie Sambii: Zielenogradsk (pol. Koronowo, niem. Cranz) czy Swietłogorsk (pol.
Ruszowice, Ruskowo, niem. Rauschen)115.
Częściowo w podobny sposób przebiegała zmiana paradygmatu w nauczaniu geografii na Litwie. W okresie istnienia Związku Radzieckiego podręczniki geografii podkreślały w odniesieniu do należącej do Litewskiej SRR części
ziem pruskich przede wszystkim ich ekonomiczne i funkcjonalne wykorzystanie, np. przez kanały, porty i rybołówstwo; jako motyw wyróżniał się,
podobnie jak w rosyjskich opisach obwodu kaliningradzkiego, wolny od lodów
Bałtyk116. Po politycznym przełomie i osiągnięciu narodowej niezależności
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zastosowanie znalazł z kolei znany już w opisach ziem pruskich XIX i XX w.
z aktualnych litewskich podręczników historii model narracyjny. Za dowód
nowoczesności poczytywano z jednej strony takie porty jak Kłajpeda, które nie
tylko są wykorzystywane przez gospodarkę rybną i do przewozu towarów, ale
także przez statki wycieczkowe117. Z drugiej strony wiele miejsca poświęca się
opisom krajobrazu wokół rzeki Niemen czy Mierzei Kurońskiej, przy czym nie
brakuje w nich tego czy innego momentu estetyzującego, czego dowodzi choćby
rycina, przedstawiająca kurońskie łodzie rybackie i domy z drewna, szyprów
śródlądowych i łosie118. W tych prezentacjach krajobrazu przeważa jednak perspektywa analityczna, widoczna m.in. w opisie zachowania na wypadek powodzi
nad dolnym Niemnem czy też odnośnie do geomorfologii Mierzei Kurońskiej119.
W Polsce dominowało ukierunkowanie fizyczno-geograficzne paradygmatu
geografii regionalnej, które w nauczaniu geografii utrzymało się częściowo do
dzisiaj. Inaczej niż w Niemczech, nie doszło tu do większych przełomów. Polska
geografia regionalna nie stawiała sobie bowiem za cel dowodzenia estetycznej
wyjątkowości danego krajobrazu, lecz stosowała metodę typologiczno-porównawczą. Polscy geografowie i autorzy podręczników postrzegali ziemie pruskie
zazwyczaj jako część większej strefy krajobrazowej, rozciągającej się na Nizinie
Północnoeuropejskiej od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kaszuby aż po
południową część Litwy, i pokrytej szeregiem jezior polodowcowych (Pojezierze). Przy bardziej szczegółowych opisach jeziora mazurskie poddawano dokładniejszej klasyfikacji geomorfologicznej120. Przeważał w nich formalny język
nauk przyrodniczych. Jedyny wyjątek stanowił tu jednak czynnik geograficzny: klimat. Z powodu w skali krajowej najniższych w zimie średnich temperatur i najkrótszego okresu wegetacyjnego Warmii i Mazur niektórzy autorzy podręczników mówili o „ostrym” lub „surowym” klimacie kontynentalnym121. Jednak nie wynikały z tego żadne deterministyczne idee. W okresie
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Bardzo szczegółowo: R. Šalna, E. Baleišis, R. Baubinas, V. Daugirdas, op. cit.,
s. 76-77, 92-93; A. Aleknavičius, op. cit., s. 62-64.
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socjalizmu w polskich podręcznikach geografii pracujący człowiek przedstawiany był jako twórca swojego środowiska, podczas gdy aktualnie w odniesieniu do
ziem pruskich pojawia się on jako turysta i sportowiec rekreacyjny. W ostatnim
przypadku niektóre podręczniki rezygnują z analitycznego dystansu, przyjmując styl przewodnika turystycznego zwłaszcza w opisach krajobrazowych
osobliwości122.

Podsumowanie
Międzynarodowa analiza porównawcza wykazała, jak bardzo postrzeganie
i ocena krajobrazu zależą od kulturowych, politycznych i naukowych kontekstów, które z kolei mogą bardzo zmienić się z upływem dziesięcioleci. „Zmysł
terenu”123 nie jest możliwy bez tworzenia sensu. Niemieckie podręczniki, które
przez długi czas rozpisywały się w opisach krajobrazu, są tego przekonującym
dowodem. Szczególny patos wykazują podręczniki okresu nazistowskiego.
Opisy krajobrazu odznaczały się wysoką sugestywnością: postępowanie Krzyżaków, osadników wczesnonowożytnych czy żołnierzy I wojny światowej wydawało się na tle krajobrazu opisywanego jako nienaruszony i surowy jeszcze
bardziej bohaterskie, a los uciekinierów i wypędzonych po II wojnie światowej
jeszcze bardziej dramatyczny. Faktyczne znaczenie warunków krajobrazowych
dla wydarzeń i procesów historycznych niemal nie pozwalało się odróżnić od
ich stylistycznego opracowania.
Niemieckie i radzieckie/rosyjskie podręczniki stoją ze sobą w największej
sprzeczności, ponieważ nie zgadzały się one co do kwestii, czy misja Zakonu
Krzyżackiego oznaczała „ucywilizowanie” czy „spustoszenie”, czy klimat był
tam „surowy” czy „łagodny”, i czy należało wychwalać pierwotny krajobraz
ziem pruskich, czy może raczej obawiać się ich fortyfikacji i obwarowań.
Natomiast podręczniki litewskie były tymi, które najczęściej przypisywały tym
ziemiom cechy „nowoczesne”, szkicując je jako krajobraz kształtowany przez
szkoły, przystanie i koleje.
Poza różnicami znajdujemy kilka zasługujących na uwagę cech wspólnych.
Po 1989 r. polskie podręczniki historii przejęły względem państwa krzyżackiego w średniowieczu elementy typowej dotąd dla podręczników niemieckich
narracji pogranicza. Zagospodarowanie i rozwój cywilizacyjny ziem pruskich
wydawał się być jednakże z punktu widzenia polskiego bardziej dziełem
europejskim. W aktualnych polskich, rosyjskich i litewskich podręcznikach
122
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geografii daje się zauważyć odejście od przeważającego w okresie socjalizmu
postrzegania krajobrazu z perspektywy funkcjonalno-gospodarczej. Częścią
podręczników stają się coraz częściej wzmianki o estetyce krajobrazu, pozostające w bliskim związku z opisami współczesnej turystyki i ochrony przyrody. Stanowią one jednak nadal jeszcze część typologicznych i systematycznych
obserwacji większych przestrzeni, przez co wizerunek ziem pruskich nie
przypomina wyrwanej z kontekstu krajobrazowej idylli.
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ROZDZIAŁ 4
Edukacja regionalna jako wyzwanie dla współczesnego
zglobalizowanego świata
Zamiast podsumowania pokusiliśmy się o kilka refleksji na bazie przedstawionych powyżej badań nad treściami regionalnymi w podręcznikach dotyczących ziem pruskich. Podsumowania poszczególnych zagadnień znajdują się
w kolejnych rozdziałach. Tutaj skupiliśmy się raczej na kwestii tożsamości
i roli edukacji regionalnej. Cóż z tego, że będziemy wiedzieli, jakie treści
poruszały poszczególne podręczniki w danych krajach i okresach historycznych, jeżeli nie wyciągniemy z tego dobrych wniosków na przyszłość? Cóż
z tego, że wyciągniemy odpowiednie wnioski z analizy treści tej książki, jeżeli
nie będziemy mogli (z różnych niezależnych od nas przyczyn) wdrożyć ich
w życie szkolne? Cóż z tego, że będziemy mogli to zrobić, ale nie będziemy
chcieli? Ten rozdział dedykuję wszystkim nauczycielom, pedagogom i dyrektorom szkół, by nie tylko znaleźli inspirację do własnych regionalnych działań
edukacyjnych, ale by uświadomili sobie ich konieczność w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.
Czym jest zatem edukacja regionalna? Jest to pytanie, które zadaje sobie
wielu ludzi – zarówno nauczycieli, działaczy lokalnych, jak i uczniów i rodziców. Nie ma chyba prostszego wyjaśnienia niż to, iż jest to nauka o wszystkim,
co nas otacza, o swojej małej ojczyźnie, o regionie. Ale nauka w szerokim tego
słowa znaczeniu – nie tylko uzyskiwanie informacji, ale także rozumienie ich,
samodzielne zdobywanie, obcowanie z nimi, a poprzez to ukochanie swego
małego skrawka ziemi1.
Poprzez edukację (łac. educatio – wychowanie) regionalną kształtujemy
tożsamość. Jest to termin często stosowany wymiennie z pojęciem identyfikacji
i świadomości. Tożsamość jest utrwaloną, ugruntowaną i względnie stabilną
1
I. Lewandowska, Czym jest edukacja regionalna?, „Kwartalnik Edukacyjny” 2002,
nr 3-4, s. 94-103; eadem, Czym jest edukacja regionalna? Rozważania na przykładzie
Warmii i Mazur, [w:] Edukacja wobec ładu globalnego, red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch, S. Tomiuk, Warszawa 2002, s. 306-315.
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formą świadomości, natomiast mówiąc o identyfikacji, najczęściej mamy na
myśli tożsamość osobniczą. Składa się na nią wiele rodzajów identyfikacji
jednostki. Jeżeli jednostka określa się sama, mamy do czynienia z autoidentyfikacją. Jest to pewnego rodzaju świadomość indywidualna, samoświadomość, czyli uświadamianie sobie własnego „ja”, postrzeganie siebie, swojego
wnętrza, swoich poglądów i zachowań.
Funkcjonując w społeczeństwie, jednostka jest postrzegana przez innych.
Dochodzi do percepcji jej osoby przez członków grupy, z którą się utożsamia
oraz percepcji przez inne osoby, nie należące do grupy. Taka tożsamość
społeczna (identyfikacja zbiorowa, świadomość społeczna, tożsamość grupy)
powstaje tylko w kontakcie z innym – „obcym” lub „swoim”. Gdyby człowiek
żył od urodzenia na wyspie bez żadnego kontaktu z ludźmi czy też zwierzętami,
nie posiadałby tożsamości, mógłby natomiast mieć samoświadomość. Niektóre
dyscypliny badawcze ujmują świadomość właśnie w kategorii społecznej.
Według socjologów świadomość społeczna to „wzajemnie powiązana i zintegrowana treść życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań
charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społecznej czy też społeczeństwa w całości; należą do niej także pewne utrwalone, zinstytucjonalizowane
przejawy aktywności i wytwory społeczne, nauka, sztuka, prawo, etyka, itp.”2
O świadomości społecznej możemy mówić tylko w kontekście pewnej określonej grupy lub zbiorowości. Stąd też świadomość tę można niekiedy nazywać
świadomością zbiorową. Należy przy tym pamiętać, że świadomość zbiorowa
nie jest jedynie sumą wszystkich indywidualnych świadomości ludzi w społeczeństwie, ale polega na wytwarzaniu nowych elementów ludzkiego doświadczenia, wiedzy, wartości, woli i zachowania, i tym samym odróżnia się od
niepowtarzalnej świadomości jednostkowej konkretnej osoby.
Edukacja regionalna to wszelkie działania związane z nauczaniem i wychowaniem skupiające się na pewnej wyodrębnionej przestrzeni legitymującej
się odrębnymi dziejami. Takie terytorium nazywane jest regionem historycznym. Ponieważ posiada wyodrębniony układ gospodarczy, społeczny, polityczno-administracyjny czy kulturalny, dający się wyodrębnić z szerszej tkanki
historycznej, może stać się przedmiotem systematycznych badań naukowych3.
Biorąc pod uwagę ziemie pruskie, możemy w pewnych okresach mówić o regionie kulturowym, który charakteryzuje się zwróceniem uwagi na cechy właściwe ludowi danego terytorium – językowe i folklorystyczne. Mieszkańcy
regionu historycznego charakteryzują się pewną określoną regionalną świadomością historyczną, która może być zarówno indywidualna, jak i zbiorowa. Jest

2

K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1998, s. 215.
J. Topolski, O pojęciu i funkcjach historycznych monografii regionalnych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1978, nr 2, s. 175.
3
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zjawiskiem wielowarstwowym, w którym uwidacznia się po pierwsze warstwa
zewnętrzna, faktograficzna, czyli wiedza o faktach, wydarzeniach i postaciach;
po drugie sfera sądów, wartości i ocen, która nakłada się na bazę faktograficzną oraz kolejna warstwa, czyli postawy, działania i zachowania, dzięki którym
region może się rozwijać. Natomiast regionalna świadomość kulturowa (etniczna) generowana jest przez tożsamość kulturową i może być albo przypisana,
czyli nadana wraz z przyjściem na świat w określonej rodzinie (wymiar
dziedziczony); albo nabywana w procesie socjalizacji i wychowania (wymiar
kształtowany); wreszcie świadomie wybierana jako efekt mediacji między
dziedziczeniem a kulturą (wymiar odczuwany)4. Elementami odgrywającymi
znaczną rolę w określaniu tożsamości etnicznej będą niewątpliwie: miejsce
urodzenia, pochodzenie, nazwisko (płaszczyzna natalna), zachowania, np.
używanie gwary, uczestnictwo w życiu społeczności (płaszczyzna behawioralna) oraz autoidentyfikacja (płaszczyzna subiektywna)5.
Ziemie pruskie charakteryzować można także pod względem regionalnej
świadomości geograficznej, czyli świadomości własnej przestrzeni, i to zarówno
tej dużej odnoszącej się do całego regionu, np. całych Prus Wschodnich lub
obecnie Warmii i Mazur postrzeganych jako obszar województwa, jak i tej
mniejszej, wyrażanej przez mały region lub jedynie swoją gminę, wieś czy
miasto. Regionalna świadomość geograficzna odnosi się do postrzegania krajobrazu i przyrody. Miejsce, w którym żyjemy, którym się otaczamy, wpływa na
uczucia miłości, zachwytu i podziwu, a w dalszej konsekwencji do ochrony
własnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, do jego promocji i rozwoju.
Głównymi wyznacznikami świadomości/tożsamości regionalnej – jak twierdzi Elżbieta Nowakowska – są „związki, jakie łączą jednostki z zamieszkiwanym regionem (obszarem, społeczeństwem, jego historią), do którego mają
osobisty stosunek wynikający z więzów intelektualnych (wiedzy o regionie)
i emocjonalnych organizujących głęboko osobowość (system wartości i ocen,
uczucia, postawy moralne wobec spraw dotyczących regionu)”. Natomiast
„warunkiem trwałych więzi łączących społeczeństwo z regionem jest jego
pamięć zbiorowa o przeszłości (bliższej czy dalszej), wspólnych dokonaniach,
wizja przyszłości i świadomość odrębności (mniejszej czy większej), różniącej
region i ludzi zamieszkujących go od pozostałych części kraju”6.
4
J. Nikitorowicz, Szanse i zagrożenia tożsamości rodzinnej na pograniczu kultur, [w:]
Rodzina wobec wyzwań edukacji miedzykulturowej, red. idem, Białystok 1997, s. 68-72.
5
B. Synak, Tożsamość kulturowo-etniczna Kaszubów w warunkach transformacji
ustrojowej, „Pogranicze. Studia społeczne”, t. 8: Polacy na pograniczach w perspektywie
porównawczej, nr specjalny, red. A. Sadowski, Białystok 1999, s. 244.
6
E. Nowakowska, Kształtowanie się świadomości regionalnej na Pomorzu Szczecińskim, Warszawa-Poznań 1980, s. 53.
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Należy pamiętać o wielowarstwowości tożsamości: poczynając od regionalnej, poprzez narodową, europejską, a na globalnej kończąc. Tożsamość jednowymiarowa, oparta na jednym tylko kryterium identyfikującym, zubaża jednostkę i stwarza poważne niebezpieczeństwa. Jeżeli jest to tożsamość tylko
osobowa, może narodzić się snobizm, tylko regionalna – separatyzm, tylko
narodowa – nacjonalizm, a tylko europejska (globalna) – kosmopolityzm.
Można więc poczuwać się do równoczesnej tożsamości z góralszczyzną, polskością i wspólnotą europejską. Mazur (Kaszub, Ślązak, itd.), Polak (Niemiec,
Litwin, itd.) i Europejczyk to kategorie niesprzeczne i niewykluczające się,
a jednocześnie konkretne i wyraziste. Można je wybierać, a nie trzeba się ich
wyrzekać7. Bycie „iluś tożsamościowym” stwarza szansę na otwartość i komunikację. Warto więc realizować trzy ścieżki równolegle – poznawanie kultury
lokalnej, pielęgnowanie polskości i bycie Europejczykiem8.
Na tej płaszczyźnie należy rozpatrywać rolę edukacji regionalnej, która nie
tylko łączy jednostkę z przestrzenią geograficzną, dziejami historycznymi,
zamieszkującymi region ludźmi, ale także kształtuje jej osobowość i wyobrażenie o przyszłości. Jest także ważnym czynnikiem w kulturze pamięci
każdego państwa i pojedynczego człowieka. Jest odpowiedzią na unifikację
i wyzwaniem dla współczesnego zglobalizowanego świata.
O nauczaniu historii regionu w Prusach Wschodnich do 1945 r. oraz na
Warmii i Mazurach po II wojnie światowej napisano już wiele9. Także o edukacji regionalnej we współczesnych czasach wypowiadano się wielokrotnie. Zajmują się nią pedagodzy, historycy, poloniści, geografowie, przyrodnicy, społecznicy i wszyscy ci, którym leży na sercu zaszczepienie idei regionalnej wśród
młodych i starszych. Należy bowiem pamiętać, że edukacja nie odbywa się
tylko w szkole i tylko na lekcjach. Jeżeli mówimy o edukacji szkolnej, to
owszem, skupia się ona na kształceniu dzieci i młodzieży w ramach z góry
określonych programów, czy to ministerialnych, czy to autorskich, i oczywiście
7

J.A. Majcherek, Wielowymiarowa tożsamość w wielokulturowej przestrzeni, „Borussia” 2001, nr 23, s. 27.
8
Zob. I. Lewandowska, Kształtowanie tożsamości europejskiej poprzez edukację regionalną i międzykulturową, [w:] Edukacja w procesie integracji europejskiej, red.
H. Konopka, Białystok 2003, s. 340-354.
9
R. Traba, Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, wyd. 3, Olsztyn 2007, s. 155-165, 206-217; T. Chrzanowski, Państwo
polskie i jego dzieje w dziewiętnastowiecznych niemieckich podręcznikach dla szkół
średnich, [w:] Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, seria:
„Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. 5, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek,
Toruń 2008, s. 180-189; I. Lewandowska, Historia regionalna w nauczaniu szkolnym na
Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku, „Szkice Humanistyczne”, t. 2, nr 3-4,
Olsztyn 2002, s. 141-154; eadem, Dzieje regionu w edukacji społeczeństwa na Warmii
i Mazurach w drugiej połowie XX wieku. Bibliografia w wyborze, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 2002, nr 3-4, s. 220-231.
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odpowiadających im podręczników. Ale edukacja odbywa się także poza szkołą.
Mówimy wówczas o tak zwanej edukacji równoległej. Zajmują się nią takie
instytucje, jak domy kultury, placówki oświatowo-wychowawcze, szeroko pojęte media – prasa, radio, telewizja, Internet – a przede wszystkim dom rodzinny.
Już od najmłodszych lat dziecko powinno być zaznajamiane z miejscem
swojego urodzenia i obecnego bytowania. Można mu czytać baśnie i legendy
regionalne, opowiadać historie z dziejów lokalnych wsi i miast, urządzać
wycieczki turystyczno-krajoznawcze i ukazywać piękno tej ziemi. Uczeń, od
dzieciństwa przesiąknięty takimi ideami, będzie w szkole mógł lepiej zrozumieć
treści regionalne przekazywane mu na różnych przedmiotach i chętniej zaangażuje się w działania na rzecz swego środowiska.
Celem edukacji regionalnej jest bowiem nie tylko przekazywanie wiedzy
o regionie, ale także przywiązanie młodych ludzi do swego miejsca zamieszkania. O ile zrozumiałe i logiczne jest szukanie przez młodzież możliwości
dobrego wykształcenia w dużych miastach, o tyle niepokojące jest pozostawanie ich tam już po studiach. Bez ludzi wykształconych, chętnych do pracy i do
działalności na rzecz lokalnego środowiska wszystkie małe wioski i miasteczka
będą bardzo ubogie. Zabraknie bowiem więzi międzypokoleniowej i nici łączącej tradycję z nowoczesnością.
Edukacja regionalna jest właśnie rozumiana jako nauka o swych korzeniach, które często nie są czysto polskie. W wielu regionach odkrywa się zupełnie
inną etniczność, np. kaszubską. Tam regionalizm prowadzi do nauki odrębnego
języka, ukazuje cechy różniące, ale też wskazuje na elementy wspólne. Regionalizacja programów nauczania nie może prowadzić do wyizolowania się danej
grupy etnicznej czy narodowej i prób jej oderwania się od terytorium państwa
polskiego. Takie obawy były żywe tuż po II wojnie światowej, co było jedną
z przyczyn niezbyt chętnego przyjmowania haseł regionalnych przez władze
państwowe. Obecnie sytuacja narodowościowa w Polsce się na tyle ustabilizowała, iż władze same wprowadziły elementy edukacji regionalnej do programów
nauczania. Duża rola przypada w ich realizacji nauczycielowi, od którego zależy
barwa, ton i emocje wpływające na słuchaczy.
Nie wystarczy włączenie treści regionalnych do kilku przedmiotów nauczania. Wykształcenia i wychowania światłego i aktywnego człowieka jako
obywatela małej społeczności lokalnej, większej społeczności regionalnej
i członka całego społeczeństwa danego państwa, nie można rozpatrywać tylko
poprzez pryzmat jego wiedzy o dziejach, kulturze, gospodarce i przyrodzie
regionu10. Zadania edukacji regionalnej powinna przejąć na siebie szkoła

10

Zob. I. Lewandowska, Regionalizm jako sposób na aktywizację młodzieży, [w:]
Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko,
J. Wojdon, Toruń 2003, s. 389-402.
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stanowiąca całość wychowawczą. Wszyscy nauczyciele, pedagodzy i rodzice
powinni być w ten proces włączeni. Przede wszystkim dyrektorzy szkół
powinni sprzyjać kształceniu i wychowaniu w miłości do „małej ojczyzny”.
Nauczania nie można traktować szablonowo, utrudniając tym samym aktywnym nauczycielom wyjścia z klasą np. na lekcje muzealne lub regionalne
wystawy. Każde wyjście poza budynek szkolny wiąże się z utratą kilku lekcji
z innych przedmiotów, co jest również niechętnie widziane przez nauczycieli
zmuszonych do sztywnego „realizowania” swego programu.
Życie szkolne powinno angażować nie tylko nauczycieli i uczniów, ale także
rodziców. To oni pomagają dzieciom w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu się do lekcji, organizowaniu wycieczek szkolnych. Jeżeli będą to robić
na materiale regionalnym, będą się sami w tym zakresie kształcić. Bez edukacji
szkolnej idee regionalne będą słabe i nie będą miały oparcia w szerszej
społeczności. Pozaszkolne kształcenie w zakresie regionu powinno być prowadzone przez rodzinę, ośrodki kultury, towarzystwa naukowe i stowarzyszenia.
Ogromną rolę muszą przejąć na siebie lokalne media.
W ostatnich latach zauważa się żywsze zainteresowanie problemami edukacji regionalnej ze strony bibliotek, muzeów, różnego rodzaju towarzystw
i instytucji naukowych, w tym również uniwersytetów. W celu wymiany
doświadczeń organizuje się konferencje, sesje i sympozja naukowe, które
wzbogacają wiedzę o regionie i pozwalają na zaprezentowanie najnowszych
badań. Są one najbardziej potrzebne samym naukowcom, głównie zaś młodym
początkującym badaczom, mniej potrzebne nauczycielom, a najmniej uczniom.
Jednak nie ze względu na poruszane w nich zagadnienia, ale na stopień
trudności: posługiwanie się zawiłymi pojęciami i zbytnie uszczegółowienie
faktów.
Aby móc aktywizować młodzież i uczyć ich samodzielnej pracy naukowej,
poszukiwania prawdy, dociekliwości badawczej i wielu innych pożytecznych
umiejętności, niezbędne są częstsze spotkania młodych ludzi z naukowcami
– badaczami małych i dużych regionów. Popularyzacja historii regionu skierowana do uczniów powinna mieć inny charakter niż wystąpienia na sympozjach
naukowych, bardziej przyjazny i łatwy do zrozumienia. Należy sobie zdawać
sprawę, że nauczyciel na lekcji nie będzie miał takiego autorytetu jak zaproszony gość, specjalista od danej dziedziny. Jego wypowiedzi, nawet jeżeli nie
zostaną przez uczniów zapamiętane dosłownie, dotrą do głębszych pokładów
świadomości, a poprzez to będą miały szansę na jej kształtowanie lub zmianę.
Warto zaangażować niektórych uczniów w prowadzenie dyskusji, rozmowy,
panelu lub zachęcić ich zaprezentowania swoich badań czy refleksji nad
przeczytaną lekturą albo jakimś z góry określonym zagadnieniem. Będzie to
dla młodzieży możliwość opanowania stresu i ćwiczenie w publicznym prezentowaniu własnego zdania (referatu).
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Pobudzanie aktywności regionalnej powinno opierać się na konkretnych
przykładach i wzorach do naśladowania. Temu służą przeróżne imprezy
poświęcone obchodom rocznicowym, np. urodzin lub śmierci jakiegoś działacza regionalnego, założenia instytucji kulturalnej lub naukowej, nadania
imienia ulicy, szkole itp. W wielu regionach odbywają się takie uroczystości,
jednak są one bardzo jednostronne, skierowane głównie do pracowników
danej instytucji lub naukowców. Rzadko włączana jest w te działania młodzież, chyba że bezpośrednio dotyczą one jej szkoły. A przecież można przy
tego typu okazjach nie tylko zorganizować sesję naukową, ale także specjalnie
dla młodzieży i z jej udziałem – sesję popularnonaukową, konkursy i quizy,
inscenizacje itp.
Wzbogacanie regionalnej wiedzy uczniów można osiągnąć przez organizowanie olimpiad i konkursów regionalnych (recytatorskich, plastycznych, intelektualnych, fotograficznych itp.). Wiedza pogłębia się szczególnie przez
udział w olimpiadach i konkursach. Nieliczne szkoły uczestniczą w organizowaniu tego typu zawodów intelektualnych. Również młodzież niechętnie bierze
w nich udział. Gdzie leży przyczyna takiej postawy? Najgłębsza przyczyna leży
u podstaw, to znaczy uczniowie nie mają zakorzenionej potrzeby docierania do
wiedzy regionalnej, nie widzą w tym sensu. Nie możemy jednak ich za to
krytykować. To w nas samych, w dorosłych leży problem. Jeżeli w ostatniej
klasie szkoły ponadgimnazjalnej będziemy zaciągali uczniów do olimpiady
regionalnej, to nie dziwmy się, że nam odmówią. Jeżeli przez kilkanaście lat nie
wpojono im w rodzinie i w szkole miłości do małej ojczyzny i nie przekazano
chęci pogłębiania wiedzy o regionie, w którym mieszkają, to potem jest już na
to za późno. Trzeba też zmienić stosunek uczniów do tego typu imprez.
Powinny stać się one bardziej masowe i nie nastawione tylko na zysk,
traktowane raczej jako dobra intelektualna zabawa i możliwość spotkania
wielu ciekawych ludzi oraz nawiązania koleżeńskich kontaktów. Dobrze byłoby też laureatom poważnej olimpiady regionalnej zaproponować indeksy na
uniwersytet lub inne szkoły wyższe działające w regionie. To zapewne zachęciłoby licealistów do rywalizacji.
Włączanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zdobywaniu wiedzy
regionalnej, gromadzeniu zbiorów: pamiątek, źródeł, wykopalisk, a poprzez to
wpływanie na ich emocjonalny stosunek do przeszłości, jest możliwe przy
organizowaniu, a następnie dbaniu o tzw. izby regionalne. W obecnych czasach
w szkołach nie podejmuje się tych zadań, kojarząc je z czasami komunistycznymi. Prowadzenie wielu ciekawych izb regionalnych zostało zaniechane, bo
też nie było kogoś, kto by naprawdę w opiekę nad nimi wkładał swoje serce. Nie
należy kierować się tu ideologicznymi przesłankami, a jedynie użytecznością
takiej izby, którą przecież można nazwać bardziej nowocześnie – salą tradycji
regionalnych, miejscem pamiątek rodzinnych czy ekspozycją naszych wspo263

mnień. Jeżeli przy tworzeniu takiego miejsca w szkole będzie brała udział cała
szkolna społeczność – uczniowie, rodzice i nauczyciele – na pewno przyniesie
ona spodziewane rezultaty.
Emocjonalny związek z regionem kształtują także okolicznościowe wystawy lub stałe ekspozycje, które nie są jednak izbami tradycji. Są to
przeważnie wystawy fotograficzne, ale także kartograficzne, malarskie, wystawy książek regionalnych czy czasopism. Najwięcej z nich organizuje się
w muzeach, domach kultury, galeriach i bibliotekach. Są to dobre miejsca
wystawiennicze i trudno namawiać szkoły, by przejęły tę rolę. Jednak młodzież powinna częściej odwiedzać tego typu wystawy, a inicjatywę w tym
zakresie mogłaby przejąć szkoła. Wyjścia powinny być zorganizowane z nauczycielem, który nie tylko zaprowadzi i każe oglądać, ale także omówi
zaprezentowane na wystawie dzieła lub poprosi o to organizatora. Dobrze
byłoby, gdyby zainteresowani uczniowie sami przygotowali omówienie oglądanej wystawy, przygotowując się do tego wcześniej oraz konsultując swą
wiedzę i umiejętności z nauczycielem lub kustoszem. Pozostali uczniowie na
bazie obejrzanej ekspozycji mogą potem wykonać jakieś zadanie, prezentację,
przygotować lekcję czy referat. Szkoła natomiast może organizować swoje
wewnętrzne wystawy. Na przykład po konkursie plastycznym czy fotograficznym dotyczącym regionu można sporządzić wystawę, przeznaczając na to hol
szkolny i prezentując ją wszystkim uczniom na apelu oraz rodzicom na
spotkaniu.
Duże znaczenie dla kształtowania historycznej świadomości regionalnej
młodzieży, w tym także dla ich aktywizacji społecznej, mają media, tj. lokalna
prasa i radio. Uczniom chętnym, aktywnym, dociekliwym, ale też i wrażliwym,
np. tworzącym własną poezję, powinno się udostępniać łamy lokalnych i regionalnych gazet. Ponieważ jednak jest to zadanie trudne i często niemożliwe do
realizacji, należałoby założyć szkolne pismo lub rozgłośnię radiową, w których
byłoby również miejsce na tematy i problemy regionalne. Młodzież sama
zbierałaby materiały, przeprowadzając wywiady, opisując ciekawe miejsca
i wydarzenia z przeszłości i współczesności, naświetlając aktualne problemy
swego miejsca zamieszkania.
Uczniom w starszych klasach można zaproponować tworzenie własnych
filmów (programów) oświatowych dotyczących któregoś z zabytków
miasta lub okolicy, jakiegoś działacza regionalnego czy dziejów całej wsi
(miasteczka). Uczniowie sami filmowaliby np. zabytki regionu czy ludzi
kultywujących regionalne tradycje, dawaliby podkład muzyczny pasujący do
epoki i odpowiedni komentarz naukowy. W ten sposób można stworzyć też
program komputerowy. Poprzez takie zadania nie tylko zaktywizuje się
uczniów, ale też wskaże niezbyt chętnym do nauki różne możliwości zdobywania wiedzy.
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Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, a także świadomości
jego historycznej złożoności, odbywa się poprzez promowanie folkloru i sztuki
regionalnej. Najwięcej zasług mają w tej dziedzinie domy i ośrodki kultury,
które od lat organizują przeglądy przedstawień jasełkowych i pastorałek,
wystawy haftu, wyszywanek i koronek, wieczory regionalne, obchody nocy
świętojańskiej, przeglądy zespołów ludowych i festiwale folkloru. Często uczestniczą w nich dzieci i ich rodzice, jednak chyba zbyt rzadko sami nauczyciele,
którzy niejednokrotnie nie wiedzą, co dzieje się dosłownie za rogiem, w miejskim czy gminnym ośrodku kultury. A przecież i w dziedzinie kultury ludowej
można nakłonić młodzież do twórczej i aktywnej rywalizacji, np. poprzez
konkursy na najpiękniejszą regionalną pisankę, bądź ciekawy opis dawnych
zwyczajów wielkanocnych, zbudowanie szopki betlejemskiej itp.
Inną możliwością aktywizacji młodzieży jest promowanie turystyki i piękna
krajobrazu. Można to połączyć ze zdobywaniem wiedzy o najbardziej tajemniczych zakątkach naszej ziemi i docieraniem do miejsc jeszcze nie zbadanych.
Jednym z pomysłów fizycznego uaktywnienia dzieci i młodzieży jest przeznaczenie kolejnej godziny wychowania fizycznego w tygodniu na wycieczki
piesze, kajakowe lub rowerowe. Skomasowanie czterech godzin z całego miesiąca lub ośmiu z dwóch miesięcy umożliwiłoby zorganizowanie dłużej wyprawy za miasto lub w najbliższe okolice i pozwoliło na prawdziwie interdyscyplinarną naukę. Na wycieczce można by realizować zarówno treści historyczne, jak i geograficzne, przyrodnicze i inne. Zaangażowanie w wyprawę
rodziców umocniłoby więzi emocjonalne i wciągnęło starsze pokolenie do
edukacji młodych.
A oto inne działania, które mogłyby być jeszcze podjęte lub są eksponowane
zbyt mało. W szkole może to być wykorzystanie istniejących encyklopedii
i programów komputerowych, a także stron internetowych do poszerzania
wiedzy regionalnej uczniów11; uruchomienie własnej, szkolnej i lokalnej, strony
internetowej umożliwiającej zdobywanie wiedzy o regionie; wydzielenie literatury regionalnej w bibliotekach szkolnych; włączenie treści dotyczących miasta, gminy lub całego regionu w szkolne gazetki redagowane przez uczniów bądź
do audycji szkolnego radiowęzła; zorganizowanie w szkołach średnich, głównie
licealnych, klubów dyskusyjnych, warsztatów i innych form zdobywania wiedzy przez uczniów; częstsze organizowanie lekcji muzealnych i nauka w oparciu o regionalne zabytki pisane i niepisane; nawiązanie ściślejszej współpracy
z towarzystwami i stowarzyszeniami regionalnymi w celu włączenia nau11
Zob. np. eadem, Możliwości wykorzystania multimedialnej encyklopedii powszechnej PWN w nauczaniu historii regionalnej na Warmii i Mazurach, [w:] Multimedia
w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002,
s. 180-186.
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czycieli i uczniów w działania kształtujące świadomość regionalną; uczenie
szacunku dla historii regionalnej i tworzących ją ludzi poprzez opiekę nad
najbliższymi cmentarzami z I, II wojny światowej i czasów wcześniejszych,
pojedynczymi grobami lub grobowcami rodzinnymi, przydrożnymi kapliczkami i innymi pomnikami.
Poza szkołą kształtowanie tożsamości regionalnej odbywać się może poprzez organizowanie przez lokalne biblioteki tzw. Dni Literatury Regionalnej
– zapraszanie autorów, prezentację książek i czasopism regionalnych oraz
nowości wydawniczych; wydawanie broszur szkoleniowych przez Biura Promocji dla nauczycieli i samorządowców nt. „Jak kreować tożsamość lokalną?”;
częstsze organizowanie sympozjów i spotkań popularyzujących wiedzę regionalną, skierowanych do uczniów szkół średnich i nauczycieli; organizowanie
w domach kultury, bibliotekach, instytucjach naukowych, towarzystwach naukowych i miłośniczych klubów dyskusyjnych, warsztatów i innych form zdobywania wiedzy przez mieszkańców danego regionu; nawiązanie ściślejszej
współpracy ze szkołami w celu włączenia nauczycieli i uczniów w działania
kształtujące świadomość regionalną, np. poprzez projekty i granty regionalne;
prowadzenie wywiadów z zasłużonymi dla regionu osobami; ożywienie działalności, a w niektórych przypadkach reaktywowanie lokalnych towarzystw
miłośniczych i społeczno-kulturalnych; tworzenie filmów dokumentalnych
o osobach zasłużonych dla historii, przyrody i kultury danej ziemi; stworzenie
centrum informacji, najlepiej na stronie internetowej, na której umieszczano
by wszelkie wiadomości dotyczące imprez regionalnych wspomagających edukację i kształtowanie regionalnej świadomości.
Mamy nadzieję, że analiza treści podręczników i historiografii zamieszczona w opublikowanej monografii naukowej w zakresie historii ziem pruskich
wskaże nowe aspekty w badaniach nad pamięcią kultury, historią regionalną
i dydaktyką historii. Wydanie tej pozycji powinno także sprowokować do
szerszego naukowego opracowania historii regionów Europy. Monografia ma
na celu zdeterminowanie nauczycieli historii do nowego podejścia w tym
obszarze edukacyjnym. Nowa reforma szkolna z 2008 r., która do liceum
weszła we wrześniu 2012 r., zakłada w II i III klasie w profilu niehumanistycznym realizację kilku wybranych przez nauczyciela wątków. Ministerstwo
Edukacji Narodowej zaproponowało dziewięć wątków tematycznych: 1) Europa i świat, 2) język, komunikacja i media, 3) kobieta i mężczyzna, rodzina,
4) nauka, 5) swojskość i obcość, 6) gospodarka, 7) rządzący i rządzeni, 8) wojna
i wojskowość, 9) ojczysty panteon i ojczyste spory; oraz pięć wątków chronologicznych: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) nowożytność, 4) wiek XIX,
5) wiek XX. Zamiast któregoś z nich (oprócz wątku: ojczysty panteon i ojczyste
spory, który jest dla wszystkich obowiązkowy) nauczyciel może wybrać swój
wątek tematyczny, opracować do niego program nauczania oraz przygotować
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materiały dla uczniów. Zachęcamy, by nauczyciele decydowali się na wątek
regionalny, do którego opracowano już program12 i podręcznik13. Liczymy na
to, iż przygotowywana przez nas monografia, a później także internetowa
baza środków dydaktycznych, w tym źródeł historycznych, dotyczących ziem
pruskich, będzie dla nauczycieli doskonałą podstawą do realizacji edukacji
regionalnej.

12
Eadem, Program nauczania wątku tematycznego „Dziedzictwo ziem pruskich.
Dzieje i kultura Warmii i Mazur” na IV etapie edukacyjnym dla przedmiotu „Historia
i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok”, „Wiadomości Historyczne” 2012, nr 1, s. 32-39.
13
Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla
młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/2012.
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auf die jüngste Zeit, Breslau 1925.
Kraffzick A., Geschichte des deutschen Volkes. Für katholische mehrklassige Volksschulen und angegliederte Mittelschulklassen gemäß den ministeriellen Richtlinien
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Mittelstufe, t. 4: Neueste Zeit, München 1956.
Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen, t. 2: Geschichte des Abendlandes
von der germanischen Frühzeit bis 1648, oprac. K. Krüger, wyd. 2, Offenburg 1951.
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Niedermayer F., Lüdke E., Europa und die Welt 1815-1953. Geschichtliches Unterrichtswerk, Neufassung für die höheren Lehranstalten Bayerns, Oberstufe, München 1954.
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Berlin 2003.
Osburg F., Klose D., Barcelo P., Uffelmann U. (red.), Expedition Geschichte, Berlin und
Brandenburg Klasse 5/6, Von der Urzeit bis zum Mittelalter, Frankfurt/Main 2004.
Osburg F., Klose D., Barcelo P., Uffelmann U. (red.), Expedition Geschichte, Berlin
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Daugirdaitė-Sruogienė V., Podręcznik historii dla szkół Kraju Kłajpedzkiego, wyd. 4,
Kłajpeda 1935.
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˛ trečiai klasei, kaunas
1937.
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vidurinės mokyklos klasei, wyd. 2, Kaunas 1934.
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dlja VII-VIII klassov, red. J. Žiugžda, wyd. 2, Kaunas 1964.
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Jurginis J., Istoria Litowskoj SSR. Učebnik dla srednich szkoł, Kaunas 1958.
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Gaigalaitė A., Žepkaitė R., Historia Litewskiej SRR. Pomoc naukowa dla klas X-XI,
Kowno 1978.
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Gaigalaitė A., Žepkaitė R., Lietuvos TSR istorija. Mokymo priemonė X-XI klasei, wyd. 4,
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viduriniu˛ mokyklu˛ moksleiviams, Vilnius 1993.
Gumuliauskas A., Lietuvos istorija nuo 1915 iki 1953 m. 10-os klasės vadovėli, Kaunas
1995.
Jakimavičius V., Litwo, Ojczyzno moja. Podręcznik dla klasy V, tłum. J. Rauckienė,
Wilno 1997.
Juryniene G., Jurynas J., Visockis A., Historia nowożytna od wojny francusko-pruskiej do
końca pierwszej wojny światowej. Podręcznik dla klasy 9, tłum. W. Cytowicz, Kowno
1994.
Kasperavicius A., Historia powszechna. Pomoc naukowa dla klasy XII, tłum. W. Cytowicz, Kowno 1993.
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Kasperavicius A., Jegelevicius S., Jurkevicius S., Historia nowożytna. Podręcznik dla
klasy VIII, Kowno 1996.
Kasperavicius A., Jokimaitis R., Jakubcionis A., Historia najnowsza 1918-1992. Podręcznik dla klasy X, tłum. W. Cytowicz, J. Rauckiene, Kowno 1994.
Kasperawicius A., Jegelevicius S., Historia nowożytna. Podręcznik dla klasy VIII, tłum.
Ł. Poceviciene, Kowno 1994.
Makauskas B., Lietuvos istorija. Vadovėlis bendrojo lavinimo mokykloms, Warszawa
1997, Kaunas 1997.
Pumputis J., Lietuva iki Gediminaičiu˛ valdymo pabaigos. Vadovėlis specialiu˛ ju˛ mokyklu˛
VII klasei, Kaunas 1995.
Stašaitis S. (red.), Lietuvos istorija grožinėje literatu˛ roje. Nuo seniausirju
˛ laiku˛ iki 1918
metu˛ , Kaunas 1990.
Lata współczesne
Bandys B., Jankuniene J., Pobedinska L., Skradziukiene A., Istorija. Vadovelis 8 klasej,
Vilnius 2006.
Brazauskas J., Lietuvos istorija: 5 klasės skaitiniai, Kaunas 2000.
Brazauskas J., Lietuvos istorija: 5 klasės skaitiniai, Kaunas 2002.
Brazauskas J., Jurkevicius S., Petrauskis K., Historia nowożytna. Podręcznik dla klasy 9,
tłum. J. Sienkiewicz, Wilno 2002.
Brazauskas J., Makauskas B., Lietuvoa praeities puslapiai. Vadovelis 9 klasei, wyd. 2,
Vilnius 2003.
Cesanovičius D., Galinis A., Gerulaitis V., Jurkevičius S., Sapožnikovas G., Setkus B.,
Žemė ir laikas, Integruotos geografijos ir istorijos vadovėlis 11-12 klasėms, Vilnius
2003.
Civinskas R., Antanaitis K., Lietuvos istorija 12 klasei, Vilnius 2001.
Cizauskiene A., Stukiene B., Morozoviene R., Manelis E., Historia świata dla klasy VI,
Wilno 2003.
Galinis A., Jurkevicius S., Petrauskis K., Naujuju amziu istorija. Vadovelis IX klasei,
Vilnius 2009.
Gečas A., Jurkynas J., Jurkynienė G., Visockis A., Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis
XII klasei, Kaunas 2001.
Gečas A., Jurkynas J., Jurkynienė G., Visockis A., Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis
XII klasei, Kaunas 2002.
Gečas A., Jurkynas J., Jurkynienė G., Visockis A., Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis
XII klasei, Kaunas 2003.
Gečas A., Jurkynas J., Jurkynienė G., Visockis A., Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis
XII klasei, Kaunas 2004.
Gečas A., Jurkynas J., Jurkynienė G., Visockis A., Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis
XII klasei, Kaunas 2005.
Jakimavičius V., Litwo ojczyzno moja. Podręcznik dla klasy V, Wilno 1997.
Jokimaitis R., Kasperavičius A., Manelis E., Stukiene B., Historia świata i Litwy
VI-XVIII wiek. Podręcznik dla klasy VIII, tłum. W. Cytowicz, Wilno 2001.
Jurkynas J., Jurkyniene G., Tevyneje ir pasaulyje. Istorijos vadovelis IX klasei, Kaunas
2009.
Jurkynas J., Jurkyniene G., Visockis A., Lietuva Pasaulyje. Istorijos vadovelis IX klasei,
Kaunas 2003.
Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Ramanauskas R., Raskauskas K., Steponoviciene
L., Tamkutonyte-Mikailienė Z., Czas. Podręcznik historii dla klasy 8, cz. 1, tłum. J.
Sienkiewicz, Wilno 2010.
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Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Ramanauskas R., Raskauskas K., Steponoviciene
L., Tamkutonyte-Mikailienė Z., Czas. Podręcznik historii dla klasy 8, cz. 2, tłum. J.
Sienkiewicz, Wilno 2010.
Kapleris I., Meištas A., Lauzikiene A., Ramanauskas R., Tamkutonyte-Mikailienė Z.,
Czas. Podręcznik dla klasy 9, cz. 1, tłum. J. Sienkiewicz, Wilno 2008.
Kapleris I., Meištas A., Lauzikiene A., Ramanauskas R., Tamkutonyte-Mikailienė Z.,
Czas. Podręcznik dla klasy 9, cz. 2, tłum. J. Sienkiewicz, Wilno 2008.
Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Ramanauskas R., Raskauskas K., Steponoviciene
L., Tamkutonyte-Mikailienė Z., Laikas. Istorijos vadovelis 8 klasei, Vilnius 2010.
Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Ramanauskas R., Raskauskas K., Steponoviciene
L., Tamkutonyte-Mikailienė Z., Laikas. Istorijos vadovelis 8 klasei, wyd. 2, Vilnius
2010.
Kapleris I., Meištas A., Lauzikiene A., Ramanauskas R., Tamkutonyte-Mikailienė Z.,
Laikas, Istorijos vadovelis 9 klasei, Vilnius 2008.
Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Lauzikiene A., Tamkutonyte-Mikailienė Z.,
Laikas. Istorijos vadovelis 10 klasei, Vilnius 2010.
Kapleris I., Lauzikas R., Meištas A., Mickevičius K., Zolynas M., Laikas. Istorijos
vadovelis 11 klasei, Vilnius 2010.
Kapleris I., Lauzikas R., Meištas A., Mickevičius K., Zolynas M., Laikas. Istorijos
vadovelis 11 klasei, wyd. 2, Vilnius 2010.
Karvelis D., Kostiniene N., Luksys S., Istorijos vadovelis 8 klasei, wyd. 2, Vilnius 2009.
Kaselis G., Morozoviene R., Tamosaitis M., Istorijos. Vadovelis 12 klasei, Vilnius 2010.
Kasperavicius A., Jokimaitis R., Sindaravicius A., Laurinaitis J., Brazauskas J., Stukienie B., Paulius B., Historia najnowsza. Podręcznik dla klasy 10, tłum. J. Sienkiewicz,
Wilno 2001.
Luksys S., Pivoras S., Tamosaitis M., Istorijos vadovelis 9 klasei, wyd. 2, Vilnius 2010.
Luksys S., Scavinskas M., Vitkunas M., Istorijos vadovelis 8 klasei, Vilnius 2009.
Macevicius G., Morozoviene R., Stukiene B., Istorija, 11 klasei, wyd. 1, Vilnius 2007.
Macevicius G., Morozoviene R., Stukiene B., Istorija, 11 klasei, wyd. 2, Vilnius 2007.
Makauskas B., Lietuvos istorija. Antroji knyga. Vadovelis XI-XII klasei, Kaunas 2006.
Makauskas B., Lietuvos istorija. Vadovėlis 11-12 klasei, Kaunas 2006.
Makauskas B., Lietuvos istorija. Vadovėlis 11-12 klasei, Kaunas 2007.
Pasaulio ir Lietuvos istorija VI-XVIII amziai. Vadovelis 8 klasei, Vilnius 2006.
Pivoras S., Modernas pasaulio istorija (XIX-XX a.), Vadovelis XII klasei, Vilnius 2003.
Pumputis J., Lietuva iki Gediminaičiu˛ valdymo pabaigos. Vadovėlis specialirju
˛ mokyklu˛
VII klasei, Kaunas 2002.
Pumputis J., Lietuvos istorija: Lietuva nuo Gediminaičiu˛ valdymo pabaigos iki XX a.
pradžios. Vadovėlis specialirju˛ poreikiu
˛ mokiniams, Kaunas 2002.
Pumputis J., Lietuvos istorija: Lietuva nuo seniausirju˛ laiku˛ iki Vytauto valdymo
pabaigos. Vadovėlis specialirju
˛ poreikiu˛ mokiniams, Kaunas 2002.
Šetkus B., Pobedinska L., Historia starożytna, Podręcznik dla klasy VII, tłum.
J. Zdanowska, Wilno 2001.
Šetkus B., Senowes istorija, Kaunas 2006.
Tamosatis M., Istorijos vadovelis 11 klasei, wyd. 2, Vilnius 2010.
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Rosja
Pocz. XX wieku
Elpat’evskij K.V., Učebnik russkoj istorii (dlja staršich klassov vsiech srednich učebnych
zaviedienij), [br.m.] 1909.
Ivanov K.A., Učebnik russkoj istorii, [br.m.] 1908.
Platonov S.F., Sokraščennyj kurs russkoj istorii dlja sredniej školy, [br.m.] 1917.
Pomialovskij M., Učebnik novoj istorii dlja staršich klassov srednich učebnych zaviedienij, [br.m.] [po 1900].
Tračevskij A., Učebnik sredniej istorii, [br.m.] 1909.
Tarapygin F.A., A.V. Koroliev, Učebnik russkoj istorii, [br.m.] 1915.
Vinogradov P., Učebnik vseobščej istorii, t. 2: Srednije veka (dlja V klassa gimnazij),
[br.m.] 1907.
Vulfius A.G., Učebnik sredniej istorii, [br.m.] 1909.
Lata 50.
Alekseev S.L., Karcov V.G., Istorija SSSR. Ucebnaja kniga dlja 4-go klassa, wyd. 4,
Moskva 1959.
Buščik L.P., Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa, 1, red. A.M. Pankratova, Moskva
1959.
Efimov A.V., Novaja istorija. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy, t. 1, wyd. 9, Moskva
1950.
Efimov A.V., Novaja istorija. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy, t. 1, wyd. 12, Moskva
1953.
Galkin I.S., Zubok L.I., Notovič F.I., Chvostov V.M., Novaja istorija. Učebnik dlja
9 klassa srednej školy, t. 2, Moskva 1953.
Kosminskij E.A., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6-7 klassov srednej školy, wyd. 1,
Moskva 1949.
Kosminskij E.A., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6-7 klassov srednej školy, wyd. 2,
Moskva 1955.
Kosminskij E.A., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6-7 klassov srednej školy, wyd. 6,
Moskva 1959.
Kuznecov N.D., Istorija SSSR. Posobie dlja srednej školy, Moskva 1958.
Pankratova A.M. (red.), Istorija SSSR. Učebnik dlja 8 klassa srednej školy, t. 1, oprac.
K.V. Bazilevič, S.V. Bachrušin, A.M. Pankratova, A.V. Focht, wyd. 12, Moskva 1953.
Lata 70.
Agibalova E.V., Donskoj G.M., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6 klassa, wyd. 9,
Moskva 1970.
Agibalova E.V., Donskoj G.M., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6 klassa, wyd. 14,
Moskva 1975.
Agibalova E.V., Donskoj G.M., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6 klassa, wyd. 15,
Moskva 1976.
Berchin I.B., Fedosov I.A., Istorija SSSR. Učebnik dlja 9 klassa, Moskva 1976.
Berchin I.B., Fedosov I.A., Istorija SSSR. Učebnoe posobie dlja 9 klassa, wyd. 7, Moskva
1973.
Berchin I.B., Fedosov I.A., Istorija SSSR. Učebnoe posobie dlja 9 klassa, wyd. 9, Moskva
1975.
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Chvostov V.M. (red.), Novaja istorija, t. 2: Učebnik dlja devjatogo klassa srednej školy,
oprac. A.P. Aver’janov et al., wyd. 8, Moskva 1970.
Chvostov V.M. (red.), Novaja istorija, t. 2: Učebnik dlja devjatogo klassa srednej školy,
oprac. A.P. Aver’janov et al., wyd. 13, Moskva 1975.
Chvostov V.M. (red.), Novaja istorija, t. 2: Učebnik dlja devjatogo klassa srednej školy,
oprac. A.P. Aver’janov et al., wyd. 14, Moskva 1976.
Efimov A.V., Novaja istorija, t. 1: Učebnik dlja vos’mogo klassa srednej školy, wyd. 8,
Moskva 1970.
Efimov A.V., Novaja istorija, t. 1: Učebnik dlja vos’mogo klassa srednej školy, wyd. 13,
Moskva 1975.
Efimov A.V., Novaja istorija, t. 1: Učebnik dlja vos’mogo klassa srednej školy, wyd. 17,
Moskva 1979.
Fedosov I.A., Istorija SSR. Period imperializma. Učebnoe posobie 9 klass, wyd. 4, Moskva
1970.
Fedosov I.A., Istorija SSSR. Učebnoe posobie 8 klass, wyd. 5, Moskva 1970.
Fedosov I.A., Istorija SSSR. Učebnoe posobie 8 klass, wyd. 10, Moskva 1975.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1917-1939). Učebnoe posobie dlja devjatogo klassa
srednej školy, wyd. 6, Moskva 1975.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1917-1939). Učebnoe posobie dlja devjatogo klassa
srednej školy, wyd. 7, Moskva 1976.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1917-1939). Učebnoe posobie dlja devjatogo klassa
srednej školy, wyd. 9, Moskva 1978.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1939-1974). Učebnoe posobie dlja desjatogo klassa
srednej školy, wyd. 6, Moskva 1975.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1939-1977). Učebnoe posobie dlja desjatogo klassa
srednej školy, wyd. 9, Moskva 1978.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1939-1978). Učebnoe posobie dlja desjatogo klassa
srednej školy, wyd. 10, Moskva 1979.
Golubeva T.S., Gellerštejn L.S., Rasskazy po istorii SSSR dlja 4 klassa, wyd. 5, Moskva
1975.
Kim M.P. (red.), Istorija SSSR. Epocha socializma. Učebnoe posobie dlja 9 klassa, oprac.
I.B. Berchin, wyd. 7, Moskva 1970.
Kim M.P. (red.), Istorija SSSR (1938-1971). Učebnik dlja 10 klassa, wyd. 2, Moskva
1973.
Kim M.P. (red.), Istorija SSSR (1938-1972). Učebnik dlja 10 klassa, wyd. 4, Moskva
1975.
Kim M.P. (red.), Istorija SSSR (1938-1976). Učebnik dlja 10 klassa, wyd. 6, Moskva
1977.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1917-1939). Učebnoe posobie dlja devjatogo klassa
srednej školy, oprac. P.M. Kuz’mičev, G.R. Levin, V.A. Orlov, V.K. Furaev, Moskva
1970.
Furaev V.K. (red.), Novejšaja istorija (1939-1969). Učebnoe posobie dlja desjatogo klassa
srednej školy, oprac. P.M. Kuz’mičev, G.R. Levin, V.A. Orlov, L.M. Predtečenskaja,
V.K. Furaev, Moskva 1970.
Nečkina M.V., Lejbengrub P.S., Istorija SSSR. Učebnoe posobie dlja 7 klassa, wyd. 5,
Moskva 1970.
Nečkina M.V., Lejbengrub P.S., Istorija SSSR. Učebnoe posobie dlja 7 klassa, wyd. 11,
Moskva 1976.
Nečkina M.V., Lejbengrub P.S., Istorija SSSR. Učebnoe posobie dlja 7 klassa, wyd. 13,
Moskva 1978.
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Lata 90.
Agibalova E.V., Donskoj G.M., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 7 klassa srednej
školy, wyd. 27, Moskva 1991.
Bojcov M.A., Šukurov R.M, Istorija srednich vekov. Učebnik dlja VII klassa srednich
učebnych zavedenij, Moskva 1995.
Golubeva T.S., Gellerštejn L.S., Rasskazy po istorii SSSR dlja 5 klassa, wyd. 16, Moskva
1990.
Kacva L.A., Jurganov A.L., Istorija Rossii VIII-XV vv. Učebnik dlja VII klassa srednich
učebnych zavedenij, Moskva 1995.
Korovkin F.P., Historia starożytna. Podręcznik dla klasy VI, tłum. J. Gaidulis, Moskwa
1990.
Ostrovskij V.P. (red.), Istorija SSSR. Učebnik dlja 11 klassa srednej školy, Moskva 1990.
Sacharov A.N., Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca XVII veka. Učebnik dlja 10
klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, red. A.N. Sacharchov, V.I. Buganov, Moskva
1995.
Zahvaty niemieckich i szvedskich feudalov v Pribaltikie (XII-XIV vieka). Istorija SSSR.
Učebnik dlja 8 klassa srednej školy, red. B.A. Rybakov, Moskva 1991.
Lata współczesne
Agibalova E.V., Donskoj G.M., Istorija srednich vekov. 6 klass. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 16, Moskva 2009.
Bojcov M.A., Šukurov R.M., Vseobščaja istorija. Istorija srednich vekov. Učebnik dlja
6 klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 10, Moskva 2007.
Caturovaja S.K., Vseobščaja istorija. Istorija srednich vekov. 6 klass. Učebnik dlja
obščeobrazovatel’nych učreždenij, red. M.V. Ponomarev, A.V. Abramov, S.V. Tyrin,
Moskva 2008.
Černikova T.V., Istorija Rossii XVII-XVIII veka. 7 klass. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 4, Moskva 2007.
Čubar’jan A.O., Vseobščaja istorija. S drevnejšich vremen do konca XIX veka. 10 klass.
Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij. Bazovyj i profil’nyj urovni, red. V.I.
Ukolova, A.V. Revjakin, Moskva 2011.
Čubar’jan A.O. (red.), Vseobščaja istorija. Istorija novogo vremeni 1500-1800. 7 klass.
Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij, oprac. A.V. Revjakin, wyd. 5, Moskva
2010.
Danilevksij I.N., Volobuev O.V., Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca XIX veka.
10 klass. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij (bazovyj uroven), red. I.L.
Andreev, I.N. Danilevskij, V.V. Kirillov, Moskva 2010.
Danilov A.A., Kosulina L.G., Brandt M.J., Istorija. Rossija i mir. Drevnost’. Srednieviekov’e. Novoje vremja, 10 klass, Učebnik dlja obščobrazovatel’nych učreždenij.
Bazoryj uroven’, wyd. 5, Moskva 2011.
Dmitrieva O.V., Vseobščaja istorija. Istorija novogo vremeni. Konec XV-XVIII vek.
Učebnik dlja 7 klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 7, Moskva 2009.
Ljašenko L.M., Istorija Rossii XIX vek. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učebnych
zavedenij. 8 klass, wyd. 5, Moskva 2002.
Pavlenko N.I., Andreev I.L., Ljašenko L.M., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca
XIX veka. 10 klass. Bazovyj uroven. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij,
wyd. 3, Moskva 2009.
Revjakin A.V., Vseobščaja istorija. Istorija novogo vremeni 1500-1800. 7 klass. Učebnik
dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 5, Moskva 2010.
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Sacharov A.N., Istorija Rossii. S drevnejšich vremen do konca XVI veka. Učebnik dlja
6 klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, Moskva 2002.
Sergeev E.J., Vseobščaja istorija. Novejšaja istorija. 9 klass. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 3, Moskva 2009.
Ulunjan A.A., Sergeev E.J., Vseobščaja istorija. Novejšaja istorija. Učebnik dlja 11 klassa
obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 6, Moskva 2007.
Vedjuškin V.A., Istorija srednich vekov. Učebnik dlja 6 klassa obščeobrazovatel’nych
učreždenij, wyd. 6, Moskva 2007.
Volobuev O.V., Klokov V.A., Ponomarev M.V., Rogožkin V. A., Istorija. Rossija i mir.
Bazovyj uroven’. Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učreždenij. 10 klass, Moskva
2009.
Zagladin N.V., Vsemirnaja istorija: XX vek. Učebnik dlja 11 klassa obščeobrazovatel’nych
učebnych zavedenij, wyd. 7, Moskva 2005.
Zagladin N.V., Vseobščaja istorija. Novejšaja istorija. XX vek. Učebnik dlja 9 klassa
obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 10, Moskva 2009.
Zagladin N.V., Simonija N.A., Vseobščaja istorija. S drevnejšich vremen do konca XIX v.
Učebnik dlja 10 klassa obščeobrazovatel’nych učreždenij, wyd. 2, Moskva 2007.
Volobuev O.V., Žuravlev V.V., Nenarokov A.P., Stepaniščev A.T., Istorija Rossii XX vek.
Učebnik dlja obščeobrazovatel’nych učebnych zavedenij. 9 klass, wyd. 2, Moskva 2002.
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Bibliografia podręczników geografii
(bibliografia ułożona została według państw, lat,
a następnie alfabetycznie)
Niemcy
Lata 50.
Bauer L. (red.), Erdkundliches Unterrichtswerk für höhere Lehranstalten, t. 2: Mailer C.,
Steigelmann K., Länderkunde von Mitteleuropa, München-Düsseldorf 1953.
Degn Ch. et al. (red.), Deutschland und Europa, wyd. 5, Kiel-Hannover 1958.
Hinrichs E., Erdkunde für höhere Schulen, t. 1: Deutschland und die Länder Europas
ringsum, wyd. 6, Frankfurt/Main-Berlin-Bonn 1958.
Knübel H., Lander und Völker. Erdkundliches Unterrichtswerk, Ausgabe A, t. 1:
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wyd. 7, Stuttgart 1970.
Länder und Völker. Erdkundliches Unterrichtswerk, Ausgabe B, t. 1: H. Knübel,
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Kaunas 2007.
Rosja
Lata 50.
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Čekin Leonid S., Rjurikgrad? Ein Kommentar zu Andrej Sacharov, „Osteuropa” t. 53,
2003.
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seria: „Studien zur Schulpädagogik”, t. 32, Hamburg 2001.
Górski Karol, Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986.
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Walkenhorst Heiko, Europäisierung und Regionalisierung im Bildungssektor. Trends
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