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JOANNA WOJDON

Wroc aw

DZIEWI TNASTOWIECZNE NIEMCY WE WSPÓ CZESNYCH

ROSYJSKICH PODR CZNIKACH DO HISTORII

Przy okazji bada  nad europejskimi elementarzami okresu zimnej wojny w Mi -

dzynarodowym Instytucie Bada  nad Podr cznikiem im. Georga Eckerta w Brun-

szwiku latem 2008 r. przyjrza am si  kilkunastu rosyjskim podr cznikom do hi-

storii wydanym w ostatnich kilku latach (zasadniczo mi dzy 2005 a 2007 r.).

Historia XIX w. znalaz a si  w czterech z nich, w tym w jednym dla szko y pod-

stawowej (klasa VIII), i trzech – dla redniej (klasa X). Jeden dotyczy historii Ro-

sji, dwa – powszechnej, a jeden czy dzieje wiata i ojczyste1.

Szko a podstawowa trwa w Rosji dziewi  lat, a historia nauczana jest od klasy

V do IX w porz dku chronologicznym, co pozwala na szczegó owe przedstawie-

nie dziejów kolejnych epok. Szko a rednia obejmuje za  tylko dwie klasy, w tym

w ostatniej omawiane s  na ogó  dzieje najnowsze; na ca e wcze niejsze pozostaje

tylko jeden rok. Zapewne tylko dlatego jeden z analizowanych podr czników, ten

dla klasy VIII, po wi cony by  sensu stricto XIX w. (od rewolucji francuskiej do

I wojny wiatowej). Jeden obejmowa  okres od XVII do XIX w. w Rosji, wreszcie

dwa pozosta e prezentowa y histori  od jej zarania do ko ca XIX w.

Historia Niemiec obecna by a w ka dym z tych czterech podr czników, jednak

chyba w mniejszym zakresie ni  takich pa stw europejskich, jak Anglia czy Fran-

cja (nie prowadzi am systematycznych oblicze  statystycznych, takie wra enie od-

nios am jednak po lekturze tych ksi ek). Oczywi cie, ilo  miejsca po wi cona

w danym podr czniku XIX w. rzutowa a tak e na szczegó owo  przedstawienia

problemów historii Niemiec.

Pierwsze wiadomo ci o Niemczech w XIX w. dotycz  Królestwa Prus w obli-

czu armii Napoleona. Podr czniki zgodnie pisz , e kontrola Francji nad wi kszo-

ci  pa stw niemieckich i zagro enie Prus ze strony Napoleona sk oni o Frydery-
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ka Wilhelma III (niewymienianego zreszt  z imienia) do przyst pienia do koalicji

antyfrancuskiej. W ksi ce dla klasy VIII mowa nawet o „przestraszonym” królu

pruskim2. Nast pnie wspominane s  bitwy pod Auerstedt i Jen , z podkre leniem

ca kowitej kl ski armii pruskiej, uznawanej za najlepsz  w Europie3. Okres wojen

napoleo skich ko czy na ogó  „bitwa narodów” pod Lipskiem4, gdzie – ale tylko

wed ug jednej z ksi ek – g ówny ci ar walki spocz  na oddzia ach rosyjskich

i pruskich5. Z wydarze  mi dzy Jen  a Lipskiem czasami przytaczane s  jeszcze:

fakt podpisania w Berlinie dekretu o blokadzie kontynentalnej6, zwyci stwa Na-

poleona nad armi  rosyjsk  na terenie Prus Wschodnich7 i reformy uw aszczenio-

we w Prusach (utrzymane w mocy nawet po kongresie wiede skim)8.

We wszystkich ksi kach obecny jest kongres wiede ski. Mowa jest o jego po-

stanowieniach terytorialnych wobec Prus i o powo aniu ogólnoniemieckiego sej-

mu pod zwierzchnictwem Austrii. Zmiany terytorialne, dotycz ce Niemiec, s  na

ogó  tylko referowane w swoim ostatecznym kszta cie9, cho  jeden z podr czni-

ków przedstawia tak e kontrowersje zwi zane z podzia em Ksi stwa Warszawskie-

go, wskazuj c, e car spodziewa  si  przy czenia ca o ci Ksi stwa, skoro to on

pokona  machin  wojenn  Napoleona10. W kontek cie kongresu wiede skiego pre-

zentowane jest te  wi te Przymierze, w którym uczestniczy a wi kszo  pa stw

europejskich, w tym Rosja i Prusy. Podkre laj c inicjatyw  cara w jego powo a-

niu, ksi ki ukazuj  Przymierze jako prototyp organizacji mi dzynarodowej, która

na kilkadziesi t lat zagwarantowa a pokój Europejczykom, zm czonym ci g ymi

– od rewolucji francuskiej – rozruchami wewn trznymi i konfliktami mi dzynaro-

dowymi. Przytaczane s  równie  niedoskona o ci wi tego Przymierza (utrwala-

nie feudalizmu w Rosji, Prusach i Austrii, narastanie konfliktów wewn trznych,

zwalczanie wszelkich ruchów politycznych w Europie), jednak generalna jego ocena

wypada zdecydowanie pozytywnie11.

W tek niemiecki jest oczywi cie obecny w przedstawianiu Wiosny Ludów –

nazywanej rewolucjami europejskimi lat 1848–1849. Opisywane s  wyst pienia

ludu niemieckiego w ró nych miastach – w tym grabie  straganów i sk adów yw-

no ci przez g odnych mieszczan w ró nych o rodkach oraz rozruchy w Kolonii12

– dania polityczne zjednoczenia pa stwa, a nast pnie obrady parlamentu we

Frankfurcie i jego decyzje. Na pocz tku wydarze  rewolucyjnych król Prus zno-

wu opisywany jest jako „przestraszony sytuacj ”13 i pod wp ywem tego strachu
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2 VIII, s. 39–40.
3 Jw., s. 40; X Rosja i powsz., s. 291; X powsz., s. 402.
4 VIII, s. 42; X powsz., s. 403.
5 X Rosja, s. 274–275.
6 VIII, s. 40.
7 Jw.
8 X Rosja i powsz., s. 293; X Rosja, s. 276.
9 VIII, s. 52; X Rosja i powsz., s. 297.
10 X Rosja, s. 277.
11 VIII, s. 53; X Rosja i powsz., s. 298–299, 301; X powsz., s. 406–407; X Rosja, s. 279.
12 VIII, s. 83.
13 Jw., s. 84.
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zapowiadaj cy zniesienie cenzury i nadanie konstytucji. Potem jednak – jak wska-

zuj  podr czniki – odmówi  przyj cia postanowie  konstytucji, opracowanej przez

parlament, a wojska pruskie st umi y protesty spo eczne14. Jako skutki Wiosny Lu-

dów w szkole redniej podaje si  wzrost tendencji zjednoczeniowych w Niemczech

i W oszech oraz rozwój gospodarki towarowo-pieni nej i produkcji przemys o-

wej15. Natomiast w podr czniku dla klasy VIII prezentowany jest tok rozumowa-

nia godny marksistowskich podr czników z okresu radzieckiego. Czytamy tam

bowiem, e bur uazja niemiecka nie by a jeszcze tak silna, jak na przyk ad fran-

cuska, i dlatego nie potrafi a stan  na czele ywio owego protestu ludowego i zmu-

si  w adzy do dalszych ust pstw, a w rezultacie wydarzenia rewolucyjne dopro-

wadzi y tylko do dekoracyjnych zmian. Podobnie w Austrii, Wiosna Ludów przez

umiarkowane reformy umocni a uk ad bur uazyjny16. W innym miejscu, w pod-

sumowaniu dzia u tematycznego, stwierdza si  tam, e Wiosna Ludów nic nie da a

spo ecze stwom oprócz nowych ofiar i zniszcze  i e przekonuj co pokaza a, e

rewolucyjna droga rozwoju jest zgubna i niebezpieczna17 – co od marksistowskiej

wyk adni dziejów z pewno ci  odbiega, jest jednak dalekie od interpretacji wyda-

rze  przedstawianej na przyk ad w szko ach polskich.

Spu cizn  minionych lat jest chyba tak e bardzo szczegó owa analiza marksi-

zmu, prezentowana na kartach podr czników. Tradycyjnie omawiane s  biografie

Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, z podkre leniem ich niemieckiego rodowodu.

Odnotowuje si  moment wzajemnego poznania si  obu dzia aczy w 1844 r. i dalsz

wspó prac . Prezentowane s  portrety obu bohaterów. Po przedstawieniu teorii walki

klas i wybranych innych za o e  doktryny, w przeciwie stwie do dawniejszych

opracowa  wskazuje si , e z czasem dosz o do ideologizacji teorii naukowej, co

mia o fatalne nast pstwa18.

Rzadziej i krócej na kartach rosyjskich ksi ek szkolnych goszcz  socjaldemo-

kraci, jak Friedrich Lasalle czy Eduard Bernstein19. Na marginesie warto odnoto-

wa , e jako pierwsze wyst pienie robotnicze w XIX-wiecznych Niemczech (i je-

dyne obecne na kartach podr czników) przedstawiane jest powstanie tkaczy

l skich20. Je li za  chodzi o inne, poza lewicow  my l  polityczn , osi gni cia

XIX-wiecznej kultury niemieckiej, s  one na dobr  spraw  jedynie wzmiankowa-

ne. Z nauk przyrodniczych podr czniki przedstawiaj  Justusa von Liebiga jako pio-

niera nawozów sztucznych21. Geograf Friedrich Ratzel pojawia si  jako niemiecki

reprezentant nowej nauki – geopolityki22. Z filozofii prezentowane s  nazwiska

Oswalda Spenglera („s ynnego niemieckiego filozofa”) i jego dzie o Zmierzch Eu-

Dziewi tnastowieczne Niemcy we wspó czesnych rosyjskich podr cznikach do historii

14 Jw., s. 84; X Rosja i powsz., s. 303; X powsz., s. 349.
15 X Rosja i powsz., s. 305; X powsz., s. 352.
16 VIII, s. 84–85.
17 Jw., s. 119.
18 Jw., s. 87–89; X Rosja i powsz., s. 375; X powsz., s. 328–331.
19 VIII, s. 236.
20 X Rosja i powsz., s. 320; X powsz., s. 323.
21 X Rosja i powsz., s. 316.
22 X powsz., s. 408.
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ropy23 oraz Friedricha Nietzschego24. Z muzyki obecni s  Ryszard Wagner i Ro-

bert Schumann25, przy czym wi cej pisano o tym pierwszym, podkre laj c albo

jego wk ad w rozwój opery, albo nawi zanie do tradycji romantycznej zwi zanej

z nurtem nacjonalistycznym – tu zestawiano go z Alessandrem Manzonim i Ada-

mem Mickiewiczem26. W jednej z ksi ek pojawia si  Caspar Friedrich jako przed-

stawiciel niemieckiego malarstwa27. Z literatury wspomina si  o dzie ach Heinri-

cha Heinego i Ernsta Hoffmanna, a zw aszcza Johanna Goethego (podkre la si ,

e wskazywa  on na rol  uczciwej pracy oraz szacunku dla bli niego jako drog

do szcz cia i pokoju wewn trznego28) i Friedricha Schillera. Z uznaniem pisze

si , e doceniali lud niemiecki jako nosiciela dawnych warto ci i podmiot utrzy-

muj cy ogólnoniemieck  jedno  przez wieki rozbicia pa stwa29. Rozbicie gene-

ralnie jawi si  jako przekonuj ce uzasadnienie pr dów nacjonalistycznych w filo-

zofii czy sztuce i szerokiego poparcia spo ecznego dla tego nurtu my li30.

Proces zjednoczenia Niemiec jest referowany w podr cznikach najobszerniej

ze wszystkich epizodów XIX-wiecznych dziejów tego pa stwa. Podkre la si  mno-

go  niemieckich organizmów pa stwowych. Wzmianki o d eniach do zjedno-

czenia pojawiaj  si , pocz wszy od okresu napoleo skiego, przez lata 30., Wiosn

Ludów, po wydarzenia prze omu lat 60. i 70. Eksponowane s  negatywne skutki

rozbicia politycznego Niemiec, przede wszystkim dla ich rozwoju gospodarczego.

Opisywane s  kolejne próby tworzenia instytucji ogólnoniemieckich. Zwraca si

naturalnie uwag  na rywalizacj  austriacko-prusk  oraz na paralelne d enie W och

do zjednoczenia pa stwa31.

Wydarzeniom lat 60. i powstaniu Cesarstwa Niemieckiego po wi ca si  na ogó

osobny rozdzia . W szkole redniej rzeczowo pokazywana jest dominuj ca pozy-

cja Prus w Niemczech po Wio nie Ludów, rola Ottona Bismarcka, który zapowia-

da  zjednoczenie, cho by „krwi  i elazem”, wreszcie opisywane s  wojny 1866

i 1870 r., w których Bismarck umiej tnie wykaza  si  swoimi talentami politycz-

nymi i umiej tno ci  konsekwentnego d enia do wytyczonego celu32.

Najdok adniej – a zarazem najbardziej emocjonalnie – traktuje proces zjedno-

czenia podr cznik dla szko y podstawowej. Tylko tam w wydarzenia te w czana

jest Rosja ze swoj  interwencj  po stronie Austrii, a przeciw Prusom w konflikcie

w Hesji w latach 50.33 Tylko tam Bismarck charakteryzowany jest jako „wybitny
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23 VIII, s. 247.
24 Jw., s. 248 pojawia si  cytat z Nietzschego, e potrzeba wi cej si y i w adzy, a s abi niechaj

gin , nale y pomaga  im gin  – oraz pytanie, przedstawiciele jakich kierunków my li spo ecznej

XIX w. podzielaliby te pogl dy, a jakich – pot pialiby.
25 Jw., s. 253.
26 X Rosja i powsz., s. 385; X powsz., s. 338–339.
27 X powsz., s. 337.
28 VIII, s. 249.
29 X Rosja i powsz., s. 382–383; X powsz., s. 336–337.
30 X powsz., s. 331.
31 X Rosja i powsz., s. 291, 305, 318; X powsz., s. 341, 348–349, 401; X Rosja, s. 278.
32 X Rosja i powsz., s. 334–338; X powsz., s. 354–358.
33 VIII, s. 115.
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niemiecki polityk i dyplomata”. Wspominana jest jego s u ba poselska w Rosji,

podczas której mia  si  tak blisko zaprzyja ni  z carem Aleksandrem II, e ten za-

proponowa  mu przej cie na s u b  Rosji. Tak e i potem Bismarck stara  si  utrzy-

ma  z pa stwem carów jak najlepsze stosunki34. Cytowana jest wypowied  „ elaz-

nego kanclerza” o tym, e nawet najlepszy wynik wojny z Rosj  nigdy nie

doprowadzi do pokonania jej g ównej si y, jak  stanowi wiele milionów Rosjan,

i e nawet gdyby ich rozcz onkowa  traktatami mi dzynarodowymi, to znów si

po cz , tak szybko, jak atomy rozci tego kawa ka rt ci35.

Mniej yczliwie przedstawiany jest Bismarck w podr czniku do historii Rosji

dla klasy X (szko y redniej), gdzie pojawia si  on w kontek cie powstania stycz-

niowego na ziemiach polskich. Przytacza si  wypowied  pruskiego premiera, e

je li Rosja nie st umi aby powstania, interweniowa yby Prusy – a poniewa  dys-

ponowa y wówczas najpot niejsz  armi  l dow  w Europie, Polska sta aby si

ich atw  zdobycz . Tymczasem „maniakalny strach przed Rosj  nie pozwala  [Ang-

lii i Francji] dostrzec prawdziwego zagro enia przysz ego pokoju na kontynencie

[czyli polityki Bismarcka]”36.

Wracaj c do zjednoczenia Niemiec i podr cznika dla klasy VIII, czytamy w nim,

e po zjednoczeniu W och w latach 60. Niemcy pozostawa y jedynym du ym na-

rodem w Europie pozbawionym narodowego pa stwa37 – o Polakach wyra nie za-

pomniano. Wtedy te  Bismarck z niejasnych do ko ca powodów (a w ka dym ra-

zie podr cznik ich nie podaje) mia  rozumie , e Rosja nie b dzie wi cej stawa a

po stronie Austrii w jej konflikcie z Prusami o przywództwo w Niemczech38, co

pozwoli o Prusom mia o realizowa  swoje plany zjednoczeniowe. Tylko w ksi -

ce dla klasy VIII zjednoczenie Niemiec uznawane jest za przejaw sprawiedliwo ci

dziejowej: oto jeden z najstarszych i najwi kszych narodów Europy odzyska  swe

narodowe pa stwo39. Teza ta – o sprawiedliwo ci dziejowej zjednoczenia Niemiec

(i W och, mimo towarzysz cych tym procesom wojen i innych konfliktów) – zo-

sta a powtórzona tak e w podsumowaniu ca ego dzia u tematycznego40. Jedynie

w ostatnim zdaniu stosownego rozdzia u dodano, e w polityce zjednoczonych Nie-

miec, a przedtem Prus, pojawi y si  równie  elementy agresywne41.
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34 Jw.
35 Jw., s. 221.
36 X Rosja, s. 388. Wcze niej (s. 319) mowa te  o tym, e po kongresie wiede skim „na starych

polskich ziemiach” w Prusach i Austrii Polacy nie cieszyli si  tak du  autonomi , jak w Królestwie

Polskim – a mimo to w a nie przeciw Rosji, a nie przeciw pozosta ym zaborcom, wybuch o powsta-

nie. Obszerniej o obrazie Niemiec w podr cznikach rosyjskich pisz  w: Obraz Polski we wspó czes-

nych rosyjskich podr cznikach do historii, w: Toru skie Spotkania Dydaktyczne. V. Polska – Europa

– wiat w szkolnych podr cznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toru  2008,

s. 53–61 (w aneksie znajduj  si  obszerne cytaty z omawianego tu podr cznika do historii Rosji dla

klasy X, dotycz ce polskich powsta  narodowych).
37 VIII, s. 111.
38 Jw., s. 115.
39 Jw., s. 118.
40 Jw., s. 119.
41 Jw., s. 118.
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Cesarstwo Niemieckie po zjednoczeniu prezentowane jest jako jedno z mocarstw

europejskich. Podr cznik dla szko y podstawowej wspomina o wprowadzonych tam

reformach spo ecznych: ubezpieczeniach dla pracuj cych, skróceniu dnia pracy –

podobnie jak w innych krajach europejskich42. W innej ksi ce z uznaniem pisze

si  o wykorzystaniu przez gospodark  niemieck  takich uwarunkowa  – kolejno

wypunktowanych – jak: po pierwsze, przy czenie Alzacji i Lotaryngii po wojnie

z Francj , co da o baz  materialn  dla rozwoju przemys u ci kiego; po drugie,

zainwestowanie kontrybucji wojennej w rozwój najnowocze niejszych ga zi prze-

mys u (chemicznego, elektrotechnicznego, maszynowego); wreszcie po trzecie,

wykorzystanie blisko ci geograficznej i tradycyjnych zwi zków handlowych

z W ochami i Austri  do opanowania ich rynków i zahamowania procesów mo-

dernizacji w tych krajach, a tak e utrzymywanie si  na rynkach Rosji, Turcji

i pa stw ba ka skich. Wszystko to stworzy o przestrze  do ekspansji niemieckie-

go kapita u, umiej tnie wspieranego przez pa stwo43. Ju  wcze niej mowa by a

o post puj cej urbanizacji, osi gaj cej w po owie wieku ok. 25%44, a tak e o in-

tensywnym rozwoju przemys owym, zw aszcza niektórych obszarów Niemiec (wy-

mieniane s : Nadrenia, l sk, Saksonia i Ruhra)45.

Podr czniki zgodnie wskazuj  na niech  do Francji jako istotny czynnik po-

lityki zagranicznej Cesarstwa Niemieckiego. Podkre la si  natomiast d enie

kanclerza Bismarcka do sojuszu z Rosj  i Austro-W grami, do którego to soju-

szu nie by a przekonana Rosja. Sygnalizuje si  zaniepokojenie spo ecze stwa

rosyjskiego umocnieniem wp ywów niemieckich na Ba kanach po kongresie

w Berlinie w 1878 r.46 Kanclerz Bernhard von Bülow przedstawiany by  jako zwo-

lennik agresywnej polityki pa stwa niemieckiego – cho  wniosek taki nie pada

wprost w tek cie autorskim. Zach caj  do niego pytania do wypisów z tekstów

ród owych, które jednocze nie sugeruj  tak e pewn  nieszczero  pokojowych

wypowiedzi Bismarcka47.

Wspomina si  o wej ciu Niemiec do wiatowego systemu kolonialnego – ra-

czej bez emocji. Fakt, e wej cie to by o opó nione w porównaniu z takimi mo-

carstwami, jak Wielka Brytania czy Francja, odnotowywany jest jako zjawisko

korzystne, umo liwiaj ce Niemcom intensywny rozwój gospodarczy (tak jak

w wypadku Japonii i USA, podczas gdy posiadanie kolonii „rozleniwia o” dotych-

czasowe pot gi kolonialne)48. Mowa o zdobyczach niemieckich w Afryce i o udziale

w europejskiej polityce wobec Chin49. Pokazuje si , e Niemcy wspó pracowa y

z innymi metropoliami europejskimi – które na przyk ad popar y je w wojnie z po-
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42 Jw., s. 235.
43 X powsz., s. 357.
44 Jw., s. 320.
45 X Rosja i powsz., s. 317.
46 VIII, s. 217–221 oraz 225–226 (tu ju  narracja wchodzi w XX w.); X Rosja i powsz., s 351.
47 VIII, s. 222.
48 X Rosja i powsz., s. 360.
49 VIII, s. 191–192; X Rosja i powsz., s. 359.
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wstaniem plemion Bantu – cho  wskazuje si  te , e ka de z pa stw dba o przede

wszystkim o w asne interesy50.

Prusy, a potem Niemcy przedstawiane s  we wspó czesnych podr cznikach ro-

syjskich jako jedno z mocarstw europejskich. Inne pa stwa niemieckie (mo e

z wyj tkiem Austrii), je li w ogóle si  pojawiaj , to tylko w tle i najcz ciej zbio-

rowo. Podr czniki pokazuj  udzia  Niemiec w najwa niejszych wydarzeniach i pro-

cesach z dziejów Europy, szczególn  uwag  po wi caj c kwestii zjednoczenia pa -

stwa. Wydarzenia oceniane s  z punktu widzenia Rosji i rosyjskiej racji stanu – co

w podr cznikach szkolnych nie dziwi. Daje to ogólnie do  yczliwy obraz Nie-

miec, a mo liwo ci krytycznej oceny ich poczyna  s  ledwie sygnalizowane – naj-

wyra niej chyba tam, gdzie mowa tak e o sprawach polskich. Wydaje si , e ro-

syjscy autorzy z wi kszym zrozumieniem odnosz  si  do dylematów i decyzji

XIX-wiecznych Niemców ni  na przyk ad Polaków.

50 X Rosja i powsz., s. 361.


