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Wstęp

Książka, którą oddajemy pod osąd Czytelniczek i Czytelników, jest efektem 
wieloletnich badań w ramach grantu MAESTRO. Cząstkowe rezultaty 
naszych dociekań publikowaliśmy w opracowaniach wcześniejszych, a ich 
listę można znaleźć w bibliografii. Niniejszy tom to swoiste podsumowa-
nie wszystkich tematów, wątków i bloków problemowych, jakie znalazły 
się w wyjściowych założeniach badań, a także tych, które pojawiły się już 
w ich trakcie, każąc zająć się innymi jeszcze zagadnieniami. Mamy tutaj na 
myśli to, co zdarzyło się w 2015 roku wraz z objęciem rządów przez Prawo 
i Sprawiedliwość. Jednym z pierwszych frontów „dobrej zmiany” stała 
się bowiem edukacja szkolna, zwłaszcza w zakresie dwóch przedmiotów, 
niejako od zawsze traktowanych jako „rdzeń” kształtowania tożsamości 
Polaków i Polek – historii i języka ojczystego. Nowa podstawa progra-
mowa wzmocniła jeszcze te trendy, które poddaliśmy krytycznej analizie 
i interpretacji, śledząc profil nauczania historii na wszystkich szczeblach 
szkolnej edukacji od przełomu roku 1989. Co więcej, stworzyła zupełnie 
nowe pole do budowania polityki historycznej, której zręby perswaduje się 
już od czwartej klasy szkoły podstawowej, a więc od momentu pojawienia 
się tego przedmiotu w edukacyjnym curriculum uczniowskim.

Nie ma wątpliwości, iż szczególną rolę w tym programie reedukacji 
wyznaczono właśnie polityce historycznej, a zwłaszcza szkole. Przywró-
cenie Polakom ich własnej historii to warunek tego, aby Polska znów stała 
się Polską. Prawica wychodzi przy tym z zupełnie niezgodnego ze sta-
nem badań założenia, że szkoła, a przede wszystkim lekcje historii nie 
kształcą patriotyzmu, a przynajmniej tak działo się do roku 2015. Zarówno  
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8     Naród w szkole

analizy podręczników do historii, badania jakościowe wśród nauczycieli 
oraz badania ilościowe wśród uczniów i nauczycieli pokazują wyraźnie, 
że w zasadzie głównym celem nauczania tych przedmiotów jest rozwijanie 
wśród uczniów postaw patriotycznych, w tym poszanowania dla symboli 
narodowych, lojalności wobec narodu polskiego, świadomości narodowej, 
poczucia obowiązku działania na rzecz Polski. Szkolna edukacja histo-
ryczna w obecnej postaci ufundowana jest na założeniu o konieczności 
budowania wspólnoty narodowej, co podzielają również nauczyciele histo-
rii (zob. np. Jaskułowski, Surmiak 2015). Trudno sobie wyobrazić jeszcze 
bardziej patriotyczne podręczniki do historii czy lekcje historii. 

Jeżeli czegoś w szkolnej historii brakuje, to krytycznego spojrzenia na 
polski naród. Krytycznego nie tyle w sensie ukazywania ciemnych stron 
naszej historii, ile historycznej analizy tego, jak to przekonanie, że istnie-
je jakaś „nasza historia”, się kształtowało. A także co znaczy „nasza”, co 
kryje się pod na ogół bezrefleksyjnie stosowanym zaimkiem „my”, „tutaj” 
czy „nasze”, zwłaszcza w kontekście procesów inkluzji i ekskluzji. Inaczej 
mówiąc, osnową nauczania historii w szkole jest transcendentalna i on-
tologiczna kategoria narodu, który istnieje niejako poza czasem. Mimo 
upływu wieków mamy do czynienia z tym samym zbiorowym podmiotem 
definiowanym w sposób esencjalistyczny, wykluczający w zasadzie różnego 
rodzaju mniejszości. Dzieje Polski ujmowane są w kategoriach teleologicz-
nych jako proces zdeterminowany jego końcowym efektem, tj. powstaniem 
niepodległego państwa polskiego. Dzieje narodu polskiego to nieustanna 
walka o wolność, symbolizowana przez królów, rycerzy, żołnierzy i poli-
tyków. Postacie historyczne rozpatrywane są w kategoriach moralnych 
przykładów – przysłużył się narodowi czy też się nie przesłużył, a więc 
był zdrajcą. Brak nie tyle nauki patriotyzmu, ile nauki o patriotyzmie: 
historycznego spojrzenia na kategorie narodu i tego, jak się kształtowało 
przekonanie, że naród to wspólnota najważniejsza i godna poświęcenia. 
Edukacja historyczna w obecnym kształcie ma w dużej mierze ahistoryczny 
charakter, kształtując przekonanie, że naród to grupa odwieczna, homo-
geniczna i spójna, przynależność narodowa to rzecz niemal naturalna, 
a lojalność wobec narodu wyznacza granice tego, co moralne. 
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Wstęp     9

Wzmacnianie tego sposobu myślenia, co w zasadzie proponuje nowa 
polityka historyczna, nadając mu jeszcze wyraźny koloryt związany z jej 
specyficznym rozumieniem polskości (etnicznym i katolickim), jest nie-
bezpieczne ze względów poznawczych i politycznych. Ze względów po-
znawczych, ponieważ zamienia historię w mit. Rzecz jasna rozróżnienie 
na historię i mit nie jest tak wyraźne, jak chcieliby pozytywistycznie nasta-
wieni badacze, idzie tutaj raczej o pewne kontinuum. Nie chodzi również 
o fałszywość opowieści o przeszłości, a raczej o to, że w przeciwieństwie 
do historii mit ujmuje przeszłość jako równoczesną teraźniejszości. Mit 
wychodzi poza przeszłość rozumianą jako następstwo zdarzeń. Przenosi 
nas w sferę wartości absolutnych, które istnieją wiecznie, niezależnie od 
upływu czasu. Ważnym elementem mitu jest zatem idea kontynuacji czy 
wręcz niezmienności. Automatycznie zakłada się (a nie dowodzi) konty-
nuację między przeszłością a teraźniejszością – ciągłość jest poza dyskusją 
i krytyczną refleksją. Nie ma różnicy między dawniej a dziś. I tak mimo 
upływu stuleci mamy do czynienia wciąż z tym samym zbiorowym pod-
miotem – homogenicznym narodem polskim, który broni swojego obo-
wiązującego od dawien dawna tradycyjnego sposobu życia przez obcymi 
wpływami. Mit zaciera różnice między epokami, zestawiając ze sobą na 
przykład postacie z różnych okresów, które przywoływane są jako emocjo-
nalnie nacechowane symbole pewnych postaw czy idei: bohater, męczen-
nik, obrońca polskości – tchórz, prześladowca, zdrajca. Takie myślenie nie 
prowadzi do rozumienia przeszłości, lecz je zabija (por. Carretero 2011). 
Uniemożliwia uczniom zrozumienie procesu historycznego jako złożonej 
i wieloaspektowej konsekwencji zbiorowych działań ludzi, którzy często 
kierowali się wyobrażeniami bardzo odmiennymi od naszych. Nie pozwala 
również na zrozumienie roli konfliktów społecznych w historii, co prze-
kłada się również na brak zrozumienia współczesnego demokratycznego 
społeczeństwa jako przestrzeni konfliktów i zderzania się różnych postaw, 
wartości, interesów. W ostateczności również zmitologizowana historia 
jako element nauczania szkolnego stoi w sprzeczności z potrzebą kształ-
cenia obywateli świadomych tego, jak funkcjonują złożone społeczeństwa 
i jaką rolę odgrywa w nich konflikt.
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10     Naród w szkole

Teksty zamieszczone w książce opowiadają o tym, co w podręcznikach 
historycznych znajdziemy, ale także i o tym, czego w nich nie ma, a co 
powoduje, że edukacja historyczna w polskich szkołach jest hybrydą hi-
storii akademickiej i polityki historycznej, ze szkodą dla nich obu zresztą. 
Pytamy o „płeć” narodu, śledzimy miejsce i rolę, jaką przypisano w pol-
skich dziejach mniejszościom narodowym i etnicznym, dociekamy źródeł 
przemilczeń „kwestii chłopskiej”, analizujemy sposoby tworzenia i perswa-
dowania, czym jest polska tożsamość, pytamy o zbitkę Polak-katolik i jej 
źródła… Oddajemy głos nauczycielom i nauczycielkom tego przedmiotu, 
analizujemy treść kilkudziesięciu podręczników będących w „użytku” na 
lekcjach w ostatnim trzydziestoleciu, na najnowszych kończąc. Interesują 
nas realia polskiej szkoły, ale także szerszy kontekst teoretyczny i rozliczne 
uwikłania, z jakimi zawsze mierzyła się edukacja historyczna w świecie. 
Niewątpliwie jednak najwięcej uwagi poświęcamy kwestii dla naszych ba- 
dań podstawowej – dominującej wizji narodu, jaka nieprzerwanie towa-
rzyszy programowi edukacji historycznej i jej niepodatności na jakiekol-
wiek zmiany. Tym samym, jak się czytający przekonają, nasze diagnozy, 
rozpoznania i tezy mają charakter krytycznie uzasadnianego pesymizmu 
kulturowego z kręgu „humanistyki podejrzeń”.

Warszawa, jesień 2018.
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Współczesne problemy  
edukacji historycznej

Słynne powiedzenie Johanna Wolfganga Goethe, że „historia musi być 
zawsze pisana od nowa”, nigdzie nie znajduje lepszego potwierdzenia, 
jak w kontekście edukacji historycznej. Nie ma bowiem wątpliwości, że 
nauczanie historii jest zawsze uwikłane w kwestie polityczne. Jak żaden 
inny przedmiot szkolny, na wszystkich możliwych poziomach szkolnictwa, 
wzbudza zainteresowania czy wręcz pasje u wielu przedstawicieli opinii 
publicznej, jest pretekstem do zażartych debat parlamentarnych i monito-
rowania ze strony środowisk związanych zarówno z kręgiem aktualnie spra-
wującego władzę rządu, jak i opozycji. I tak dzieje się od samego początku, 
od momentu zatem, kiedy w XIX wieku w krajach Zachodu historia stała  
się przedmiotem szkolnym, co wiąże się ściśle z powstawaniem nowocze-
snych państw narodowych. Niewiele później także inne kraje włączyły 
ten przedmiot do kanonu edukacyjnego jako ważny aspekt budowania 
narodowych tożsamości zakotwiczonych w historycznej egzegezie począt-
ków wspólnoty traktowanej jako docelowy punkt rozwoju świadomości 
zbiorowych. Logika rozumowania jest tutaj niezmienna: w celu zbudowa-
nia narodowej jedności (ergo tożsamości zbiorowej) konieczne jest, aby 
obywatele państwa rozwinęli w sobie i utrwalili poczucie przynależności 
do „narodowej grupy odniesienia”, a tę tworzy podzielanie wizji wspólnie 
doświadczanej historii i wskazywanie ciągłości dziejowej, rozciągającej się 
od mitycznych początków do współczesności. W pewnym sensie możemy 
powiedzieć, że celem nauczania narodowych dziejów i perswazji na rzecz 
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12     Naród w szkole

„naszych dziejów” są świadome działania na rzecz wpojenia młodym 
pokoleniom jasności i oczywistości kryteriów ich przynależności. 

Powracającym motywem każdej tożsamości ufundowanej na kryte-
riach etnicznych i narodowych jest także jej związek z „kultywowaniem” 
terytorium. O każdej z kultur i każdym społeczeństwie zakłada się, że 
mają one swoją lokalizację przestrzenną, że są zawsze „skądś” i zawierają 
się „gdzieś”. Jeśli spojrzymy na tę kwestię antropologicznie, zauważmy, iż 
nawet klasyczna definicja kultury, sformułowana jeszcze w XIX stuleciu 
przez Edwarda B. Tylora, która określając ją jako „złożoną całość” składa-
jącą się z takich składników, jak wiedza, religia, sztuka, moralność, prawo 
czy obyczaje – implicite zakłada, że sposób, w jaki ludzie żyją i nadają sens 
światu zależy także od świadomości własnej odrębności od innych „złożo-
nych całości” zamieszkiwanych przez ograniczone terytorialnie wspólnoty. 
Granice mojej kultury są granicami mojego świata, zdaje się podpowiadać 
Tylor, a myśl ta stanowi osnowę każdej ideologii nacjonalistycznej, której 
nieodmienną ambicją jest budowa tożsamości grupowej opartej na meto-
nimicznych znakach określających relację „my” – „nasze terytorium”. Mój 
świat to system przekonań i wierzeń, które podzielam ze współziomkami, 
homogeniczna i zwarta całość gwarantowana dzięki wzajemnym więzom 
i kontaktom w określonych granicach. Edukacja historyczna ma za zadanie 
taką identyfikację utrwalić. Tak jak każde społeczeństwo posiada własną 
kulturę, analogicznie „ma” własną historię, a ta pierwsza swój kształt i treści 
zawdzięcza w podstawowej mierze tej drugiej. Historia w wersji szkolnej, 
to nade wszystko historia naszej grupy odniesienia na tle konglomeratu 
wszystkich możliwych „grup odróżnienia”, by użyć typowego języka so-
cjologii1.

Nieprzypadkowo drugim, szkolnym przedmiotem „tożsamościowym” 
o podobnych walorach ideologicznych, stała się wiedza o narodowym 

1 Jak piszą Zygmunt Bauman i Tim May, „grupa odróżnienia to, mówiąc ściśle, wy-
imaginowana opozycja, której grupa przynależności potrzebuje dla własnej tożsamo-
ści, zwartości, wewnętrznej solidarności i emocjonalnego bezpieczeństwa. U podstaw 
gotowości do współpracy w ramach grupy musi zatem leżeć niezgoda na kooperację 
z jej adwersarzami, co sugeruje, że dla poczucia bezpieczeństwa potrzebny jest nam 
strach przed tym, co obce” (Bauman, May 2004, s. 52).
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Współczesne problemy edukacji historycznej     13

języku i literaturze. Zarówno historia, jak i nauczanie języka narodowego 
związane są najściślej z upowszechnianiem elementarnej oświaty w kra-
jach europejskich, a ta ostatnia gwarantuje, iż nauczane osoby, poza na-
byciem podstawowych i rozwiniętych kodów piśmienności, poczują się 
nade wszystko podmiotami nowoczesnego państwa. Można powiedzieć, 
że jest to dziedzictwo oświeceniowe i konsekwencje rewolucji francuskiej, 
tworzące na dobre podstawy polityki oświatowej państw europejskich, 
z niewielkimi zmianami przeniesione także w XXI wiek.

Nie powinno zatem dziwić, że większość programów szkolnych w za-
kresie nauczania historii koncentruje się na dziejach narodowych rozu-
mianych jako celowościowy proces dążenia do nowoczesnej formy narodu 
w sferach kultury, społeczeństwa i ekonomii. Marc Ferro, w klasycznej 
już dzisiaj książce The Use and Abuse of History, wydanej po raz pierwszy 
w 1984 roku, a będącej porównawczym przeglądem sposobów naucza-
nia historii w kilkunastu krajach świata, wyraża, zdawałoby się, banalny 
ale – jak się okazuje – fundamentalny dla szkolnej edukacji historycznej, 
pogląd. Pisze: „Nasze wyobrażenia o innych ludziach, i oczywiście o nas 
samych, są odzwierciedleniem historii, jakiej uczymy się jako dzieci. Ta 
historia naznacza nas na całe życie. Sposób przedstawiania przeszłości 
różnych społeczeństw, który jest dla każdego z nas odkrywaniem świata, 
formuje wszystkie nasze rodzące się i utrwalone poglądy w taki sposób, 
że nasze pierwsze pytania i emocje pozostają niezmienne” (Ferro 2003, 
ix). Przegląd ideologicznie motywowanych szkolnych narracji historycz-
nych, jakiego dokonał w tej książce (RPA czasów apartheidu, ZSRR, USA, 
kraje europejskie z Polską, Indie, Japonia itd.), wyraźnie objawia politycz-
ny przekaz jawnie bądź pośrednio zawarty w tych różnych narodowych 
wizjach nauczania historii (nie zawsze wprost nacjonalistyczny), który 
dominuje kosztem wiedzy o kształtowaniu się społeczeństwa obywatel-
skiego i racjonalnych, etycznie motywowanych istot ludzkich. Nauczanie 
historii w szkołach pełni podwójną rolę: jest zarówno formą terapii, jak 
i źródłem krzewienia patriotyzmu, rozumianego jako logiczne zwieńczenie 
procesu dochodzenia narodu do samoświadomości własnej odrębności 
i konieczności posiadania państwa w takim a nie innym kształcie. Ferro 
przywołuje Benedetto Croce, który na początku XX wieku, jako jeden  
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14     Naród w szkole

z pierwszych, wyraził sąd, że historia wskazuje na problemy z jej własnych 
czasów w większym stopniu, niż opowiada o epoce, której ma dotyczyć. 
Ów pedagogiczny prezentyzm i narodowa teleologia nie są przypadkowe. 
Dokonując analizy podręczników i programów nauczania ze wspomnia-
nych kilkunastu krajów świata, Ferro zauważa ich podwójny etnocentryzm 
(Ferro 2003, xiv). Historia jest postrzegana przede wszystkim jako historia 
Zachodu i jego „spotkań” ze światem extra muros tego kontynentu. Ale 
poszczególne historie narodowe są równie etnocentryczne, jako że dotyczą 
relacji „naszego” narodu z sąsiadami i skomplikowanych trajektorii kon-
fliktów i porozumień z terytorialnie określonymi jako zewnętrzni wobec 
nas i podobnie się samoobjaśniającymi „nimi”. Oczywiście, taki podwójny 
etnocentryzm inaczej objawia się w wypadku dawnych imperiów kolonial-
nych2, inaczej w narodowych historiach Polski, Walii, Irlandii czy Szkocji, 
ale i tutaj zasada West and the Rest jest czytelna. W przypadku historii 
Polski mitem założycielskim jest przecież chrzest Mieszka I, określa- 
ny w podręcznikach jako „chrzest Polski” i akcesja do zachodniego świa-
ta wartości, cokolwiek miałoby to w realiach wczesnego średniowiecza 
oznaczać3.

Niezależnie jednak, czy owa polityczna motywacja ma ukierunkowanie 
nacjonalistyczne, socjalistyczne czy progresywno-oświeceniowe, wizja 

2 Jak pisze Michel-Rolph Trouillot, pojęcie nowoczesności i modernizacji, należą-
ce do kanonu gramatyki „uniwersaliów kultury północno-atlantyckiej” (bo nie tylko 
o Europę chodzi), mają zdolność uciszania własnej historii w tym sensie, że globalna 
ekspansja kolonialna wytwarza dwie konkurencyjne geografie – geografię wyobraźni 
i geografię zarządzania. Ta pierwsza sprawia, że pojęcie nowoczesności objawia się 
w istocie w licznie mnogiej, wymaga bowiem swojego przeciwieństwa, odniesienia 
do czegoś, co nowoczesnością nie jest, odwołania do przed- albo nienowoczesności. 
Tym koniecznym odniesieniem stają się społeczeństwa i kultury poddane kolonizacji. 
Po to się je właśnie „unowocześnia”, zarządza nimi, odwołując do geografii drugiego 
rodzaju. Pojęcie Zachodu nie tkwi jedynie w obrębie kultury euro-atlantyckiej, jest 
raczej przestrzenią, a nie konkretnym miejscem. To wszystko, co dzieje się w Europie 
extra muros wpisuje w geografię wyobraźni o zmaganiach nowoczesności i nienowo-
czesności, a tym samym w poetykę uzasadniania rywalizacji nacjonalizmów europej-
skich, które tworzą „misję cywilizacyjną” (Trouillot 2002, s. 220).
3 O rzeczywistej niejednoznaczności tego wydarzenia „inicjującego” i adaptacyjnym 
stosowaniu okcydentalnej wizji świata szeroko pisze Urbańczyk 2015. 
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historii jest w prosty sposób linearna w tym sensie, że wszystkie linie roz-
wojowe prowadzą do państwa narodowego. Jak jednak stwierdził Ferro 
w zrewidowanej wersji swojej książki, paradoksem XXI stulecia jest to, 
że narracje socjalistyczne i oświeceniowo-progresywne, ze swoim naci-
skiem na przyszłość, są dzisiaj w kryzysie, żeby nie powiedzieć – zostały 
„oddalone” na rzecz nacjonalistycznej edukacji historycznej, w kilku – co 
oczywiste – wariantach. 

Podobne konfuzje istniejące wokół tego, jak nauczać historii, to – oczy-
wiście – nic nowego. Kryzys nauczania historii dzisiaj ma jednak odmienną 
postać od tego, który miał miejsce w latach 60. i 70. XX stulecia. Zwracają 
na to uwagę redaktorzy ważnej pracy zbiorowej National History Stan-
dards. W ówczesnych, gorących dekadach, podobnie jak dzieje się to dzi-
siaj, głośno wyrażano pogląd, że nauczanie historii przechodzi kryzys. 
Wówczas chodziło jednak o przemożne przekonanie, że historia staje się 
przedmiotem nieużytecznym a nawet „szkodliwym” w czasach bujnego 
rozwoju nauk społecznych. W okresie przyśpieszonej modernizacji i kul-
turowego optymizmu (bo jego wyrazem były także ruchy kontrkulturowe) 
historię traktowano jako obciążenie dla współczesnych ludzi, ponieważ 
wydawało się, że przeszkadza to w korzystnym procesie budowy nowego 
społeczeństwa. Autorytety ówczesne „odwróciły się od nauczania historii 
i historyków oraz próbowały znieść historię jako przedmiot szkolny lub 
przynajmniej włączyć go do badań społecznych, nowego obszaru wiedzy, 
który powinien opierać się na o wiele bardziej racjonalnych, niezawod-
nych i praktycznych naukach społecznych (Symcox, Wilschut 2009, s. 3).  
W rezultacie w krajach zachodnich dekady 1960–1980 to unikatowy okres 
relatywnego braku politycznych zainteresowań nauczaniem historii jako 
wiedzy nieużytecznej dla nowoczesności. Nieco inaczej, co oczywiste, 
przedstawiała się sytuacja w Polsce, ale także tutaj, zwłaszcza po dojściu 
do władzy Edwarda Gierka, znacznie osłabła ideologiczna rola historii na 
rzecz socjalistycznego „dyskursu modernizacyjnego”, który ze swej isto- 
ty „oddala” historię jako zbędny balast świadomościowych konfuzji (zo-
stawmy historię historykom), a ponadto – po drugie – „odcina” przeszłość 
od „teraźniejszości” (ta jest ważna), a już zwłaszcza – negliżuje przeszłe 
zdarzenia na rzecz przyszłości jako pożądanego horyzontu wyobraźni 
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uwolnionej od balastu konfuzji historycznych. „Wyroki” historii zapadły, 
idźmy dalej, tak można by streścić tę ideologiczną zasadę.

O ile jednak na Zachodzie środowiska związane z nauczaniem histo-
rii „na nowo” sprawiły, że w tamtym okresie pojawiły się nowe pomysły 
profesjonalnej historycznej dydaktyki i nastąpił powrót do maksymalnie 
wolnego od ideologii myślenia historycznego, zjawiska szczególnie wi-
doczne w Anglii, RFN, Francji, Kanadzie, Holandii, Belgii i USA (odej-
ście od chronologii na rzecz kontekstowości i wprowadzania elementów 
historii globalnej), w Polsce trwał stan zamrożenia jakichkolwiek reform 
edukacji historycznej na rzecz kontynuowania uprawiania kanonu hi-
storii oficjalnie deklarowanej przez ideologię państwową. Wspomniany 
wcześniej Marc Ferro szczegółowo przeanalizował także treści nauczania 
historii w polskiej szkole po 1945 roku, odwołując się między innymi do 
starannej wiwisekcji sygnowanego przez Józefa Olszewskiego, czołowego 
działacza PZPR, tekstu „Realizacja zadań wychowawczych na lekcjach 
historii w szkole podstawowej” i dokonując analizy wybranych podręcz-
ników z lat 60. i 70. Zauważając, iż zegar politycznej historii naszego kra- 
ju zatrzymał się w momencie końca II wojny światowej, francuski histo-
ryk pokazuje karykaturalny, choć konsekwentny sposób nauczania dzie-
jów Polski w tym okresie, ich szczególne sprofilowanie etc. (Ferro 2003,  
s. 245–267). Dla dzisiejszego pokolenia młodzieży szkolnej wielu bohate-
rów ówczesnego areopagu wartości jest całkowicie nieznanych, egzotycz-
nych, czy wręcz funkcjonują jako narodowi szkodnicy.

Wracając jednak do realiów Zachodu, należy teraz powiedzieć, że czas 
oddalenia tradycyjnie chronologicznego nauczania historii, ze szczegól-
nym uwzględnianiem trajektorii budowania nowoczesnego narodu, nie 
trwał długo. Już bowiem w następnej dekadzie dokonał się „powrót do 
podstaw” i politycy odwołali się do tradycyjnego zainteresowania eduka-
cją historii. Wcześniejsze programy szybko opatrzono etykietką „dziw-
nych” z tego względu, iż rzekomo prowadziły do osłabiania tożsamości 
narodowej i negliżowania roli państwa w obliczu narastających zjawisk 
globalizacji, migracji i wielokulturowości. Politycy powrócili do dobrze 
znanego starego „przepisu na budowanie narodu: narracja o wspólnej 
przeszłości i wspólnym dziedzictwie, aby wpajać obywatelstwo i poczucie  
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wspólnego losu narodowego” (Symcox, Wilschut 2009, s. 5). Celowi temu 
służyło stworzenie albo też odbudowanie narodowego kanonu fundamen-
talnych faktów, dat i zdarzeń. To istotny punkt, wart kilku dodatkowych 
komentarzy.

Witold Kula w wydanej przeszło pół wieku temu pracy Rozważania nad 
historią jednoznacznie orzekał, że „w każdym społeczeństwie i w każdej 
epoce istnieje mniej lub bardziej zdefiniowany kanon kulturowy” (Kula 
1958, s. 165). Chodzi o zespół takich elementów kulturowych, co do któ-
rych istnieje domniemanie, a niekiedy pewność, że są one znane większo-
ści członków jakiejś grupy ideologicznej – narodu, wspólnoty religijnej, 
mniejszości etnicznej itd. Pojęcie kanonu ma sens tylko wówczas, jeśli daje 
się wskazać zbiorowość, w ramach której owe „cegiełki wartości” (jak na-
zwałby je Leszek Kołakowski) funkcjonują jako przekazywane dziedzictwo 
stanowiące o tożsamości kolejnych pokoleń. Mity, opowieści hagiograficz-
ne, wybitne dzieła literatury, ale także – interpretacje zdarzeń i przypisane 
konkretnym jednostkom znaczenie historyczne – to jest korpus kanonicz-
nej wykładni systemu wartości, idei i wzorów normatywnych, jakimi winni 
się kierować ci wszyscy, którzy identyfikują się z daną wspólnotą. Kanon to 
rodzaj przekazu światopoglądowego, skierowanego przede wszystkich do  
wchodzących w życie jednostek, ale także ważne elementy znakowe w me-
tonimicznym ciągu rozumienia narodu jako całości syntagmatycznej, jed-
nak takiej, która jest także rozciągła w czasie i terytorialnie usytuowana. Ka- 
non, w przeciwieństwie do czasowo ograniczonych i opartych na „kaprysie”  
i zmiennych mód, jest czymś trwałym i aksjologicznie jednoznacznym. 
Skoro tak, to każdy musi się cechować trzema właściwościami. Po pierw-
sze, zawsze wykazuje on tendencję do zamykania się, „kostnienia” w tym 
znaczeniu, iż możliwość jego konkurencyjnej interpretacji ulega zawężeniu 
kosztem interpretacji niepodważalnych, ostatecznych. Po drugie, kanon 
tworzy się zawsze we wspólnotach historycznie ukonstytuowanych, li-
czących sobie wiele pokoleń. Po trzecie wreszcie, jeśli założyć, iż każdy 
kanon (przede wszystkim literacki i historyczny) wyłania się bez udziału 
manipulacji polityczno-ideologicznych, drogą społecznej selekcji wartości 
i wyboru tych, które uznaje się za najbardziej reprezentatywne, zakłada się 
tym samym, iż nie podlega on zasadniczym rewizjom. Może być – i tak się 
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dzieje powszechnie – wzbogacany o nowe wartości, może dochodzić do 
przesunięcia akcentów, ale jako taki kanon pozostaje essendi. 

Patrząc z szerszej perspektywy, wymienione powyżej podstawowe ce- 
chy kanonu kulturowego sprawiają, iż wystawia się on na nieustanną 
groźbę kryzysu czy wręcz zaniku. Szczególnie dobrze widać to dzisiaj, 
w dobie dominacji mediów elektronicznych i kulturze dostępu umożli-
wiającej bezustanny kontakt z różnymi treściami kultury „na własną rękę” 
i tworzenie indywidualnie motywowanych kanonów we wszelkich sferach. 
Tym bardziej więc – jak się okazuje – podtrzymanie kanonu wiedzy histo-
rycznej staje się postulatem politycznym i od lat 80. XX wieku jest silnie 
umotywowany ideologicznie. Powszechnie dostrzegalny w państwowych 
systemach edukacyjnych „powrót do narodowego kanonu” zdaje się być 
konserwatywną, minimalistycznie pojętą reakcją na kulturę nadmiaru 
treści swobodnie krążących, niemających waloru wspólnotowego. Walor 
taki przypisuje się ponownie nauczaniu historii w jej wersji kanonicznej, 
nazywanej teraz „standardami historii”.

Według autorów piszących w przywoływanej pracy National History 
Standards, mamy dzisiaj trzy główne trendy w debatach o szkolnej edukacji 
historycznej w państwach demokracji liberalnej. Są to:

1) trend konserwatywny albo tradycjonalistyczny, który proponuje 
nieskomplikowaną jednolitą narrację narodową o przeszłości, wpa-
jającą ideę obywatelstwa i postawy patriotyczne;

2) trend progresywny („historia w świecie nowoczesnym”), dążący do 
pluralistycznego programu nauczania z globalnego punktu widzenia, 
oferując przestrzeń dla wielokulturowego podejścia do przeszłości;

3) trend pedagogiczny nauczania historii, które nie tyle zajmuje się 
merytoryczną treścią programu nauczania, ile podkreśla wartość 
dyscypliny historycznej jako takiej, implikując kluczową rolę peł-
nioną przez myślenie i koncepcje historyczne w lepszym rozumie-
niu świata.

Okazuje się, że najmniejszym powodzeniem cieszy się trend trzeci, 
niejako zarezerwowany dla zawodowych historyków, a główna linia sporu 
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rozciąga się między zwolennikami dwóch pierwszych trendów (Symcox, 
Wilschut 2009, s. 5). W pewnym sensie jest to spór pozorny, jako że oba 
obozy ideologiczne pragną edukacji historycznej służącej określonym ce-
lom politycznym. Drugorzędne jest to, czy takie nauczanie ma waloryzo-
wać myśl konserwatywną czy progresywną. I ten fakt trzeba nieco szerzej 
skomentować.

Aby bowiem lepiej zrozumieć szczególność reprezentacji przeszłości 
w nauczaniu historycznym, konieczne jest jednak wyraźne wyodrębnienie 
trzech wariantów takich reprezentacji, a zatem – także trzech znaczeń 
pojęcia „historia”. Pierwszym typem reprezentacji jest historia akademicka 
albo historiografia, uprawiana przez zawodowych badaczy przeszłości, 
przedstawicieli nauk społecznych i humanistów, przestrzegających zdy-
scyplinowanej logiki poznania historycznego. Drugi typ reprezentacji to 
historia obecna w codzienności, element zbiorowej pamięci, na której 
wspierają się systemy wartościowania, buduje tożsamość podmiotowa 
i kulturowa, wspólne przekonania, mity i opowieści. Wreszcie – będąc 
niejako wypadkową tych dwóch – mamy reprezentację przeszłości, zapis 
historii obecny w szkolnych podręcznikach, sposobach opowiadania i do-
świadczania „naszych dziejów”. 

Można rzec, że te trzy reprezentacje budują w istocie trzy rodzaje hi-
storii, trzy typy zapisu odrębnych treści, które mogą wchodzić ze sobą 
w konflikt. Mimo to – jak zauważa R. W. Sandwell – dzisiaj nie sposób abs-
trahować od każdej z tych reprezentacji, jako że one ze sobą współistnieją 
w procesie budowania „obywatela”, który od dzieciństwa jest przysposabia-
ny do uczestnictwa w życiu publicznym (Sandwell 2006). Owe trzy „reżimy 
wyobraźni” i – nade wszystko – odmienne typy narracji przedstawiających 
przeszłość, odwołują się do różnych poziomów indywidualnej i zbiorowej 
podmiotowości. Mario Carretero podsumowuje to w sposób następują-
cy: „zasady wspólnej tożsamości definiują rzeczywistość i uprawomoc-
niają wiedzę, która ucieleśnia się, a nie tylko jest »wyuczona« w każdym 
indywidualnym podmiocie narodowej zbiorowości” (Carretero 2011, s. 4). 
Co więcej – tak buduje się wspólne emocje poprzez aplikowanie sądów 
o przeszłości do życia codziennego i zdroworozsądkowych rozumowań 
budujących społeczno-narodowy habitus.
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Historia akademicka ciągle jest traktowana jako gwarancja i źródło-
wy model dla treści podręczników szkolnych, oczywiście po zabiegach 
adaptacyjnych, związanych z jej transpozycją na potrzeby dydaktyczne. 
Wielu pedagogów jest przekonanych, że relacja między „wiedzą akademic-
ką” a „wiedzą nauczaną w szkołach” opiera się na koniecznych, istotnych 
przekształceniach tej pierwszej po to, aby ta druga spełniała walory sku-
tecznej perswazji. Dzieje się tak z dwóch głównie powodów. Po pierwsze 
– zakłada się – naukowa, profesjonalna wiedza historyczna jest zbyt złożona 
i abstrakcyjna. Po drugie, szkolne metody nauczania z założenia muszą 
transformować te złożone treści w ramach strategii „transpozycji dydak-
tycznej”, która nadaje osobliwy ton nauczaniu historii: skupia się ono na 
wpajaniu emocjonalnego, wręcz intymnego (metonimicznego w istocie) 
„przylegania” do symboli narodowej tożsamości i syntaksy narracyjnych 
opowieści. Rozziew pomiędzy tym, co dzieje się w historii akademickiej 
i praktykami nauczania historii w szkołach jest ogromny. To są dwa nie-
przystające do siebie archipelagi wiedzy.

Korzystając z inspiracji Enzo Traverso z książki Historia jako pole bitwy, 
warto zauważyć, że kontekście nowej mozaiki, w jaką ułożył się świat po 
roku 1989, nauki społeczne i historiografia w czasie ostatnich dziesięcioleci 
naszkicowały zarys nowego podejścia do współczesnego świata, znacznie 
przekraczającego granice badania historycznego. Jak pisze Traverso: „Wy-
stępują w nim nieustanne napięcia między przeszłością a teraźniejszością, 
między historią a pamięcią, między opinią znawców a publicznym użyt-
kiem, jaki się robi z przeszłości. Uniwersytet nie jest jedynym miejscem, 
gdzie się one odbywają, trafiają one do mediów w najszerszym tego słowa 
znaczeniu […] Historia wpisuje się zawsze w teraźniejszość. Liczne dzieła 
historyczne mówią nam więcej o swojej epoce, wyjaśniając jej świat wy-
obrażeń i jej idee, niż o przeszłości, której tajemnice chciałyby przeniknąć” 
(Traverso 2014, s. 12–13). Rozwija się historia globalna, jesteśmy świadkami 
powrotu „wydarzenia” i pojawienia się obsesji wokół kategorii pamięci. 
W kontekście szkolnej edukacji historycznej istotne jest zwłaszcza to, co 
można nazwać kondensacją pamięci, owo swoiste skrzyżowanie się pamięci 
i historii. Jak pisze Traverso: „Zakrzepły czas zimnej wojny ustąpił i mogło 
się odsłonić mnóstwo wspomnień do tej pory ocenzurowanych, utajnionych 
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albo stłumionych. Umieszczona w nowym paradygmacie podejść do współ-
czesnego świata pamięć zepchnęła na drugi plan pojęcie społeczeństwa, które 
od 60. do 80. lat XX wieku zdawało się niepodzielnie panować w gabinetach 
historyków. Pamięć, do której do tej pory sięgali tylko pewni zwolennicy 
historii ustnej, nagle uzyskała status zarazem źródła i przedmiotu badania 
historycznego, stając się nawet rodzajem modnej etykietki, słowem wy-
świechtanym, używanym często jako synonim historii” (tamże).

Cztery reguły odtwarzania historii w teraźniejszości mają następującą 
postać:

1) Reguła kontekstualizacji: umieszczanie zdarzenia albo idei w ich 
epoce, w ramach społecznych, w otoczeniu intelektualnym i języ-
kowym, w krajobrazie mentalnym, które są im właściwe.

2) Reguła historyzmu: chodzi o historyczność rzeczywistości, która nas 
otacza, konieczność podchodzenia do faktów i idei z perspektywy 
diachronicznej, która ujmuje ich przeobrażanie się w czasie. Reguła 
ta opiera się na opozycyjnym wobec historyzmu klasycznego i pozy-
tywistycznego założeniu, iż historia nie ma swego własnego sensu, 
który by się wyłaniał z niej samej przez ścisłe odtworzenie faktów. 
Przed tym przestrzegał Walter Benjamin, proponując historyzm 
krytyczny, zamiast historii pisanej z punktu widzenia zwycięzców, 
promującej apologetyczną wizję przeszłości.

3) Reguła komparatyzmu: porównywanie zdarzeń, epok, kontekstów, 
idei jest czynnością niezbędną w usiłowaniach ich zrozumienia. To 
dotyczy choćby pojęcia rasy, niewolnictwa, kolonializmu, przedsta-
wiania Shoah itd.

4) Reguła konceptualizacji: żeby pojąć to, co rzeczywiste, trzeba uchwy- 
cić ten obszar za pomocą pojęć lub typów idealnych, nie przery- 
wając z tego powodu pisania historii w sposób narracyjny, co kon-
sekwentnie postulował Reinhart Koselleck w swojej Semantyce hi-
storycznej (Koselleck 2001).

Słowem: to zawsze w teraźniejszości odtwarza się, ujmuje myślowo 
i interpretuje przeszłość, a pisanie historii – tym bardziej odnosi się to do 
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historii politycznej – ma tutaj swój udział, doznając zarazem z tej strony 
ograniczeń, w tym, co Jürgen Habermas nazywa „użytkiem publicznym”. 
Historia – jak pisał Benjamin – jest nie tylko „nauką, ale w tej samej mierze 
formą przypominania sobie”. Pięknie ujął to Koselleck: „na bliższą metę 
możliwe jest, że historię tworzą zwycięzcy, ale na dalszą metę historyczne 
korzyści poznawcze pochodzą od zwyciężonych”. Niestety, podobne trendy 
nie są w ogóle obecne w szkolnych programach nauczania historii, są one 
wobec nich doskonale obojętne, niewidoczne w praktykach nauczania 
i treściach zatwierdzanych podręczników. Dlaczego tak się dzieje?

Z antropologicznego punktu widzenia u podstaw szkolnej wizji naucza-
nia historii narodu leży myślenie typu mitologicznego, którego osią jest 
odwołanie się nie tylko do racjonalnej argumentacji i starannej wiwisekcji 
historycznej, ale zasada metonimicznej przyległości do obszaru trakto-
wanego jako nie mający precedensu rodzaj ontologicznego bytu per se. 
Nacjonalizm śmiało można określić jako próbę zakorzenienia w zastanym 
i bezwarunkowo doświadczanym porządku wartości. Antonina Kłoskow-
ska zauważyła, że to właśnie kultura symboliczna pozostaje sferą najistot-
niej różnicującą kultury narodowe, ich szczególną „syntagmę”. Kultura 
narodowa winna być traktowana jako złożona „wypowiedź”, której można 
przypisać miano syntagmy z tego względu, iż relacje między poszczegól-
nymi elementami wspomnianej „narodowej wypowiedzi” wyznacza oś 
syntagmatyczna. Jej elementy czerpane są z różnych systemów – ze sztuki, 
obyczaju, religii, literatury, refleksji historycznej czy polityki. W konse-
kwencji – pisze Kłoskowska – tożsamość narodową możemy zdefiniować 
jako „ ogół tekstów kultury narodowej, jej symboli i wartości składających 
się na uniwersum tej kultury, tworzących jej syntagmę, a zwłaszcza jej rdzeń 
kanoniczny” (Kłoskowska 1996, s. 100).

Dzieje się to zawsze z uszczerbkiem dla krytycznego myślenia, w tym 
sensie więc szkolna wiedza historyczna symuluje jedynie potencjał i roz-
ległość kontekstów opisywanych zdarzeń (Grever, Stuurman 2007). Jak 
to ujmuje Carretero, historia szkolna jest zarazem czymś więcej i czymś 
mniej niż historia akademicka. Jest uboższa faktograficznie, interpreta-
cyjnie i kontekstowo. Ale jest czymś więcej, jako że mieści w sobie wielki 
obszar wartości powiązanych z wątkami historycznej narracji, której celem 
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naczelnym jest tworzenie pozytywnego wizerunku narodowej tożsamości 
(Carretero 2011, s. 5). Może on mieć wydźwięk triumfalistyczny, rozwojo- 
wy, niekiedy mesjanistyczny i pozostaje w silnym związku, choć ma on 
charakter nieformalny, z wzorami zbiorowej pamięci, które albo się krzewi 
i podtrzymuje, albo – jak w Polsce po roku 1989 – odpomina i dowarto-
ściowuje, stara niejako na nowo zbudować pewien nowy kanon wiedzy 
o przeszłości z punktu widzenia preferowanych wartości. I nie dotyczy to 
jedynie treści podręczników, ale także podstaw programowych, perswazji 
wobec nauczycieli (albo ich własnej inicjatywy) oraz wielu innych działań 
światopoglądowych, których celem jest wpajanie preferowanego wzorca 
patriotyzmu4.

Joke van der Leeuw-Roord w przeglądowym, opartym na szerokich 
badaniach na terenie całej Europy artykule Yearning for Yesterday (2009), 
pokazuje, jak niewielkie zmiany w nauczaniu historii pojawiły się w po-
szczególnych krajach od roku 1989. Tytułowa „tęsknota za dniem wczoraj-
szym” jest czymś zaskakującym w czasach niebywałego przyspieszenia we 

4 Podajmy jeden znamienny przykład. Oto pojawił się konkurs tematyczny dla 
uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych w województwie mazowieckim w roku 
szkolnym 2017/2018. Jego tytuł „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat siedem-
dziesiątych oraz osiemdziesiątych”. Konkurs ma wiele działów, wskazana jest podsta-
wowa literatura przedmiotu, a jako postaci godne omówienia wymieniono: Andrzej 
Gwiazda, Lech Kaczyński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Karol Modzelewski, 
Kornel Morawiecki, Jerzy Popiełuszko, Grzegorz Przemyk, Zbigniew Romaszewski, 
Anna Walentynowicz. Próżno szukać Lecha Wałęsy, Adama Michnika czy Jacka Ku-
ronia. Całość konkursu wyraźnie przestawia akcenty, eliminując pamięć o KOR, a mi-
tologizuje „zwykłego Polaka i Polki”; w apelu „Do nauczycieli i rodziców” możemy 
przeczytać:, że „bohaterami historii bywali nie tylko tacy opozycjoniści, o których do 
dziś możemy przeczytać na kartach podręczników historii, czy dowiedzieć się o nich  
z najpopularniejszych mediów. Tysiące odważnych ludzi w całym kraju, aktywnych 
w ostatnich dwóch dekadach PRL, już po 1989 roku pozostało poza polityką”; zob. ca-
łość dokumentu: http://natemat.pl/223271,konkurs-o-polskich-bohaterach-lat-70-i-
-80-bez-lecha-walesy-jest-mozliwy-wedlug-mazowieckiego-kuratorium albo http://
bip.kuratorium.waw.pl/download/2/1403/Zalacznik-Programmerytorycznykonkur-
su.pdf. Z kolei w obowiązujących od roku 2017 nowych podstawach programowych do  
nauczania historii niewspółmiernie wzrosło znaczenie Żołnierzy Wyklętych jako na 
nowo przypominanych bohaterów. Zasięg podobnych przewartościowań dalece prze-
kracza – co oczywiste – ramy szkolnej edukacji i wiąże ze szczególnym promowaniem 
tzw. polityki historycznej, o czym piszemy w osobnym tekście w niniejszym tomie.
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wszelkich dziedzinach życia, a może – warto zapytać – właśnie powodem 
takiego „regresu” ku rzekomym pewnikom przeszłości. Politycy, historycy 
i media zarówno w Europie, jak i poza nią nieustannie powracają do na-
rzekań na coraz gorszy poziom znajomości historii wśród młodzieży. Jed-
nakże istnieje bardzo mała wiedza merytoryczna na temat tego, czy wiedza 
historyczna rzeczywiście była większa wśród poprzednich pokoleń. Mimo 
to owa tęsknota za przeszłością nadal stanowi podstawę do opracowania 
programów nauczania historii, co powoduje koncentrację na historiach 
państw narodowych, podejście, które nie przekonało opinii publicznej ani 
studentów, że wiedza historyczna jest nadal istotna lub znacząca. 

Innowacyjne projektowanie programów nauczania w Europie i poza nią 
jest dodatkowo utrudnione z powodu poważnego zamieszania między roz-
wojem programów nauczania z jednej strony, a naciskiem na polepszenie 
stopnia zapamiętywania przez uczniów informacji, z drugiej. Prowadzi to 
do debat nad pozycjonowaniem badań chronologicznych przeciwko wszel-
kim innowacyjnym podejściom. Programy nauczania historii w Europie, 
zamiast próbować „wpisać się” w potrzeby młodych ludzi, jak radzić sobie 
w zglobalizowanym, ale jednak ciągle podzielonym na narody świecie, od 
1989 roku niewiele się zmieniły, a w kilku krajach pokazują nawet wzrost 
podejścia narodowo-historycznego. W całej rozciągłości odnosi się to do 
Polski ostatniego trzydziestolecia.

Rafał Stobiecki, w znakomitym tekście Główne narracje o przeszłości 
Polski po 1945 roku. Próba charakterystyki (Stobiecki 2014, s. 67), przywołu-
je na wstępie cytat z książki Przemysława Czaplińskiego, w której poznań-
ski literaturoznawca stawia tezę, że społeczeństwo istnieje jako wymiana 
narracji, ciągle się zmieniających, niegotowych, rywalizujących ze sobą 
i zawsze niepełnych5. Stobiecki, podzielając w pełni ten pogląd, ogranicza  

5 Warto dodać, iż narracja to także nadawanie światu temporalności, forma repre-
zentacji skupiona na wyrażaniu koherencji w czasie. Narracyjność to nade wszystko 
uznanie, że zachowania ludzkiego nie można rozpoznać w oderwaniu od kontekstu, 
w jakim się pojawia. Chodzi tutaj zarówno o intencje, jakie przyświecają działającej 
osobie, ale także – co dla nas w tym momencie bardziej istotne – o społeczny kontekst 
jej działania. Alisdair MacIntyre (MacIntyre 1991, s. 368–369) pisze, iż „nie możemy 
scharakteryzować zachowań niezależnie od układów społecznych, które sprawiają,  
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się do obszaru historiografii, a konkretnie do trzech rodzajów opowieści 
(o statusie metanarracji), porządkujących wspólne dzieje, nadającym im 
kierunek (Czapliński 2009). Dodaje, że jest „to schemat interpretowania 
dziejów i pisania historii. Z tego punktu widzenia sądzę, że w odniesieniu 
do historiografii można je zestawić z takimi kategoriami jak »synteza dzie-
jów Polski« czy »koncepcja dziejów narodowych«” (Stobiecki 2014, s. 68). 

Pierwszą z opowieści historyk nazywa „narracją niespełnionej obiet-
nicy”. Miała ona – zgodnie z paradygmatem marksistowskim narzuconym 
historykom po roku 1945 – charakter legitymizacji istniejącego porządku 
społeczno-politycznego oraz uzasadnienia nowego kształtu państwa po II 
wojnie światowej. Narracja ta opierała się na rewolucyjnej idei „nowego 
początku” i zakładała zerwanie z dotychczasową tradycją historiograficzną 
oraz zmuszała do poszukiwań odmiennego zakorzenienia w przeszłości, 
„zarówno w sensie dziejów powszechnych, jak i historii Polski” (Stobiecki 
2014, s. 68).

Druga z wyróżnionych przez Stobieckiego opowieści, to „narracja nie-
złomna”. Oddajmy głos autorowi, który tak ją charakteryzuje: „Powstawała 
ona w opozycji do marksistowskiej wizji dziejów, nawiązywała do wartości, 
które można zdefiniować jako »tradycyjne«. W różnych swoich wariantach, 
odwoływała się do odmiennych założeń metodologicznych, niosła także ze 
sobą inne przesłanie ideologiczne. Jej myślą przewodnią była idea konty-
nuacji rozumiana jako szeroko pojmowana obrona przedwojennego status 
quo i zachowania w kreowanym obrazie dziejów Polski tych elementów, 
które dominowały w nim w latach 1918–1939” (Stobiecki 2014, s. 68).

Trzecią wersją opowieści jest „narracja rewizjonistyczna”, istniejąca 
w istocie w postaci wielu konkurencyjnych wariantów, których wspólnym 

że te intencje stają się zrozumiałe, zarówno dla podmiotów, jak i dla innych ludzi”; 
dzieje się tak z tego powodu, iż każda czynność „staje się zrozumiała przez znale-
zienie dla niej właściwego miejsca we właściwej narracji”. W procesie socjalizacji/
enkulturacji ludzie nabywają umiejętność rozumienia świata jako świata złożonego 
z sekwencji. Stąd zrozumieć jakiekolwiek społeczeństwo, to przede wszystkim prze-
niknąć do zbioru opowieści, które kształtują jego dramatyczny potencjał. Narracja 
jest tedy szczególną strukturą rozumienia, dzięki której ujmujemy zdarzenia naszego 
życia. Struktura ta rozwija się w czasie, jest dynamiczna i posiada zdolność do nie-
ustannego samokorygowania się.
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wszakże mianownikiem jest przekonanie, że „historię Polski trzeba opo-
wiedzieć na nowo” (Stobiecki 2014, s. 68). Debata, omówiona dość szcze-
gółowo w tekście Rafała Stobieckiego, a dotycząca tej ostatniej metanar-
racji, ma – jak się rzekło – wiele odcieni i barw, zagospodarowuje pole od 
nacjonalizmu po – nazwijmy to – rewizjonizm krytyczny wobec wielu 
epizodów z przeszłości (Jedwabne, stosunki Polaków z sąsiadami etc.), 
w sposób oczywisty znajduje swój wyraz także w kształcie nauczania hi-
storii. Nie bez znaczenia, jak zauważa Stobiecki, jest tutaj fakt „niewykre-
owania alternatywnej wizji obecności historii w przestrzeni publicznej 
wobec realizowanego w latach 2004–2007 hasła polityki historycznej oraz 
dominacji dychotomicznej (»my« – »oni«) formuły dyskusji w tej dziedzi-
nie” (Stobiecki 2014, s. 68). 

Po przeszło dekadzie, jaka minęła od tamtego czasu możemy wręcz 
powiedzieć, że próba wpisania dziejów narodowych w szerszy kontekst 
ogólnoeuropejski, regionalny i obywatelski jest dzisiaj w defensywie, a war-
tości związane z wielokulturowością, tolerancją i próbami empatycznego 
zbliżenia się do Innego czy idea dialogu, będące intencjonalnym celem nar-
racji rewizjonistycznych, nie znalazły odzwierciedlenia na gruncie edukacji 
historycznej – zarówno w treści podręczników, jak i praktykach dydaktycz-
nych nauczycieli przedmiotu (zob. Jaskułowski, Surmiak 2015). Co ważne 
jednak, nie dotyczy to tylko Polski. W okresie przełomu roku 1989 wyda-
wało się jednak, że tektoniczne wstrząsy polityczne, jakich doświadczyła 
Europa za sprawą rozpadu imperium radzieckiego, znajdą swoje oblicze 
także w nowo budowanej wizji nauczania historii – zarówno w jej lokalnych 
wymiarach, jak i postulowanej wówczas „historii kontynentalnej”. W tym 
właśnie duchu pisała na początku XXI wieku Maria Kujawska: „Nieodle-
gła już perspektywa włączenia Polski do struktur zachodnioeuropejskich 
wymaga od nas mądrej i przemyślanej reinterpretacji obowiązujących 
przez wiele lat w programach szkolnych stereotypowych przedstawień 
i ocen historycznych stosunków polsko-niemieckich, a także problematyki 
Wschód-Zachód. […] Prace zmierzające w tym kierunku zostały podjęte 
już przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) oraz Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej (CEO), przybierając formę długofalowych 
szkoleń. Należą do nich programy o charakterze centralnym, pilotowane  
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przez CODN i wspierane m.in. z funduszu Unii Europejskiej Phare” (Ku-
jawska 2001, s. 13–14). Ostatnie dziesięć lat XX wieku to istotnie okres 
wzmożonych debat na ten temat w Polsce. To wówczas – jak pisze Kujawska 
– w realizowanej właśnie reformie edukacji6 historię „potraktowano jako 
element składowy szerzej rozumianej edukacji humanistycznej. W klasach 
4–6 szkoły podstawowej połączono ją z problematyką społeczną, w klasach 
1–3 gimnazjum z kulturą i tradycją oraz z wychowaniem obywatelskim. 
Z kolei w liceum historia ma stanowić wraz z filozofią, geografią i edukacją 
obywatelską jeden z przedmiotów zintegrowanych” (Kujawska 2001, s. 17). 
Niewiele z tych postulatów i reform znajdziemy w dzisiejszych programach 
szkolnej edukacji historycznej, o czym szczegółowo piszemy w niniejszej 
książce, wskazując także na powody tej sytuacji i sukcesywne „odchodze-
nie” w niepamięć retoryki obywatelskiej charakterystycznej w kreowaniu 
świadomości historycznej jeszcze na przełomie XX i XXI wieku.

Pole szkolnej edukacji historycznej przyjmuje niezwykle tradycjona-
listyczne rozumienie pojęć „historii”, „historii powszechnej” i „właściwej 
historii”. Jest to nadal ujęcie historii jako zbioru faktów, „magazynu wy-
darzeń”, procesów i struktur; historia to prosto rozumiana przeszłość albo 
„najważniejsze momenty z przeszłości”, które muszą być ujęte „fotograficz-
nie”, dokładnie odwzorowane i „podane” do zapamiętania. To całkowite 
zaprzeczenie rozumienia historii jako odmiennego sposobu myślenia, 
metodycznego dostępu do lepszego rozumienia świata i samego siebie, 
narzędzia służącego dekodowaniu zjawisk oraz orientowaniu się na teraź-
niejszość i przyszłość na mocy opowiadania tego, co zdarzyło się w prze-
szłości. Bodo von Borries (2009) ilustruje tę zasadniczą różnicę odwołując 
się do wielce pouczającego (także dla nas) przykładu. Wyobraźmy sobie, 
że dziecko pyta któreś z rodziców, dlaczego Austriacy nie są Niemcami, 
mimo iż mówią po niemiecku. Na to pytanie nie można odpowiedzieć ani 
na mocy jakiejkolwiek teorii ani odwołując się do logicznej argumentacji. 
Jedynym wyjście jest opowiedzenie historii różnych państw w przeszło-
ści (zdarzenia, procesy, struktury, ewolucja) i doprowadzenie jej do dnia  

6 Dziennik Ustaw RP z 23 lutego, nr 14/1999 oraz rozporządzenie nr 129 Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999.
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dzisiejszego. Nazywa się to logiczną narracją struktury historii (Lübbe 
1975). W naszym przykładzie chodzi w istocie o różne opowieści; jedna 
z nich jest tradycyjna (typu „wydarzenia i osoby”), wskazująca, że Austria 
była długo częścią Niemiec, na rolę Napoleona, politykę Bismarcka, czasy 
II wojny światowej, wreszcie stworzenie w roku 1955 Austrii jako państwa 
narodowego. Druga opowieść wymaga nieco innych kompetencji, jest bo-
wiem bardziej „teoretyczna” w tym sensie, iż wymaga wyobrażenia sobie, 
że ideologia „jeden język – jeden naród – jedno państwo” (leżąca skądinąd 
u źródła naszego pytania) pojawia się późno w dziejach, nie dziwi więc, że 
do roku 1806, a nawet 1866 Austria mogła być częścią Niemiec, ponieważ 
Niemcy nie były wówczas „państwem narodowym”, a Austriacy narodem, 
ale poddanymi dynastii itd. A to wymaga w równej mierze przywoływa-
nia zdarzeń (rola obu wojen światowych, które miały decydujący wpływ 
na dzisiejszą odrębność Austrii), re-konstrukcji i de-konstrukcji historii  
tradycyjnej, po to by pomóc w zrozumieniu, że państwo narodowe nie jest 
jedynym modelem ustalania relacji między językiem, narodem i państwem, 
czego przykładem dobitnym jest właśnie Austria. To z historycznych, a nie 
„naturalnych” powodów kraj ten jest językowo i kulturowo niemiecki, a po-
litycznie (narodowościowo) nieniemiecki (von Borries 2009, s. 284–285).

Jak się wydaje, największym wyzwaniem przed dzisiejszą edukacją  
historyczną jest budowanie kompetencji do myślenia historycznego w róż-
nych kontekstach XXI wieku. O ile jednak historia akademicka wypraco-
wała mnóstwo nowych stanowisk, teorii i podejść, aby zmierzyć się z opo-
wiadaniem o zglobalizowanym a jednak „narodowym” świecie dzisiejszym 
(zob. Domańska (red.) 2010), o tyle praktyki nauczania historii w krajach 
europejskich nadal prezentują przede wszystkim paradygmat na wskroś 
tradycyjny, co więcej, uległ on jeszcze ostatnio wzmocnieniu w ramach po-
wrotu do różnych wersji polityk historycznych i „wzmożenia” narodowych 
tożsamości legitymizowanych wspólną przeszłością. Ma rację Donald R. 
Kelley, że historiografia od zawsze była uprawiana na kilku poziomach: 
politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturowym, psychologicznym 
itd. Zacytujmy ważny fragment jego wywodu: „Jednak w XX w. jej projekty 
zalały mapy wiedzy historycznej przewidywanej przez badaczy; ich zakres 
najlepiej określić przez porównanie z XVIII-wieczną ideą »człowieczego 
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punktu widzenia«, którego nie były w stanie obalić decentralizujące efekty 
teorii Kopernikańskiej. »Punkt widzenia« (Sehe-Punkt) zakłada horyzon-
talną strukturę wiedzy czy też historyczne uniwersum z wieloma orbita-
mi, uruchamiające ośrodek psychiczny i rozchodzące się koncentrycznie 
w ludzkiej czasoprzestrzeni ku niedoścignionym i (zgodnie ze współczesną 
kosmologią) błyskawicznie odsuwającym się peryferiom. Ich charakter jest 
niewiele mniej spekulatywny i podatny na przepowiednię niż w czasach 
Dantego – ich domena to współczesne mity stworzenia, genezy i począt-
ków. Wszystko to musi być oczywiście wyrażone za pomocą medium języ-
ka, który przekazuje informację o strukturach, powiązaniach i znaczeniach 
z subiektywnego punktu widzenia” (Kelley 2009, s. 225).

Dla amerykańskiego historyka to szkoła przede wszystkim determinuje 
porządek historycznego myślenia, który jest oparty na świadomości toż-
samości i egocentrycznym punkcie widzenia. Problem w tym, że z całego 
zakresu ludzkiego doświadczenia „wykrawa” ona tylko kilka aspektów 
(polityka, ideologia, gospodarka), abstrahując od szerszej perspektywy 
bardziej pogłębionej historii kulturowej. A tę ostatnią, składającą się z dzie-
sięciu „kręgów tematycznych” w sposób fascynujący projektuje i omawia 
sam Kelley (2009, s. 226–234)7. Przypomina ona zresztą w wielu punktach 
antropologię historyczną Wolfganga Reinharda. W pewnym sensie również 
Życie po europejsku (2009) tego ostatniego, to głos w debacie o współcze-
snej Europie i pojmowaniu jej historii, ale bardzo szczególny, wychodzący 
bowiem z jednoznacznego założenia, że współczesności naucza historia. 

7 Warto zacytować, jak owe kręgi wyobraża sobie nasz historyk: „Wyobraźmy więc 
sobie wszechświat z dziesięcioma sferami – rodzaj uhistorycznionej nowej encyklo-
pedii albo tabeli ludzkich myśli i działań, jednostkowych i zbiorowych – oparty na 
starożytnych, a nawet prehistorycznych strukturach. Nadają one formę i znaczenie 
całemu zakresowi ludzkiego doświadczenia, działania i oczekiwań w czasoprzestrzeni 
i dostarczają z grubsza modelu klasyfikowania historii minionych wieków, starych 
i nowych”; są to po kolei: psychika, pokrewieństwo, społeczność, kultura, instytucje, 
państwo, imperium, Inny, świat i Kosmos. Historyk, zdaniem Kelleya, jest jak „ar-
tysta w wieku młodzieńczym” Joyce’a, obracający się w coraz bardziej ogólnych krę-
gach – Stephen Dedalus, klasa początkowa, gimnazjum w Clongowes Wood, Sallins, 
hrabstwo Kildare, Irlandia, Europa, świat, wszechświat” (Kelley 2009, s. 225–226; 
Joyce 2005, s. 16).
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Kultura jest ciągłością nawet wówczas, kiedy dokonują się w jej ramach 
istotne cięcia powodujące radykalną zmianę jej postaci; Europa jaką zna-
my, i o której przyszłość się troskamy, ma swoje korzenie głęboko tkwiące 
w historii tego skrawka lądu i zamieszkującej go populacji. Jak napisał Hans 
Georg Gadamer: „W świetle myślenia historycznego ponad wszelkie prze-
łomy i pęknięcia dziejów świata wykraczają ciągle na nowo łączące linie”; 
dlatego „rola nauk humanistycznych dla przyszłości Europy polega na 
świadomości historycznej” (Gadamer 1992, s. 29). Takim tropem rozumo-
wania podąża Wolfgang Reinhard proponując własną wersję historycznej 
antropologii kultury, która obiektem dociekań ustanawia Europę właśnie.

Związki historii z antropologią kultury mają długą tradycję, między 
obiema dyscyplinami istnieją od dawna fakultatywne koligacje. Stały się 
one jednak naprawdę możliwe i poznawczo owocne w momencie, kiedy 
na dobre odszedł do lamusa stereotyp historyka jako dziejopisa ludzkości, 
a antropologa przestano kojarzyć z samotnym zwykle trudem odkrywania 
elementarnych form kultury pierwotnej. O historykach, którzy odnaleźli 
nici łączące ich z antropologią pisze kompetentnie Reinhard, my więc 
oddajmy głos dwóm antropologom, którzy wielce się przyczynili do od-
nowienia współpracy na interdyscyplinarnym polu antropologii kultury 
traktowanej zarówno jako antropologia historyczna, jak i swoista postać 
antropologii historii. Pierwszy z nich to nieodżałowanej pamięci Clifford 
Geertz, który trafnie zauważył: „Próby zrozumienia ludzi usytuowanych 
zupełnie inaczej niż my sami, żyjących w odmiennych warunkach mate-
rialnych, powodowanych przez inne ambicje, wyposażonych w odmienne 
od naszych koncepcje dotyczące tego, o co w życiu chodzi, stwarzają bardzo 
podobne problemy niezależnie od tego, czy są to warunki, ambicje i kon-
cepcje Ligi Hanzeatyckiej, Wysp Salomona, księcia Olivaresa czy Dzieci 
Sancheza. Zajmowanie się światem w innym miejscu prowadzi do bardzo 
zbliżonego wyniku bez względu na to, czy to miejsce znajduje się dawno 
temu, czy też daleko stąd” (Geertz 2003, s. 153–154).

„My”, antropolodzy i historycy, stajemy oto w obliczu Inności, ale od-
miennie ujmowanej, jeśli w grę wchodzi „oglądanie się wstecz” (także na 
naszych europejskich przodków), a jeszcze inaczej wówczas, jeśli „roz-
glądamy się na boki” (także po najbliższym sąsiedztwie). Antropologia 
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historyczna, mająca ambicje spajania tej opozycji czasowo-przestrzennej, 
stawia się w trudnej sytuacji, próbując zerkać „i tu, i tam”. „Główna różnica 
polega na tym, że gdy się patrzy wstecz, »Inny« ukazuje się nam jako przo-
dek. Od niego doszło się w jakiś sposób, nie bez błądzenia, do obecnego 
sposobu życia. Kiedy jednak rozglądamy się na boki, sprawa wygląda 
zgoła inaczej. Chińska biurokracja, pragmatyzm czy nauka mogą koja-
rzyć się nam z własnymi odpowiednikami tych zjawisk, w rzeczywistości 
wszakże chodzi o kraj bardziej różny od naszego niż Homerycka Grecja 
z jej cudzołożnymi bogami, osobistymi wojnami i retoryczną śmiercią, 
Grecja, która uświadamia nam głównie to, jak bardzo zmieniła się nasza 
mentalność. Dla wyobraźni historycznej »my« to łącze w kulturowej ge-
nealogii, natomiast »tu« to dziedzictwo. Dla antropologicznej wyobraźni 
»my« to wejście do kulturowego indeksu nazw geograficznych, a »tu« to 
dom” (tamże, s. 154).

Dzisiaj podobnie jasne wyznaczenie żerowisk dla „migrujących stad 
gęsi” historyków i antropologów, które „przypisało Francję do jednego 
z nich, a Samoa do innego”, przestało jednak na dobre obowiązywać, bo 
zarówno jedni, jak i drudzy zdają się „kierować myśli ku tym dziedzi-
nom, którymi zajmują się inni” (tamże, s. 155). Jednym z ciekawszych 
reprezentantów takiego stanowiska jest z pewnością Marshall Sahlins. 
Ten uprawiający z pasją antropologię historii Wysp Hawajskich i Polinezji 
wybitny badacz amerykański z przekorą zauważa: „Na Zachodzie historycy 
od dłuższego czasu toczą spór wokół skrajnie różnych wizji słusznej hi-
storiografii. W opozycji do historii elitarnej, mającej na uwadze wyłącznie 
dzieje wyższych sfer, niektórzy proponują badania, których przedmiotem 
byłoby życie lokalnych społeczności. »Przez ostatnich tysiąc czterysta lat 
jedynymi Galami byli królowie, ministrowie i generałowie« – narzekał 
Voltaire przyrzekał napisać w zamian »historię ludzi« (którą jednakże 
uważał za »zbiór zbrodni, szaleństw i nieszczęść«). Najnowsza »nowa hi-
storia« jest także populistycznego autoramentu. Niekiedy jako klientka 
nauk społecznych traktuje o takich sprawach, jak nieświadome struktu-
ry, zbiorowe mentalności i ogólne tendencje gospodarcze. Ma skłonność 
do populizmu, gdyż przywiązuje wagę do praktycznych okoliczności ży-
cia niższych warstw. Wybitny historyk powołuje się na Thomasa Graya: 
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»Niechaj […] wielmożni nie słuchają z pogardliwym uśmiechem krótkich 
i prostych kronik ubogich«. Przyświeca temu idea, że historia jest tworem 
kulturowym budowanym od dołu – krystalizującym się w instytucjach 
społecznych i ich rezultatach, wynikającym z powszechnie panujących 
skłonności ludzi w ogóle” (Sahlins 2006, s. 53).

Historyczna antropologia kultury, którą jako sposób nauczania tak-
że w szkołach proponują Kelley, Geertz i Sahlins, jeśli ma być przedsię-
wzięciem zdolnym zadowolić na równi historyków (ogromne stado gęsi) 
i antropologów (stado mniej liczne, ale bardzo głośne), musi być zarów-
no egzotyczna, jak i endotyczna (Winkin 2007, s. 18–23). I takie próby 
na poziomie propozycji rewizji szkolnych programów nauczania historii 
pojawiają się bezustannie. Pojawiają i…wszystko zostaje jak dotąd. Taką 
konkluzję można śmiało wywieść ze starannej kwerendy dyskusji na ten 
temat w ostatniej dekadzie.

Główna zatem aporia, jaka stoi przed wszelkimi zmianami, to odejście 
od kanonicznego rozumienia historii jako trajektorii dat, postaci i zdarzeń 
i rozumienia narodu jako bytu odwiecznego, w pełni zobiektywizowanego 
i „naturalnego”. W miejsce spetryfikowanych pojęć proponuje się cały wa-
chlarz kategorii będących punktem wyjścia do narracyjnej struktury historii 
opowiadanej za ich pomocą. Chodzi o rasę, język, kategorię wieku, płci bio-
logicznej i kulturowej, religii, kultury, regionu, klasy, zamożności, zawodu, 
konsumpcji, stylu życia i mentalności. Jak powiada von Borries: „historia” 
musi zostać odróżniona od „przeszłości” z tego zasadniczego powodu, iż 
przeszłość nie może być odtworzona ani rozpoznana, ale tylko odtworzona 
i opowiedziana. Dlatego, jak już powiedziano, struktura „narracyjna” jest 
nieuniknionym i nieusuwalnym warunkiem uprawiania historii.
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historycznej

Wstęp

Istnieje wiele studiów poświęconych relacjom zachodzącym pomiędzy 
nacjonalizmem i edukacją, jednak większość z nich koncentruje się na 
analizach treści zawartych w podstawie programowej lub podręcznikach 
szkolnych (Grammes 2011; Repousi, Tutiaux-Guillon 2010; VanSledright 
2008)1. Dlatego w naszym rozdziale staramy się dokonać analizy sposobów, 
w jaki nauczyciele historii i ich uczniowie postrzegają cele edukacji histo-
rycznej oraz to, w jaki sposób rozumieją oni relacje pomiędzy edukacją  

1 W tym tekście nie przedstawiamy analizy treści podręczników szkolnych wyko-
rzystywanych przez nauczycieli historii. Warto jednak wspomnieć, że podręczniki wy-
korzystywane przez nauczycieli historii prezentują linearną i teleologiczną opowieść 
o historii narodu polskiego, który jest w nich zazwyczaj przedstawiany jako istnieją- 
cy w zalążkowej formie od „niepamiętnych” czasów. Często w tym kontekście pojawia 
się data 966 r. n.e. podkreślająca rzekomo nieodłączne związki polskości z katolicy-
zmem. Centralnym protagonistą tej opowieści jest kolektywny bohater – katolicki 
naród polski personifikowany zazwyczaj przez różnych przywódców politycznych 
i wojskowych płci męskiej. Podstawowa narracja obecna w tych podręcznikach – mar-
ginalizująca kobiety, mniejszości narodowe i etniczne oraz jednostki i grupy, które nie 
wyznawały religii katolickiej – zbudowana jest na narracyjnym schemacie (Wertsch 
2002), który może być opisany za pomocą czterech twierdzeń: naród polski nigdy nie 
był agresorem; pokój, jeżeli był zagrożony, to zawsze i tylko ze względu na działania 
jakichś sił zewnętrznych; w polskiej historii istnieją okresy cierpienia i walki o naro-
dową wolność, która to walka stanowić ma wzór dla innych ciemiężonych narodów; 
i w końcu – polski naród zwycięża swoich wrogów, dowodząc tym samym swojego 
wyjątkowego w skali świata umiłowania wolności (por. Wertsch 2002).
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historyczną a nacjonalizmem (Davies, Gregory, Riley 2005; Jerome, Clemit-
shaw 2012; Panteli, Zembylas 2013). Trzeba dodać, że w zasadzie nie ma 
badań, które analizowałyby rolę, jaką odgrywa ideologia nacjonalistyczna 
w polskim systemie edukacji (Ambrosewicz-Jacobs, Szuchta 2014; Her- 
ba, Sikora-Gaca 2014; Jaskułowski, Surmiak 2017; Kowalski 2008). Nasze 
analizy wypełniają więc lukę w literaturze naukowej, mogą mieć również  
ważne praktyczne konsekwencje i pomóc w ewentualnych korektach mo-
delu nauczania historii w polskich szkołach. 

Rozdział ten składa się z trzech części. Część pierwsza to próba zary-
sowania szerszego tła – modyfikując ustalenia różnych autorów przed-
stawiamy modele nauczania historii. W drugiej części, odwołując się do 
badań jakościowych przeprowadzonych przez nasz zespół, przyjrzymy się 
jak nauczyciele definiują cele edukacji historycznej: jaką rolę odgrywa ich 
zdaniem naród w uczeniu o przeszłości. Pokażemy również różnice między 
nauczycielami, zwłaszcza w kontekście rozumienia narodu, obowiązków 
narodowych (patriotyzmu), a także sposobów nauczania o historii narodu 
polskiego. W trzeciej części, wykorzystując dane ilościowe (uczniowie nie 
brali udziału w badaniach jakościowych), przedstawiamy postawy uczniów 
wobec celów nauczania historii, a także ich stosunek do przeszłości i wybra-
ne aspekty recepcji wiedzy historycznej. Z jednej strony, argumentujemy, że 
nauczyciele patrzą na nauczanie historii, głównie przez pryzmat jej funkcji 
tożsamościowej. Z drugiej strony, odwołując się do opisowej statystyki 
pokazujemy recepcję treści historycznych wśród uczniów, zdając sobie 
jednak sprawę, że potrzebne są dalsze badania, zarówno jakościowe, jak 
i ilościowe koncentrujące się na tym, czego właściwie uczniowie uczą się 
na lekcjach historii – zbyt często zakłada się bowiem, że treści podręcznika 
czy materiał przekazywany przez nauczyciela determinuje wiedzę ucznia. 

Modele nauczania historii

Od czasu powstania nowoczesnych państw narodowych w XIX i XX wie-
ku historia oraz szkolna edukacja historyczna pełniła kluczową funkcję 
w konsolidowaniu obywateli wokół idei narodu (Hobsbawm, Ranger 2008). 
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Historycy nierzadko pełnili w zasadzie rolę państwowych urzędników, 
którzy swoimi pracami legitymizowali powstający narodowy ład rzutując 
na przykład istnienie narodów w odległą, nierzadko mityczną przeszłość 
(Berger, Lorenz 2010; Lawrence 2007; Jaskułowski 2009; Majewski 2013). 
Nauczanie historii w szkole miało wpajać dzieciom przekonanie, że mimo 
różnic społecznych, regionalnych, kulturowych itd. mają jedną wspólną 
niemal odwieczną tożsamość narodową (Carretero 2011). Narzucenie tej 
tożsamości najczęściej wymagało zresztą rugowania odmienności kultu-
rowych (np. regionalnych, językowych czy religijnych), pomniejszenie 
znaczenia różnic ekonomicznych i społecznych, zapominania tradycji, 
wzorów kultury i narracji konstruujących lokalne pamięci zbiorowe, nie 
mieszczących się w wyobrażeniach narodu tytularnego (Kamusella 2009). 
Nauczanie historii w szkołach pełniło więc funkcję unifikującą: stanowiło 
element konstruowania wspólnej narodowej kultury, która miała stanowić 
podstawę istnienia narodu. Edukacja, w tym również edukacja historyczna 
miała gwarantować, że dzieci będą mówić jednym narodowym językiem, 
niekiedy wyznawać jedną wspólną religię, posiadać podobne wyobra-
żenia na temat przeszłości konstruowanej jak dzieje narodowe (pamięć 
protetyczna, zob. Landsberg 2004), a w konsekwencji nie tylko myśleć 
w kategoriach przynależności do tytularnego narodu, ale też wykazywać 
gotowość do odpowiednich działań na rzecz narodu. Szkoła miała pro-
dukować lojalnych obywateli państwa narodowego, którzy winni są mu 
oddanie, a na hasło „ojczyzna w niebezpieczeństwie” gotowi będą zabijać 
jej rzekomych lub rzeczywistych wrogów (Anderson 1997; Hobsbawm, 
Ranger 2008).

Nacjonalizująca funkcja historii długo uchodziła za oczywistą, po-
dobnie jak same narody, którym przypisywano status odwieczności i na-
turalności. Jednak z różnych względów, począwszy od lata 70. XX wieku, 
zaczęto krytyczniej przyglądać się funkcjom szkolnej historii, a także wpro-
wadzać różnego rodzaju zmiany w programach nauczania. Nie obyło się 
przy tym bez często zaciętych debat, które szybko uzyskało miano wojen 
historycznych (Macintyre, Clark 2003). Analiza różnych akademickich 
dyskusji, a także programów nauczania pokazuje, że nauczenie historii 
może przybierać cztery różne formy (odwołujemy się tutaj do dwóch prac 
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dokonując ich syntezy: Seixas 2018; Van Nieuwenhuyse 2018). Warto się 
tym formom krótko przyjrzeć, ponieważ stanowią one użyteczne ramy dla 
naszych analiz roli nauczania historii w polskich szkołach. Nasze rozwa-
żania na temat celów nauczania historii nie mają charakteru klasyfikacji 
w sensie logicznym, stanowią luźną typologię mającą za zadanie uporząd-
kowanie badawczego materiału i jego analizę w szerszym porównawczym 
kontekście. 

Pierwszy sposób nauczania historii to podporządkowanie jej celem kon-
struowania i konsolidowania narodu (funkcja nacjonalistyczna). Wspo-
minaliśmy o niej już w pierwszych akapitach: zgodnie z tym tradycyjnym 
rozumieniem sens nauczania historii polega na narzucaniu uczniom wspól-
nej tożsamości. Funkcje poznawcze pełnią tutaj rolę drugorzędną, chodzi 
tutaj bowiem nie tyle o zgłębianie tego, co się zdarzyło w przeszłości, ile 
uczestnictwo w wartościach, które były, są i będą najważniejszymi dla 
danej wspólnoty narodowej. Przeszłość to jedynie pretekst, aby mówić 
o narodowych imponderabiliach, które urastają do rangi ponadczasowej 
normy. W tym względzie historia upodabnia się do mitologii: dzieci uczą 
się „świętych” i kanonicznych opowieści, które pełnią funkcję tożsamo-
ściową, konstruując i legitymizują myślenie w kategoriach narodowych 
i narracyjne schematy (Szacki 2011). W ten sposób edukacja historyczna 
tworzy swoiste intelektualne „getto”, w którym dominują narracje nacjo-
nalistyczne i ksenofobiczne. Jest ona naznaczona prowincjonalizmem, 
a obecne w niej treści programowe skierowane są przede wszystkim na 
tworzenie i konsolidowanie wśród uczniów tożsamości i pamięci narodo-
wej oraz, jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu, świadomości euro-
pejskiej, przy całkowitym pominięciu świadomości globalnej (politycznej, 
ekonomicznej i kulturowej) (Rudnicki 2015, s. 58).

Drugi sposób nauczania historii koncentruje się przede wszystkim na 
kształceniu krytycznych i świadomych obywateli, którzy cenią demokra-
tyczne wartości i zaangażowanie. Edukacja historyczna skupia się na pro-
pagowaniu „uniwersalnych” obywatelskich wartości (takich jak np. zaan-
gażowanie, tolerancja, odpowiedzialność, krytycyzm, troska o środowisko 
naturalne) i podkreśla wątki transnarodowe, a nawet ma charakter glo-
balny. W tym kontekście często mowa o globalnej edukacji obywatelskiej, 
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której pierwowzorem była tzw. edukacja rozwojowa2. Model ten posiada 
pewne cechy wspólne z nacjonalistycznym podejściem do historii. Podob-
nie jak nacjonalistyczny, podporządkowuje on funkcje poznawcze w dużej 
mierze innym celom, a mianowicie procesowi kształtowania tożsamości 
obywatela i przekazywaniu pewnego systemu wartości. Model globalnej 
edukacji ma również tendencje do zamiany historii w mitologię. Inaczej 

2 Rodowód edukacji globalnej należy wywodzić z tzw. edukacji rozwojowej i jej kry-
tyki. Edukacja rozwojowa, stanowiąca ważne narzędzie propagandowe europejskich 
państw posiadających w przeszłości kolonie i wciąż kontrolujących oraz eksploatu-
jących państwa postkolonialne, pozwala im nie tylko uzasadniać swoją politykę, lecz 
także realizować własne interesy gospodarcze. Celem edukacji rozwojowej jest do-
starczenie uzasadnienia dla prowadzonej od wieków przez tzw. Zachód imperialnej 
polityki wobec „innych”, czyli krajów świata nieeuropejskiego (gdzie świat europejski 
utożsamiany jest z Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonym) (Jasikowska 2015, s. 
17). W ramach edukacji rozwojowej wszystkie „niezachodnie” kultury i społeczeń-
stwa przedstawione są w taki sposób jakby nie były one same zdolne do przejścia do 
„nowoczesności”, a więc wejścia na drogę „prawdziwego”, definiowanego przez tzw. 
globalną północ, postępu. Edukacja rozwojowa konstruuje obraz świata, w którym 
istnieje „obiektywne” kontinuum, na którym można umieścić wszystkie społeczeń-
stwa i kultury od tzw. słabo do wysoko rozwiniętych. Jest to taka wizja świata, którą 
Immanuel Wallerstein nazwał „europejskim uniwersalizmem” (Wallerstein 2007), 
w której kraje tzw. Zachodu wyznacza się jako wzorce rozwoju i postępu cywilizacyj-
nego (Jasikowska 2015, s. 23). Wyrastający z tej wizji rodzaj dyskursu, określonego 
przez Wallersteina mianem „retoryki władzy”, zbudowany jest wokół takich, przed-
stawianych jako uniwersalne, pojęć jak „postęp”, „europeizacja”, „misja cywilizacyj-
na”, „chrystianizacja”, „prawa człowieka”, „demokracja”, „wolny rynek”. W ten sposób 
edukacja rozwojowa neguje równoprawne istnienie wielości światów i wielości moż-
liwych „prawd”. W ramach takiej edukacji historycznej, posługując się banalnymi 
sformułowaniami: „przedstawia się »inne kultury«, sposoby życia i języki tylko po 
to, aby się w nich »przejrzeć« i często budować własne poczucie wyższości w oparciu 
o wprowadzoną dychotomię »my« i »oni«” (Jasikowska 2015, s. 22). Dyskurs edu-
kacji rozwojowej obecny jest także w polskich podręcznikach do nauczania historii 
i podstawie programowej (Kalicińska 2011). Fakt ten powinien dziwić, choćby z tego 
powodu, że sama Polska raczej krajem stricte zachodnim nie jest i nigdy nie posiadała, 
choć takie próby podejmowała, kolonii na innych kontynentach (Starnawski 2015). 
Wydaje się wiec pewnym paradoksem, że edukacja historyczna w państwie, które już 
od XVI wieku było państwem peryferyjnym lub półperyferyjnym w ramach kształ-
tującego się w tym czasie światowego systemu kapitalistycznego: „nie porusza wielu 
kluczowych problemów, takich jak historyczne i społeczno-kulturowe źródła obec-
nych nierówności w dostępie do władzy i bogactwa czy uznanie przez globalną Północ 
swego uwikłania w te nierówności i epistemologiczną przemoc imperializmu. Zamiast
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mówiąc, przeszłość jest tutaj interesująca o tyle, o ile można dzięki niej 
uczyć pewnych pozaczasowych wartości i kształtować pewną tożsamość: 
w tym przypadku tożsamość obywatela świadomego globalnego wymiaru 
współczesnego życia politycznego. Równocześnie ten model kładzie więk-
szy nacisk (niż model nacjonalistyczny) na myślenie krytyczne, dyskusje 
i samodzielną pracę ucznia, a także podkreśla wielość i różnorodność toż-
samości, cechuje się większą otwartością niż model nacjonalistyczny, nie 
koncentrując się na tożsamości narodowej.

Trzeci model ma charakter dyscyplinarny (czy może lepszym okre-
śleniem byłoby: metodologiczny), tj. skupia się na kształceniu myślenia 
historycznego wzorując się na akademickiej historiografii. Nauczanie ma 
za zadanie zapoznanie uczniów z podstawami historii rozumianej jako 
nauka. Nie ma tutaj mowy o wpajaniu spójnej opowieści o przeszłości, 
która miałaby pełnić funkcję tożsamościową czy na patrzeniu na przeszłość 
jako rezerwuar przykładów potwierdzających znaczenie ponadczasowych 
wartości. Zamiast tego nauczenie koncentruje się na tym jak tworzone są 
opowieści o przeszłości, wyjaśnianiu dlaczego te opowieści są różne, na 
zasadach krytyki źródłowej, metodach ustalania faktów itd. Słowem, nauka 
historii skupia się na tym, co profesjonalni historycy nazywają warszta-
tem czy rzemiosłem badawczym i na rozwijaniu krytycznego myślenia 
historycznego wolnego od prezentyzmu i anachronizmów (oczywiście 
w sposób dostosowany do poziomu i wieku uczniów). Jeżeli w tym kon-
tekście pojawia się nacjonalizm i naród, to nie jako uznawane za naturalne 

otwarcia i uważności na różnicę, proponują one uniwersalistyczny i etnocentryczny 
punkt widzenia, projektując zachodnie wartości, wierzenia i tradycje jako uniwersal-
ne” (Kuleta-Hulbaj 2015, s. 96–97). W polskiej edukacji historycznej nie znajdziemy 
alternatywy: „dla opowieści o »cywilizacyjnej misji« stanowiącej »brzemię białego 
człowieka«, niosącego światu pomoc, edukację i kulturę, misji podejmowanej w do-
brych intencjach, która w gruncie rzeczy reprodukuje i podtrzymuje neokolonialną 
przemoc i relacje władzy. Podręcznikowy przekaz nie pozwoli dostrzec historycznego 
i kulturowego usytuowania wiedzy wytwarzanej przez różne społeczności oraz uznać 
jej równego statusu” (Kuleta-Hulbaj 2015, s. 97). Zdaniem jej zwolenników i propaga-
torów krytyczna edukacja globalna stanowić ma próbę przezwyciężenia i podważenia 
dyskursów i wyobrażeń, na których zbudowana jest ideologia edukacji rozwojowej 
(Kuleta-Hulbaj, Gontarska 2015).
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osie historycznej narracji, niezmienne byty społeczne czy ponadczasowe 
imponderabilia lecz jako określone zjawisko historyczne (o spornej ge-
nezie, znaczeniu i konsekwencjach) domagające się wyjaśnienia, a nie 
przyjęcia za oczywistą rzeczywistość czy wartość, która wyznacza moralny 
status jednostki. W tym modelu naród nie jest niekwestionowaną osią 
historycznej opowieści, lecz jedynie jednym z wielu kategorii za pomocą 
którego historycy próbują opisywać przeszłość. Inaczej mówiąc, edukacja 
historyczna nie uczy nacjonalizmu (patriotyzmu), lecz naucza o nacjona-
lizmie (patriotyzmie), który traktowany jest po prostu jako jedną z wielu 
(nawet jeżeli dominująca) współczesnych ideologii, do której uczniowie 
sami muszą sobie wyrobić własnych stosunek.

Ostatni (czwarty) model sytuuje się pomiędzy tymi trzema modelami: 
z jednej strony ma na celu zaznajomię uczniów z podstawami nauki hi-
storycznej i rozwijanie świadomości i myślenia historycznego wśród nich. 
Z drugiej strony odwołuje się również do rozmaitych mitów związanych 
z zastanymi tożsamościami uczniów. Punkt wyjścia nauczania historii to 
zmitologizowana przeszłość, różne legitymizujące opowieści, które jednak 
stanowią podstawę do krytycznej analizy za pomocą narzędzi współczesnej 
historiografii. Nie rezygnuje się tutaj z kształtowania tożsamości uczniów, 
jednak umożliwia się im bardziej krytyczne rozumienie tych tożsamości. 
Nauczanie nie koncentruje się wyłącznie na przeszłości czy na umacnianiu 
tożsamości, lecz również na wzajemnych relacjach między przeszłością 
a teraźniejszością. Inaczej mówiąc, uczniowie rozwijają świadomość w jaki 
sposób opowieści o przeszłości funkcjonują w życiu społecznym, jakie 
spełniają zadania i do jakich celów bywają używane i nadużywane.

Nauczyciele: lekcje historii, lekcje nacjonalizmu

Badania sondażowe pokazały bardzo szeroki konsens wśród polskich na-
uczycieli historii odnośnie celów kształcenia: 70% odpowiedziało, że szkol-
na historia zdecydowanie powinna promować patriotyzm, 28% uznało, że 
raczej tak. Jednak badania ilościowe dają jedynie powierzchowny wgląd 
w to jak nauczyciele rozumieją pojęcie patriotyzmu, jak godzą nauczanie  
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historii z kształtowaniem patriotycznych postaw oraz jak pojmują sens 
nauczania historii. Na podstawie wyników badań jakościowych przyjrzymy 
się zatem jak nauczyciele rozumieli sens nauczania historii, w tym również 
jej funkcje tożsamościowe (patriotyczne).

Od razu warto zauważyć, że niemal wszyscy nauczyciele, którzy wzięli 
udział w badaniach podkreślali, że ich zdaniem nauczanie historii pełni 
przede wszystkim funkcje tożsamościowe (por. Jaskułowski, Majewski 
2018; Jaskułowski, Surmiak 2017). Niektórzy nauczyciele mieli trudności 
z odpowiedzią na pytanie czy szkolna historia powinna kształcić jakieś 
postawy czy wartości, ponieważ nie zastanawiali się nad tym. Jednak po 
chwili namysłu odpowiadali, że cel nauki historii to kształcenie postaw 
narodowych, propagowanie wartości narodowych, rozwijanie świadomości 
narodowych (chociaż używali różnych słów, to ich sens był podobny: na-
uka historia to nauka przywiązania do narodu) – przyjmowali to za rzecz 
naturalną i oczywistą. Nacjonalizm nie stanowił w ich oczach pewnego 
przygodnego sposobu patrzenia na świat, ile po prostu był rzeczywistością: 
taka już natura rzeczywistości społecznej, że składała się z narodów, które 
stanowią najwyższy przedmiot lojalności i warunek bycia w pełni czło-
wiekiem. Odwołując się do języka nauk społecznych można powiedzieć, 
że tego typu myślenie stanowi paradygmatyczny przykład nacjonalizmu 
banalnego (Billig 2008). 

Rzecz jasna żaden z nauczycieli, dotyczy to również tych, którzy expres-
sis verbis formułowali narodowe cele nauczania historii, nie mówił w tym 
kontekście o nacjonalizmie, lecz o patriotyzmie. Przyjmowali zgodnie z po-
tocznym rozumieniem tych pojęć, że nacjonalizm to paskudna i niebez-
pieczna ideologia w przeciwieństwie do łagodnego, poczciwego i zdrowego 
patriotyzmu – rzekomo niezbędnego i głównego spoiwa nie tyle społeczeń-
stwa, ile narodowej wspólnoty, a więc najwyższej pod względem moralnym 
formy życia społecznego (Jaskułowski 2003). Jeżeli używali pojęcia nacjo-
nalizmu, to projektowali go na inne narody (zwłaszcza Niemców, Ukra-
ińców lub Rosjan) lub skrajne organizacje, sami natomiast określali siebie 
mianem patriotów. Definiując sens nauczania historii, jak wspomnieliśmy, 
niemal wszyscy nauczycie, mówili o unaradawiającej funkcji historii, cho-
ciaż rozumieli ją różnie. I tak jak cel nauczania historii krótko odpowiadali  
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„patriotyzm”, inni rozwijali tę myśl wskazując na rozbudzenia świadomości 
narodowej uczniów, przypominanie uczniom o ich korzeniach, wzbudza- 
nie miłości do ojczyzny, kształcenie gotowości do poświęceń na rzecz na-
rodu, szacunek dla narodowej przeszłości czy przekazywanie bohaterskich 
wzorców. Na przykład jeden z nauczycieli mówił:

Uczymy o historii narodu polskiego, więc podkreślamy ten charakter 
narodowy, te elementy narodowe. No jest to ważne, historia jest między 
innymi po to, żeby o tym mówić, żeby podkreślać, żeby wskazywać 
właściwe wzorce, autorytety, bohaterów narodowych (16, gimnazjum, 
Wrocław).

Inny nauczyciel w podobnym duchu podkreślał znacznie patriotyzmu 
ubolewając, że podręczniki i szkoła kładą zbyt mały nacisk na kształcenie 
tego typu postaw:

No przede wszystkim kształtować postawy. No wychowanie patrio-
tyczne nie bardzo wychodzi do końca. Może ono jest ukryte za bardzo, 
na drugim planie, ale należałoby to afirmować i postawić na pierwszy 
plan i nie bać się tego słowa patriotyzm, pokazywać państwa, które są 
bardzo patriotyczne. Polacy wcale nie są takimi patriotami jak Niem-
cy, jak Włosi, Hiszpanie, co widać za granicą a nie w Polsce. Nam się 
tylko wydaje. Przywiązanie do flagi, do hymnu i do konstytucji jest 
większe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech. U nas ta młodzież 
ma pewne opory przed manifestowaniem tego patriotyzmu i można 
by to na kartach książki wzbogacić o taką edukację patriotyczną i w 
tym kierunku pójść. Tu brakuje tego (26, liceum, Wrocław).

Niektórzy nauczyciele postulowali osobne lekcje patriotyzmu połączo- 
ne z historią najnowszą Polski:

Była taka próba stworzenia wychowania patriotycznego. Giertych – to 
on kiedyś proponował, ale oprócz tego, że on rzucił hasło, prócz hasła, 
znaczy że takie hasło się pojawiło, ja uważam, że ono byłoby pozytyw-
ne, bo jeżeli byłaby godzina na przykład tego wychowania patriotyczne-
go w trzeciej klasie gimnazjum i można byłoby tam, oprócz takich no 
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powiedzmy różnych tematów dotyczących barw, symboli narodowych, 
realizować takie zagadnienia związane no z historią najnowszą, to 
byłoby dobrze (32, gimnazjum, Wrocław).

Nauczyciele, których można zaklasyfikować jako zwolenników nacjo-
nalistycznego modelu nauczania historii narzekali również, że zbyt mało 
miejsca w podręcznikach i w podstawie programowej zajmuje historia 
Polski. Dziwili się wadze przypisywanej historii powszechnej, a niektórzy 
widzieli w tym nawet zagrożenie dla tożsamości narodowej uczniów:

Wiedza na temat bardzo ważnych kwestii w historii Polski jest pobieżna 
i nie wiem, jak z tym zawalczyć, no robię swoje, ale te procesy, które 
przebiegają w świecie i to się przekłada na redakcje, na podręczniki, na 
tych tworzących podstawę programową, i to się przekłada na tematy 
w podręcznikach, to trochę mnie niepokoi, bo idzie to w stronę hi-
storii globalnej, gdzie my jesteśmy jakimś trybikiem, i to przeszkadza 
w realizacji tego trzeciego wątku – wychowawczego, tak. To do czego 
ja mam wychowywać? Do globalizacji? To co to za pokolenie będę 
wychowywał? O ile można mówić o wychowaniu do europejskości, 
ale dla mnie kultura europejska to jest filozofia grecka, prawo rzym-
skie i chrześcijaństwo, teraz to do góry nogami wywracamy, tak? Te 
fundamenty się trzymają jak pięść do nosa. Instytucje UE relatywizują 
to i to jest jak galareta (4, liceum, Żory).

Tego typu nauczycieli nazwaliśmy radykałami: nie tylko akceptowali 
nauczanie skoncentrowane na narodzie (jak konformiści – a więc ci na-
uczyciele, którzy zgadzali się z ujęciem historii w podręcznikach i pod-
stawie programowej uważając, że kładzie wystarczający nacisk na funkcje 
tożsamościowe historii), ale argumentowali, że narodowe akcenty powinny 
zostać jeszcze wzmocnione oraz, że obecna podstawa programowa i pod-
ręczniki są za mało narodowe – w ich podstawach widać echa prawicowo-
-nacjonalistycznej ideologii Prawa i Sprawiedliwości, według której polska 
szkoła nie wypełnia dobrze swojej „patriotycznej” roli.

Do wyjątków należeli nauczyciele, którzy nie przywiązywali wagi do 
nacjonalizującej funkcji historii lub się od niej zdecydowanie odcinali, 
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opowiadając się raczej za modelem nauczania nastawionym na rozwijanie 
warsztatu historycznego. Na przykład jeden z nauczycieli mówił:

Ta kategoria narodu jest brana tak z dobrodziejstwem inwentarza, to 
jest tak, jakby to rzeczywiście był jakiś byt realnie istniejący, a nie jakiś 
konstrukt, który się pojawia w pewnym określonym momencie […] 
cała tak naprawdę wielka debata historiograficzna o tym, co to właści-
wie jest naród, kiedy się pojawia, dlaczego […] z wielkimi przemianami 
społecznymi, ekonomicznymi się pojawia, ona właściwie nie istnieje 
w podręcznikach do nauczania historii […] sporo tych podręczników, 
do czego zachęca sama podstawa, no właśnie zakłada, że to jest coś 
realnego, że to jest coś, co rzeczywiście istnieje. I to jest w ogóle też 
taki problem szerszy związany z tym, co ta historia w ogóle w tych 
podręcznikach do historii przekazuje, bo historia byłaby fantastycz-
nym narzędziem do pokazywania, jak bardzo to, co mamy teraz, jest 
przypadkowe, chwilowe i zmienne, a ona tak naprawdę jest używana 
do pokazania czegoś dokładnie przeciwnego, to znaczy ona jest tak 
naprawdę używana, ta szkolna historia, do takiego naturalizowania 
tego, co jest teraz, pokazuje się bardzo często to, co jest konstruowane, 
i to widać w tej w podstawie programowej moim zdaniem, żeby wy-
jaśnić, że tak się stało, bo się stało, bo właściwie się musiało tak stać, 
znaczy, to jest tak naprawdę, nie wiem, no zaryzykowałabym nawet 
stwierdzenie, że duch źle przeczytanego Hegla się nad tym unosi, tak, 
to wszystko miało jakiś cel, i my jesteśmy tym celem, tak, i w tym sensie 
jakby ten naród, no on po prostu jest, możemy się zastanawiać, jak on 
się wytworzył, tak, ale on jest pewną rzeczywistością, w której żyjemy, 
mówią nam, mówi nam podstawa programowa (8, Warszawa, liceum).

Jednak jak wspomnieliśmy tacy nauczyciele należeli do wyjątków, co 
znajduje potwierdzenie również w przytoczonych wcześniej wynikach 
badań ilościowych. Nie znaczy to, że wszyscy nauczyciele mówili w ten 
sam sposób o nacjonalizmie jako celu nauczania historii i że wszystkich, 
z wyjątkami, da się przypisać do nacjonalistycznego modelu nauczania 
historii. Trzeba wymienić tutaj dwa przypadki.

Po pierwsze, stosunek nauczycieli z regionów przygranicznych, za-
mieszkałych przez mniejszości narodowe lub etniczne, do nauczania 
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historii przypominał model nazwany przez nas pośrednim. Inaczej mó-
wiąc, nauczyciele nie mieli wątpliwości, że celem nauczania jest promo-
wanie patriotyzmu (różnie definiowanego), wykorzystywali historię do 
prezentystycznych celów budowania tożsamości, jednocześnie jednak 
krytykowali dominujące interpretacje przeszłości. W swoim nauczaniu 
uwzględniali również lokalne tożsamości i odwoływali się do lokalnej 
pamięci zbiorowej podważając „warszawsko-centryczne” wizje przeszłości 
Polski. Wykorzystywali szerszy zakres źródeł, kładli większy nacisk na ich 
analizę i pokazywanie różnych punktów widzenia: łączyli dyscyplinarne 
(metodologiczne) podejście do nauczania historii z podejściem skoncen-
trowanym na promowaniu tożsamości narodowej. Dobrym przykładem, 
chociaż niejedynym, są tutaj niektórzy górnośląscy nauczyciele (których 
nazwaliśmy Silesian discontents, zob. szerzej na ten temat Jaskułowski, 
Majewski 2017), którzy odwoływali się do lokalnych ustnych relacji (np. 
namawiali uczniów, aby rozmawiali o przeszłości ze swoimi dziadkami 
lub babciami), które odbiegały od oficjalnej podręcznikowej wizji historii 
Polski. Przytoczmy wypowiedź jednego z nich:

Powiem panu, to zależy od nauczyciela [śmiech] może to jest i złe, ale 
ja np. jak robię sobie temat o II wojnie światowej. To mówię, dziadko-
wie jeszcze żyją. Moja teściowa, jak się zaczęła wojna to była nastolat-
ką, miała 15 lat, i pamiętała coś o czym się nie mówi na historii. Wie 
pan co, jak Niemcy wkraczali to oni ich tu kwiatami witali. Więc to 
są takie rzeczy.. no ja to dzieciom wspominam. Nie wiem czy robię 
dobrze czy źle, ale historyk powinien mówić jak było, oni w książce 
o tym nie przeczytają, a to jest taka rzecz, że po prostu jakby te 2 
strony medalu, nie? Tu, na Śląsku, można powiedzieć, że oni na nich 
czekali. No na pewno różne dzieje się na to składały, że nam lepiej 
było pod Niemcem. Nie można tylko wynosić Polski na piedestał, 
tylko mówić jak było, na tym mi się wydaje polega nauka historii (5, 
szkoła podstawowa, Żory-Rowień).

Po drugie, część nauczycieli zbliżała się od modelu globalnej edukacji. 
Co prawda nie rezygnowali z promowania tożsamości narodowej, jednak 
uwzględniali również ponadnarodowe tożsamości. Rzadko jednak mówili 
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o globalnym kontekście, podkreślali raczej wymiar europejski. Na przykład 
jeden z nauczycieli mówił:

Trzecia rzecz – narodowa – ja mam z tym troszeczkę problem. Ja oczy-
wiście uważam, że powinno się budować tożsamość i wspólnotę naro-
dową, ale nie zapominając właśnie o tej regionalnej, o innych, często 
zapomnianych i nie zapominając o Europie, europejskości, zwłaszcza 
kiedy ta Europa czy w świetle Ukrainy, czy w świetle Grecji, ambicji 
brytyjskich, jest trochę zagrożona. Jak najbardziej – budujmy naszą 
dumę narodową. My na przykład robimy takie gry miejskie na 11 li- 
stopada, ale też pamiętajmy jakie tam położyć punkty ciężkości, może 
nie róbmy gry miejskiej tylko powstańczej, a jeśli już ją robimy, to pa-
miętajmy dla kogo powstanie było największą tragedią w dziejach tego 
narodu. Nie budujmy tylko takiej białej historii narodu. Reasumując: 
religijnej – uważam, że historyk tutaj powinien raczej przeciwwagą 
dla takiej jednostronnej, zbyt płaskiej, często prostackiej tożsamości 
religijnej naszego narodu. Regionalnej – jak najbardziej, tutaj można 
świetnie się dogadać z plastykiem, z polonistą – to jest też wielka rzecz 
w edukacji, że się można dogadać z kolegami i koleżankami. Narodowej 
– jak najbardziej, ale z poczuciem wielkiej ostrożności, wielkiej odpo-
wiedzialności. Już parę razy przerabialiśmy w poprzednim, szczęśliwie 
minionym stuleciu, jak nauczyciele trochę przesadnie tę narodową 
tożsamość podbili.

Chociaż nauczyciele zaliczani przez nas do tej kategorii nie rezygno-
wali z promowania tożsamości narodowej, uważali, że trzeba ją widzieć 
w szerszym kontekście wspólnej europejskiej historii, a także europejskiej 
tożsamości.

Nacjonalizm, ale jaki?

Klasyczne już podział na nacjonalizm etniczny i obywatelski zakłada, że 
nacjonalizmy różnią się rozumieniem narodu i przynależności narodowej. 
Nacjonalizm etniczny definiuje naród jako wspólnotę kulturową lub po-
chodzenia, natomiast obywatelski podkreśla znaczenie więzi politycznych.  
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Dychotomia wielokrotnie z różnych bardzo względów bywała krytykowana 
(zob. dyskusję np. Brubaker 2006; Jaskułowski 2009; 2010). Na przykład 
błędnie zakłada, że odwoływanie się do wspólnej kultury wyklucza otwar-
tość narodu i że nacjonalizm obywatelski ma czysto polityczny charakter. 
Jednak odwoływanie się do kultury (na przykład do języka) jako czynni- 
ka konstytutywnego dla narodu, nie wyklucza otwartości przynależności 
narodowej – w końcu „obcy” może się nauczyć nowego narodowego ję- 
zyka i zostać w pełni akceptowanym członkiem narodu. I do wspólnej  
kultury (chociażby do języka) nacjonalizmy obywatelskie na ogół się od-
wołują. Nacjonalizm etniczny różni się od obywatelskiego nie tyle tym, 
że odwołuje się do wspólnej kultury, ile tym jak tą kulturę definiuje. Na-
cjonalizm etniczny kulturę narodową (a więc decydującą o tożsamości 
narodu i stanowiącą kryterium włączania/wykluczenia z narodu) wyobraża 
jako, mówiąc metaforycznie, kulturę gęstą obejmującą niemal wszystkie 
sfery życia społecznego, co powoduje, że dla „obcych” staje się barierą nie 
do przekroczenia. Nacjonalizmy obywatelskie również przywołują wy-
obrażenie wspólnej kultury, jednak pojmują ją – by znów się odwołać do 
metaforycznego języka – w sposób rzadki i bardziej pragmatyczny: pewne 
elementy wspólnej kultury są niezbędne, aby mogła istnieć sfera publiczna 
(Kymlicka 2001). Jednak mimo krytyki, której nie będziemy omawiać 
szczegółowo, dychotomia nacjonalizm etniczny/obywatelski karze zwró-
cić uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie na fakt, iż są nacjonalizmy 
bardziej i mniej zamknięte, mniej i bardziej otwarte. Z jednej strony mamy 
nacjonalizmy, które definiują naród jako zamkniętą grupę, a przynależność 
narodową jako niezależną od woli jednostki. Z drugiej natomiast strony 
naród definiowany jest jako grupa otwarta, a przynależność narodowa 
ujmowana jest jako stanowiąca przedmiot wyboru (Greenfeld 1992). 

Takie zróżnicowanie rozumienia narodu można dostrzec w wypowie-
dziach nauczycieli. Co interesujące, w badaniach ilościowych 70% nau- 
czycieli uznało, że więzi krwi mają ważne znaczenie dla przynależności 
narodowej, a 18% że średnio ważne, co sugeruje dominacje skrajnie za-
mkniętej koncepcji narodu (dane ilościowe mogą sugerować, że co prawda 
był to warunek konieczny, ale nie wystarczający przynależności narodo-
wej, ponieważ respondenci wskazywali również na inne czynniki). Jednak 
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w wywiadach nie pojawiało się expressis verbis kryterium krwi, co nie 
znaczy, że nie było nauczycieli, których wypowiedzi nie wpisywałyby się 
w zamkniętą koncepcję narodu. Nauczyciele implicite odwoływali się raczej 
do specyficznego rozumienia kultury wywodzącego się jeszcze od J.G. 
Herdera, czego przejawem były na przykład organiczne metafory:

zawsze zaczynam lekcję, że nie każdy się musi interesować historią, 
ale każdy musi mieć świadomość, że drzewo, które nie dba o swoje 
korzenie jest skazane na obumarcie. Tak samo, jeżeli oni w tym mo-
mencie nie mają tej świadomości tych swoich korzeni, skąd pewne 
rzeczy się wydarzyły na świecie…no bez korzeni nie ma przyszłości. 
To tak dyplomatycznie (46, Wrocław, gimnazjum).

Biorąc pod uwagę naturalistyczny język można przypuszczać, że na-
uczyciele nie odróżniali wyraźnie reprodukcji biologicznej od kulturowej, 
co wydaje się dość rozpowszechnioną cechą potocznego myślenia o na-
rodzie (chociaż nie tylko: zauważmy, że dość często również w nauce, np. 
historiografii, zdarza się utożsamianie klasyfikacji języków z klasyfikacjami 
„ludów” czy „grup etnicznych” – Chapman 1992; Kamusella 2015). 

Na przeciwnym biegunie mamy nauczycieli, którzy odwoływali się do 
koncepcji narodu zbliżonej bardziej do nacjonalizmu obywatelskiego. Pod-
kreślali przede wszystkim znaczenie politycznych więzi. Na przykład jeden 
z nauczycieli wyjaśniając jakie kształci postawy w czasie lekcji odwoływał 
się implicite do przedwojennego pojęcia państwowca i państwowości, które 
kształtowało się w opozycji do endeckiej koncepcji państwa:

Wszystkie postawy obywatelskie w sumie to co się wiąże z demokracją 
z postawą obywatelską, dlatego że oni są bardzo negatywne nastawieni 
do demokracji, znaczy nie mówię że wszyscy, ale spora grupa jest taka, 
która wykazuje takie postawy antydemokratyczne, to jest coś co się 
przed wojną nazywało państwowością czyli kształtowanie postawy 
państwowca, nie chodzi mi o takie dokładne kształtowanie postawy 
państwowca, które było przed wojną ale […] Ale chodzi mi o to żeby 
jakieś generalne, fundamentalne zasady im zaszczepić, że to państwo 
jest nasze, że trzeba je szanować, że trzeba przestrzegać pewnych praw, 
zasad, że to nie jest państwo, które im daje tylko, ma dać – właściwie 
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może tak, nie to że daje tylko ma dać, ale to ma być takie państwo które 
jest ich państwem, które należy szanować i pewne zasady demokra-
tyczne egzekwować (7, liceum, Brzeg).

Nauczyciele mający takie poglądy, jeżeli już odwoływali się do koncepcji 
wspólnej kultury polskiej, to podkreślali jej zróżnicowanie, otwartość i nie 
pojmowali jej w organicznych kategoriach.

Nauczycieli różnił również stosunek do tego jakie powinności ucznio-
wie mają wobec narodu polskiego. Inaczej mówiąc, uważali że należy 
kształcić wśród uczniów przekonanie, że mają obowiązki wobec narodu, 
jednak różnie rozumieli te obowiązki. I tak jedni nauczyciele podkreślali 
przede wszystkim, że naród to najwyższa wartość domagająca się naj-
wyższych poświęceń. Uważali, że należy wpajać uczniom, że warunkiem 
dobrego moralnie życia jest gotowość do ponoszenia ofiar na rzecz narodu, 
w tym również gotowość do poświęcenia swojego życia (a także implicite 
do zabijania innych ludzi, jeżeli tylko da się to uzasadnić względami na-
rodowymi). Istoty patriotyzmu upatrywali właśnie w zdecydowanej chęci 
obrony ojczyzny przez zagrożeniami zewnętrznymi. Przytoczmy skrajny 
przykład pochwały tak rozumianego nacjonalizmu:

Nie wiem, czy pan oglądał, niedawno ukazał się, taki film na temat 
polskich kamikadze w trzydziestym dziewiątym roku. No okazało się 
właśnie, że tam to już było wcześniej w publicystyce historycznej poru-
szane ale tego nie ma a to jest bardzo ciekawy wątek, że okazało się że 
cztery tysiące młodzieży zgłosiło się na żywe torpedy w trzydziestym 
dziewiątym roku i to od jedenastu lat, że po prostu były takie kon-
cepcje, wtedy jakieś techniczne jakieś, że można zadać ciężkie straty 
poprzez samobójczy atak w torpedzie, no były właśnie takie koncepcje 
jednoosobowych torped, bo nie było zdalnego naprowadzania, a więc 
żeby uderzyć właśnie w okręt to trzeba było, to musiał kierować do 
ostatka, to tak jak japońscy kamikadze ale to dopiero kamikadze byli 
pod koniec wojny a w trzydziestym dziewiątym roku, wiosną, latem, 
zgłaszali się tam, zgłosiło się w sumie cztery tysiące polskiej młodzieży 
do takich właśnie żywych torped. I co ciekawe! Listy są, listy są tych, 
które przesyłano do sztabu generalnego właśnie są takim ciekawy, 
ciekawym z punktu widzenia czytelnika współczesnego, taką ciekawą 
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ilustracją patriotyzmu tamtego pokolenia. No i właśnie tego rodzaju 
przykłady powinny być w podręczniku historii dla młodzieży, a czegoś 
takiego nie ma (3, liceum, Brzeg).

Takie stanowisko charakteryzowało zwłaszcza wspomnianych wcześ- 
niej radykałów, a także wpływało na ich sposób uczenia historii: aby poka-
zać przykłady bohaterstwa koncentrowali się głównie na historii militarnej 
i politycznej, która ich zdaniem stanowiła istotę dziejów3. 

3 Podręcznikiem, który zdaje się być najbardziej tożsamy z tym sposobem opowiada-
nia o przeszłości jest podręcznik autorstwa M. Markowicz, O. Pytlińskiej, A. Wyrody, 
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Narracja tego podręcznika, 
po raz pierwszy wydanego w 2013 roku, skonstruowana jest wokół „archetypowych” 
dla jego twórców przykładów bohaterstwa, poświecenia dla ojczyzny i narodowego 
męczeństwa, które zaczerpnięte zostały przede wszystkim z historii antycznej Grecji 
i wynajdywania ich rzekomych „odpowiedników” w historii narodu polskiego. Sym-
boliczny jest tu zwłaszcza przykład porównania bitwy pod Termopilami z bitwą pod 
Wizną z 1939 roku, która w rzeczywistości nie zakończyła się walką polskich żołnie-
rzy do „ostatniej kropli krwi”, lecz całkiem rozsądnym porzuceniem pozycji, które 
były już nie do obrony (Wesołowski 2009): „Drugie słynne starcie Greków z Persami 
rozegrało się w 480 r. p.n.e. Wojska Kserksesa, nowego władcy Persji dążącego do 
opanowania całej Hellady, dotarły do środkowej Grecji. Olbrzymie siły perskie (naj-
prawdopodobniej liczyły ponad 100 tys. żołnierzy) wywołały powszechne zaniepoko-
jenie w greckich państwach. W efekcie Grecy utworzyli sojusz, w którym dowództwo 
przekazano Sparcie. Sprzymierzeni postanowili zagrodzić drogę Persom w skalistym 
wąwozie pod Termopilami. Na czele sprzymierzonych wojsk Hellenów stanął spartań-
ski król Leonidas, który pod swoim dowództwem zgromadził ok. 6–7 tys. żołnierzy. 
Były to niewielkie siły w porównaniu z armią Kserksesa, ale dogodny teren i męstwo 
Greków miały częściowo niwelować różnice. Przez dwa dni Leonidas ze swymi woj-
skami dzielnie powstrzymywał przeciwnika. Jednak trzeciego dnia część sił Kserksesa 
przeszła przez góry, ścieżką wskazaną przez greckiego zdrajcę, by otoczyć Hellenów. 
Król Sparty odesłał wówczas większość swoich wojsk do Aten. Sam zaś na czele 300 
Spartan i kilkuset Tespijczyków postanowił bronić wąwozu, aby do ostatniej chwili 
opóźniać marsz Persów i pozwolić na wycofanie się greckiej flocie. Grekom udało się 
jeszcze przez kilka godzin powstrzymać Persów, ale zapłacili za to najwyższą cenę. 
Większość z nich poległa. Poświęcenie Leonidasa i jego żołnierzy, mimo że w bitwie 
termopilskiej ponieśli klęskę, przyczyniło się do ostatecznego zwycięstwa Greków 
i wyparcia sił perskich z obszaru Hellady. […] Z 300 Spartan bitwę pod Termopilami 
przeżyło tylko dwóch, którzy ze względu na stan zdrowia nie wzięli udziału w walce 
i powrócili do ojczyzny. Uznano ich tam za okrytych hańbą, gdyż opuścili współto-
warzyszy, którzy z honorem zginęli w walce. Jeden z ocalałych powiesił się, drugi zaś
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Druga grupa nauczycieli natomiast explicite krytykowała taki wzór 
patriotyzmu. Ich zdaniem taki „romantyczny patriotyzm” – jak go nazywali 
– i nie odpowiada warunkom współczesnego świata i przeciwstawiali mu 
nowoczesne, ich zdaniem, podejście do koncepcji narodu. Ten „nowocze-
sny patriotyzm” definiowali przede wszystkim w kategoriach obywatelskiej, 
społecznej i zawodowej aktywności. Słowem, zajęcia historii miały rozwijać 
wśród uczniów chęć do angażowania się w życie polityczne i publiczne 

starał się odzyskać dobre imię i zginął w bitwie pod Platejami (479 r. p.n.e.), gdzie 
wykazał się wielką odwagą w walce z Persami. […] Starcia Greków z Persami obro-
sły legendą ukazującą wzorzec żołnierza, który na polu walki wykazywał się odwagą, 
determinacją oraz gotowością do poświęcenia życia dla ojczyzny. Legenda ta trwała 
przez kolejne stulecia nie tylko w świecie greckim, lecz także wśród innych narodów, 
które chętnie odwoływały się do wydarzeń spod Maratonu i Termopil, by podkreślić 
wagę dramatycznych wypadków we własnej historii. Różne wydarzenia z dziejów 
Polski można także porównać do walk toczonych przez starożytnych Greków. Nie-
stety nasza historia obfitowała w tak wiele tragicznych, ale i heroicznych zdarzeń, że 
więcej porównań znajdziemy z bitwą pod Termopilami niż ze starciem pod Marato-
nem. Najczęściej mianem polskich Termopil określana jest bitwa pod Wizną (ok. 20 
km na wschód od Łomży), do której doszło w czasie wojny obronnej Polski w 1939 
r. Odcinek obrony Wizna, składający się z systemu kilku umocnionych schronów 
bojowych, należał do rejonu, w którym oddziały polskie miały się przeciwstawić spo-
dziewanemu niemieckiemu atakowi od strony Prus Wschodnich. Tamtejsza załoga, 
pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa, miała liczyć 720 żołnierzy i ofice-
rów, uzbrojonych w kilka lekkich dział, ciężkie karabiny maszynowe i broń ręczną. 
Prawdopodobnie jednak we wrześniu 1939 r. stan osobowy jednostki nie był pełny, 
a uzbrojenie oraz duży obszar działania nie dawały Polakom większych szans w walce 
z o wiele liczniejszym i znacznie lepiej wyposażonym przeciwnikiem. Niemieckie siły 
wielokrotnie pod względem liczebności przewyższały obrońców Wizny. Dowodzący 
niemieckim XIX Korpusem Pancernym generał Heinz Guderian miał do dyspozycji 
ok. 40 tys. żołnierzy i 350 czołgów, wspieranych przez silną artylerię oraz lotnictwo. 
Widząc przewagę wroga i chcąc wzmocnić ducha obrońców, kapitan Raginis i jego 
zastępca porucznik Stanisław Brykalski złożyli przysięgę, że żywi nie opuszczą po-
wierzonych im pozycji. Pierwsze walki zaczęły się 7 września. Polskim żołnierzom 
udało się odeprzeć niemieckie ataki. Także następny dzień nie przyniósł Niemcom 
sukcesów. Dopiero w nocy rozpoczęli wielogodzinny ostrzał artyleryjski wspierany 
przez lotnictwo, a 9 września rzucili do walki jednostki pancerne. Nieprzyjacielowi 
nie tylko z trudem przychodziło przełamywanie polskiej obrony, lecz także ponosił 
duże straty własne. W końcu polskie pozycje zostały zajęte przez Wehrmacht. Niem-
cy zaproponowali kapitulację polskim żołnierzom walczącym w ostatnim schro- 
nie. Pozostali przy życiu nieliczni, wycieńczeni polscy obrońcy placówki na polecenie
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kraju, potrzebę dbania o swoje najbliższe otocznie, zawodowy rozwój, 
działalność społeczną i charytatywną itd. Na przykład jeden z nauczycieli 
z Górnego Śląska krytykował dominujący jego zdaniem wzór patriotyzmu, 
przeciwstawiając mu codzienną ciężką pracę:

chociaż ja tu widzę tą swoją rolę przede wszystkim w innym sposobie 
budowania patriotyzmu. Nie według tak w zasadzie w dominującym 
nurcie „siekiera, łopata, karabin” i walczmy nie? My musimy tu żyć 
prawda? Przede wszystkim chodzi o etos pracy. Na Śląsku mi to jest 
bardzo bliskie. Mój łojciec był górnik przez 40 lot ino w 1 robocie nie? 
Był to jakiś… jak przychodzi górnik to wszyscy… służba prawda, no ale 
to jest dla mje, ten etos pracy górniczy sprowadza się do tego, że ja nie 
wyobrażam sobie żeby się na lekcja spóźnić nie? Żech je piyrszy na lek-
cji wychodza ostatni z lekcji nie? I właśnie taką postawę u nich trzeba 
budować żeby praca jako wyraz patriotyzmu, aktywność środowiskowa 
nie? Bo to bardzo może prosto do nich mówię, bo stwierdzam że trzeba 
mówić nie tylko językiem Mickiewicza ale i dla nich zrozumiałym, 
że „nikomu w te galoty nie byda patrzoł”. Czy ktoś się tu urodził, czy 
nie, czy rodzice nie pochodzili… to nie jest ważne. My tu mieszkamy, 
my tu razem żyjemy, mamy sukcesy, mamy porażki, umieramy tu, to 
musimy się utożsamiać z terenem, bo chodzi o to żeby nam się lepiej 
żyło prawda? W tym sensie nie? (12, liceum, Tarnowskie Góry)

Różnice w postrzeganiu obowiązków wobec narodu przekładały się 
również na sposób uczenia o historii Polski. Z jednej strony część nauczy-
cieli podkreślała, że należy uczyć przede wszystkich o chwalebnych wyda-
rzeniach tak, aby budzić w uczniach dumę z osiągnięć narodu polskiego. 

dowódcy złożyli broń i trafili do niemieckiej niewoli. Kapitan Raginis natomiast 
pozostał na miejscu dowodzenia i popełnił samobójstwo. Waleczność i upór pol-
skich żołnierzy, z jakim bronili powierzonych im pozycji przed o wiele liczniejszym 
wrogiem, oraz śmierć ich dowódcy, który nie chciał złamać złożonej przysięgi, spo-
wodowały porównanie zmagań pod Wizną z bitwą pod Termopilami” (Markowicz, 
Pytlińska, Wyroda 2013, s. 17–18). Warto dodać, jak wynika z przeprowadzonych 
przez nasz zespół badań ilościowych, że podręcznik ten znalazł się na piątym miej-
scu (6,5% wskazań) wśród najczęściej wybieranych przez nauczycieli podręczników 
do nauczania historii w liceum.
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Nie ma takiego jakiegoś patosu z tym związanego, że my Polacy wygra-
liśmy, prawda. Można by to było, nawet w tych tekstach przelać z jakimś 
większym entuzjazmem, żeby ten entuzjazm udzielał się uczniowi i to 
jak gdyby tutaj moja rola jest w tym. I ja to podkreślam . Natomiast 
myślę, że wielu nauczycieli nie, odnosi się do tego tak bardzo biernie, 
że tak powiem, tak jak mu wskazuje podręcznik. Ja zawsze staram się 
pokazać, żebyśmy też nie mieli takiego poczucia, nie wiem, dzieci nie 
rosły w takim poczuciu, że jesteśmy gorszym narodem, słabszym. Bo 
wręcz historia pokazuje wiele takich wspaniałych momentów, z któ- 
rych powinniśmy być dumni (35, szkoła podstawowa, Wrocław).

Takie podejście wiązało się ze wspomnianą wcześniej koncentracją 
na historii militarnej i politycznej. Inni nauczyciele podkreślali z kolei 
konieczność mówienia zarówno, by tak powiedzieć, o dobrych i złych 
stronach narodowej historii. Mieli na celu rozwijanie umiejętności dyskusji, 
a przede wszystkim krytycyzmu uczniów. Jak wyjaśniał jeden z nauczycieli:

No, nie staram się pokazać na pewno takiego wyidealizowanego obrazu 
Polski. Jestem zdania, że jeśli coś było nie tak, to należy to nazwać po 
imieniu, albo przynajmniej poddać coś dyskusji. Taki nowoczesny 
patriotyzm nie polega na tym, żeby idealizować i niemal na siłę szukać 
dowodów na to, że jesteśmy narodem wybranym, ale żeby uczciwie 
rozmawiać o historii, też takich sprawach trudnych: udział Polaków 
w holokauście, to nie jest dla mnie jakiś problem mówić o tym, czy 
poddać ten temat dyskusji (25, liceum, Wrocław). 

Jednak ten krytycyzm miał swoje granice, które wyznaczała narodowa 
i patriotyczna wizja historii: przeszłe wydarzenie zawsze były rozpatrywane 
z punktu widzenia założenia o niepodważalnej wartości niepodległości.

Między nacjonalizmem a nauką

Nauczyciele generalnie uważali, że historia powinna wśród uczniów rozwi-
jać, jak to ujmowali, patriotyzm. Równocześnie jednak wielu z nich twier-
dziło, że historia to nauka obiektywna: że rolą historii jest pokazywanie 
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jak to naprawdę było, a podręczniki i nauczyciel powinien tej zasady 
przestrzegać (na marginesie zauważmy, że badania ilościowe pokazały, 
że 98% nauczycieli zgadza się ze stwierdzeniem, że historyk w badaniu, 
a później w prezentowaniu przeszłości winien być obiektywny). W wielu 
wypowiedziach w różnych proporcjach mieszały się oba wątki: historia jako 
nauka obiektywna i historia jako instrument propagowania patriotyzmu:

To jest trudne pytanie, bo nauczyciel ma przekazać prawdę historycz-
ną. Musi zmagać się z poczuciem przynależności, nauczyciel, jeśli ma 
autorytet zbudowany na wiedzy, to ten element patriotyczny jest ważny, 
wskazuję na to. Ale nie mogę zapominać o tym, że muszę sprowadzać 
uczniów z piedestału glorii i chwały i skończyć z tym mitem „jestem 
milionem i za miliony muszę umrzeć”. Muszę pokazać błędy narodu, 
błędy przywódców, muszę odmitologizować, odbrązowić pewne po-
stacie. Przykładem jest PRL gdzie muszę się zmierzyć z rzeczywistością 
po II wojnie gdzie wszyscy mówią „był sukces, skończyliśmy wojnę, 
odbudowujemy kraj”, a okazuje się że walczymy dalej i mamy żołnie-
rzy wyklętych. I muszę to odwrócić tak, że to nie bandyci ale patrioci  
(4, liceum, Żory).

Takich fragmentów można by przytoczyć znacznie więcej. Co intere-
sujące, nauczyciele nie widzieli często sprzeczności między tymi dwoma 
zadaniami historii. Jak wyjaśnić tę sprzeczność? Naszym zdaniem, choć 
jest to raczej hipoteza sformułowana na podstawie fragmentarycznych 
obserwacji, wynika to ze specyficznego pojmowania historiografii w Polsce 
(zob. Jaskułowski 2009, Jaskułowski, Majewski, Surmiak 2018). Oczywiście 
nie jest to jedyny model uprawiania nauki historycznej, jednak wydaje 
się dosyć wpływowy. Ten wywodzący się jeszcze z dziewiętnastowiecznej 
niemieckiej szkoły historycznej model historii erudycyjno-genetycznej 
opiera się na przekonaniu, że historyk rejestruje jedynie fakty, które rze-
komo istnieją niezależnie od kontekstu teoretycznego i metodologicznego. 
Zakłada, że wiedza historyczna ma charakter kumulatywny i historycy 
mają zadanie uzupełniania „luk” w naszym zasobie informacji na temat 
przeszłości, gromadzenie coraz większej ilości faktów na coraz węższe te-
maty z nadzieją, że w końcu uzyskamy pełny obraz przeszłej rzeczywistości. 
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Głównym zadaniem historiografii jest (jak to ujął Leopold von Ranke 
– pokazanie wie es eigentlich gewesen – czysty opis opierający się na zało-
żeniu, że fakty „mówią same za siebie”. Całą energię historyk poświęca na 
poszukiwania nieodkrytych jeszcze dokumentów, które zagwarantowa-
łyby mu autorytet w wąskiej przedmiotowej działce. Metoda historyczna 
sprowadza się natomiast do rozeznania w archiwaliach i wydobywania ze 
źródeł informacji o faktach – znacznie mniejszą uwagę przywiązuje się 
do interpretacji faktów i łączenia ich w spójne narracyjne całości. W tym 
ostatnim historyk zdaje się po prostu na zdrowy rozsądek i/lub ideologię 
– najczęściej narodową. Co gorsza, zbyt wielu historyków sądzi, że jest to 
jedyny poprawny wzorzec „dobrej historycznej roboty” i bronią się rękoma 
i nogami przed „teoretyzowaniem” uznając je za mało interesujące dla 
„historyka-praktyka” czy wręcz za sprzeczne ze standardami naukowości 
obowiązującymi w historiografii.

W nauce historycznej swego rodzaju horror theoriae hamuje sięganie 
nie tylko do metod, lecz także ustaleń czy języka innych nauk humanistycz-
nych i społecznych. Mamy wrażenie, że ta niechęć jest szczególnie wyraźna 
wśród badaczy zajmujących się czasami najnowszymi, których jakby przy-
tłaczał nadmiar źródeł i zagłębiają się w coraz drobniejsze detale, prze-
siąkają językiem badanych dokumentów, obsesyjnie próbują zrealizować 
beznadziejny cel opisania dosłownie wszystkiego, każdego najmniejszego 
szczegółu, udzielenia definitywnej i ostatecznej odpowiedzi na pytanie, 
jak to tak naprawdę było. Przyczynki rozrastają się więc do kilkusetstro-
nicowych tomów zapchanych suchymi jak kurz faktami. Dominuje w nich 
prosty chronologiczny i drobiazgowy opis, gubi się gdzieś szerszy kontekst 
analizowanych wydarzeń, zaniedbywana jest problematyka wyjaśniania czy 
rozumienia ludzkiego działania. Ten model obiektywnej, skoncentrowanej 
na faktach historiografii uwikłany jest w wyraźną sprzeczność: za pozor-
nie bezstronną i neutralną narracją skrywa się widoczna w większym lub 
mniejszym stopniu ideologiczna wizja świata mająca swe źródła w ideologii 
szeroko rozumianego nacjonalizmu. 

Pisząc o ideologii nie mamy na myśli jakiejś formy „fałszywej świadomo-
ści”, poznawczej deformacji, której można przeciwstawić wiedzę historycz-
ną wolną od fałszu. Chodzi raczej o to, że główna osnowa narracji – a więc  
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kategoria narodu (pod różnymi postaciami) – traktowana jest jako coś 
oczywistego, quasi-naturalnego, rzadko jest tematyzowana, stanowi raczej 
explanans niż explenandum. Bezwiednie zakłada się, że naród istniał w za-
rodkowej postaci już w bardzo odległych czasach i niejako naturalną rolą 
historyka jest pokazanie narodowej drogi do pełnej dojrzałości. Szczególnie 
wyraźnie widać tę „narodową optykę” w syntezach historycznych oraz 
w szkolnych podręcznikach (co również zauważali krytyczni nauczyciele 
biorący udział w badaniu): narracja historyczna rozpoczyna się od zasy-
gnalizowania istnienia in statu nascendi narodu, który stopniowo uzyskuje 
pełną formę, tj. staje się państwem narodowym przechodząc kolejne okresy 
zwycięskich zmagań z zewnętrzną agresją i doświadczając różnych kry-
zysów, kiedy jego tożsamość jest zagrożona, a on sam poddany uciskowi. 
Historiografia oprócz funkcji poznawczych pełni również pod pozorem 
dostarczania obiektywnej wiedzy funkcje tożsamościowe: dostarcza naro-
dowej wspólnocie odpowiedzi na pytanie skąd się ona wywodzi, umacnia 
przekonanie, że naród jest grupą społeczna, która trwa w niezmiennej 
w istocie postaci mimo upływu czasu. Ta funkcja historii uchodzi w dużej 
mierze za zrozumiałą samą przez się i próby jej problematyzowania trakto-
wane są podejrzliwie, co również nie sprzyja korzystaniu z metod i ustaleń 
innych nauk humanistycznych i społecznych, które nierzadko wobec ka-
tegorii narodu są bardziej sceptyczne (głosząc na przykład nowoczesność 
narodu, nieokreśloność jego granic, podkreślając sytuacyjność identyfikacji 
narodowej czy opresyjny i wykluczający charakter silnych narodowych 
tożsamości) lub postulują pisanie historii z punktu widzenia grup, które 
w tradycyjnej historiografii były głosu pozbawiane (np. mniejszości etnicz-
nych) (Jaskułowski 2009; Jaskułowski, Majewski, Surmiak 2018).

Uczniowie: cele edukacji historycznej  
i recepcja wiedzy historycznej

Problem treści kształtujących wyobraźnie historyczną uczniów jest złożony 
i wielowymiarowy, choćby ze względu na mnogość aktorów je kształtują-
cych. Największy wpływ na kształt formalnej edukacji historycznej mają 

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   55 2019-12-06   12:29:11



56     Naród w szkole

z pewnością władze i instytucje państwowe, które – poprzez konstruowanie 
programów nauczania i kształcenie nauczycieli – kreują zarówno treści 
zawarte w podręcznikach, jak i praktykę nauczycieli oraz ich światopo-
gląd. Jednocześnie próbując ustalić źródła wiedzy i wyobrażeń uczniów, 
nie można pominąć treści przekazywanych w sposób nieformalny, a więc 
w ramach najbliższego otoczenia (w tym zwłaszcza rodziny i grupy rówie-
śniczej) oraz poprzez media.  

Uczniowie, zapytani, skąd przede wszystkim czerpią wiedzę na temat 
historii, w 68% wskazali na lekcje historii, a w 21% na podręcznik. Z kolei 
zbiorczo na kategorie: z innych źródeł (4,3%); od rodziców/dziadków/
ogólnie – z domu (3,6%); z mediów (2,8%); od kolegów (0,2%), wskazało 
11,1% wszystkich ankietowanych. Ten, na pierwszy rzut oka zaskakująco 
niski, stopień wyboru innych źródeł wiedzy historycznej niż lekcja i pod-
ręcznik może wiązać się ze zmianą sytuacji politycznej po 1989 r. W po-
przednim systemie rodzina czy grupa rówieśnicza mogły być i często były 
alternatywnym i atrakcyjnym źródłem informacji na temat przeszłości 
w stosunku do instytucji państwowych, w tym także instytucji edukacyj-
nych (Szpociński, Kwiatkowski 2006). Obecnie wydaje się, że przywołane 
źródła przestały pełnić tę funkcję i to narracje o przeszłości przekazywane 
oficjalnymi, nadzorowanymi przez państwo kanałami kształtują wiedzę 
historyczną uczniów. Niemniej jednak pamiętać należy, że „wiedza na 
temat historii” pochodząca z domu czy z kręgów rówieśniczych może 
nie być postrzegana przez samych ankietowanych w kategoriach wiedzy 
historycznej, choć może pełnić ważną funkcję kształtującą tożsamość 
i światopogląd uczniów.

Jak wspomniano wyżej, w poprzednim systemie ustrojowym rodzi-
na czy też grupa koleżeńska często przekazywały narracje historyczne 
opozycyjne do narracji obecnych w systemie edukacji szkolnej. Różnice 
te, ze względu na kontekst polityczny, prawdopodobnie były wyraźniej 
zauważalne. Dlatego interesowało nas pytanie o to, czy również współ-
cześnie uczniowie dostrzegają rozbieżności pomiędzy wiedzą historyczną 
przekazywaną im w ramach oficjalnego systemu edukacji a tą pochodzącą 
z innych źródeł. 28% badanych uczniów uważa, że wiedza przekazywana 
w szkole różni się od tej czerpanej z innych źródeł, 15% nie ma zdania na 
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ten temat, natomiast 58% uczniów nie dostrzega takiej różnicy. A zatem 
ok. 1/3 uczniów uważa, że nie ma jakościowej różnicy pomiędzy różny-
mi formami przekazu historycznego, nie odróżniając np. naukowych od 
pozanaukowych treści.

Ryc. 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie: Czy wiedza historyczna 
przekazywana w szkole zdecydowanie różni się od tej, którą uczeń czerpnie 
z innych źródeł? (szkoła podstawowa n = 203, gimnazjum n = 200, liceum 
n = 201). 
Źródło: opracowanie własne.

Uczniom zadano jednak dodatkowe pytanie o to, jak często korzystają 
z innych materiałów edukacyjnych niż podręcznik i jakie są to materiały. 
42% uczniów deklaruje, że korzysta z takich narzędzi często bądź bardzo 
często, 26% zaś, że korzysta z nich od czasu do czasu, a 21% – rzadko, pod-
czas gdy 12% deklaruje, że w ogóle. Na pierwszym miejscu pod względem 
popularności są filmy dokumentalne i programy telewizyjne (78% wybo-
rów), z kolei na portale i serwisy internetowe wskazało 55% ankietowanych, 
a na filmy fabularne i publikacje naukowe – 53% respondentów (ryc. 2).

W pewnym sensie wyniki badań ilościowych zdają się więc sobie zaprze-
czać. Choć tylko 11,1% uczniów zadeklarowało, że swoją wiedzę czerpie tak-
że z innych niż lekcje historii i podręczniki źródeł, to na pytanie o to, jak 
często korzystają z innych materiałów edukacyjnych niż podręcznik, 42% 
uczniów deklaruje, że korzysta z takich narzędzi często bądź bardzo często. 
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Aby zrozumieć tę anomalię warto przyjrzeć się opiniom nauczycieli, którzy 
deklarują, że media, w tym zwłaszcza film (medium tradycyjne) oraz internet 
(nowe media), to podstawowe narzędzia, poza podręcznikiem, wykorzysty-
wane przez nich w pracy, a jednocześnie według ich opinii – potwierdzają to 
także wyniki badań jakościowych – to właśnie zwłaszcza z internetu, ucznio-
wie najczęściej korzystają, aby zdobyć czy uzupełnić swoją wiedzę historyczną.

Ryc. 2 Narzędzia edukacyjne, inne niż podręcznik, wykorzystywane przez  
uczniów do nauki historii w porównaniu z wykorzystywaniem tych samych 
narzędzi przez nauczycieli (uczniowie n = 604, nauczyciele n = 604). 
Źródło: opracowanie własne.
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Proces przyswajania wiedzy historycznej przez uczniów zależny jest 
od wielu czynników, także od osobistej sympatii do przedmiotu oraz nau- 
czyciela. Jaki jest emocjonalny stosunek do lekcji historii? Zdecydowana 
większość uczniów, gdyż aż 81%, deklaruje, że lubi lekcje historii („zde-
cydowanie tak” i „raczej tak”), a nie przepada za nimi jedynie 9% respon-
dentów (tyle samo deklaruje stosunek obojętny). Małe, choć zauważalne, 
zróżnicowanie odpowiedzi ze względu na typ szkoły charakteryzuje od-
powiedzi pozytywne, uczniowie szkół podstawowych częściej „zdecydo-
wanie” lubią (52%) lekcje historii niż licealiści (37%). Równie pozytywne,  
tym samym mało różnicujące grupę, były odpowiedzi na pytanie o autorytet 
nauczyciela w kwestiach historycznych. 40% uczniów udzieliło odpowiedzi 
„zdecydowanie tak”, prawie tyle samo (39%), zaznaczyło opcję „raczej tak”, 
a tylko 14% – „ani tak, ani nie”, 5% – „raczej nie”, a 2% – „zdecydowanie nie”.

Jako że większość uczniów stwierdziła, że lubi lekcje historii, a nauczy-
ciel jest ich autorytetem w kwestiach historycznych. Powstaje pytanie czy 
ów pozytywny stosunek do przedmiotu i nauczycieli przekłada się na spo-
sób, w jaki uczniowie oceniają stan swojej wiedzy historycznej?

Zdecydowanie najlepiej uczniowie oceniają swoją wiedzę na temat hi-
storii Polski, 6% z nich ocenia ją jako bardzo dużą, 33% jako dużą Z kolei 
swój poziom wiedzy na temat historii własnego regionu 5% respondentów 
ocenia jako bardzo dużą, a 26% – dużą. Mniej więcej połowa respondentów 
uważa, że ich wiedza na temat historii Polski, innych krajów oraz ich re-
gionu jest wystarczająca. Podsumowując, swoją wiedzę jako bardzo dobrą, 
dobrą lub chociaż wystarczającą ocenia z: zakresu historii Polski – 91% 
uczniów; z zakresu historii międzynarodowej – 76% uczniów; zakresu 
wiedzy regionalnej – 74% uczniów. Nie ma istotnych różnic w ocenie wie-
dzy dotyczącej historii Polski ze względu na typ szkoły. Z kolei najwięcej 
uczniów, którzy uważają, że mają wystarczającą wiedzę na temat historii 
innych krajów, jest w liceum (62%), a najmniej w szkole podstawowej 
(47%). Własną wiedzę regionalną najlepiej – jako bardzo dużą lub dużą 
– oceniają uczniowie szkoły podstawowej (38%).

W porównaniu z innymi narzędziami edukacyjnymi to jednak wciąż 
podręczniki, jak pokazują odpowiedzi respondentów na pytanie o główne 
źródła wiedzy historycznej, cieszą się największą popularnością. Dlatego 
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też zadano uczniom pytanie, czy ich zdaniem podręcznik, z którego ko-
rzystają, jest ciekawy. 25% respondentów uznaje swój podręcznik za zde-
cydowanie ciekawy, blisko połowa (47%) określa go jako raczej ciekawy, 
17% jako „ani nieciekawy, ani ciekawy”, 8% jako raczej nieciekawy, 4% 
jako zdecydowanie nieciekawy.

Do podręcznika najbardziej entuzjastycznie nastawieni byli uczniowie 
szkoły podstawowej, 40% z nich uznało, że ich podręcznik jest zdecydo-
wanie ciekawy, 42% – raczej ciekawy, 13% nie miało na ten temat zdania, 
a tylko 5% uznało, że nie jest on ciekawy (3% „raczej nie”, 2% „zdecydo-
wanie nie”). Tymczasem sytuacja inaczej wygląda w przypadku uczniów 
liceów: 20% z nich uważa, że ich podręcznik jest nieciekawy (14% „raczej 
nie”, 6% „zdecydowanie nie”) a 57% stwierdza, że podręcznik jest ciekawy 
(13% „zdecydowanie tak”, 44% „raczej tak”). Uczniowie szkoły gimnazjal-
nej w ocenie podręcznika plasują się między szkołą podstawową a licealną: 
75% uważa, że podręcznik, z którego korzystają, jest ciekawy, a 10% było 
przeciwnego zdania. 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem była kwestia wartości prezen-
towanych przez podręczniki. Respondenci przy każdej propozycji wy-
mienionej przez badacza do wyboru mieli odpowiedzi: tak, nie lub nie 
wiem, i mieli odpowiedzieć na następujące pytanie: „Czy według Ciebie 
Twój podręcznik przekazuje: wartości patriotyczne, obiektywną wiedzę na 
temat faktów, szacunek do innych krajów, postawy tolerancyjne, postawy 
szowinistyczne, szacunek wobec przeszłości, tylko jedną z możliwych in-
terpretacji przeszłości?”. 

Choć dane wyraźnie pokazują, że większość uczniów zgadza się co do 
tego, że podręczniki „przekazują wartości patriotyczne”, to widać jednak 
różnicę między opiniami uczniów na różnych szczeblach edukacji. 88% 
uczniów szkół podstawowych uważa, że podręczniki „przekazują wartości 
patriotyczne”, a jedynie 67% gimnazjalistów i 67% licealistów zgadza się 
z tą opinią. 23% licealistów uznało, że ich podręcznik nie przekazuje wspo-
mnianych wartości, podczas gdy takie samo zdanie miało tylko 3% ucz- 
niów szkoły podstawowej. Uczniowie gimnazjum przypominają w tej kwe-
stii uczniów z liceów. Widać podobną tendencję jak w przypadku nauczy-
ciele: historia to obiektywna wiedza a równocześnie nauka patriotyzmu. 
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Ryc. 3. Wartości przekazywane według uczniów przez podręczniki, n = 604. 
Źródło: opracowanie własne.

Z kolei różnica w opiniach uczniów znajdujących się na różnych szcze-
blach edukacji praktycznie jest niewidoczna, gdy zapytać ich, czy podręcz-
nik przekazuje „obiektywną wiedzę na temat faktów”. Różnica między szkołą 
podstawową a liceum wynosi tylko 6%. Także kwestia przekazywania przez 
podręczniki szacunku do innych krajów oraz postaw tolerancyjnych w za-
sadzie nie różnicuje respondentów poszczególnych szkół.

Stosunkowo duży odsetek respondentów, bez względu na rodzaj szkoły 
(średnio co trzeci uczeń), nie wiedział, czy podręcznik do nauki historii 
przekazuje tylko jedną z możliwych interpretacji historii. Zgodziło się 
z tym stwierdzeniem 20% uczniów bez względu na rodzaj szkoły. Wyniki 
te mogą zastanawiać, czy uczniowie mają świadomość funkcjonowania 
różnych interpretacji przeszłości. 

Podręczniki do nauki historii, zdaniem respondentów, uczą tolerancji 
i szacunku do innych krajów, dlatego interesujące jest to, jak uczniowie 
oceniają sposoby przedstawiania racji i stanowisk sąsiednich narodów oraz 
mniejszości zamieszkujących Polskę. Zdecydowana większość responden-
tów, bez względu na rodzaj szkoły, uważa, że podręcznik w stopniu wystar-
czającym lub w dużym stopniu uwzględnia owe racje i stanowiska (szkoła 
podstawowa – 56% i 35%, gimnazjum – 61% i 24%, liceum – 55% i 26%). 
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Ryc. 4. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie: „Czy według Ciebie  
Twój podręcznik przekazuje tylko jedną z możliwych interpretacji  
przeszłości?” (szkoła podstawowa n = 203, gimnazjum n = 200, liceum  
n = 201). 
Źródło: opracowanie własne.

Historia regionalna

Prawie połowa (43%) uczniów swoją wiedzę o historii własnego regionu 
uznaje za wystarczającą, 26% uważa, że jest ona duża, a tylko 5% – bardzo 
duża, z kolei jako małą bądź bardzo małą – 25% uczniów. Na ocenę stanu 
wiedzy o swoim regionie nie ma wielkiego wpływu poziom szkoły.

Uczniom zadano również pytanie o źródła ich wiedzy regionalnej. Do  
pytania dołączono kafeterię jednokrotnego wyboru, składającą się z 5 od-
powiedzi, z ostatnim pytaniem otwartym. Odpowiedzi na pytania kształ-
towały się następująco: 30% stwierdziło, że najwięcej o swoim regionie 
uczy się z lekcji historii, 41% wskazało jako główne źródło informacji 
swoją rodzinę, 4,5% wybrało dodatkowe zajęcia, a 21% zdobywa tę wiedzę 
we własnym zakresie, korzystając z literatury przedmiotu czy z internetu 
(3% wskazywało na „inne”, czyli wycieczki szkolne, imprezy regionalne, 
lekcje wiedzy o społeczeństwie, a także konkursy historyczne). Wniosko-
wać można zatem, że w przypadku pozyskiwania wiedzy na temat historii  
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regionalnej kategoria „od rodziców/dziadków/ogólnie – z domu” jest 
o wiele bardziej dowartościowaną kategorią, niż było to w przypadku ogól-
nej wiedzy historycznej, gdzie jako źródło wskazało na nią zaledwie 4% 
respondentów (tu 41%). Można pokusić się o wniosek, który uwiarygod-
niają dane uzyskane w trakcie badań jakościowych, że historia regionalna 
jest nauczana w polskiej szkole przede wszystkim w kontekście historii 
narodowej. 

Potwierdzają to także inne dane. Choć 30% uczniów stwierdziło, że 
najwięcej o historii swojej miejscowości i swojego regionu uczy się pod-
czas lekcji historii, to tylko 17% uczniów zadeklarowało, że w trakcie lek-
cji historii uczy się często bądź bardzo często o swoim regionie. Prawie 
połowa stwierdziła, że uczy się o nim rzadko, bardzo rzadko bądź nigdy. 
Na podstawie powyższych pytań nie można ocenić, jaka jest faktyczna 
wiedza uczniów na temat regionu. To, że prawie połowa z nich czerpie 
wiedzę historyczną na temat swojego regionu ze środowiska rodzinnego, 
nie oznacza, że jest ona przekazywana w nim w dużym nasileniu. Rów-
nie interesujący wydaje się fakt, że uczniowie, którzy jako główne źródło 
wiedzy historycznej o regionie wskazali pracę własną, stosunkowo często 

Ryc. 5. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie, jak uczniowie  
oceniają swoją wiedzę na temat własnego regionu, n = 604. 
Źródło: opracowanie własne.
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wskazywali także, że o regionie podczas lekcji nie uczą się w ogóle albo 
uczą się bardzo rzadko.

Ciekawe w tym kontekście wydają się wyniki dotyczące odpowiedzi 
na pytanie o to, jak często podręcznik do nauki historii przekazuje treści 
związane z historią/przeszłością lokalną/regionalną. Odpowiedzi „bardzo 
często” bądź „często” udzieliło 24% uczniów, tymczasem jeśli spojrzeć na 
wyniki na temat częstotliwości nauki o regionie przekazywanych podczas 
lekcji historii, tylko 17% uczniów stwierdziło, że jest ona przekazywana 
często bądź bardzo często. Można by się spodziewać, że to właśnie zestan-
daryzowany podręcznik będzie pod tym względem gorzej oceniany. Tu 
jest jednak przeciwnie. Patrząc zbiorczo, również mniej, bo 45%, uczniów 
oceniło, że podręcznik rzadko, bardzo rzadko przekazuje treści regionalne 
i lokalne bądź wcale. Warto również zauważyć, że 37% uczniów szkoły 
podstawowej oceniło, że ich podręcznik bardzo często lub często zawiera 
treści odnoszące się do przeszłości ich regionu, podczas gdy z tymi stwier-
dzeniami zgodziło się tylko 19% gimnazjalistów oraz 16% licealistów. 
Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie również na przeciwległym krańcu 
skali, gdzie tylko 31% uczniów szkoły podstawowej ocenia, że podręcznik 
rzadko lub bardzo rzadko zawiera treści związane z regionem bądź wcale, 
podczas gdy tak samo twierdzi 51% gimnazjalistów i 52% licealistów. 
Podobną tendencję można zauważyć, dokonując analizy odpowiedzi na 
pytanie o częstotliwość nauki o regionie podczas lekcji historii. Znów 
– uczniowie szkoły podstawowej uczą się o regionie według nich samych 
o wiele częściej niż uczniowie liceum czy gimnazjum. O stosunku ucznia 
do nauki o regionie można do pewnego stopnia wnioskować, przyglądając 
się procentowi wyboru opcji „o regionie” w pytaniu o to, czego uczeń 
najbardziej lubi uczyć się podczas lekcji historii. Tylko 3% uczniów wy-
brało tę właśnie odpowiedź, a 1% uczniów stwierdził, że podczas lekcji 
najczęściej uczą się o regionie. 

Jak pamiętamy, według 20% badanych uczniów podręcznik przedsta-
wiał jedną z możliwych interpretacji przeszłości. Nie świadczy to jednak, 
że szkolna edukacja historyczna pozbawiona jest wspominanej wcześniej 
dyskursywności. Istotnym narzędziem edukacji historycznej, za pomo-
cą którego ukazać można różne racje i punkty widzenia, jest dyskusja. 
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Zapytano zatem uczniów, jak często zdarza im się dyskutować na lekcji. 
Dla porównania na wykresie uwzględniono również rozkład odpowiedzi 
na podobne pytanie zadane nauczycielom. Wyniki w tym wypadku są 
porównywalne, jako że badani uczniowie uczestniczyli w lekcjach bada-
nych nauczycieli.

Ryc. 6. Jak często dyskutuje się na lekcji według uczniów i nauczycieli 
(uczniowie n = 604, nauczyciele n = 604). 
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki są dosyć zgodne: często lub bardzo często na lekcji historii 
dyskutuje 67% uczniów i 66% nauczycieli. O tym, że dyskusje na lekcjach 
odbywają się rzadko, bardzo rzadko bądź nie ma ich wcale przekonanych 
jest 11% uczniów i tylko 5% nauczycieli. Ważne w tym kontekście wydaje 
się to, jak respondenci interpretują pojęcie dyskusji. Stosunkowo wysoki 
wynik tej częstotliwości pozwala wątpić, czy badani mieli na myśli dys-
kusję polegającą na ścieraniu się różnych racji, czy tylko zwykłą rozmowę 
uczniów z nauczycielem podczas lekcji. Pomocą w interpretacji powyż-
szych danych może być kolejne pytanie, w którym zapytano wprost o to, jak 
często podczas lekcji historii przedstawia się różne interpretacje wydarzeń 
czy postaci historycznych.

Rycina 7 prezentuje porównanie częstotliwości przedstawiania różnych 
interpretacji wydarzeń/postaci historycznych wśród uczniów i nauczycieli. 
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49% nauczycieli uważa, że czyni tak często bądź bardzo często, tego samego 
zdania jest 53% uczniów. Zdecydowanie różnią się odpowiedzi uczniów 
i nauczycieli w przedziale umiarkowanym, gdzie tylko 27% uczniów, w po-
równaniu do 43% nauczycieli, sądzi, że podczas lekcji przedstawiane są im 
różne interpretacje przeszłych wydarzeń.

Ryc. 7. Przedstawianie różnych sposobów interpretacji przeszłych wyda-
rzeń/historycznych/postaci podczas lekcji według uczniów i nauczycieli 
– porównanie, n = 604. 
Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazują wyniki, im częściej nauczyciel dyskutuje z uczniami, tym 
częściej przedstawia im różne sposoby interpretacji (choć jak sugerują 
badania jakościowe dyskusje i interpretacje są w dużej mierze ograni-
czone narodowymi ramami). Trzeba zauważyć, że 66% uczniów, według 
których podczas lekcji dyskusje odbywają się często, uważa również, że 
ich nauczyciel często przedstawia różne punkty widzenia na pewne wyda-
rzenia. Prawie połowa uczniów, którzy stwierdzają, że w trakcie lekcji się 
nie dyskutuje, sądzi również, że ich nauczyciel w ogóle nie problematy-
zuje przedstawianego materiału. O ile jednak można przedstawiać różne 
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sposoby interpretacji materiału historycznego bez podejmowania dys-
kusji z uczniami, o tyle trudno – jak się wydaje – podejmować dyskusje 
bez zróżnicowanej interpretacji. W związku z czym bardziej adekwatne 
wydaje się rozumienie dyskusji jako rozmowy uczniów z nauczycielem 
niż debaty.

Tożsamość narodowa  
– mity, stereotypy, wyobrażenia

O tym, że szkolna edukacja historyczna pełni ważną rolę w tworzeniu tożsa-
mości narodowej uczniów, przekonana jest większość z nich. W tym kontek-
ście warto przypomnieć, że badania jakościowe i ilościowe pokazały, że dla 
nauczycieli kształtowanie tożsamości narodowej to podstawowy cel edukacji 
historycznej. Rozkład procentowy odpowiedzi wygląda następująco:

Ryc. 8. Rola edukacji historycznej w tworzeniu tożsamości narodowej 
uczniów w ich opinii, n = 604. 
Źródło: opracowanie własne.

Ważnym elementem budowania identyfikacji narodowej jest interna-
lizacja przez uczniów pewnego zestawu przekonań na temat przeszłości. 
Szkolna edukacja historyczna, jak już zaznaczono, pełni tu kluczową rolę. 
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W niniejszym badaniu wybrano zestaw twierdzeń funkcjonujących w edu-
kacji historycznej i potocznej świadomości na temat narodu polskiego. Na 
ile funkcjonują one w świadomości uczniów?

W pierwszym przypadku ocena stwierdzenia: „Naród polski w porów-
naniu z innymi europejskimi narodami wiele wycierpiał w przeszłości”, 
nie różnicuje się w sposób znaczący w podziale na szkoły. Większe zróż-
nicowanie zauważyć można w przypadku twierdzenia: „W swej historii 
Polacy zawsze walczyli jedynie w obronie własnej wolności i nigdy nie byli 
agresorami”. Tu szkoła podstawowa ma najwięcej wyborów potwierdza-
jących (47%), natomiast najczęściej z tą opinią nie zgadzali się licealiści 
(62%). Gimnazjum po raz kolejny układa się na krzywej łączącej szkołę 
podstawową i liceum (53%).

Kolejna opinia: „I Rzeczpospolita była najbardziej tolerancyjnym pań- 
stwem w Europie”, w potwierdzających odpowiedziach odznacza się ten-
dencją wzrostową, poczynając od szkoły podstawowej jako poziomu naj-
niższego (42%), poprzez gimnazjum (49%) do liceum (52%). Odpowie-
dzi przeczące układają się w tendencje odwrotną – czyli najwięcej było 
ich w liceum (18%), następnie w gimnazjum (15%), a najmniej w szkole 
podstawowej (12%). Charakterystyczne wydaje się, że w przypadku tego 
stwierdzenia w każdej kategorii uczniów padło bardzo dużo odpowiedzi 
„nie wiem” (szkoła podstawowa: 45%, gimnazjum: 37%, liceum: 29%).

Z tym, że „największymi historycznymi wrogami Polaków są Niemcy 
i Rosjanie”, zgodziło się 86% uczniów ze szkoły podstawowej, 87% z gim-
nazjum i 86% z liceum. Zatem znów można zauważyć sytuację, w któ-
rej pewien stereotyp utrzymuje się bez względu na rzekome pogłębienie 
i zróżnicowanie wiedzy historycznej przekazywanej w trakcie edukacji.

„Wejście Polski do Unii Europejskiej” najmniej ważne w kontekście 
historii Polski jest dla licealistów, 63% z nich odpowiedziało twierdząco, 
a 28% przecząco. Dla 72% uczniów szkoły podstawowej było to jedno 
z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, podobnie uważają gimna-
zjaliści (70% wskazań). 

W przypadku stwierdzenia: „I Rzeczpospolita to Polska”, procent odpo-
wiedzi potwierdzających to przekonanie jest tylko minimalnie zróżnicowany 
ze względu na poziom szkoły. Uczniowie ze szkoły podstawowej zgadzają 
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się ze powyższym twierdzeniem na poziomie 69%, a uczniowie z liceum na 
poziomie 66%. Więcej osób ze szkoły podstawowej nie potrafiło ustosun-
kować się do powyższego stwierdzenia – 23%, w liceum zaś było to 15%.

W 90% licealiści i gimnazjaliści zgadzają się z tym, że „religia katolicka 
była i jest ważnym elementem tożsamości Polaków”. Szkoła gimnazjalna 
plasuje się na prawie identycznym poziomie co liceum. Natomiast zaska-
kiwać może niższy poziom w szkole podstawowej (82%). Jednakże obni-
żenie to prawdopodobnie wytłumaczyć można niezrozumieniem pojęcia 
tożsamości u części uczniów.

Lwów, Wilno, Wrocław i Gdańsk według 77% licealistów i 71% uczniów 
szkoły podstawowej nie zawsze były polskie. Natomiast aż 21% uczniów 
z gimnazjum zgodziło się z tym twierdzeniem, w porównaniu do 15% 
liceum i szkoły podstawowej. 

Z opinią, że „w XVII wieku wszyscy mieszkańcy I Rzeczpospolitej uważali 
się za Polaków”, nie zgadza się 47% uczniów szkół podstawowych, 40% gim-
nazjalistów i 47% licealistów. Charakterystyczne wydaje się, że w przypadku 
tego stwierdzenia w każdej kategorii uczniów padło bardzo dużo odpowiedzi 
„nie wiem” (szkoła podstawowa: 47%, gimnazjum: 35%, liceum: 28%).

Ponad połowa licealistów (55%) i gimnazjalistów (51%) nie zgadza się, 
że „komuniści byli głównie członkami mniejszości narodowych i religij-
nych zamieszkujących Polskę”. Zgodnie z przewidywaniami uczniowie 
podstawówki najmniej wiedzą na ten temat i do tej niewiedzy się przyznają: 
49% respondentów z tej grupy stwierdziło, że nie potrafi odpowiedzieć 
na to pytanie, a 35% z nich nie zgadza się z tym stwierdzeniem. W przy-
padku licealistów 29% respondentów nie znało odpowiedzi na to pytanie,  
a w przypadku gimnazjalistów – 38%. Tendencja ta zdaje się więc maleć 
wraz ze wzrostem wiedzy.

Zdecydowanie na każdym poziomie edukacji nie zgadzają się uczniowie 
z twierdzeniem, że „wszyscy królowie Polski byli Polakami”. Odpowiedzi 
przeczące oscylują na poziomie mniej więcej 85% dla wszystkich rodzajów 
szkół. Z tym, że „Polska jako jedyny kraj w Europie była przedmurzem chrze-
ścijaństwa”, zgadza się 25% uczniów szkoły podstawowej i 41% uczniów li-
ceum. Poziom zaprzeczenie jest na tych dwóch poziomach edukacji podobny 
i wynosi około 30%. Gimnazjum plasuje się w każdej kategorii na ok. 30%.
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Ze stwierdzeniem, że „wszyscy Polacy pomagali Żydom w trakcie oku-
pacji”, zgadza się tylko 11% licealistów i 16% uczniów szkoły podstawowej. 
Odpowiedzi przeczące wzrastają wraz z poziomem nauczania – najmniej 
w szkole podstawowej (57%), 71% w gimnazjach, a najwięcej w liceum 
(83%), przy czym 27% uczniów szkół podstawowych stwierdziło, że nie 
wie, czy zdanie to jest prawdziwe, czy fałszywe. Twierdzeniu, że „Krzyżacy 
byli Niemcami” przytakuje 62% licealistów, 70% gimnazjalistów i 66% 
uczniów szkoły podstawowej. Odpowiedzi przeczące układają się w ten-
dencję odwrotną: nie zgadza się z tym stwierdzeniem 25% licealistów, 20% 
gimnazjalistów i 17% uczniów szkoły podstawowej. 

Zakończenie

Celem tego rozdziału była analiza sposobów postrzegania przez nauczycieli 
i uczniów celów edukacji historycznej oraz to, w jaki sposób rozumieją 
oni relacje między edukacją historyczną a nacjonalizmem. Wyróżniliśmy 
kilka modeli nauczania historii, pokazując, że wśród nauczycieli dominuje 
ujmowanie nauki historii przez pryzmat jej tożsamościowych funkcji. Sło-
wem, nauczyciele postrzegają naukę historii nie tyle jako przekazywanie 
wiedzy, umiejętność myślenia historycznej, znajomość warsztatu histo-
rycznego, ile narzędzie wpajania uczniom nacjonalizmu (patriotyzmu). 
Trzeba jednak pamiętać, że intencje nauczycieli niewiele jeszcze mówią 
o tym, jak i co przyswajają sobie uczniowie. Jednak nasza analiza postaw 
uczniów miała jedynie wstępny i opisowy charakter: potrzebne są kolejne 
badania, zwłaszcza jakościowe, które pokazałyby co uczniowie rozumieją 
pod takimi pojęciami jak tożsamość narodowa, patriotyzm czy szowinizm, 
a także jak postrzegają związek między historią a narodem.
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W podstawie programowej nauczania historii można odczytać, jakie jest 
zasadnicze podejście do kwestii narodu. Otóż zakłada ona pojmowanie 
narodu jako jednego i odwiecznego suwerena. Wydarzenia z historii polski 
są przedstawiane jako działania poszczególnych osób i zdarzeń, których 
wpływ jest oceniany ze względu na znaczenie, jakie takie działania czy oso- 
by mają względem wyobrażonego jednolitego narodu. Tymczasem w rze-
czywistości mamy do czynienia z radykalnym pęknięciem, które sytuuje 
się w XVI wieku i które ma decydujące znaczenie dla ukształtowania się 
dość precyzyjnie tego, czym jest naród oraz kto jest jego częścią. Drugim  
ważnym w tym kontekście okresem jest wiek XIX, kiedy tak zdefiniowany 
naród zaczął się zmieniać pod wpływem procesów charakterystycznych dla  
ówczesnych nacjonalizmów. W odróżnieniu jednak od tego, co działo się 
na zachodzie Europy, w ramach procesów konstruowania i odkrywania 
narodów, w Polsce koncepcja narodu była już dość precyzyjnie określo-
na i miała tradycje, z których mogła czerpać: była to koncepcja narodu 
szlacheckiego. Naród szlachecki w swojej nowożytnej formie pojawił się 
wraz z ubezwłasnowolnieniem chłopów w początkach XVI wieku i został 
doprecyzowany po Unii Lubelskiej, kiedy w formie politycznej służył 
jako platforma do identyfikacji stanu szlacheckiego o różnych etnicznych 
korzeniach. Doskonale oddawało to słynne określenie szlachty ruskiej: 
„Gente Ruthenes, natione Polonus” (Kot 1987, s. 104). 

Koncepcję narodu szlacheckiego należy jednak odróżnić od podob-
nych koncepcji w innych częściach Europy (zob. Gellner 1991, Schultze 
2012). Naród szlachecki w zachodniej Europie był zjawiskiem raczej śre-
dniowiecznym, charakterystycznym dla rozbicia tego okresu i systemu 
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lennego, w którym każda własność funkcjonowała poniekąd jako nieomal-
że samodzielne państwo. Taki organizm polityczny określa się mianem 
„rozparcelowanej suwerenności” (Anderson 1974, s. 15). Wraz z rozwojem 
monarchii absolutystycznych oraz ściślejszym określeniem charakteru 
organizmów państwowych przez „dwa ciała króla”, narody szlacheckie 
przechodziły ewolucję w poddanych króla i wytwarzały identyfikację w ra-
mach monarchii absolutystycznych (por. Kantorowicz 2007; s. 39). Poza 
Polską koncepcja ta praktycznie zanikała po średniowieczu. 

Szlachecki naród polski ma podobne korzenie, ale jego rozwój przypada 
na XVI wiek. Podstawowym punktem, z którego należy odróżnić naród 
szlachecki na terenie polski jest to, że został on zbudowany w kontekście 
i otoczeniu monarchii absolutnych. Precyzyjnie zaś, powstał jako kontra-
punkt dla takiej monarchii. Szlachta Polska zbudowała koncepcję narodu, 
by stworzyć platformę polityczną, która będzie miała suwerenną władzę 
w opozycji do absolutnego króla. Chodziło o przesunięcie akcentów władzy 
ze scentralizowanego ośrodka królewskiego, na „naród” suwerena. Tak 
rozumiany naród zawierał w sobie premodernistyczne cechy, takie jak: 
oparcie się na indywidualnej wolności, prawa polityczne i wyborcze (prawo 
decydowania o losach państwa, prawo wyboru króla) oraz niezbywalne 
prawo własności. W literaturze okresu monarchii elekcyjnej pojawia się 
wiele traktatów wykazujących wyższość wolnego i liberalnego (nieomalże) 
społeczeństwa polskiego, w opozycji do zachodnich tyranii absolutnych. 
Koncepcję narodu szlacheckiego należy więc rozpatrywać tutaj w kontek-
ście relacji z politycznymi konstrukcjami państw na zachodzie. 

Naród szlachecki jest jednak także koncepcją, która została stworzona by 
odróżnić się od chłopów. W XVI wieku powstał system folwarczno-pańsz-
czyźniany, który opierał się na pracy niewolnej chłopów (por. Rauszer 2017). 
System ten polegał na ewolucji folwarku, z gospodarstwa konsumenckiego 
na produkujące na eksport. Taki system wymagał jednak niewolnej siły 
roboczej i siłę tę szlachta znajdowała w podległych chłopach. W 1496 roku 
przywiązano chłopów do ziemi, w 1520 roku zwiększono wymiar pańsz-
czyzny z 3 dni rocznie do co najmniej 1 dnia  tygodniowo, w kolejnych la- 
tach praktycznie oddano władzę nad chłopami całkowicie w ręce szlach-
ty. Tak zorganizowany system pracy niewolnej wymagał odpowiedniego  
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symbolicznego uzasadnienia. W XVI i XVII wieku zaczęto rolników 
określać mianem „chłopów” i było to określenie wywodzące się od słowa 
oznaczającego „niewolnika” (Hellie 1976, s. 6–7). Ponadto pojawiło się 
także określenie chłopów, jako potomków „chama”, a wiec odróżniające 
ich od szlachty pod względem pochodzenia. W XVII wieku pisano już 
wprost o chłopach, jako chamach. Przykładowo w wydanym w 1679 roku 
dziele Adama Gadacjusza O pańskim i szlecheckim albo rycerskim stanie 
dyszkurs… czytamy: „Alem ja szlachcic, tyś psi paznogieć, psia jucha, 
zamsik, cham” (Kuchowicz 1995, s. 5). Dodajmy, że już w tym okresie 
zaczęto uzasadniać niewolniczy charakter ludności z Afryki właśnie po-
chodzeniem od biblijnego Chama, który przewiną wobec ojca naznaczył 
także swoich potomków (Blackburn 2010, s. 66). Szlachta od XVI wieku 
zaczęła stosować szereg praktyk dyskursywnych, które miały odróżnić ją 
od chłopów, a charakter tych praktyk był nieomalże rasowy (będzie jeszcze 
o tym mowa). Pod względem kulturowym istotna w tym względzie była 
koncepcja sarmatyzmu, w której szlachta wywodziła swoje pochodzenie 
od plemienia, które podbiło mieszkańców ziem polskich i uczyniło ich 
niewolnikami (w domyśle oczywiście chłopów). Ważna jest jednak kon-
strukcja narodu politycznego szlachty, która w tym okresie służyła także 
odróżnieniu się od chłopów. Jeżeli naród szlachecki był definiowany przez 
prawo własności i wolność i prawo polityczne, to było tak, nie tylko ze 
względu na opozycję do zachodnich koncepcji absolutystycznych, ale także 
na opozycję wobec chłopów. Już wtedy postrzeganych w zasadzie jako 
jednolita masa (mimo różnic w posiadaniu między nimi: kmiecie, zagrod-
nicy, komornicy, ludzie luźni). Chłop nie posiadał wolności osobistej, nie 
miał prawa wyboru króla, ani decydowania o innych sprawach państwa, 
nie miał także prawa własności. Posiadane przez chłopa domy i pola, były 
tzw. własnością dzierżawczą należącą do szlachty (Makiłła 2008, s. 101).

Polityczne przyczyny konsolidacji państwa

W XV wieku w konflikcie Jagiellonów z Krzyżakami Europa raczej stała 
po stronie tych drugich. Pierwsi dopiero co się ochrzcili i nie ufano im 
(Kot 1987, s. 92). To napięcie zrodziło potrzebę konsolidacji symbolicznej 
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na ziemiach polskich, wytworzenia jakiejś wspólnej płaszczyzny będącej 
przeciwwagą dla Europy i Krzyżaków. Brak takiej wspólnotowej płasz-
czyzny narażał na polityczne rozbicie i doczesne sojusze, które mogły 
przyczynić się do osłabiania, wciąż przecież nowego w chrześcijańskiej 
Europie państwa. Raczej niechętny stosunek wobec państwa Jagiellonów 
utrudniał odpowiednie spożytkowanie zwycięstwa nad Krzyżakami. „Stąd 
płynęło rozdrażnienie przeciwko krzywdzącej opinii świata i tym zaciętsze 
akcentowanie własnej wartości, oparte na poczuciu siły i kolejnych suk-
cesów” (Kot 1987, s. 92). Ale to nie tylko sprawa Krzyżaków była w tym 
kontekście istotna, w okresie między XIII i XIV wiekiem społeczeństwo 
polskie przenikała dążność do wytworzenia i zjednoczenia państwa pol-
skiego. Wytworzenie w miarę skonsolidowanego organizmu politycznego 
miało chronić interesy, dawać poczucie bezpieczeństwa i wszystkie inne 
związane z tym profity. Zaczął się wtedy ruch, który miał uprawomocnić 
istnienie państwa, kształtującego się pod wpływem starć. Dość dobrze 
obrazuje ten proces dyskusja na sejmie koronnym z 1574 roku o statusie 
Prusaków, na pytanie o to, czy są Prusakami, Mazurami, Polakami czy 
Rusinami, zakrzyknięto: „Jesteście Polakami, Polakami! Wszyscy posło-
wie pruscy, członkowie rad ziem pruskich bez względu na pochodzenie 
polskie lub niemieckie, językiem przeważnie polskim bronią zdania, że 
Prusy to separata, pecularis RP” (Kot 1987, s. 102). „Polskość” pojawia 
się tutaj jako pochodna konfliktu o polityczną niezależność Prus. Prawa 
członków stanu szlacheckiego w Polsce powodują, że łączyć zaczyna się 
„polskość” w politycznością. Pojawia się ona w wyniku konfliktu i jest 
przez ten konflikt definiowana. 

W mowie Jana Ostroroga z 1467 w kurii rzymskiej można już odno-
tować określenie narodu przez jego cechy (wspaniałości) oraz budowanie 
mitologii w połączeniu z sarmatami. Pojawiając się więc wątki, które do-
piero zaczynają przenikać do popularnej wyobraźni. Mowę tę streszcza 
Stanisław Kot tak: „Nazwę: Polak przyjęliśmy od ciągłych zwycięstw w polu 
odnoszonych. Aleksandra Wielkiego Polska od swych granic odepchnęła, 
Juliusz Cezar, trzykrość pokonany, zawarł z nią przymierze, na którego 
znak pasterzom jego pozwolono osiedlić się tam, gdzie dziś Wilno. Scytów 
niezwyciężonych, w ostatnich czasach (Tatarów) Polska pokonała […] 
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Aby same czyny jego i narodu polskiego (generis Poloni) opowiedzieć, 
nie starczyłoby dnia na to” (Kot 1987, s. 93). Jednym z elementów tej mi- 
tologii miało być oparcie się najazdom tatarskim, przedstawiane jako obro- 
na chrześcijańskiej Europy. Walki z tatarami miałby być wykorzystana 
symbolicznie dla uprawomocnienia chrześcijańskiego korzenia państwa 
polskiego. W mowach podkreślano postrzeganie Polski jako tarczy ochra-
niającej chrześcijaństwo. W 1459 roku Jakub z Sienna oświadcza: „gdy-
by przesławne królestwo polskie nie oparło się wysiłkom Tatarów, już by 
sąsiednie królestwa chrześcijańskiej doznały wściekłości tatarskiej” (Kot 
1987, s. 92). Obce zagrożenie służy tutaj za uzasadnienie tworzenia jedno-
litych zrębów państwowości. Europa powinna więc uznać Polskę za równą, 
bo dzięki poświęceniu pozostałe kraje mogą się rozwijać. 

Równie istotnym czynnikiem w przypadku konsolidacji i tworzenia się 
zrębów tożsamości narodowej, mają czynniki wewnętrzne. Stanisław Kot 
wskazuje tutaj na obecność żywiołu niemieckiego, szczególnie w miastach, 
będącego pochodną kolonizacji na prawie niemieckim. Modelem dla two-
rzenia się narodu polskiego w tym okresie była spuścizna rzymska, prawo, 
myśl społeczna i polityczna czy literatura. Jan Ostroróg bezpośrednio od-
wołuje się w swoich pismach do cytatów z prawa rzymskiego: obowiązkiem 
szlachty ojczyznę bronić, a jeśli zaszłaby taka potrzeba, także umrzeć za 
nią. Czy: „obyście w swoich radach i poczynaniach bardziej mieli na sercu 
ojczyznę niż siebie samych, a dobro państwa bardziej niż prywatę, bardziej 
niż swoje własne dzieci, niż braci, wreszcie niż wszelkie dostatki” (Kot 1987, 
s. 95). Ze źródeł łacińskich miał także korzystać Jan Długosz, którego praca 
nad historią Polski była powodowana „miłością ojczyzny, która wszystkie 
inne przewyższać zwykła” (Kot 1987, s. 95). W pracy Długosza pojawia się 
już rozróżnienie na cum gente et natione Polonica (wobec ludu i narodu 
polskiego). W jednym z rozdziałów opisuje on charakter szlachty i ludu 
wiejskiego. Do źródeł tego jeszcze wrócimy, zwróćmy jednak uwagę na to, że 
już pojawia się koncepcja „narodu” w rozumieniu, które może przekraczać 
etniczne i kulturowe jego definiowanie. Choć intuicja każe myśleć raczej 
o mieszkańcach Polski w wieku XV, to raczej unikano takiego definiowa-
nia, mówiono raczej o Polonico genus, gens Polonorum, gens et natio Polona 
(polskie plemię, polski lud, polski lud i naród) (Kot 1987, s. 97). Do tego 
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dochodzi jeszcze fakt istotnego ujednolicenia pod wieloma względami 
warstw zamieszkujących Polskę. Kallimach w 1490 roku zauważył, że: „[n]a 
tak ogromnym obszarze ziem jednakowy jest lud i naród (gens et natio), nie 
różni się ani obyczajami, ani językiem, ani urządzeniami, zespolony zgod-
nością we wszystkich sprawach boskich i ludzkich tudzież prawem” (Kot 
1987, s. 97). Możemy więc wskazać na kilka istotnych spraw. Po pierwsze 
w XV wieku zaczynają się procesy budowania jakiejś wspólnoty narodo-
wej Polaków, która przekracza zróżnicowania regionalne, po drugie, choć 
widać rozróżnienie na lud i naród, czyli chłopów i resztę oraz szlachtę, 
warstwy te, jeżeli są etnicznie polskie, zaczyna łączyć jakaś przekraczają-
ca stany płaszczyzna „polskości”. Co ważne w tym czasie różnica między 
szlachtą i chłopami nie jest tak znacząca jak niedługo się stanie. Bogatsi 
kmiecie posyłają swoje dzieci na uniwersytet w Krakowie (Topolski 2015, 
s. 42). Proces narodowotwórczy odnosił się wpierw do mieszkańców Polski 
jako takiej, a później zaczął się różnicować wewnętrznie na szlachtą jako 
naród właściwy oraz resztę. 

Ogólne znacznie gens i natio, przyjęte od czasów średniowiecznych, 
wskazywały, w przypadku gens na plemię, szczep, wspólne pochodzenie, 
a w przypadku natio na wspólne pochodzenie dodatkowo uzupełnione 
o wyższy, bardziej abstrakcyjny poziom wspólnoty. Natio mogło oznaczać 
mieszkańców jakiegoś państwa (Kot 1987, s. 98). W kontekście polskim, 
co znamienne, do XV wieku oba wyrazy czasem używane były zamien-
nie, jednak w wieku XVI zaczynają się wyraźnie różnicować ze względu 
na przedmiot odniesienia. W najstarszych konstytucjach zredagowanych 
w języku polskim z 1550 roku czytamy: „Gdyż to jest statuty przodków 
naszych opatrzono, aby ludzie narodu prostego do głównych kościołów 
dawani nie byli, tylko ludzie narodu a krwie szlacheckiej polskiej” oraz: „iże 
nie ma być żaden w Radzie naszej jeno z rycerskiego narodu” (Kot 1987, 
s. 99). Lud określa się jako „naród” w znaczeniu urodzenia, pochodzenia 
od. Zacytowany fragment jest tutaj niezwykle istotny, gdyż wskazuje on 
być może na ostatni moment, kiedy „naród” definiowano jako uniwersalną 
wspólnotę pochodzenia. W słowniku Mączyńskiego z 1564 roku natio jest 
tłumaczony jako: „rodzaj, pokolenie, też lud której krainy albo królestwa, 
zwłaszcza który jest jednego języka” (Kot 1987, s. 100). Warto zwrócić  
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tutaj uwagę na rozróżnienie „narodu prostego” i „narodu i krwie szla-
checkiej polskiej”. Zaczyna się już tutaj łączyć „polskość” z pochodzeniem 
narodowym, szlacheckim. To połączenie powoduje, że powstaje pytanie: 
jeżeli szlachecki naród jest polski (przez urodzenie), to czy w takim sa-
mym stopniu polski może być też „naród prosty”? Pojęcie narodu będzie 
ewoluowało w stronę ścisłego powiązania „polskości” ze wspólnotą uro-
dzenia: narodem szlacheckim. A jeżeli jest właściwością szlachty, to nie 
może być właściwością „narodu prostego”. Ewolucja ta będzie także miała 
jeszcze jedno oblicze, mianowicie odcięcie od „narodu” tego komponentu 
urodzenia. Nie znaczy to, że naród definiowano przez inne cechy. Zna- 
czy to, że, w odróżnieniu od nowoczesnych nacjonalizmów, do bycia Po- 
lakiem należało być szlachcicem, nie trzeba było mieć pochodzenia etnicz-
nie polskiego lub z obszaru ziem polskich. W momencie kiedy szlachta 
z innych ziem Rzeczypospolitej będzie przyjmowała „polskość”, naród 
stanie się pojęciem politycznym i kulturowym, nie związanym z miej-
scem urodzenia. Urodzenie będzie istotne o tyle, o ile będzie oznaczało 
szlachectwo. 

Mniej więcej w XVI wieku pojęcie narodu polskiego zaczęło się zawę- 
żać. Do tego czasu definiowanie tego, czym był naród było dość niespójne, 
raz odnosiło się do rodu, wspólnoty urodzenia, raz do wszystkich miesz-
kańców ziem, np. Polski. Ewolucję rozumienia narodu polskiego w XVI 
wieku można opisać jako rozszerzanie i jednoczesne zawężanie. Wraz z in-
korporowaniem i łączeniem różnych ziem do Rzeczypospolitej, włączano 
w jej polityczne mechanizmy wiele różnych etni: Rusini, Litwini, Prusacy. 
Przy władzy absolutnej ten cały organizm zostałby po prostu włączony 
w symboliczne „ciało króla”, jako poddani (Kantorowicz 2007, s. 39–40). 
W Polsce system polityczny dążył w stronę obniżenia władzy króla na rzecz 
szlachty, rozumianej jako grupa posiadająca władzę polityczną, określa-
ną mianem „rozparcelowanej suwerenności” (Anderson 1974, s. 15–16). 
Wobec braku jednolitego ośrodka władzy, jak w monarchiach zachodnich, 
władzę dzierżyła grupa społeczna, jaką była szlachta. Gdyby po przyłą-
czeniu ziem do Polski i stworzeniu Rzeczypospolitej władzę polityczną 
związać wyłącznie z jedną grupą etniczną (Polakami) reszta wypadłaby 
poza obszar władzy, co groziło rozbiciem i buntem. Zamiast tego naród 
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„polski” oddzielono od pochodzenia etnicznego i związano z pochodze-
niem szlacheckim (bez znaczenia czy Rusińskiej, czy Litewskiej). 

Naród „Polski” stał się otwarty, bo każdy, kogo dotyczyły polityczne 
prawa i przywileje „Polaka” mógł się stać jego częścią i zamknięty, bo 
dotyczyło to wyłącznie szlachty. Jeden z głównych ideologów tego procesu, 
Stanisław Orzechowski miał podobno wymyśleć formułę: „gente Ruthenes, 
natione Polonus” (z urodzenia Rusin, z narodowości Polak) (Kot 1987, s. 
104). „Polskość” zaczynała być definiowana jako identyfikacja polityczna: 
„Ani obyczaj, ani prawo, ani Bóg nawet tylu narodom nie jest wspólny – że 
jednak wszystkim wspólne stać się mogło jedno prawo Królestwa, jest to 
zasługą wolności polskiej”. Wolność polska jest: „tak wielka, że wolność in-
nych narodów (nationum) w porównaniu z nią wydawała się niewolą. Sło-
dyczą tej wolności i podziwem dla niej pociągnięte liczne prowincje, więcej 
niż orężem, dały się przyłączyć do naszego państwa” (Kot 1987, s. 105).  
Te prowincje i narody opisywane są jako łączące się dobrowolnie z „pol-
skością” ze względu na wolność (polityczną) jaką ona ze sobą niesie. Bycie 
częścią narodu polskiego oznacza posiadanie określonych praw i wolności 
i takie zdefiniowanie staje się wg. Orzechowskiego przyczyną, że „Po-
lakami” stają się ludzie innych nationes. Zygmunt August doradzał ks. 
Albrechtowi, by stał się „dobrym Polakiem”1. Do podobnej identyfikacji 
zachęcali krzyczący do Prusaków: „Jesteście Polakami!”, bo to bycie „Pola-
kiem” stwarzało możliwość politycznej niezależności. Narodem polskim od 
XVI wieku staje się więc wyłącznie warstwa wyższa łączona przywilejami 
i prawami stanowymi, niezależnie od tego jakim językiem się posługiwa-
ła, bez względu na tradycje, czy identyfikację etniczną. Wśród chłopów 
prowadziło to do zacierania się identyfikacji świadomości narodowej  
(o ile możemy o czymś takim mówić do XVI wieku). 

1 Muzeum II Wojny Światowej opublikowało w maju 2018 roku grafikę, na której 
można było przeczytać: „Być Polakiem, to brzmi dumnie. Świat byłby lepszy, gdyby 
ludzie z innych krajów byli bardziej podobni do Polaków”. W haśle tym pobrzmie-
wa to definiowanie polskości przez zestaw pozytywnych cech, takich jak: szlachecka 
wolność itp., które są jednocześnie inkluzywne i ekskluzywne. Zob. http://wyborcza.
pl/7,75398,23427512,muzeum-ii-wojny-swiatowej-nacjonalistyczna-grafika-i-dane-z.
html [dostęp dnia 18.09.2018].
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Tworzenie czegoś, co można by określić mianem narodu na terenie 
Polski było podbudowane chęcią konsolidacji państwa i ustawienia go na 
równi z innymi państwami Europy Zachodniej. Była to kwestia uznania. 
Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, wyrzucono i to 
dosłownie, z tej wspólnoty chłopów. Trudno sobie wyobrazić, by wykonując 
pracę niewolną, mogli znaleźć jakąś płaszczyznę, na której identyfikowaliby 
się ze szlachtą. Proces ten zbiegł się w czasie z Unią Lubelską i powstaniem 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Częścią państwa stała się także szlachta, 
którą od polskiej szlachty różniła się językiem, kulturą i czasem religią. 
Związanie „polskości” z określonymi przywilejami, jak wolność, czy pra-
wo własności, spowodowało, że stała się ona dla tej szlachty atrakcyjna. 
Wytworzyło się więc takie pojmowanie narodu, w którym miał on być 
płaszczyzną identyfikacji dla wszystkich, o ile byli szlachetnie urodzonymi. 

W stronę narodu politycznego

Trudno w średniowieczu czy nawet nieco później doszukiwać się jakichś 
czynników, które można by określić mianem „świadomości narodowej”. 
Podstawowym czynnikiem, który nie pozwalał na jej rozwinięcie się było 
rozwarstwienie stanowe, w którym radykalna sprzeczność interesów unie-
możliwiała znalezienie płaszczyzny, na której można by taką zbudować. 
Można raczej mówić o pewnej świadomości, która charakteryzuje po-
szczególne stany, które na terytorium Polskim od XVI wieku dążyły do 
radykalnego oddzielenia się. Oddzielenie się będzie na tyle intensywne, 
że szlachta zaczyna tworzyć coś, jakby własną koncepcję narodu, nieza-
leżnie od tego, że są jeszcze inne grupy społeczne. Przyjęto się to zjawisko 
określać mianem „narodu politycznego”, opisującego stan, w którym jedna 
grupa zaczyna świadomie kształtować swój związek z państwem (por. 
Bardach 1993, s. 3–5). W okresie średniowiecza oznaczało to czynną po- 
litycznie elitę w państwie Piastów, dążącą do konsolidacji organizmu pań- 
stwowego. Jerzy Gieysztor, a za nim Stanisław Ossowski porównywali tę 
koncepcję do: „dwóch kół dośrodkowych”: mniejsze z nich obejmuje lu-
dzi poczuwających się do członkostwa grupy, większe – tych, którzy tego 
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poczucia nie mają, jednak uważani są za członków spólnoty świadomych 
narodowo” (Kizwalter 1999, s. 29). Chodzi w tej koncepcji o to, że taka 
wspólnota narodu politycznego, ukształtowana została z osób, które pełnią 
rolę państwotwórczą, wobec reszty, będącej tego państwa częścią2. Wraz 
z ewolucją systemu politycznego w Polsce, ogniskującego się wokół wio-
dącej roli szlachty, ta koncepcja narodu politycznego zaczęła przesuwać 
się i koncentrować wokół osób będących z urodzenia (przez szlacheckie 
pochodzenie) częścią grupy, który posiada polityczne prawa do kształto-
wania państwa. Kwestią zasadniczą było uprawomocnienie zarówno pań-
stwa, jak i wiodącej w nim roli tej grupy. Uprawomocnienie to znaleziono, 
a raczej wytworzono w koncepcji sarmatów, łączącej uzasadnienie istnienia 
państwa sarmatów i samych sarmatów, jako prawowitych jego właścicieli. 
Oczywistym jest, że z tej koncepcji wszystkie inny grupy wypadały, na 
czele z chłopami i mieszczanami. 

Ewolucja systemu politycznego w Polsce (a konkretniej w Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów) miała jednak odmienny charakter od tej, jaką 
obserwowano chociażby w Europie Zachodniej. Kluczem jest tutaj figura 
króla. W polskim systemie od czasów monarchii elekcyjnej król dyspo-
nował zupełnie innymi kompetencjami niż w wiodących krajach Euro-
py Zachodniej. Przełom nowożytności i średniowiecza w tych krajach 
oznaczał moment, kiedy przezwyciężano podział na poszczególne drobne 
własności mniejszej lub większej szlachty (lenników, wasali) walczących ze 
sobą o wpływy i dominującą pozycję, na rzecz ujednoliconej władzy kró-
lewskiej. Ewolucja ta wytwarzała dodatkową warstwę społeczną, jaką była 
administracja państwowa, odpowiedzialna za zarządzanie krajem, która 
znosiła dotychczasowy podział władzy. Jeżeli w Europie zachodniej system 
dążył w stronę monarchii absolutystycznej, to Rzeczpospolitą opisywał 
trend, który określa się mianem „demokracji szlacheckiej” (Tazbir 2013,  

2 Koncepcja ta budzi zastrzeżenia, chociażby przez zdefiniowanie świadomości 
aktywnych budowniczych, jako „narodowej”. Można jednak przyjąć, że nawet jeżeli 
nie chodziło o świadomość narodową, to jakiś rodzaj więzi, szczególnie takiej, która 
powstaje wobec wspólnego zagrożenia, chęci zbudowania czegoś, co mogło dawać 
poczucie bezpieczeństwa. 
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s. 139–140). W dość przewrotny sposób ujmuje to Jerema Maciszewski, któ- 
ry stwierdził, że po zwycięstwie obozu egzekucyjnego i ustaleniu się syste-
mu, że król jest wybierany przez ogół szlachty, każdy osiadły szlachcic mógł 
powiedzieć: „Państwo to ja” (Maciszewski 1986, s. 128–130). Monarchie 
absolutystyczne opierały swoją władzę na jej konsolidacji w ręku monarchy, 
który zarządzała za pomocą warstwy administracji. Administracja ta była 
ogniwem pośrednim między królem (jako forma jego ciała) i pozostałymi 
mieszkańcami, niezależnie od ich statusu. Taki układ władzy wykształcił 
się przez przekroczenie średniowiecznej „rozparcelowanej suwerenności” 
poszczególnych księstw i lokalnych władców, walczących z sobą o wpływy. 
Model taki miał swoje wady, ale niewątpliwą jego zaletą, było skoncen-
trowanie władzy w jednym ośrodku – kantorowiczowskim „ciele króla” 
(Kantorowicz 2007, s. 39).

Utożsamienie państwa z królem (i jego administracją) wytwarza mo-
del podległości, w którym na jakimś poziomie wszyscy mieszkańcy są 
mu poddani w równym stopniu. Choć różnią się statusem majątkowym 
i społecznym, wszyscy oni podlegają władzy króla, są częścią jego „zbio-
rowego ciała”. Tak rozumiany organizm państwowy staje się formą meta-
kapitału w rozumieniu Pierra Bourdieu. Koncentruje on różne kapitały: 
symboliczny, fizyczny, kulturowy, gospodarczy i jest wobec nich jednostką 
nadrzędną. Proces ten rozwijał się od połowy XVIII i państwo rozumiane 
jako „ciało króla” przechodziło ewolucję w stronę państwa w nowoczesnym 
rozumieniu, czyli właśnie takiego „metakapitału”, uniwersalnej formy, któ-
rej podlegają obywatele (Bourideu 2009, s. 81). To tak, jakby po rewolucji 
francuskiej zabrakło tego konkretnego króla, ale obejmująca ogół życia 
obywateli forma pozostała i stała się narodem w nowoczesnym rozumieniu 
(por. Graeber, Sahlins 2018, s. 377–378). 

Andrzej Walicki twierdzi, że rozwijana od XVI wieku demokracja szla-
checka, była systemem nieomalże odpowiadającym temu, co rozumie się 
pod pojęciem „nowoczesnego narodu”. Za kluczowe uznaje tutaj przyzna-
nie pierwszeństwa wierności „narodowi” przed wiernością królowi i po-
nadnarodowym zobowiązaniom feudalnym (Walicki 1994, s. 68). W dość 
popularnym dziele Wawrzyńca Goślickiego De optimo senatore dowodzi 
on, że król odpowiada przed ludem (szlacheckim oczywiście), a źródło 

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   83 2019-12-06   12:29:15



84     Naród w szkole

władzy tkwi nie w tronie, jak w monarchiach absolutystycznych, ale w spo-
łeczeństwie (ściśle w senacie) (Bogucka 2016, s. 43) Od XVI wieku pod 
pojęciem Rzeczpospolitej można było rozumieć: państwo, stany sejmujące 
i ogół szlachty. Wolni obywatele, czyli szlachta czuli się jako tego państwa 
dziedzice i właściciele (Opaliński 1995, s. 3)

Problem polegał jednak na tym, że ten naród, musiał zostać wymyślo-
ny. Po średniowiecznym rozbiciu dzielnicowym, nieustannych wojnach 
granicznych, Polska jako państwo, jeszcze w XV–XVI wieku była w stanie 
konsolidacji, w fazie budowania. Do tego należy dodać kolonizację nie-
miecką, zmianę modelu gospodarczego (na folwarczno-pańszczyźniany),  
trudno w związku z tym mówić o jakimś jednym narodzie. Badacze śre-
dniowiecznej identyfikacji tożsamościowej, wskazują co prawda na jakieś 
więzi, ale trudno z nich budować jakieś daleko idące wnioski co do istnienia 
płaszczyzny, na której mieszkańcy mogliby rozpoznawać się jako jakaś jed-
ność (Modzelewski 1991, s. 186–188). Tym bardziej, że w okresie demokra-
cji szlacheckiej określenie „narodu polskiego” będzie dotyczyć wyłącznie 
warstwy szlacheckiej. Raczej możemy tutaj stwierdzić, że w związku ze 
zmianą systemu gospodarczego (gospodarka folwarczno-pańszczyźniana), 
uzależnieniem króla od szlachty i kilkoma innymi procesami, od XV wieku 
możemy mówić o procesie „wytwarzania narodu szlacheckiego”, łącznie 
z wytwarzaniem jego genealogii i cech różnicujących, na przykład od chło-
pów. W XV wieku rozpoczynają się procesy, po których następuje wyrzuce-
nie chłopów poza nawias wspólnoty narodowej, co wynika z ich związania 
z gospodarką opartą na folwarkach. Szlachta potrzebowała chłopów do 
pracy niewolnej w folwarkach z jednej strony, z drugiej, potrzebowała 
i mogła uzyskać niezależność względem władzy królewskiej. To nie mo-
głoby się jednak udać, gdyby proces ten dotyczył jakiejś formy oligarchii, 
konkretnych rodów, opór pozostałych byłby zbyt duży (wewnętrzne walki 
zahamowałyby cały proces). Mógł mieć miejsce tylko, jeżeli dotyczyły całej 
warstwy szlacheckiej. 

Połączenie Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1569 
roku miało wiele skutków w obszarach prawny, politycznym, gospodarczym 
czy wojskowym. Pozycja szlachty polskiej i monarchia elekcyjna powo-
dowała, że wypracowany na terenie Rzeczypospolitej model uczestnictwa  
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w polityce był atrakcyjne także dla szlachty rusińskiej, białoruskiej i innej. 
Już w XVI wieku pisano: „natione Polonus, gente Ruthenus, origine Judaeus, 
pojawiały się także określenia, że ktoś jest „Polakiem wmieszkanym” (Ta-
zbir 2013, s. 87 i 94). Zaczął się więc proces definiowania „polskości” przez 
pryzmat jej cech politycznych. Szlachcic był człowiekiem wolnym, ponie-
waż korzystał z praw przysługujących mu jako obywatelowi Rzeczypospo-
litej. Pojęć „wolny Polak”, „wolny obywatel”, „wolny szlachcic” używano 
wymiennie (Kizwalter 1999, s. 46). Stanisław Orzechowski w traktacie 
Quincunx z XVI wieku pisał: „szatę nosi Polak znamienitą, to jest równą 
z swym królem wolność, k temu nosi Polak świetny pierścień złoty, to jest 
szlachectwo, którym najwyższy niższemu równy w Polsce jest; ma wołu 
spólnego z królem, panem swym, to jest prawo pospolite, które tak jemu, 
jako królowi jego, w Polszcze jak wół równo służy” (Opaliński 2004, s. 107). 
Następowało przekształcenie tego, co rozumiano pod pojęciem „Polaka”, 
„narodu polskiego”. Znaczenie tych pojęć przesuwało się z mglistych kul-
turowych, czy biologicznych określeń (odnoszących się do języka, religii, 
urodzenia), na dość jasno zdefiniowane określenia polityczne: Polakiem 
był szlachcic, który miał prawo wybierać króla, decydować o losach pań-
stwa, miał prawo własności (chłopów, ziemi) oraz osobistą wolność (por. 
Kizwalter 1999, s. 45–47). 

Tworzenie się „szlacheckiego narodu” miało charakter polityczny, dla 
Litwinów, Rusinów czy Prusów bycie „Polakiem” oznaczało określone 
przywileje polityczne i wolności. Proces ten rozpoczęty w XV wieku spo-
wodował, że już w XVI wieku nie pisało się o Polakach i Litwinach, tylko 
o Polakach. Cała ludność szlachecka terenów Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów zaczęła postrzegać historię Polaków, jako własną historię. W pra-
cach historycznych z XVII wieku Szymona Starowolskiego Declamatio 
contra obtrectatores Poloniae czy Łukasza Opaliskiego Polonia defensa na-
ród polski jest jeden, nie wyodrębnia się już Litwy (Kot, s. 110). W wielki 
spektaklu z okazji koronacji Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla 
w 1669 roku w obecności 5000 gości z całej Rzeczypospolitej, zaprezen-
towano wizję wielkiego narodu. W sztuce tej królestwo powstaje w 550 
roku i ukazuje dzieje aż do niepodległego królestwa. Wpierw personifi-
kacja wolności (Libertas) zostaje wypędzona z monarchicznych państw 
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(Tyranniden) i osiada w „Sarmacji” między Łabą i Donem. Osiada tutaj 
też przodek nowego narodu Lech i zakłada w Gnieźnie królestwo, co ma 
symbolizować scena, w której znajduje on w gnieździe dwa młode orły, 
a jednego nazywa Lechia i oddaje Libertas na wychowanie (Bömelburg 
2011, s. 16). Całe przedstawienie ukazuje dzieje państwa i narodu, aż do 
wyboru Wiśniowieckiego, jako nieprzerwany ciąg historii jednego narodu. 
Kluczowe jest w nim nieustanne odnoszenie się do Libertas i Lechia/Polo-
nia, jako dwóch wskaźników dobrych i złych charakterów oraz dobrych 
i złych momentów w dziejach (Bömelburg 2011, s. 19–20). Spektakl ten 
cieszył się sporą popularnością, stał się m.in. podstawą popularnego Tańca 
Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Krasińskiego. 

Zdefiniowanie historii narodowej ogniskującej się wokół wolności 
i opozycji do tyrani, odnosi się do dwóch najistotniejszych wątków w de-
finiowaniu narodu polskiego. Te dwie cechy stały się istotne w momencie 
tworzenia się narodu polskiego w XVI wieku i jednocześnie uwarunkowały 
jego historię. Naród zostaje tutaj ustanowiony, jako oparty na zasadzie 
„wolności”. Wolność ta nie dotyczyła jednak ani chłopów, ani mieszczan 
i stało się tak ze względów praktycznych w swoim czasie. Chłopi nie mogli 
zostać włączeni do wspólnoty narodowej, ze względu na przywiązanie do 
ziemi, mieszczanie nie mieli prawa decydowania o losach państwa. Było 
to podyktowane chęcią oparcia władzy i własności wyłącznie o warstwę 
szlachecką. Zdefiniowanie tego, czym jest naród przez pryzmat wolności 
(Libertas) w jej konkretnym zakorzenionym w warunkach historycznych 
wymiarze, powoduje, że tworzy się mit pochodzenia narodu, który nie 
odnosi się do języka, religii, czy wydarzenia lub bohatera. Szlachta musiała 
stworzyć historię narodową w oparciu o to, co było dla niej konstytutywne, 
czyli „wolność” i „prawo własności”. Jeżeli więc do XVI wieku tworzyły się 
jakieś zręby tożsamości, która mogła opierać się np. na wspólnym pocho-
dzeniu od Lecha, to ruch ten zostaje zahamowany, przez powiązanie pol-
skości (Polonia) z wolnością (Libertas) i ograniczony do szlachty. Szlachta 
od XVI wieku wytwarzała więc naród w nowoczesnym sensie, by na tak 
skonstruowanym micie oprzeć uzasadnienie swojej władzy i przywilejów. 
Zarówno jedno, jak i drugie kształtowało się w stosunku negatywnym do 
chłopów i po części mieszczan. 
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Od kmiecia do chama

Kwestia świadomości narodowej chłopów w średniowieczu i czasach wcze-
snonowożytnych jest w zasadzie nie do rozstrzygnięcia. Z jednej strony 
wskazuje się na udział chłopów z konfliktach zbrojnych, mobilizowanych 
„jakimiś hasłami” (Kizwalter 1999, s. 28). Z drugiej strony kwestia świado-
mości narodowej dotyczyła raczej duchowieństwa, rycerstwa i mieszczań-
stwa. Od więzi narodowych ważniejsze były więzi państwowe, rozwijane 
wokół króla i religii (Kizwalter 1999, s. 28). Można się tylko domyślać, 
że w okresie poprzedzającym XV wiek istniało pewnego rodzaju pomysł 
na państwo, w którym rozpoznane zostają także inne warstwy, nie tylko 
szlachta3. Jan Długosz w swojej słynnej Historii pisze o charakterze naro-
dowym Polaków łączy lud, szlachtę oraz mieszczaństwo i dopiero w ramach 
poszczególnych rozdziałów dzieli go równe stany. Wprowadza nawet dość 
interesujące rozróżnienie, o którym już pisaliśmy: cum gente et natione Polo-
nica (wobec ludu i narodu polskiego) (Kot 1987, s. 96). Choć terminy te nie 
są precyzyjnie wyjaśniane, to można powiedzieć, że próbuje on wskazać na 
coś, co określamy dzisiaj jako: etnię, ethnos, a więc coś co w interesującym 
nas zakresie przekraczałoby dystynkcje stanowe, pozwoliło wskazać na 
wspólnotę. Możemy więc powiedzieć, że w czasach przednowoczesnych, 
czasach kształtowania się państwa polskiego prawdopodobnie istniał jakiś 
rodzaj agrarno-piśmiennej więzi (Gellner 1991, s. 23–24). Wraz z rozwojem 
„demokracji szlacheckiej” zaczął się jednak proces rozdzielenia, czy raczej 
wyrzucenia chłopów poza nawias wspólnoty. Jeżeli „polskość” od XV wieku 
definiuje się przez wolność osobistą i możliwość wyboru króla, to chłop 
z oczywistych względów do tej wspólnoty należeć nie może. 

Poza wymienionymi w poprzednich podrozdziałach czynnikami po-
litycznymi, które przyczyniły się do stworzenia „narodu polskiego” w XV  

3 W praktyce społecznej podziały stanowe oczywiście nie były tak ścisłe i wszystkie 
stany wydatnie się dzieliły i różnicowały. W istocie podział na szlachtę (Polacy) i resz-
tę, był raczej ideałem, do którego dążono, szczególnie pod względem dyskursywnym. 
Była to swoista ideologia, mająca utrzymać i uzasadnić różnice gospodarcze, prawne 
i inne (zob. Augustyniak 1989, s. 158)
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wieku, należy tutaj wskazać na jeszcze jeden niezwykle istotny czynnik: 
ekonomię. W XV wieku nie bez przyczyny wykształcił się model gospodar-
ki folwarczno-pańszczyźnianej, opartej na pracy niewolnej chłopów. Model 
ten wiązał się z Europejskim popytem na zboże ze wschodu. Folwarki jako 
takie pojawiły się na ziemiach polskich gdzieś w XII–XIII wieku i wynikały 
z ustroju feudalnych zależności. Praca na takim folwarku było rodzajem 
podatku od użytkowania ziemi, poza tym do XV wieku folwarki te miały 
charakter konsumpcyjny (a nie handlowy) i były nastawione na zaspo-
kojenie potrzeb dworu, a więc zaopatrzenie w różnego rodzaju produkty 
przeznaczone na utrzymanie. Folwark był raczej uzupełnieniem dochodu 
dworu, który w dużej mierze czerpał z czynszów (Mikulski, Wroniszewski 
2003, s. 28). Do XV wieku zdecydowana większość obciążeń chłopskich  
uiszczana była w czynszu. Po odkryciu dla Europy Ameryki wiele w gospo-
darce europejskiej zaczęło się zmieniać. Srebro stanowiło w latach 1530–1570 
90% zasobów, jakie dotarły do Europy i wiąże się z tym zjawisko tzw. re-
wolucji cenowej. Opisane przez Jeana Bodina zjawisko spowodowało, że 
spadała wartość kruszcu i wzrastały ceny, szczególnie ceny płodów rolnych. 
To z kolei spowodowało, że zaczęto poszukiwać produktów na, być może 
tańszych rynkach wschodnich. 

Ważną rolę w tej wczesnej fazie odegrało uzyskanie przez Polskę do-
stępu do morza przez Gdańsk, w następstwie wojen z Krzyżakami. Na 
podstawie danych historycznych eksport zboża z Gdańska wyglądał nastę-
pująco: 1470 r. – 2,2 tys. łasztów (łaszt ważył około 2190 kg), 1530 r. – 10,2 
tys., 1583 r. – 62,8 tys. 1618 r. – 116,3 tys.” (Skodlarski 2007, s. 70). Wraz 
ze wzrostem eksportu odwrócił się bilans handlowy Polski z zachodem 
z ujemnego na dodatni i utrzymał taki aż do XVII wieku (Skodlarski 2007, 
s. 70). Większość z tego zboża pochodziła już z nowego typu folwarków 
pańszczyźnianych. W momencie otwarcia się zachodnich rynków szlach-
ta dostrzegła w tym swoją szansę. Tym bardziej, że do XV wieku, chłopi 
wcale nie byli najmniej wpływową grupą społeczną, zwłaszcza, że sami nie 
byli jednolitą grupą. Bogatych kmieci od komorników dzieliła przepaść. 
W okresie średniowiecza chłopom sprzyjała koniunktura, szczególnie 
wobec braku rąk do pracy na terenie Polski. W zamian za zasiedlenia, 
dostawali oni spore immunitety, czyli zwolnienia z płacenia podatków, 
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mieli swoją niezależną organizację polityczną, jaką była „gromada”, a po 
wprowadzaniu prawa niemieckiego i oczynszowania potrafili zbijać spore 
majątki, w czasie, kiedy wielu przedstawicieli szlachty pozostawał na po-
ziomie wiejskiej biedoty. Przykładowo odnotowano skargę szlachcianki, 
która miała jednego poddanego i spała u niego w stodole, gdyż ten nie 
chciał jej wpuścić do domu ze względu na pchły (Tazbir 1979, s. 86). Jeszcze 
w XIV wieku chłopskich synów przyjmowano na uniwersytet w Krakowie, 
zdarzały się też mieszane małżeństwa (Baranowski 1956, s. 20). 

Stwierdzenie, że pozycja ekonomiczna chłopów mogła stanowić zagro-
żenie dla statusu szlachty byłoby zbyt grubą przesadą, jednak z pewnością 
w zmianach, jakie nastąpiły po części tkwiła niezgoda na status chłopów 
mogący przewyższać szlachetnie urodzonych. Głównym jednak motorem 
zmian była z pewnością zmiana gospodarcza. Posiadanie ziemi dawało 
spore zyski, zwłaszcza wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zboże na 
zachodzie. Od XIV wieku rozpoczyna się proces koncentracji kapitału 
(ziemi) przez szlachtę, który przejawiał się w następujących formach: kar-
czowania lasów, zajmowania pustek, obejmowanie wspólnych gminnych 
gruntów, zmiany przy pomiarach, rugi, skupy sołectw (Kula 1993, s. 40). 
O ile dwie pierwsze dotyczą gruntów bezpańskich, to już kolejne formy 
odnoszą się do przejmowania ziemi z rąk chłopów, w wyniku przesuwa-
nia wymierzonych im gruntów, rugowania i skupywania sołectw (Kula 
1993, s. 41). W wyniku tej działalności powstają rozległe pola folwarczne, 
z przeznaczeniem na produkcję masową zboża eksportowanego na zachód 
(choć nadal utrzymał się podział z produkcją na konsumpcję i na rynek). 
Stawka, o jaką toczyła się gra, była ogromna. Historycy szacują, że opła-
calność pracy folwarcznej opartej na pańszczyźnie spora i dla XVIII wieku 
wynosiła 5 % w skali rocznej, do czego należy jeszcze doliczyć różnego 
rodzaju czynsze i daniny, jakie właściciel folwarku od chłopów pobierał, 
otrzymujemy wtedy 7 % w skali roku. Oznacza to, że na każdą wydaną 
złotówkę przypadało 1,50 zł. zysku (Kula 1993, s. 14). Zysk ten uzależ-
niony był właściwie od jednej rzeczy: pogody i wysokości zbiorów. Praca 
na folwarkach opierała się na pracy niewolnej chłopów, ponadto chłopi 
uiszczali dodatkowe czynsze, podatki państwowe i tzw. dziesięcinę, czyli 
podatek kościelny. Chłopi byli także zobowiązani do tzw. darmoch, czyli  
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darmowych prac, nie zaliczanych do pańszczyzny, w okresie intensywnych 
prac polowych (zob. Rauszer 2017). 

Rozwój folwarku był uzależniony od dostępności siły roboczej, która 
przy tak niskim stopniu zaawansowania technologicznego praktycznie 
w całości była odpowiedzialna za pomyślność zbiorów. Po procesie koma-
sacji gruntów szlachta zadbała także o zapewnienie sobie trwałego dostępu 
do siły roboczej. Jan I Olbracht za pomoc w wyprawie na Mołdawię, wpro-
wadził w 1496 roku przepisy określane mianem konstytucji piotrkowskiej. 
Poza innymi znalazł się tam zapis, który przywiązywał chłopa do ziemi. 
Od tego czasu bez zgody właściciela, chłop nie miał prawa opuścić swojej 
wsi (prawo to zostanie zniesione w XIX wieku przez zaborców). Ten akt 
przywiązania chłopa do ziemi jest tutaj niezwykle istotny dlatego, że jest 
tłem dla wspominanej wcześniej i tak sławionej przez szlachtę wolności. 
Oparcie definiowania tego, kto jest „Polakiem” o wolność osobistą zwy-
kle lokuje się jako wolność w opozycji do tyranii zachodnich monarchii 
absolutystycznych. Jednak istotnym elementem tej szlacheckiej wolności 
jest także odróżnienie się od chłopów. Chłopi od czasów przywiązania do 
ziemi utracili wolność, nie mogli się więc zliczać do narodu definiowanego 
przez wolność.

Kolejnymi istotnymi aktami prawnymi były statuty toruńsko-bydgoskie 
z 1520, zmieniały one wysokość pańszczyzny z 3 dni rocznie na minimum 
1 dzień tygodniowo, by w rezultacie właściwie całkowicie oddać chłopów 
pod panowanie szlachty. System gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej 
opierał się na pracy niewolnej, definiowanej jako praca przymusowa, za 
którą nie otrzymuje się wynagrodzenia. Podstawą tego systemu były go-
spodarstwa jakie chłopi posiadali, nie do końca było jednak tak, że była to 
chłopska własność. Struktura własności opierała się na czymś, co określa się 
mianem „własności dzierżawczej”, rzeczywistym właścicielem nie był bynaj-
mniej chłop, przyznano wtedy szlachcie wyłączne prawo własności. Chłopi 
od tego gruntu płacili dodatkowo czynsze oraz inne opłaty. W związku tym 
możemy stwierdzić, że praca pańszczyźniana była pracą niewolną, a więc 
wykonywaną za darmo, pod przymusem. Od statusu niewolnika chło-
pów różniło tylko to, że mieli minimum osobowości prawnej – podlegali 
opodatkowaniu, poborowi do wojska oraz podatkom na rzecz kościoła  
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(dziesięcina, czyli dziesiąta część plonów). Pod względem nieformalnym 
jednak byli traktowani jak niewolnicy. Lustracje majątków wymieniają 
„ilość” chłopów obok ilości narzędzi rolniczych i trzody, dość powszech- 
ne były także przypadki handlu chłopami i to nie tylko jako przywiąza-
nych do ziem będących przedmiotem handlu, sprzedawano także poje-
dynczych chłopów, całe rodziny czy nawet całe wsie (zob. Deresiewicz 
1956).

Wspominaliśmy już o tym, że jeszcze w średniowieczu istniało naj-
prawdopodobniej jakieś poczucie etnicznej jedności między ludem i na-
rodem polskim. Poczucie, które mogło mieć oparcie w micie wspólnego 
pochodzenia (słowiańskie plemiona), języku, czy religii. Wraz z rozwojem 
gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej ten proces tworzenia się jakiejś 
wspólnej podstawy identyfikacyjnej został zahamowany i wręcz odwróco-
ny. Stało się tak dlatego, że dużo trudniej jest egzekwować pracę niewolną 
i handlować kimś, kogo postrzega się jako swojego pobratymca. Wraz 
z wprowadzaniem pańszczyźnianej pracy niewolnej szlachta przedsię-
wzięła szereg środków symbolicznych, które miały na celu uzasadnienie 
podległego statusu chłopów, zbudowanie poczucia radykalnej odrębno-
ści między szlachtą i chłopami. Zarówno jedno jak i drugie przejawiało 
się w wyrzuceniu chłopów poza wspólnotę narodową, uzasadnienie ich 
gorszego pochodzenia, wprowadzenie mitu własnego odmiennego po-
chodzenia oraz wprowadzeniu szeregu praktyk kulturowych, mających na 
celu uzasadnienie różnicy. Takie różnicowanie na dobrą sprawę zaczęło 
się właśnie w XV wieku. 

W okresie średniowiecza nie określano wszystkich osób pracujących na 
roli zbiorczą nazwą chłopów. Posługiwano się wieloma zróżnicowanymi 
określeniami, w zależności od statusu majątkowego danego człowieka. 
Ogólnie mówiono o „człowieku”, „ludziach”, dodając do tego określenie 
statusu: „ludzie wolni”, „niewolni”, lub wskazując na ich przynależność: 
„ludzie Klemensa”, „ludzie kościoła” (Korta 1970, s. 82). Wyróżniano np. 
smardów, ratajów, niewolników, czeladź, dziesiętników, przypisańcy, lud-
ność wolną. Smardowie byli „ludźmi kościoła”, z kolei rataje to wolni chłopi, 
którzy zubożeli i musieli szukać służby u bogatych właścicieli ziemskich 
(Korta 1970, s. 86). Wraz z przyjmowaniem się na ziemiach polskich prawa 
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niemieckiego zaczął kształtować się stan chłopski. Stan ten ukształtowany  
był przez prawo, np. o osoby o ograniczonym prawie wychodu ze wsi, pra-
wie do nadziału ziemi (o charakterze własności podległej) oraz ustalonych 
czynszach (Heck 1970, s. 198–197). Proces ten zaczął się w XIV wieku i jego 
ukoronowaniem były statuty piotrkowskie i bydgosko-toruńskie, o których 
już pisaliśmy. Te dwa ostatnie akty prawne są o tyle istotne, że o ile organicz-
nie prawa wychodu w czasach Kazimierza Wielkiego oznaczało, że chłop 
chcąc się przenieść, musiał oddać dom oraz w pełni obsiane pole i uiścić 
opłatę tzw. wstane (Heck 1970, s. 197), o tyle od 1496 bez zgody pana chłop 
nie ma prawa opuszczać wsi. Do 1520 roku pańszczyzna wynosiła 3 dni 
rocznie, od tego czasu 3 dni tygodniowo. Trudno więc mówić tutaj o ewo-
lucji, raczej mamy do czynienia z rewolucja w stosunkach między chłopem 
i dworem. Tworzenie się stanu chłopskiego dotyczyło przede wszystkim 
chłopów posiadających (własność podległa lub dzierżawcza) ziemię. Takich  
chłopów określano mianem kmieci. Jeszcze średniowieczne Nazwy cięża-
rów ludności wieśniaczej (Nazwy… 1975, s. 28–31). o ludności rolniczej 
mówią „wieśniacy”. Dokument wprowadzający zakaz wychodu ze wsi bez 
zgody pana z 1496 roku odnosi się do kmieci (Przytwierdzenie… 1976, 
s. 13). Ciekawe rzecz ujmuje jednak konstytucja z 1520 (ta zwiększająca 
pańszczyznę):

„Kmiecie winni pracować mniej lub więcej jeden dzień w tygodniu. 
A także pragnąć zaradzić pożytkowi naszych poddanych za radą i zgodą 
wszystkich Panów Rady naszych obojga stanów oraz Posłów Ziemskich 
Królestwa naszego stanowimy i postanawiamy, aby było zawsze przestrze-
gane: aby, wszyscy i pojedynczy c h ł o p i  [podkr. autorów], czyli kmiecie 
wszystkich i poszczególnych wsi […] nam i swoim panom z każdego łanu 
jeden dzień tygodniowo odpracowywali […]” (Statut… 1976, s. 16). 

Określa on mieszkańców wsi jako „chłopów”. Nazwa ta nie jest tutaj 
przypadkowa. Określenie „chłop” wg. słownika etymologicznego oznacza: 
c h ł o p, zdrobniałe chłoś, chłopię, chłopiec; chłopka; n a z w a  p i e r w o t n a 
‘n i e wol n i k a ,  z a kupi one go  a lb o  j e ńc a’  [podkr. autorów] (chłopiec 
i chłopię, jak zawsze, i o ‘maleństwie’, bo dla ‘dziatwy’ i ‘sług’ są nazwy spól-
ne). Przestawka z *chołp- (p. pa-choł), rus. chołop, czes. chlap — ‘najniższy 
stopień społeczny’ (Brükner 1927, s. 180). 
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Określenie to wywodzi się z języków rusińskich i oznaczało niewolnika, 
ale niekoniecznie rolnika. „Chołopem” mógł być urzędnik administracji  
lub nawet szlachcic, który popadł w czasową niewolę za długi, byli to też 
służący domowi. Na terytorium Rosji stan ten zaczął się zmieniać w XVI 
wieku, gdzie niewolnictwo zmieniało się na rzecz dzierżawie ziemi, a więc 
czasowym kontraktom, zawieranym na czas odpracowania zobowiązań. 
Wobec coraz większej liczby osób pracujących w tej formie („wtórne-
go poddaństwa”) w XVIII Piotr I przekształcił ich w pańszczyźnianych 
chłopów (Kolchin 1987, s. 2–3). Różnica między chołopem a rolnikiem 
pańszczyźnianym była taka, że rolnik sam siebie utrzymywał, a chłop 
był utrzymywany przez pana, żyli w jego zabudowaniach itd. (Kolchin 
1987, s. 38). Posłużenie się takim określeniem było więc praktyką dys-
kursywną, która miała na celu określenie miejsca w strukturze ludności 
rolniczej. Konkretniej rzecz biorąc, chodziło po prostu o podporządko-
wanie ludności rolniczej i wykorzystanie jej jako źródła pracy niewolnej. 
To nazwanie zdradza nam charakter stosunku do chłopów. Co więcej do 
określenia chłopów posługiwano się także innymi określeniami, które 
pozwolą nam rozpoznać ich status. Słynna satyra na leniwych chłopów 
w oryginale mówiła o „kmieciach”, jej późniejsze wersje zamieniają „kmie-
ci” na „chłopów”.

W księdze Genesis Noe miał trzech synów: Sema, Jafeta i Chama. Cham 
zgrzeszył przeciw ojcu, podważając jego autorytet, za co został przeklęty 
i skazany na niewolnictwo. Według biblijnej genealogii synowie Noego 
mieli dać początek ludom różnym ludom: Cham ludom Afryki północnej, 
Sem ludom semickim, a Jafet ludom północy. Wraz z podbojem amerykań-
skich kolonii i rozwojem niewolnictwa pojawiło się także jego uzasadnienie 
w tym, że niewolnicy są potomkami tegoż biblijnego Chama. Przy czym 
nie kojarzono jeszcze koloru skóry z byciem niewolnikiem, Orygenes mó-
wił o wewnętrznej „czarności”, która miała być świadectwem chamskiego 
pochodzenia (Blackburn 2010, s. 68). Zresztą określeniem „negro” nazy-
wano wszystkich nie będących Europejczykami (Forbes 1993, s. 65–67). 
Określenie chłopów mianem pochodzących od „chama” do XVI wieku 
w Polsce nie występowało. Do XVI wieku notowano „Chama” wyłącznie 
jako biblijne imię, np. w teologicznych traktatach i zawsze pisano je z dużej  
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litery (por. Maruszewski 1991, s. 62–63). Jedno z pierwszych użyć „Chama” 
na określenie ludności rolniczej, można znaleźć w dziele Strykowskiego 
Goniec cnoty. Utwór ten brzmi tak:

Także on, Noe, synom swym urzędy
Trzem rozdał, które y dziś trwają wszędy […]
Rzekł: ty, Sem, będziesz Bogu ofiarował, 
Ty, Japhet, będziesz rządził y wojował
Ty, Cham, orz rolę, rób, strzeż każdy tego […]
Nie czyń się, Chamie, Japhetem, strzeż roly […] 
(Matuszewski 1991, s. 70–71).

W początkowej fazie rozwoju niewolnictwa jego uzasadnienie opierało 
się na biblijnej koncepcji grzechu (Blackburn 2010, s. 64). Podstawą tej 
koncepcji było przekonanie, że niewolnikiem jest ktoś, kto zgrzeszył lub 
posiada skazę. W teologii biblijnej wykorzystywano wątek grzechu pier-
worodnego, który czynił ludzi poddanymi, hebrajski wyraz oznaczający 
niewolnika ‘ebed, był używany w znaczeniu kogoś ukaranego przez Boga 
(Davis 1988, s. 63). Koncepcję tę przekształcano, dostosowując do tego, by 
ukazać ludzi zniewolonych, jako w jakiś sposób zasługujących na zniewo-
lenie przez powiązanie z grzechem/skazą/przekleństwem, bądź brakiem. 
Sam akt zniewolenia, pozbawienia wolności, świadczyć ma o tym braku, 
który uzasadnia niewolnictwo. 

Stąd też w momencie zaostrzenia pańszczyzny czyli de facto wprowa-
dzenia pracy niewolnej należało jakoś to wszystko uzasadnić. Status lud-
ności chłopskiej zaczął być opisywany w kategoriach odmiennego (cham-
skiego – biblijna koncepcja grzechu) pochodzenia. Dodać jeszcze należy 
do tego to, że wychwalanie cnót szlacheckich, bardzo silnie obecne od XVI 
wieku w narracjach na temat tego stanu (Grześkowiak-Krwawicz 2018, s. 
245–247), także ma podbudowę odróżnienia się od chłopów. Jeżeli szlachta 
jest doskonała, to chłopi (i inni) nie, cnoty szlachty są więc odwrotnością 
cech chłopów, a raczej braków, które mają uzasadniać poddaństwo. Od 
XVI wieku szlachta żali się na „leniwego i źle pracującego chłopa”, cie-
kawy w tym względzie jest utwór Opisanie przechernej i sztucznej natury 
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chłopskiej przeciwko panom swoim (Trościński 2012, s. 701). Kwestia ta była 
o tyle istotna, że faktycznie nie istniała różnica pochodzeniowa między 
tymi grupami, taka różnica musiała zostać stworzona. 

Sarmatyzm jako ideologia

Naród od XV wieku coraz ściślej był definiowany w kategoriach szlachec-
kości. Polskość oznaczała przywileje i wolności, których chłopi nie mieli. 
Problem polegał jednak na tym, że mimo wszystko szlachta miała do 
czynienia z ludnością, która nie różniła się od niej tak bardzo4. Niewol-
nicy najczęściej stanowili ludność innego etnicznie pochodzenia, czego 
nie można powiedzieć o chłopie polskim. Szlachta wprowadzała szereg 
narracyjnych praktyk, które miały tę różnice uzasadnić. Jeżeli „polskość” 
i narodowość definiowane były coraz ściślej przez szlacheckość, to określe-
nie tego, czym byli chłopi polegało raczej na oddzieleniu ich do zdrowego 
ciała narodu. Jeden z ideologów szlachecczyzny, Stanisław Orzechowski, 
pisał tak: „kapłan, król, rycerz policyją polską jest, a tej policyjej słudzy są: 
kupiec, rzemieślnik, kmieć… A jako sługa w domu, służbą gospodarską 
zniewolonym będąc, równym gospodarzowi ani dzieciom jego nie jest, ani 
w domu swym dziedzic, tak też kmieć, rzemieślnik, kupiec, służbą koronną 
zniewolonymi ludźmi będąc, nie mogą tejże ceny w Koronie Polskiej być, 
której jest kapłan, król z rycerstwem koronnym. […] I mieszańcem Polska 
nasza się brzydzi, chcąc mieć swą szlachecką szczerą, nie zmieszaną ani 
napojoną krwią rzemieślniczą, ani targową… Tak też i kmiecia szlachta 
nie chce” (zob. Kot 1987, s. 106). Chłopi, ale nie tylko oni, są ze wspólnoty 
narodowej wyrzuceni, a szlacheckość/polskość może być zagrożona przez 
mieszanie się krwi. Szlachecki sarmatyzm niejako poprzedzał nowoczesny 
biologiczny rasizm, bo opierał się na idei odrębnych gatunków. Bardzo 
często wręcz odwoływano się do przykładów biologicznych, by uzasadnić  

4 Prób przyłączenia terenów Śląska, czy Prus Wschodnich nigdy nie motywowa-
no tym, że mieszka tam ludność polskojęzyczna, kwestia jej etniczności była w tym 
względzie bez znaczenia. Nieistotne dla szlachty zatem było to, jakim językiem jej 
chłopi się posługiwali (zob. Kot 1987, s. 108)
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zakaz „mieszania się ras”. Mikołaj Rej pisał: „To dziw, kiedyby kto puchacza 
sprośnego białorzyta w sokolem gnieździe znalazł”, Mikołaj Sęp Szarzyński 
twierdził, że: „mężna orlica gołębi nie rodzi”, a Jan Chryzostom Pasek: „w pa- 
ragon nie wchodzi z orłem puchacz” (Bogucka 1994, s. 30). To biologicz-
ne przekonania wypełniały XVII wieczna silva rerum, pełne porzekadeł, 
wierszy, przysłów (Bogucka 2016, s. 44). Poza wskazaniem na odmienność 
gatunkową (orły-gołębie, orły-puchacze), kwestia urodzenia odgrywała także 
rolę w określeniu statusu. W aktach szlachcic jest urodzony – natus, chłop 
natomiast jest od pracy laboriosus, co ks. Młodzianowski w XVII wieku 
tłumaczył: „chłop rodzi się do cepu i do sierpu” (Bystroń 1976, s. 231).

Podział na „orły” i „gołębie”, jako dwa odmienne gatunki, zaczął się 
kształtować wraz z rozwojem sytemu pracy niewolnej. W 1518 roku w Kra- 
kowie Maciej Miechowita opublikował Traktat o dwu Sarmacjach azjatyc-
kiej i europejskiej (Tractatus de duabus Sarmatiis Asiannae et Europianae et 
de contentis in eis). Jest to dzieło, w którym uporządkowano różnego ro-
dzaju wyobrażenia i luźne pojęcia dotyczące sarmatyzmu. Była to pierw-
sza publikacja, w której tak jasno zdefiniowano odmienne „sarmackie” 
pochodzenie szlachty i autorzy, tacy jak Marcin Kromer, Marcin Bielski  
właśnie tak zaczęli o sprawie pisać (Bogucka 2016, s. 39). Samo pojęcie  
„sarmatyzmu” wywodzi się z pism antycznych, zresztą ten rzymski rodowód, 
często będzie przez szlachtę wykorzystywany. Sarmaci mieli być plemieniem 
zamieszkującym stepy nad Morzem Czarnym, pierwsze wzmianki o sarma-
tach jako takich znajdziemy także u Długosza. Miało to być wojownicze ple-
mię (istniały także koncepcje, że wywodzi się z terenów dzisiejszego Iranu), 
które podbiło tereny między Dnieprem i Wisła, zniewalając zamieszkujące te 
tereny lud, z której mieli wywodzić się chłopi (Kizwalter 1999, s. 63). Sarmata 
w XVI wieku zaczął być równoznaczny z Polakiem, szlachcicem, a Sarmacja 
z Polską. Napis na nagrobku Zygmunta Augusta głosił: „Królowi Polaków 
Księciu i Panu Wielkiej Litwy oraz reszty Sarmacji” (Bogucka 2016, s. 39). 

Sarmacki ród, który podbił „chamskich” mieszkańców ziem między 
Dnieprem i Wisłą, musiał się jakoś od tego nich odróżnić. Szlachta wpro-
wadziła cały szereg praktyk dystynktywnych, takich jak: język, ubiór, styl 
życia, gust, gestykulacja i inne, który miał ją odróżnić od chłopa. Parafra-
zując Pierre’a Bourdieu, powiedzielibyśmy, że sarmatyzm składał się na 
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specyficzny kapitał kulturowy, dzięki któremu można było wprowadzić 
dość radykalną dystynkcję między klasami społecznymi (Bourdieu 2005,  
s. 54, 58–59, 100). Choć pierwszym punktem odniesienia dla sarmatyzmu 
jest urodzenie, to urodzenia tego nie daje się tak łatwo stwierdzić. Mimo  
dość ostrych dystynkcji prawnych, czy kulturowych, stan szlachecki nie był 
tak szczelny, jak by oczekiwano (Kizwalter 1999, s. 59). Poza certyfikowa-
niem, pochodzenie trudne jest do sprawdzenia. Zasadniczym miernikiem 
stawały się więc wszystkie wyznaczniki szlacheckiego urodzenia, które nie 
bez przyczyny określa się w Polsce mianem: bycia kulturalnym. 

Szlachta odróżniać się miała językiem, ubiorem, gustami i zachowa-
niem od warstw plebejskich. Poza zwyczajowym wyróżnikiem klasowym, 
jakim był strój szlachecki, czy charakterystycznie przystrzyżone włosy 
(podlegające zmieniającej się modzie), życie szlachty było silnie zrytuali-
zowane. Każdy okazja miała przyporządkowaną sobie specyficzną formę 
np. mowy, listu, pozdrowienia, powitania czy pożegnania. Jednym z wy-
znaczników szlachetczyzny był sposób zachowania się. Walerian Nekanda 
Trepka pisał, że: „słał jej wieńce na półmisku, drugim przykrywszy” (cytat 
za: Tazbir 2013, s. 24). Podróżnik po XVII wiecznej Polsce pisał tak: „kro-
czą majestatycznie, z czekanem w ręce i mieczem u boku, który odkładają 
dopiero udając się na spoczynek” (Bogucka 2016, s. 133). Opis ten nie jest 
przesadzony, można sobie uzmysłowić jak ten krok wyglądał, kiedy tańczy 
bądź ogląda się taniec „polonez”, który zresztą od tego szlacheckiego chodu 
wziął wzór (Bogucka 2016, s. 133). Innym przykładem gestykulacji jako 
czynnika dystynktywnego były powitania. „Mężczyźni całują się w ramię 
i traktują po bratersku, gdy są równi kondycją; jeśli między witającymi się 
nie ma równości, niższy hierarchią upada do nóg wyższego, całuje stopy czy 
podejmuje pod kolana […]” (Bogucka 2016, s. 134). Innego typu zwyczaje 
obowiązywały przy pożegnaniach, toastach i innych społecznie istotnych 
uroczystościach. Należy zwrócić uwagę, że gestykulacja ta występuje wy-
łącznie w sytuacjach społecznych, silnie więc wiąże się z więzią grupową, 
jako jej nośnik i potwierdzenie oraz z oznakami statusu. 

Jedną z najważniejszych prac, która ukazuje w jaki sposób postrzegano 
relację między urodzeniem i stanem, jest osławione Liberum chamorum, 
Waleriana Nekandy Trepki. Autor w pracy tej tropi „plebejskie” (chamskie)  
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pochodzenie niektórych przedstawicieli szlachty. Praca ta jest doskonałą 
ilustracją praktyki łączenia dystynkcji kulturowych z pochodzeniowymi, 
bardzo często „nie-szlacheckie” pochodzenie wychodzi przy okazji nie-
znajomości szlacheckich rytuałów. Praca rozpoczyna się interesującym 
pomstowaniem na mnożenie się plebeanorum, dalej Trepka wskazuje, że 
dość pospolita staje się praktyka, w której: „z grubiaństwa chłopskiego wy-
ciwczywszy się, a sukienkę z dworska na się wzuwszy, a że tytuł szlachecki 
dano mu, to już miłośnik rozumie siła o sobie i za szlachcica udawać bę-
dzie” (Trepka 1995, s. 45). Do „udawania” szlachcica należy więc oduczyć 
się chłopskiego grubiaństwa i prostolinijności i przybrać odpowiedni strój: 
„Barcicki nazywał się Jan, chłopski syn. […] Znać, że chłop, bo grubej ko-
pleksyjej i mowy, i obyczajów” (Trepka 1995, s. 69). Chłopów rozpoznawano 
także po wyglądzie, zdradzającym od razu pochodzenie: „Benar zwał się… 
Ten ex gente Chami nationis plebeanorum jest. […] Leda jakie chłopowsko, 
fizjonomija marnego plebeana” (Trepka 1995, s. 72). W wywodach Trepki, 
który jakby nie było wyrażał „ducha epoki”, wyraźnie odcisnęło swoje piętno 
postrzeganie chłopów, jako gorszego gatunku. Szlachcianka, która zadałaby 
się z chłopem, skalałaby własną „rasę”: „I ona szlachcianka, co za chłopa 
idzie, już chłopówną staje się, bo kto rzecz cudną w plugawą wtrąci, już się 
i ona społu z nią plugawą staje, jak balsam, gdyby do smoły włożono, już 
nie balsam, ale smoła będzie, bo ona materyja górna plugawa oszpeca owę 
cudną” (Trepka 1995, s. 47). Mieszanie się „ras” jest więc czymś niebywałym 
i wyjdzie zaraz na jaw: „Siła szlachcianek ubogich do miasteczek za mąż 
idzie, a gdy za chłopa, pewnie nie szlachtę będzie rodzić, bo co za czystość 
do nieczystego, a ze smrodu co za wonia wyniść może!” (Trepka 1995, s. 47).  
Praca Trepki odnosi się do postrzegania chłopów jako gorszej „rasy”, owa 
„rasowość”, choć jest cechą biologiczną, to musi zostać wytropiona. Daję 
się ją wytropić w genealogii, zachowaniu, mowie, wyglądzie, zapachu, ge-
stykulacji i wielu innych wskaźnikach „szlacheckości”. 

Choć realnie mówimy tutaj o wspólnej historii jednej grupy miesz-
kańców ziem Rzeczypospolitej, to grupa ta podzieliła się wewnętrznie, 
wyznaczając nieprzekraczalne bariery. Uznając dodatkowo, że jej historia 
jest historią wyjątkową i inną niż historia tej drugiej (o ile ta druga w ogóle 
ma historię). Jeżeli więc mówimy o historii narodu polskiego i odnosimy 
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się do okresu między XVI i XIX wiekiem (uwłaszczenie chłopów i powolne 
włączanie ich do wspólnoty narodowej), to jest to historia wyłącznie pew-
nej części mieszkańców ziem Rzeczypospolitej, która świadomie wyłączyła 
z tej historii inne grupy. Pytanie, które z oczywistych względów pozostanie 
otwarte: czy chłop patrząc na historię narodu polskiego ma prawo uważać 
tę historię za swoją? Nawet jeżeli patrzy na historię z okresu, kiedy nie miał 
prawa uważać się za część tego narodu? Kiedy świadomie został z niego 
wyrzucony?

Naród czy (nie)naród?

W XVII wieku dość powszechne już było przekonanie, że chłopi nie tylko 
nie są częścią narodu (nie są Polakami), ale że stanowią jakąś gorszą rasę 
(przykład orłami i gołębicami). Co prawda na marginesach różnych prac 
i traktatów pojawiały się koncepcje włączenia chłopów jakoś w organizm 
narodowy, to jednak na dobre wiązane one były dopiero z tendencjami 
oświeceniowymi. Przed tym jednak sporadycznie w pismach Andrzej 
Frycz Modrzewski czy Piotr Skarga pisali o chłopach, jako o „Polakach 
tegoż narodu” (Bogucka 2016, s. 40). Były to jednak głosy odosobnione 
i nie wpływające na ogół stosunku wobec chłopów. 

Pierwsze zmiany zaczęły się w sposobie podejścia do chłopów pojawiać 
wraz z pojawieniem się pierwszych zwiastunów myśli oświeceniowej, choć 
równie istotny był w tym względzie kryzys sarmatyzmu. W XVIII wieku 
model gospodarczy oparty na pańszczyźnie zaczął poważnie się chwiać, 
wykazując małą elastyczność, ograniczenie rozwoju technologicznego 
i nierentowność wielu upraw. Przykładowo księżna Sanguszkowa skarżyła 
się, że to nie chłopi utrzymują ją, tylko ona ich, a książę Józef Czartoryski 
mówił, że ani manufaktury, ani handel zbożem nie przynosi zysku, jedyne 
co jest opłacalne, to propinacja (Kula, s. 20). Wyczerpywał się też model 
kulturowy sarmatyzmu. Widoczne było to w coraz bardziej krytycznych 
pismach wobec modelu ustrojowego, nierzadko pełnych pesymizmu u au-
torów, takich jak Wacław Potocki, Stanisław H. Lubomirski. Coraz bardziej 
uwidaczniały się tendencje próby wyjścia poza sarmatyzm (Kizwalter 1999, 
s. 91). Pojawiło się także zjawisko szlacheckiego przeludnienia i bezrobocia. 
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Rozrostowi wielkiej własności (magnackiej) towarzyszyło zmniejszanie się 
stanu posiadania dużo liczniejszej szlachty średniej i drobnej, a w wyniku 
podziałów spadków, rosła liczba drobnych właścicieli. Nie bez znaczenia 
było także istnienie, a nawet wzrost liczebności szlachty zależnej od praw-
nej jurysdykcji i szlachty służebnej (Kizwalter 1999, s. 93). 

O podważeniu ustroju folwarczno-pańszczyźnianego nie mogło być 
mowy, bo wielkim właścicielom dawał on mimo wszystko spore docho-
dy. Pogłębiające się różnice majątkowe, zachwianie jednolitością szachty, 
przejawiające się kryzysem ideologii sarmatyzmu oraz pojawiające się 
już tendencje oświeceniowe, spowodowały, że powoli pojawiały się nowe 
koncepcje państwa. Coraz częściej można było spotkać pierwsze mocne 
i istotne twierdzenia o tym, że także chłopi winni być uznani za część 
narodu. Michał Wielhorski w słynnej pracy z 1775 roku O przywróceniu 
dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw zawarł taką 
konstatację: „To pewna, że wyłączenie pospólstwa od uczestnictwa rządu 
jest oczywistym wolności pierwiastkowej uwłóczeniem” (cytat za: Kizwal-
ter 1999, s. 94). Jeden z ideologów Sejmu Czteroletniego pisał już tak:  
„O, jakbym żądał, aby żadnej klasy uprzywilejowanych ludzi nie było, aby 
miast chłopów i mieszczan byli tylko ludzie i Polacy” (cytat za Kizwalter 
1999, s. 95). Zmiana w dyskursie politycznym była więc zmianą zasadniczą. 
Coś co przeciwnikom mieszania się „ras” (gołębi i orłów) wydawało się 
nie do pomyślenia, nagle zaczyna pojawiać się we wpływowych kręgach. 
Nie jest jednak tak, że chłopi nagle stali się częścią narodu. Proces ten tak 
naprawdę dopiął się w połowie XX wieku. Choć znacząca zmiana dokonała 
się w okresie poprzedzającym Sejm Czteroletni, to faktyczna zmiana zajęła 
sporo czasu. Poza okresem sejmowym i późniejszego Powstania Kościusz-
kowskiego koncepcja uznania chłopów za część „narodu polskiego” była 
właściwa raczej wąskiej, choć wpływowej elicie intelektualnej. 

Sarmatyzm nieuchronnie się wyczerpywał, bardzo wielu przedstawicieli 
stanu szlacheckiego jednak tego nie zauważało i nie chciało zauważać5. 

5 Dotykamy tutaj ciągle żywej dyskusji o przyczynach upadku Rzeczypospolitej.
W związku z jej szerokim zakresem i charakterem, pozwolimy sobie tutaj poprzestać 
wyłącznie na tym stwierdzeniu.
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Próbami zreformowania coraz bardziej nieefektywnego systemu był sejm 
czteroletni i wydana w jego rezultacie Konstytucja III Maja. Był to akt 
niezwykły pod względem rewolucjonizowania stosunków wewnętrznych. 
Chłopi po raz pierwszy pojawiają się w nim jako stan i to jeszcze stan 
podlegający ochronie prawnej. Jeżeli system folwarczno-pańszczyźniany 
był systemem pracy niewolnej, to Konstytucja faktycznie była pierwszym 
aktem, który naruszał ten stan. Choć jednocześnie jej autorzy byli w tym 
względzie dość ostrożni. Początek fragmentu odnoszącego się do chłopów 
mówi tak: „Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw 
krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem 
najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość i obowiązki chrześciań-
skie jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa 
i rządu krajowego, przyjmujemy stanowiąc: iż odtąd jakiebykolwiek swobo-
dy, nadania lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentyczne 
ułożyli, czyliby te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli 
też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione: będą stanowić wspólny 
i wzajemny obowiązek podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu 
zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego 
podpadający”. W pierwszej części fragmentu Konstytucja włącza chłopów 
pod prawną opiekę, ale też nadaje statut prawny. W drugiej części mówi 
o tym, że chłopi nie są już własnością, ale ich zobowiązania mają podlegać 
umowie obowiązującej obie strony pod „opieką rządu krajowego”. Drugi 
fragment odnosi się do przywiązania chłopów do ziemi i wynikających 
z tego konsekwencji: „Zawarowawszy tym sposobem dziedziców przy 
wszelkich pożytkach od włościan im należących, a chcąc jak najskuteczniej 
zachęcić pomnożenie ludności krajowej, ogłaszamy wolność zupełną dla 
wszystkich ludzi, tak nowo przybywających jako i tych, którzy by pierwej 
z kraju oddaliwszy się, teraz do ojczyzny powrócić chcieli; tak dalece, iż 
każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony 
przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym 
jest zupełnie użyć przemysłu swego, jak i gdzie chce; wolny jest czynić 
umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi; wol-
ny jest osiadać w mieście lub na wsiach; wolny jest mieszkać w Polsce lub 
do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy zadość obowiązkom, 
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które dobrowolnie na siebie przyjął”. Chłopi nie tylko uzyskują wolność 
osobistą dla „pomnożenia ludności krajowej”, ale także amnestią objęte 
zostają wszystkie sprawy wynikające z chłopskiego zbiegostwa. Konstytucja 
wkracza bardzo na swoje czasy radykalnie w stosunki między chłopami 
i szlachtą. Do tego stopnia, że wywołała dość radykalny opór. 

W czasach zaostrzonej pańszczyzny chłopów obowiązywał pobór do 
wojska, tworzyli oni tzw. piechotę wybraniecką, powołaną w XVI wieku 
przez Stefana Batorego i to był w zasadzie jedyny element rozpoznania ich 
w prawie państwowym, jako tego prawa podmiot. Do formacji tej wybie-
rano 1 chłopa na 20 łanów z dóbr królewskich, stąd ich nazwa (Burszta J. 
1985, s. 81). Ponadto tworzono także tzw. Oddziały „dymowe”, tworzone 
z 1 chłopa na 5 dymów. Na tej bazie Tadeusz Kościuszko oparł swoje bu-
dowanie oddziałów powstańczych i regularnej armii. Jego gest jest o tyle 
interesujący, dla naszych rozważań, że jest jednym z pierwszych, który 
odnosi się do chłopów nie jako wyłącznie własności, ale być może jakiegoś 
rodzaju obywateli. Wkracza już na teren budowania narodu w oparciu 
o państwo rozumiane jako uniwersalna, obywatelska forma. 

12 marca 1794 roku, kiedy Antoni Madaliński odmówił redukcji I Wiel-
kopolskiej Brygady Narodowej rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska, 
oficjalnie jednak powstanie zaczęło się 24 marca, kiedy Tadeusz Kościuszko 
i Józef Wodzicki złożyli przysięgę, później Kościuszko na rynku w Krako-
wie powtórzył ślubowanie (innej treści) i został Najwyższym Naczelnikiem 
Siły Zbrojnej Narodowej. Jako naczelnik powstania wydał 7 maja 1794 roku 
w okolicach miejscowości Połaniec tzw. Uniwersał połaniecki, którego 
pełna nazwa brzmi: Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan 
i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności 
i sprawiedliwość w komisjach porządkowych. Stan chłopski ukształtował 
się po przyjęciu w średniowieczu tzw. prawa niemieckiego. Prawo to da-
wało chłopom zwolnienia podatkowe, określało ich stosunek własności, 
powinności i innych. Wraz z wprowadzeniem zaostrzonej pańszczyzny, 
stan chłopski w XV wieku zniknął z prawodawstwa (Makiłła 2008, s. 101). 
Chłopi w prawie pojawiali się wyłącznie jako własność szlachty. Uniwersał 
połaniecki był drugim po Konstytucji III Maja aktem, który brał chło-
pów, jako stan, pod ochronę państwa. Kościuszko pisał do Krakowskiej 
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Komisji Porządkowej tak: „Najhaniebniejszą by było rzeczą dla Polaków, 
bijących się o wolność, żeby lud u nich zostawał w gorszym stanie, niżeli 
znajduje się w monarchicznych nawet rządach […] wolność nie może być 
obronioną tylko ręką ludzi wolnych, albo doznających sprawiedliwości 
i opieki rządkowej” (Kościuszko 1917, s. 3). U naczelnika powstania widać 
już wyraźnie myślenie w kategoriach oświeceniowych, choć także jeszcze 
jego uniwersał jest w tym względzie dość ostrożny. Kościuszko w zasadzie 
w Uniwersale powtarza te same prawa, które zastrzeżono dla ludu w Kon-
stytucji, rozszerzając je jednak nieco. Przykładowo we wstępie Kościuszko 
pisze o tym, że Moskale wykorzystują wzajemną niechęć chłopów i panów 
na własną korzyść oraz, że żołnierzy (chłopskich) walczących, spotykają 
szykany ze strony dworu. Dlatego też w pierwszej kolejności potwierdza 
on orzeczoną chłopom wolność osobistą. W kolejnych punktach precyzuje 
wymiar pańszczyzny z zaznaczeniem jednak, że lud „wiejski, doznając 
sprawiedliwości i dobroci Rządu, powinien gorliwie pozostałe dni pań-
szczyzny odbywać. Zwierzchności swojej być posłuszny, gospodarstwa 
pilnować, rolę dobrze uprawiać i zasiewać, a gdy takowa ulga uczynioną 
jest dla włościan z pobudek ratowania Ojczyzny, i właściciele przez miłość 
Ojczyzny chętnie ją przyjmują, przeto włościanie nie mają się wymawiać 
od najmów potrzebnych dworom za przyzwoitą opłatą” (Kościuszko 1917, 
s. 19). Uniwersał ograniczał pańszczyznę, ale jej nie znosił, podobnie jak 
zwierzchności dworu nad chatami, ale i tak szedł dość daleko, choćby pod 
tym względem, że wytwarzał organizm państwowy, w którym poddanymi 
są jego mieszkańcy i pod tym względem zrównywał wszystkich obywateli. 
To pierwszy krok do zbudowania nowoczesnego państwa, które przekra-
czałoby postfeudalne zależności. 

Chłopi jako (nie)naród

Jako początek tendencji narodowych uznaje się XIX wiek, wskazując, że 
momentem, kiedy naród stał się punktem odniesienia polityki, były wyda-
rzenia Rewolucji Francuskiej. Eric Hobsbawm właśnie w XIX wieku datuje 
powstanie narodu w nowoczesnym sensie, a więc rozumianego jako „ogół 
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obywateli, których zbiorowa suwerenność ustanawiała państwo będące 
wyrazem ich politycznych dążeń” (Hobsbawm 2010, s. 28). Angielski ba-
dacz charakteryzuje w ten sposób XIX wieczne kształtowanie się narodów 
i nacjonalizmu, odnosząc je do wyrażanych w ruchach politycznych walk 
o przesunięcie suwerenności z króla na ogół obywatel, lud, czy naród. Mó-
wiąc nieco inaczej jest to moment, kiedy zachodzi proces przekształcania 
się zachodnioeuropejskich monarchii absolutnych w państwa, w których 
ludzie przez „stanie” się narodem, uzyskują udział w suwerennej władzy 
jako naród (zob. Weber 1999, s. 95–97). Władza w nich miała być w zało-
żeniu właściwością wszystkich jego mieszkańców, a nie tylko pewnej ich 
części, bądź wręcz jednej osoby. 

W kontekście ziem polskich kwestia ta wyglądała zupełnie inaczej dla-
tego, że w Rzeczypospolitej proces ten miał miejsce w XVI wieku wraz 
z wprowadzeniem monarchii elekcyjnej oraz narodu politycznego szlach-
ty. Suwerenna władza przeszła wtedy z króla, na naród, dość precyzyjnie 
zdefiniowany jako tylko i wyłącznie ogół szlachty polskiej, stanowiącej 5,5 
% społeczeństwa (Kuklo 2009, s. 221). Kwestia narodowa w XIX wieku na 
ziemiach polskich, nie jest więc kwestią o przesunięcie tej suwerenności 
i zdefiniowanie tego, czym jest „naród”. Na ziemiach Polskich to, czym 
jest „naród” zostało już zdefiniowane w XVI i XVII wieku, teraz chodziło 
o redefinicje i uznanie za naród także chłopów czy mieszczan.

Należy jednocześnie pamiętać, że proces ten nie był zero-jedynko-
wy, to znaczy jest on rozciągnięty w czasie i dotyczy różnej liczby osób, 
w różnych okresach. Nie jest tak, że w momencie mniej lub bardziej pre-
cyzyjnego określenia tego, czym jest „suwerenny naród” przez elitę, ogół 
obywateli zaczyna tak tę kwestię postrzegać. Analiza sporej części historii 
idei narodu w Polsce dotyczy tekstów pisanych przez raczej wąskie grono 
intelektualistów o nie tak dużym zasięgu, jakby nam się wydawało. Przy-
kładowo, analizując podręczniki można dojść do wniosku, że wraz z Sej-
mem Czteroletnim, ogół obywateli zaczyna postrzegać naród jako całość, 
łącznie z uznaniem za „naród” także plebs, a więc chłopów i mieszczan. 
Tymczasem poglądy te, reprezentowane przez światłych i wpływowych 
obywateli, nie były poglądami powszechnymi. Co więcej, w niektórych 
przypadkach, o czym za chwilę, w swoim czasie uważano je za skrajny 
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margines. Historia tzw. targowicy ukazana jest jako historia zdrady kwestii 
„narodowej” na rzecz interesów obcych mocarstw. Brak w niej pokazania 
tego, że istotnym elementem oporu przeciwko Konstytucji, była niezgoda 
na uwolnienie chłopów i zmiany w systemie pańszczyźnianym, ograni-
czające przecież dochody sporej, jeżeli nie przeważającej części szlachty 
polskiej. Kwestia oporu wobec modernizacji, która wiązałaby się z uwol-
nieniem chłopów i uznaniem ich praw pokazuje, w jaki sposób nauczanie 
historii podchodzi do kwestii narodowej. Projektuje się w nim współczesne 
rozumienie narodu (ogół obywateli posługujących się językiem polskim) 
na czasy, w których za naród mogła być uznana tylko bardzo ograniczona 
część mieszkańców ziem polskich. Przez zatarcie tego istotnego sposobu 
rozumienia narodu, historia przemian, jakie zaczęły się wraz z Sejmem 
Czteroletnim i procesami narodowościowymi XIX wieku staje się niezro-
zumiała. Jeżeli na przeszłość projektuje się współczesne rozumienie narodu 
(ogół obywateli), to nie sposób wyjaśnić tego, że cały XIX wiek i połowa  
(o ile nie więcej) XX wieku, to walka przeważającej części mieszkańców 
ziem Polski o uwolnienie się od pracy niewolnej, uznanie w prawie, uznanie 
za bycie częścią narodu, wreszcie walka po prostu o elementarne prawo 
do życia. Często walka dramatyczna. 

Historia idei narodu w Polsce zwykle jest ukazana z perspektywy po- 
staci, które przynajmniej od czasów Sejmu Czteroletniego i oświecenio- 
wego fermentu, starały się rozszerzyć pojęcie narodu także o plebs (chło-
pów i mieszczan). Kwestia ta staje się nieomalże najważniejszym wątkiem 
historii idei XIX wieku i najczęściej jest ukazana przez pryzmat walki z za-
borcą o niepodległość. Istotne są tutaj dwa wątki. Pierwszy stanowi sama 
istotność tych walk, tj. na ile stanowiły one jakiś wyznacznik tego, w jaki 
sposób ludzie myśleli w swoim czasie? Na ile była to kwestia istotna spo-
łecznie? Innymi słowy, czy czasem nie patrzymy na historię tego czasu, 
przez pryzmat postaci marginesu idei i to często powszechnie społecznie 
odbieranych jako radykalnych, czy wręcz szkodliwych. Druga kwestia do- 
tyczy ukazania tych walk i idei, jako najczęściej powiązanych z wyzwole-
niem spod jarzma zaborcy. Takie zawężenie powoduje jednak, że z istot-
nych w omawianym okresie polemik i tekstów, pozostaje wyłącznie jeden 
element. 
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Tymczasem najistotniejszą kwestią, jaka się w nieomalże całym XIX 
wieku toczyła, była kwestia włączenia chłopów i mieszczan do wspólnoty 
narodowej. Uznania także chłopów za część tego narodu. Ponownie pro-
blem ten rozbija się o współczesne rozumienie narodu, obecne w podręcz-
nikach, które jest projektowane na przeszłość. Jeżeli nie mamy świadomo- 
ści jak silne i powszechne było przekonanie, że tylko szlachta jest „narodem 
polskim”, a chłopi są z tego narodu wykluczeni, to nie zrozumiemy kontek-
stu walk i sporów o włączenie chłopów do wspólnoty narodowej. Z tych 
sporów zrozumiałe pozostanie jedynie opór wobec zaborców, dodatkowo 
jeszcze ukazywany tak, jakby opór ten dotyczył całości mieszkańców ziem 
polskich, a więc był także powszechny wśród chłopów. Takie projektowa-
nie powoduje, że zaciera się kwestia realnych konfliktów oraz wyrabia się 
przekonanie, że „naród polski” był całością ahistoryczną. 

Innego typu kwestią jest ukazanie historii narodu na tle historii innych 
krajów Europy Zachodniej. Należy tutaj nie zapominać o tym, że historia 
tego, w jaki sposób kształtowało się rozumienie narodu w krajach Europy 
Zachodniej, odnosiła się do walk i ewolucji od monarchii absolutnych 
w stronę państwa nowoczesnego. Naród pojawił się w kontekście przenie-
sienia suwerenności z króla na naród właśnie. Tymczasem taka ewolucja 
na terenie Polski zaszła w XVI wieku z bardzo wyraźnym podkreśleniem, 
że przesunięcie suwerenności dotyczyło narodu zdefiniowanego jako ogół 
szlachty, a nie ogół mieszkańców. Ponownie więc, jeżeli potraktujemy kwe-
stię powstania i kształtowania się narodu, jako kwestię kształtowania się 
XIX wiecznych państw, kwestia tego, czym był naród szlachecki i tego, 
że chłopi nie mieli prawa czuć się częścią narodu, będzie niezrozumiała. 
Przeszczepienie zachodnich koncepcji budowania narodu, wytworzonych 
w swoistym kontekście historycznym, na grunt Polski powoduje, że ściśle 
zdefiniowana relacja między chłopami i szlachtą, staje się niezrozumiały. 

Nowoczesny naród?

Kwestia ekskluzywności narodu polskiego i ograniczenia go wyłącznie do 
szlachty w XVI wieku zaczęła się dość wyraźnie już zarysowywać. Choć 
możemy w tamtym okresie znaleźć poglądy przeciwne takiemu myśleniu,  
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to jednak z wielu powodów, o których pisaliśmy, dominującym poglądem 
stało się postrzeganie jako narodu wyłącznie szlachty. Jednym z takich au-
torów był w XVI wieku Andrzej Frycz Modrzewski. Postulował on zasadę 
równości i powszechności wobec prawa, a więc uznania także chłopów 
i mieszczan za obywateli. Także w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej 
można było znaleźć podobne twierdzenia u takich autorów, jak Michał 
Wielhorski czy Adam Wawrzyniec Rzewuski. Uważali oni, że prawa poli-
tyczne powinny przysługiwać pospólstwu, które także jest przecież częścią 
narodu (Kizwalter 1999, s. 44). 

Poglądy te jednak były raczej mało reprezentatywne dla ogólnych 
trendów, trudno więc je uznać za znaczące na tyle, by na ich podstawie 
wnioskować o jakichś głębszych przemianach. Możemy je natomiast uznać 
za zwiastuny dyskusji i poglądów, które wiązały się z kształtującymi się 
trendami republikańskimi w Europie. Kwestia ta na terenach polskich mia- 
ła jednak specyficzne oblicze. Trudno tutaj mówić o ewolucji systemowej 
od jakiejś absolutystycznej formy, w stronę parlamentaryzmu i w rezultacie 
jakiejś formy demokracji. Oświeceniowe koncepcje republikańskie, jakie 
pojawiły się w kontekście Polski, należy rozpatrywać w dwóch ważnych 
punktach odniesienia: wcześniejszego sarmackiego republikanizmu i utraty 
niepodległości. W 1798 roku pojawiła się tzw. Ustawa przedspołeczna, 
będąca programem tajnej organizacji Towarzystwa Republikanów Pol-
skich, stwierdza ona: „naród formuje się przez samo tylko prawo Natury. 
Rząd wypływa z woli narodu. Naród jest przed wszystkim, jest początkiem 
wszystkiego. Wola jego jest zawsze prawem” (Kizwalter 1999, s. 127). Pro-
gram ten, wyraźnie inspirowany już francuskim oświeceniem, stanowił 
pewnego rodzaju pomost i moment przejścia między sarmackim i oświe-
ceniowym republikanizmem. Choć język bardzo wyraźnie nawiązuje do 
języka szlacheckiego, to zasadnicze przejście dokonuje się w obszarze na-
rodu. Tekst ten mógł równie dobrze powstać w XVII wieku i odnosić się do 
narodu rozumianego wyłącznie jako ogół szlachty. Lektura całości pozwala 
jednak dostrzec, że choć korzysta on z języka sarmackiego republikanizmu, 
to rozumienie narodu rozszerza na wszystkich mieszkańców (Kizwalter 
1999, s. 128–129). O ile w przypadku koncepcji oświeceniowego republi-
kanizmu możemy mówić o pewnym novum, wprowadzającym pojęcie  
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powszechnej równości wobec prawa, czy możliwości (pośredniego chociaż-
by) decydowania o polityce, to w przypadku republikanizmu sarmackiego 
to wszystko łączyło się już wcześniej, ale wyłącznie z warstwą szlachecką 
(zob. Janion 2006, s. 96). Tym samym kwestią nie było to, czy powszech-
na równość wobec prawa i uznanie wszystkich za obywateli ma sens, ale 
zasadniczy spór dotyczył tego, czy także owo pospólstwo włączyć do tego 
republikanizmu, czy nie. Kwestia ta była o tyle istotna, że mimo formalnej 
utraty niezależności, szlachta nadal posiadała pełne prawa do pracy nie-
wolnej swoich chłopów. Uznanie ich za w jakimś stopniu równych obywa-
teli, równałoby się odejście od stabilnych i dość sporych dochodów, jakie 
zapewniała pańszczyzna i inne chłopskie zobowiązania. 

Badacze przełomu, jaki dokonywał się między XVIII i XIX wiekiem, 
uznają go jako moment walki „starego” z „nowym”, czyli oświecenia z sar-
matyzmem (Kizwalter 1999, s. 91). W stosunku do kwestii narodowej ta 
walka miała swoje trzy oblicza. Pierwszym było oczywiście utrzymanie 
starego porządku rzeczy i miejsca pospólstwa w narodzie, drugi obszar 
odnosił się do paternalistycznego włączenia pospólstwa we wspólnotę 
narodową (bez zmiany ich położenia np. ekonomicznego), trzecie obli-
cze było obliczem radykalnym postulującym rewolucję społeczną. Przy-
kładem pierwszego oblicza były przemiany, jakie zachodziły wewnątrz 
samej szlachty, a szczególnie w relacjach między średnią i drobną szlachtą 
a magnaterią. Wobec szlacheckiego przeludnienia i groźby zbytniego roz-
drabniania majątków, powiększającego się stanu „bezrobotnego”, a więc 
nieposiadającego ziemi, postulowano zmiany w relacjach z magnatami. 
Chodziło o utrzymanie stanu formalnego braterstwa tak, żeby tym mniej 
bogatym nie groziła deklasacja, a najbardziej zamożnym wyodrębnienie się 
jako arystokracja. Postulowano utrzymanie posarmackiej jedności stanu 
szlacheckiego wobec innych. Sprawa dotyczyła ochrony monopolu wła-
sności ziemskiej, urzędów i posad państwowych, godności i beneficjów 
kościelnych i innych przywilejów (Kizwalter 1999, s. 93). Jeżeli naruszo-
na byłaby zasada równości szlachty i równego stosunku wobec prawa, te 
wszystkie zagwarantowane przywileje byłby zagrożone. Istniała realna 
groźba wyodrębnienia się arystokracji z warstwy magnackiej, a co za tym 
idzie rozprężenia całego systemu szlacheckiego republikanizmu. Jeżeli to 
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wyodrębniona arystokracja zagwarantowałby sobie przywileje dostępu do 
stanowisk, a jednocześnie nastąpiłaby deregulacja (jak to się dzisiaj określa) 
systemu własności. Pozostałe części szlachty byłby bardzo poważanie za-
grożone deklasacją. Hugo Kołłątaj w słynnych Listach anonima postulował 
zrównanie porządku społeczeństwa ze stanem naturalnym, co oznaczałoby, 
że szlachectwo wiąże się z posiadaniem ziemi. Tym, którzy ziemi by nie 
posiadali odbierano by „klejnot” oraz nobilitowano by każdego, kto ziemię 
by nabył (Kizwalter 1999, s. 99). Wobec tego dyskusje dotyczyły utrzymania 
sarmackiego charakteru tego, czym był naród i jak ułożone były stosunki 
w Rzeczypospolitej. Jak dość poetycko ujął to Jerzy Jedlicki w kontekście 
Sejmu Czteroletniego próbowano: „ocalić szczątki zmurszałego ideału 
rycerskiej wspólnoty przed ofensywą ojczyzny właścicieli nieruchomości” 
(Jedlicki 1968, s. 156). W tej formie dyskusje nad utrzymaniem „ideału 
rycerskiej wspólnoty” przetrwały także do XIX wieku, z tym, że zostały 
dodatkowo uzupełnione o kontekst walki z „nowym”, a więc tendencjami 
uznającymi także pospólstwo za podmiot (Jedlicki 2002, s. 36)   

Drugie oblicze zmiany, jakie niosły ze sobą pooświeceniowe dyskusje 
dotyczył uznania powszechnej równości wobec prawa, ale utrzymania 
jakiejś formy społecznego podziału stanowego, choćby w zakresie ekono-
micznym. W tym obszarze istotnym nurtem były choćby pierwsze ludo-
znawcze próby odkrywania nienaruszonej „polskości” wśród i w kulturze 
chłopów. Choć precyzyjnie byłoby powiedzieć, że w tym obszarze prób 
ujęcia wspólnotowości na terenach polski wcale nie podważano przekonania 
o tym, że to szlachcice są „Polakami”. Działo się tak z różnych powodów, 
choć myślimy, że można by tu wskazać dwa główne: pierwszy dotyczył kwe-
stii walk niepodległościowych i powiązania „polskości” z przywilejami po-
litycznymi, drugi z tradycją określania tak szlachty i rezerwowania dla niej 
tego określenia. Pod wpływem różnych tendencji intelektualnych, a także 
politycznych coś się jednak w tym względzie zmieniło i wielu zorientowało 
się, że nawet jeżeli „Polakami” jest tylko szlachta, to istnieje jakaś wspólna 
podstawa dla chłopów i szlachty. Romantyczni działacze i pisarze bardzo 
często poszukiwali tego „czegoś” w słowiańskości, co miało łączyć obie 
grupy. Ze współczesnej perspektywy polskość odpowiadałaby koncepcjom 
narodowym, natomiast słowiańskość etnicznym. W ten sposób próbowano 
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odnaleźć pewne podobieństwa i trwanie pewnych elementów kultury, któ- 
re miałyby świadczyć właśnie o wspólnym rdzeniu kulturowym miesz-
kańców ziem polskich. 

Nurt ten wyraźnie stara się w ten sposób zbudować ideologię odmien-
ności wobec kultur zaborców, najczęściej odwołując się do rekonstru-
owania historii Polski, w której uwypukla się pewne aspekty pozwalające 
patrzeć na różne stany społeczne przez pryzmat jakiejś łączącej je cechy. 
Przykładem jest tutaj Józef Ignacy Kraszewski, które w takiej próbie pisał: 
„Chrzest dopiero, a za nim idąca zmiana form rządu, pojęć o nim, zakreśliły 
pierwsze granice państwa i rzuciły nasiona jednolitości. Udzielność więc 
Polski jest owocem zespolenia się ze społeczeństwem chrześcijańskim. 
Może być, że na wiek lub półtora wprzódy przed Mieczysławem, już ludy 
lechickie i z nimi pobratymcze, skupiać się zaczęły pod jedną władzę i jedną 
opasywać granicą; ale idea narodu nie uwydatnia się aż w blasku krzyża, 
który przynosi Dąbrówka, który Mieczysław zatyka na tej ziemi” (cytat za: 
Janion 2006, s. 94). Z kolei dla Joachima Lelewela chrześcijaństwo było 
jednym z powodów, przez które lud polski stracił wolność i stanowiło jeden 
z procesów przez który utracili obywatelstwo. Przychodzące z zewnątrz 
formy, takie jak feudalizm, dokonały, zdaniem Lelewela podziału w „duchu 
narodowym” i spowodowały, że powstały oddzielne stany. Jednak w samej 
swej istocie pierwotny charakter wspólnotowego ducha narodowego, wy-
rażanego w formie gminowładztwa przetrwał w republikańskich zasadach 
szlachty (Janion 2006, s. 96–97). 

Poszukiwania oryginalnego ducha narodowego, jakiejś wspólnej płasz- 
czyzny narodowej oczywiście nie ograniczały się w tym obszarze wyłącznie 
do wymienionych. Jedną z bardziej znaczących postaci tego nurtu był także 
Zorian Dołęga Chodakowski (w rzeczywistości Adam Czarnocki), który jest 
jednym z prekursorów badań etnograficznych, czy ludoznawczych wśród 
ludu. Znany był z tego, że wędrował w przebraniu proszalnego dziada i zbie-
rał opowieści „słowiańskie”. Próbował określić przedchrześcijański charakter 
słowiańszczyzny i doprowadzić do jej odrodzenia w formie „prasłowiańskiej 
ludowej patriarchalności” (Janion 2006, s. 51). Ściśle zdefiniowana pol-
skość i zawężenie jej do warstwy szlacheckiej powodowała, że romantyczni 
badacze poszukiwali jakiegoś pierwiastka przekraczającego tę polskość. 
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Dochodzili do wniosku, że choć chłopów i szlachtę dzieli przepaść, to jed-
nak istnieją między nimi wyraźne podobieństwa (język, elementy kultury, 
religia), które pozwalają sądzić, że jest coś takiego, co łączy obie grupy. 

Natomiast trzecie oblicze odnosi się do różnych tendencji bezwarun-
kowego zrównania wszystkich. Choć należy tutaj zaznaczyć, że miało ono 
swoją różną intensywność, to jednak zaliczylibyśmy do niego wszystkie 
radykalne ruchy polityczne, dla których sarmacka przeszłość może być 
wyłącznie negatywnym punktem odniesienia. Dość istotnym dokumen-
tem z tego obszaru, jest powstały w pierwszej połowie XIX wieku słynny 
Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Dokument ten miał  
stać się niejako podbudową programową szykowanego powstania w Kra-
kowie i Galicji. Twórcy Manifestu jako jedni z pierwszych musieli dla celów 
praktycznych pogodzić to, co było nie do pogodzenia. Z jednej strony 
interesy szlachty i właścicieli ziemskich, a z drugiej ich chłopów. Manifest 
ten w dużej mierze rozprawia się więc sarmackimi koncepcjami naro-
du, ukazuje chłopów jako na równi mogących uczestniczyć w narodowej 
wspólnocie. Z przyłączeniem Galicji do monarchii Habsburgów zbiegł 
się początek procesu zmian, jakie miało unowocześnić zarządzanie tak 
rozległym państwem. Zmiany te, rozpoczęte jeszcze za czasów Marii Te-
resy zostały wdrożone przez jej syna i następcę tronu Józefa II Habsburga 
w końcu XVIII wieku. Reformy miały na celu skonsolidowanie władzy, 
unowocześnienie zarządzania administracją i reformy gospodarczej. 

Dla chłopów reformy te wprowadzały szereg zmiany. Józef II dążył 
do stworzenia czegoś na kształt państwa nowoczesnego ze zwierzchnią 
władzą cesarską, niejako wyjął chłopów z bezwzględnej władzy ich panów. 
Nie doszło do całkowitego uwolnienia, ale wydatnie ograniczono pańsz-
czyznę (do maksymalnie 3 dni tygodniowo), ograniczono kary cielesne 
wreszcie wprowadzono możliwość zgłaszania skarg i procesowania się ze 
szlachtą w sądach. Po pierwszej skardze do lokalnego sądu, będącego pod 
nadzorem szlachty, chłopi mogli przez wybranego plenipotenta zwracać 
się do wyższych instancji, np. sądu cyrkularnego, mogli też zwracać się do 
gubernium we Lwowie czy nawet do samego Wiednia. 

Reformy te nie były oczywiście prowadzone z miłości do chłopów, ale 
były ukierunkowane na stworzenie nowoczesnego państwa z poddanymi.  
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Władzy austriackiej nie na rękę było istnienie wielkiej liczy chłopów for-
malnie wyjętej spod jej jurysdykcji i będącej wyłączną własnością szlachty 
i właścicieli ziemskich. Chłopi z kolei w reformach tych poczuli zwiastun 
zmian swojego statusu. Tym bardziej, że coraz intensywniej dyskutowano 
zniesienie pańszczyzny, nie tylko w kręgach radykałów. System ten po 
prostu wraz z rozwojem XIX wiecznego kapitalizmu i innymi procesa-
mi był skrajnie nieefektywny. Trwanie pańszczyzny, reformy józefińskie, 
przesączające się tendencje emancypacyjne, powodowały, że nastroje mię- 
dzy chłopami coraz bardziej się radykalizowały. Choć oczywiście główną 
przyczyną była sprzeczność interesów jednych i drugich. Chłopi chcieli 
zniesienia pańszczyźnianej pracy niewolnej, na której opierała się gospo-
darka szlachty i właścicieli ziemskich. Sprzeczności te z czasem przybiera- 
ły bardzo skrajne formy, jak w przypadku Rabacji Galicyjskiej. Przed 
Rabacją Towarzystwo Demokratyczne Polskie, wydało Manifest, który jest 
dość znaczącym dziełem, bo jako jeden z pierwszych proponuje tak daleko 
idące zrównanie chłopów ze szlachtą na płaszczyźnie narodowej. „Przed 
dziesięciu wiekami Polska, zjednoczywszy liczne pokolenia, tożsamością 
rodu, potrzeb języka i charakteru zbliżone, sama, lubo w szczupłym jedno 
zakresie [chodzi o szlachtę], przechowała i rozwijała demokratyczną Sło-
wian idee, którą obca przemoc innych tego plemienia szczepach zatarła 
i zniszczyła” (Manifest 1954, s. 87). Polskość łączy się tutaj z ideą demo-
kratyczną Słowiańską, która na pewien moment zawłaszczyła szlachta  
„w szczupłym jedno zakresie”. „Kiedy naród największego wytężenia prze-
ciw najeźdźcom potrzebował, już wówczas długim bezrządem wewnętrz-
ne siły jego osłabione były. Od dawna na gruzach starożytnego gmino-
władztwa panowała w Polsce szlachta; od dawna sama tylko kształcąc 
się i rozwijając, powszechne narodu życie pochłonęła w sobie. Pierwotna 
narodowa idea, w małym obrębie zamknięta, wszechmocną siłę swoją 
stracić musiała” (Manifest 1954, s. 88). Idea narodowa, jako demokratycz-
na spadkobierczyni Słowiańskiego demokratycznego gminowładztwa, 
miała być wspólną płaszczyzną, ale została w pewnym momencie za-
garnięta przez szlachtę. Manifest stwierdza, że odrodzenie wolnej Polski 
może się tylko dokonać, przez powrót do stosunku równości narodowej, 
a więc przez uwolnienie chłopów, których na dodatek nie tyle włącza się  
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w obręb narodu, co stwierdza, że wyrzucenie ich i „zagarnięcie idei naro-
dowej” przez szlachtę, było wyłącznie dziełem nieuprawnionej przemocy. 
W związku z tym Manifest wzywa do uwolnienia chłopów i zwrócenie 
im sprawiedliwości, ponadto oczywiście odkrycie przed nimi, że też są 
częścią narodu. 

Twierdzenia te z różnych powodów nie upowszechniły się między chło-
pami. Doszło wręcz do czegoś wręcz przeciwnego. Przed samym powsta-
niem rozpowszechniano także tzw. Katechizm demokratyczny, który był 
niejako czymś na kształt programu i uzasadnienia powstańczego zrywu. 
Katechizm ten obwieszcza powszechną równość wszystkim, zniesienie 
niewoli w nowej Polsce oraz zapobiegawczo dodaje, że każdy kto sprzeciwi 
się takiej wizji, zostanie zamordowany: „Pierwsze wypadki nieposłuszeń-
stwa muszą być ukarane przykładnie surowo i natychmiast […] W stanie 
rewolucyjnym nie ma innej kary, jak śmierć” (Kamiński 1845, s. 59–63). 
Wezwanie to jest skierowane do szlachty, która nie chciałaby się zgodzić 
na zniesienie pańszczyzny, jako jednego z głównych punktów powstania. 
Problem polegał jednak na tym, że lata pańszczyzny i sarmackiej koncepcji 
narodu wyrobił w chłopach przekonanie, że szlachta to Polacy, po prostu 
oba pojęcia się ze sobą zlepiły. Kiedy więc różnymi drogami docierał do 
nich Katechizm uznawali, że stanowi on zapowiedź tego, że „Polacy” szyku-
ją się do mordowania każdego, kto nie jest za Polską, a skoro chłopi ani nie 
są „Polakami”, a Polska równa się dla nich pańszczyzna, uznali, że szlachta 
(Polacy) szykują przeciwko chłopom powstanie i będą, jak obrazowo gło-
siła to plotka, „podrzynać im gardła”. Proboszcz z parafii Gnojnik donosił, 
że: „ludzie w nocy po lochach ziemnych, po polach i krzakach ukrywają, 
obawiając się Polaków, którzy ich w tamtych dniach rżnąć mają” (Liber 
Memorabilium parafii Gnojnik 1958, s. 156). Zanotowana plotka głosiła: 
„będą jechać wozami i na żelaznych koniach, a nawet po powietrzu lecieć 
mają, tu łączą się z nimi panowie, wsie palić i lud wiejski wyrzynać poczną” 
(Kieniewicz 1951, s. 132). Z Francji miały nadciągać oddziały na pomoc 
„Polakom”, miał też ich wspomagać „Hangelczyk” balonem.

Plotka ta miała stać się jedną z przyczyn Rabacji Galicyjskiej, w trakcie 
której chłopi zwrócili się przeciwko: „Polakom”, „surdutowym” i „czarnym” 
(od kolorów surdutów, w jakim chodziła szlachta). Ksiądz o wydarzeniach 
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donosił: „[…] a wszystko co tylko było czarno ubranego, to było wszystko 
Polakiem i największym nieprzyjacielem chłopstwa, nikomu nie przeba-
czono, kto tylko był w surducie, to wszystko albo zabijano cepami, widłami, 
kosami, albo też pokaleczonych i poćwiartowanych odwożono co cyrku- 
łów, a dwory, plebanie do szczętu zrabowane zostały, i na koniec miesz-
kania w niektórych miejscach zrujnowane” (Liber memorabilium Poręba 
Radlna 1958, s. 170). 

Dwie dusze Polski ludowej

Jeden ze znanych chłopskich działaczy – Jakób Bojko – wydał w 1904 roku 
książkę Dwie dusze. Stawia w niej tezę, że chłop ma tytułowe dwie dusze, 
jedną, taką jak każdy i drugą pańszczyźnianą. „W nas pokutuje dusza 
bardzo starej brzydkiej pani, która zmarła w roku pańskim 1848, a zwała 
się pańszczyzną. Pani ta trzymała w niewoli strasznej przeszło 400 lat całe 
chłopskie plemię i zabiła w chłopie człowieka, zrobiła zeń po prostu grat, 
maszynę, z którą to można było zrobić, co ta pani chciała” (Bojko 1949, s. 
16). Bojko w tym poetyckim opisie ujmował sytuację, w jakiej znajdowała 
się zdecydowana większość chłopów na przełomie wieków. Zniesienie 
pańszczyzny można było opisać, jako proces, który idzie krok do przo-
du i dwa kroki do tyłu. Przykładowo uwłaszczenie w zaborze rosyjskim 
wyglądało w ten sposób, że państwo brało na siebie spłatę gruntów, na 
których gospodarowali chłopi, chłopi jednak musieli tę spłatę uregulować 
w formie stałej opłaty, czegoś jak podatek. Nadal lwia część gruntów po-
zostawał w rękach właścicieli ziemskich, a spora część chłopów pozostała 
bezrolna. Stosunki własnościowe ułożone zostały z korzyścią dla właścicieli 
ziemskich. Chłopi domagali się i jeszcze długo będą walczyć o reformę 
rolną. W Galicji w okresie pouwłaszczeniowym występowały tak duże 
niedobory ziemi i zła sytuacja materialna, że wymusiło to sporą migrację 
do Stanów Zjednoczonych. Utrwalenie popańszczyźnianych stosunków 
własnościowych spowodowało, że pojawiła się kategoria robotnika rolnego, 
a więc rolnika pracującego na pańskim polu, ale już za wynagrodzenie. 
W niektórych rejonach, np. na Spiszu i Orawie, sytuacja ekonomiczna była 
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tak zła, że pojawiła się nowa forma pańszczyzny, tzw. żelarka. Chłopi byli 
zmuszeni podpisać rodzaj kontraktu pańszczyźnianego, w zamian z opiekę 
i udostępnienie gruntu6. 

Nadal dominowało wśród chłopów przekonanie, że z narodem polskim 
mają mało wspólnego. W przeważającej części uważali się za „tutejszych” 
odwoływali się do małej ojczyzny, lub odnosili się do etniczności, uwa-
żali się np. za Mazurów, czy Rusinów. Proces nabywania przez chłopów 
tożsamości narodowej, można by rozpiąć na osi czasowej. Od począt-
ku XIX wieku część warstw inteligenckich, szczególnie tych radykalnych 
i pooświeceniowych, zaangażowane były w pracę na rzecz ukształtowania 
nowoczesnego definiowania tego, czym jest naród. Przykładem takiej pra-
cy było Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Chodziło o to, żeby defi-
niowanie tożsamości narodowej opierało się na uczestnictwie, na jakiejś 
formie obywatelskości (czasem też etniczności i kategoriach językowych 
czy religijnych), w opozycji do ekskluzywnej sarmackiej „polskości”. Tak 
przygotowana podstawa musiała przez kilka kolejnych lat przenikać i upo-
wszechniać się, to jak ten proces przebiegał wykracza jednak daleko poza 
zakres tej pracy. Mówiąc w skrócie ludzie musieli zacząć myśleć o narodzie 
w kategoriach nowoczesnych, obywatelskości. Dopiero w drugiej połowie 
XIX wieku zaczęło się w chłopskich kręgach takie rozumienie narodu 
pojawiać. W okresie powstania listopadowego Kazimierz Deczyński, z po-
chodzenia chłop, który napisał jeden z pierwszych chłopskich pamiętni- 
ków, notował: „Daremno szlachta usiłuje przekonać ludy, że tchnie duchem 
wolności, że żądała równej niepodległości, kiedy od wieków zaprowadzo-
nego systemu nawet nie myślała nigdy zmienić. Każdy szlachcic polski woli 
stracić połowę swojego majątku jakimkolwiek sposobem, niżeli pozwolić 
na to, ażeby chłopi w jego wsi od odrabiania pańszczyzny wolni być mieli” 
(Deczyński 1949, s. 53–56). 

6 Żelarkę zlikwidowano w latach 30 XX wieku. Ostatni chłop pańszczyźniany zmarł 
w 2007 roku i pochodził właśnie z miejscowości Niedzica-Zamek, nazwał się Jan Janos 
i wykonywał właśnie ostatnią formę pańszczyzny, czyli żelarkę zob. http://wyborcza.
pl/duzyformat/1,127290,19874795,pany-czy-chamy-szukamy-panszczyzny-2016.
html [dostęp dnia 29.10.2018]
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Koncepcja narodu szlacheckiego polskiego, jak już pokazaliśmy, po-
wstała po to, by uzasadnić sytuację, w której szlachcic jest właścicielem 
chłopa i ma nad nim pełnię władzy. Rozumienie narodu polskiego oparte 
było na wolności i prawie własności, którego chłop nie miał i do którego 
nie miał prawa. Pańszczyzna była na tyle silnie spleciona z różnicą opartą 
na koncepcji narodu, że postrzeganie chłopów jako część tego narodu, było 
nieprzekraczalną sprzecznością. Zarówno dla chłopów, jak i dla szlachty. 
Trudno sobie wyobrazić jakąś płaszczyznę, na jakiej chłop wykonujący 
pracę niewolną i szlachcic, mogliby się postrzegać, jako równi. Ciekawym 
przykładem takiej niemożliwości jest sytuacja w Galicji po reformach józe-
fińskich. Reformy te wprowadzały element zwierzchniej władzy państwo-
wej, wobec której szlachta i chłopi są w takim samym stopniu poddanymi. 
Przykładowo chłop mógł złożyć skargę w sądzie, który formalnie był nie-
zależny od władzy szlachty. Taka skarga składana była przez wybranego 
we wsi plenipotenta. Jakób Szela był takim plenipotentem przez nieomalże 
20 lat w sporach z rodziną Boguszy. Wieś procesowała się np. o zagarnię-
cie kawałka ziemi przez Boguszy i bezprawne podwyższenie świadczeń, 
proces formalnie w końcu wygrano, jednak Boguszowie nie chcieli i tak 
się temu podporządkowywać. W pewnym momencie tej batalii sądowej 
Szela został przez nich upokorzony kijami na gołe ciało w kościele w obec-
ności wszystkich mieszkańców. Działania szlachty na terenie Galicji były 
ukierunkowane na to, żeby podważyć tę formalną równość wobec prawa 
austriackiego. W takiej sytuacji sprzeczność w kontekście narodu pojawia 
się jako niemożliwa do rozwiązania. 

Kolejny okres ewolucji kwestii narodowej na ziemiach polskich, pojawiła 
się wraz z uwłaszczeniem, choć należy wskazać, że jej symptomy zaczęły 
pojawiać się już wcześniej. W okresie tym kwestia bycia częścią narodu za-
czyna wśród chłopów kiełkować na dwa sposoby: przez aktywną działalność 
i samorodnie. W najbardziej znanym pamiętniku chłopskich Jan Słomka 
pisze, że poczuł się Polakiem, kiedy zaczął czytać gazety i książki (Słomka 
1983, s. 163). Byłby to przykład procesu nabywania tożsamości za pomocą 
edukacji nieformalnej, w sposób samorodny. Przez aktywną działalność 
w zakresie upowszechniania idei narodowej, rozumiem tutaj zarówno dzia-
łalność o obszarze szkolnictwa, jak również w obszarze propagandy. 
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Doskonałym przykładem działalności z obszaru propagandy była ak-
tywność księdza Piotra Ściegiennego. Ściegienny był chłopskim synem, 
który w okresie kształcenia znalazł się w obszarze wpływów radykalnej 
polskiej inteligencji. W ramach pracy duszpasterskiej stworzył on orygi-
nalną ideologię Polski ludowej, która była ideologiczną podstawą przygo-
towywanego przez niego powstania narodowowyzwoleńczego. Ściegienny 
w jednym ze swoich najbardziej znanych dzieł, tzw. Złotej książeczce7, 
pokazuje inną wizję historii Polski, w której szlachta i chłopi początkowo 
byli częścią jednego narodu, jednak ze względu na aktywną działalność 
szlachty na tym polu, udało im się zrobić z chłopów niewolników. Ściegien-
ny pisał o okresie pierwotnej, utraconej szczęśliwości: „Nie było między 
niemi ani chłopa, ani mieszczanina, ani księdza, ani pana, ani szlachcica, 
ani króla, byli sobie równi, byli rolnicy i rzemieślnicy. Jedni na drugich 
nie pracowali, każdy własną pracą powinien się był utrzymać” (Ściegienny 
1972, s. 206). Powrotem do tego stanu miałoby być odzyskanie z niewoli 
ojczyzny. Ci, którzy chcieliby tego dokonać: „Mają sobie wystawić, że ich 
najwyższy czeka zaszczyt, najgłośniejsza bo prawdziwa sława. Uwolnili 
z niewoli ojczyznę polską! (w innej wersji jest: Otarli milionom uciemię-
żonym łzy nędzą i utrapieniem w tak dawnej arystokratyczno despotycznej 
niewoli wyciskane) uszczęśliwili ród Słowian Polaków” (Ściegienny 1972, 
s. 347). Spisek Ściegiennego został szybko wykryty, a jego organizatorzy 
skazani na karę śmierci, zamienioną na zsyłkę na Syberię. Najistotniejsze 
jest w działaniu Ściegiennego jednak to, że jako pierwszy stworzył on wizję 
Polski opartą na ludzie, chłopach, generalnie osobach utrzymujących się 
z własnej pracy, można by powiedzieć Polski ludowej. 

W kręgach radykalnej inteligencji, jak we wspominanym już Towarzy-
stwie Demokratycznym Polskim, czy innych, wizje te raczej oparte były 
na, co prawda zniesieniu niewolnictwa chłopów, ale generalnie także na 
jakimś połączeniu różnych warstw społecznych, za pomocą odniesienia do 
jednej płaszczyzny tożsamości narodowej. Taka tożsamość przekraczałaby 

7 Pełny tytuł: Złota książeczka, czyli historia rodu ludzkiego, była to historia ludzkości 
w formie broszury, którą w tajemnicy chłopi mieli sobie przekazywać, przepisywać 
i dalej kolportować, lub uczyć na pamięć i opowiadać przy okazji różnych spotkań. 

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   117 2019-12-06   12:29:16



118     Naród w szkole

te warstwy. U Ściegiennego, ale także w pączkujących ruchach chłopskich 
jest mowa (o ile się pojawia) o narodzie, jako o narodzie pracujących. 
Wskazanie na pracę jako czynnik najistotniejszy, jest tutaj kluczowe i war-
to na chwilę się przy nim zatrzymać. Wizja Polski ludowej, jako opar-
tej na pracy silnie pojawi się chociażby w pismach agrarystów i wiciarzy 
w dwudziestoleciu (Lech 1991, s. 27–28). W wizji tej praca miałby być 
wskaźnikiem przynależności do narodu, mówiąc w skrócie. Odpowia-
da to na jedną z cech definicyjnych narodu w rozumieniu szlacheckim, 
która musiała długo jeszcze określać jakoś postrzeganie społeczeństwa 
na terenach polskich8. Jedną z zasadniczych cech szlachty, było to, że nie 
pracuje, nawet handel uważano za rodzaj pracy. W zachowanych z czasów 
pańszczyźnianych różnych chłopskich narracjach, np. manifestach z okresu 
powstania Kostki-Napierskiego, czy ze wspomnień z czasów rabacji, widać 
wyraźnie, że chłopi postrzegali szlachtę, jako pasożytów, którzy żerują na 
ich pracy. To więc praca miała stać się podstawą bytu narodowego, co jest 
o tyle ciekawe, że takie koncepcje narodu, nie opierają się na definiowaniu 
negatywnym: przykładowo naród polski, to nie-Niemcy i nie-Rosjanie, 
ale na definiowaniu pozytywnym: jeżeli pracujesz, jesteś częścią narodu. 
Wizje takiej Polski ludowej unikają w ten sposób np. definiowania ich 
przez pryzmat cech dziedzicznych, jak bycie szlachcicem i w ten sposób 
Polska ludowa, to nie Polska wyłącznie chłopska, ale każdego, kto pracuje. 

Organizacje chłopskie, jak np. PSL, postulaty niepodległościowe i na-
rodowe w swoich programach wysuwały stosunkowo późno. Nie znaczy 
to, że wcześniej ich nie było, problem tkwił raczej w politycznej specyfice 
sytuacji pod zaborami. Polskie Stronnictwo Ludowe w drugim swoim 
programie z 1903 roku w nieco zawoalowany sposób stwierdzało: „[…] 
nie spocznie w walce aż zniknie na ziemi naszej, jak długa ona i szeroka, 
polityczna niewola (Molenda 1999; s. 217). Działacze organizacji chłop-
skich i pisarze, jak Jakób Bojko, wiedzieli, że kwestia zaszczepienia wizji 
nowoczesnego narodu, może być dla chłopów kluczowa, jako platforma 

8 Zob. Lalkę Bolesława Prusa, w której rodzice Izabeli Łęckiej nie uważają za god-
nego handlarza, nie tylko ze względu na brak odpowiedniego pochodzenia, ale także 
ze względu na jego niegodne zajęcia. 
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wyrażania swoich politycznych interesów. Problem polegał jednak na tym, 
że dla zdecydowanej większości kwestia narodowa pozostawała obojętna. 
Duża część chłopów uważała wręcz, że niepodległa Polska, będzie się rów-
nała z powrotem pańszczyzny. Wincenty Witos wspomina o tych lękach 
w swoich pamiętnikach. W czasach rewolucji 1905 kiedy w dość istotny 
sposób kwestia niepodległości pojawiła się wśród chłopskich aktywistów, 
obawa przed powrotem pańszczyzny była na tyle poważna, że Polski Zwią-
zek Ludowy wydał odezwę „Do braci włościan”, stwierdzając w niej: „Nie, 
to już nie wróci, to pogrzebane na wieki, kto o tym baje, ten albo do cna 
głupi, albo ma złe zamiary” (Brodowska 2001, s. 99). 

Kwestia budowy wśród chłopów bycia częścią narodu, ze względu na 
skojarzenie Polski z pańszczyzną, było bardzo trudne. Aktywna część chło-
pów wiedziała, że tak rozumiany naród daje im możliwość bycia częścią 
wspólnoty politycznej, większość jednak pozostawała w tej sprawie w naj-
lepszym razie bierna. 
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Brakujące ogniwa dyskursu  
historycznego. O przemilczeniach  

i strategiach reprezentacji mniejszości 
narodowych i etnicznych  

w podręcznikach szkolnych

Współczesność europejska stanowi splot rozmaitych dyskursów narodo- 
wych, transnarodowych, lokalnych i globalnych, które zazębiają się ze  
sobą, oświetlając ważne kwestie społeczno-kulturowe oraz geopolityczne 
z różnych perspektyw. Wielość stanowisk, punktów widzenia oraz in-
teresów reprezentowanych przez rozmaite grupy i społeczności, a także 
siły polityczne i ekonomiczne jest tak duża, że nie sposób stworzyć ich 
wiarygodnych a zarazem wyczerpujących reprezentacji w przestrzeni 
edukacji. Nie oznacza to jednak, że brakuje w niej odpowiednich narzędzi, 
za pomocą których można by rozwijać inkluzyjną wiedzę otwartą na róż-
norodność, ale także rzadko dostrzegane podobieństwa między pozornie 
różniącymi się stylami życia, społecznościami i kulturami. Sytuacja natu-
ralnej koegzystencji wielu zbiorowości oraz grup mniejszościowych w ra-
mach społeczeństwa i narodu stanowi szczególne wyzwanie dla edukacji, 
która wedle rozpoznania Marthy Nussbaum, nie tylko powinna nadążać 
za zmianami struktury społecznej i ekonomicznej państw, ale również 
stworzyć przestrzeń zrozumienia i akceptacji dla różnorodności (2016). 

Takie zadania stawia przed edukacją współczesna krytyczna refleksja 
pedagogiczna zwana pedagogią, a także edukacja międzykulturowa, która 
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dąży do wypracowania kategorii, pojęć oraz narzędzi umożliwiających 
transmisję wiedzy w sytuacji współbycia i sąsiedztwa wielokulturowego (zob. 
Czerniejewska 2013; P.P. Grzybowski 2008). W krajach demokratycznych 
polityka edukacyjna funkcjonuje jako podstawowe narzędzie normalizacji 
stosunków kulturowych, etnicznych i społecznych poprzez diagnozowanie 
oraz wyjaśnianie różnych zjawisk, procesów i mechanizmów, których świa-
domość zwiększa zasięg akceptacji, rozumienia i poszanowania praw oraz 
stylów życia różnych społeczności funkcjonujących na terytorium jednego 
państwa. System edukacji obok środowiska rodzinnego postrzegany jest 
bowiem jako ważna przestrzeń kształtowania etosu obywatelskiego oraz 
wrażliwości społecznej (Mikiewicz 2016). Praktyki edukacyjne realizowane 
w ramach demokratycznych, otwartych społeczeństw w znaczny sposób 
przyczyniają się do rozwijania inkluzji społecznej.

W tak zarysowanym kontekście naród, który jest głównym bohaterem 
podręczników do nauczania historii, jawi się jako symboliczna konstruk-
cja, w przestrzeni której przecinają się dyskursy kulturowe, a także jako 
efekt określonych relacji władzy, dominacji i podporządkowania, inkluzji 
oraz wykluczenia. Analiza dyskursywna tekstów podręczników szkolnych 
zmierzająca do odsłonięcia i zrekonstruowania mechanizmów wytwa-
rzania wspomnianych praktyk i procesów stanowi próbę odpowiedzi na  
pytanie, kim są Inni, w opozycji do których wspólnota narodowa się kon-
stytuuje? Jakie reprezentacje mniejszości etnicznych, narodowych i reli-
gijnych utrwalają i transmitują treści i obrazy zawarte w podręcznikach 
szkolnych?

Definiowanie mniejszości etnicznej i narodowej oraz związane z tym 
formalne rozróżnienie obu grup zostało wprowadzone do polskiego ustawo-
dawstwa wraz z Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języ-
ku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. W rozumieniu ustawy mniejszością 
narodową jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące 
warunki: „jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej 
Polskiej; w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, 
kulturą lub tradycją; dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 
ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierun-
kowana na jej wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; utożsamia się 
z narodem zorganizowanym we własnym państwie”. W świetle niniejszej 
ustawy za mniejszości narodowe uznaje się mniejszość: białoruską, czeską, 
litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską. 
Natomiast wedle zapisu ustawy mniejszością etniczną jest grupa obywateli 
polskich, która spełnia łącznie następujące kryteria: „jest mniej liczebna 
od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; w sposób istotny 
odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; dąży 
do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; ma świadomość własnej 
historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie 
i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej od co najmniej 100 lat; nie utożsamia się z narodem zorganizo-
wanym we własnym państwie”1. Na podstawie przypomnianego zapisu za 
mniejszości etniczne uznaje się mniejszość: karaimską, łemkowską, romską 
i tatarską.

Wszystkie te społeczności odegrały istotną rolę we współtworzeniu hi-
storii Polski, jednak analiza najnowszej Podstawy programowej z 2017 roku, 
podręczników szkolnych do nauczania tego przedmiotu, a także wywiady 
przeprowadzone z nauczycielami i nauczycielkami historii edukującymi 
dzieci i młodzież na różnym etapie nauczania szkolnego, pokazują bar-
dzo wyraźnie, że wspomniane mniejszości etniczne i narodowe stanowią 
brakujące ogniwa oficjalnej, głównonurtowej historii nauczanej w Polsce. 

***
Krytyczna refleksja rozwijana wokół współczesnej polityki edukacyjnej 
pokazuje, iż nośne światopoglądowo stabilizatory edukacji – podręczniki 
– nie podejmują próby oddania tego naturalnego dla społeczeństwa wie-
logłosu. Jedną z istotniejszych zasad organizujących życie społeczeństwa 
w obrębie państwa jest koegzystencja w jego ramach większości wraz 
z różnymi mniejszościami – etnicznymi, narodowymi, religijnymi, gen-
derowymi (zob. np. Abramowicz 2011). Rozpoznanie to podziela część  

1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym (Dz.U. 2005 Nr 17, poz. 141). http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/
ustawy/223_u.htm. (dostęp 13.05.2019).
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środowiska nauczycielskiego, która dostrzega zwiększoną koncentrację 
najnowszej podstawy programowej z historii na wątkach patriotycznych 
i narodowych. Jak czytamy w publikacji Czytanki o historii wydanej przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, której redaktorki podejmują kry-
tyczną refleksję na temat współczesnej polityki edukacyjnej i strategii 
jej wdrażania:

Wspólnota narodowa stawiana jest ponad wszystkimi innymi wspól-
notami; jej uzupełnieniem ma być tradycyjna rodzina. Religia traktowana 
jest jako nieodzowna składowa sfery publicznej – i nieodzowny elementem 
narracji o historii. Nowa podstawa programowa z historii dla klas IV–VIII, 
zatwierdzona i ogłoszona w lutym tego roku, mówi o tym wprost: „Po-
znanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza poprzez 
dokonania wybitnych postaci historycznych; zapoznanie z symbolami 
narodowymi, państwowymi i religijnymi; wyjaśnienie ich znaczenia oraz 
kształtowanie szacunku wobec nich to rola historii”. Przy takim ujęciu nie 
ma już miejsca w nauczaniu historii na jakiekolwiek wspólnoty inne niż 
narodowe i państwowe, na jakikolwiek światopogląd inny niż religijny 
(Obidniak, Dzierzgowska 2017, s. 12).

Tymczasem zadaniem edukacji jest rozwijanie wrażliwości kulturowo-
-społecznej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i równościowych 
przekonań. Współczesna edukacja historyczna widziana z krytycznej, re-
fleksyjnej perspektywy odsłania liczne nadużycia w zakresie eksponowania 
jednych wątków, przy jednoczesnym wyciszaniu innych. Mechanizm ten 
diagnozuje m.in. Jan Hartman, przekonując, że „nauka historii w szkole 
masowej od początku miała sens propagandowy. Zresztą i sama dyscyplina 
naukowa »historia« – jak dodaje – powstała na gruncie kronikarstwa poli-
tycznego, przechodząc w czasach nowożytnych w pewnego rodzaju służbę 
państwową. Dlatego wciąż nie ma jeszcze historii jako takiej (akademickiej, 
a tym bardziej szkolnej), lecz mnogie, partykularne historie, pisane z tzw. 
perspektyw narodowych” (Hartman 2013, s. 107). 

Jednym z podstawowych i zarazem najbardziej nośnych światopoglą-
dowo narzędzi edukacyjnych są podręczniki szkolne zawierające treści 
funkcjonujące w edukacji formalnej na prawach tekstów o zakumulowanej 
w nich prawdzie o rzeczywistości, która w procesie nauczania nie podlega 
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krytycznej weryfikacji.2 Dyskursy zawarte w podręcznikach stanowią nato-
miast od lat przedmiot krytycznych analiz przeprowadzanych przez przed-
stawicielki i przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, którzy 
diagnozują stan realizowanej za ich pomocą polityki edukacyjnej, pytając 
m.in. o reprezentacje środowisk kobiecych i ich sprawczości w dyskursie 
edukacyjnym i szerzej o (nie)funkcjonowanie w nim wątków genderowych, 
o edukację obywatelską, strategie tworzenia reprezentacji mniejszości 
etnicznych, narodowych, religijnych, a także osób niepełnosprawnych 
(Chustecka, Kielak, Rawłuszko 2016). 

Wspomniane analizy podręcznikowych dyskursów osadzone są w roz-
maitych teoriach kontekstowych, np. w teoriach genderowych, feministycz-
nych, w koncepcji przemocy symbolicznej i ukrytego programu (Bour-
dieu, Passeron 2006), w teorii stereotypów, mitów i mityzacji, tożsamości, 
patriotyzmu oraz w rozważaniach na temat narodu i nacjonalizmu (zob. 
Popow 2015). Analiza i diagnozowanie ukrytego programu oraz treści 
światopoglądowych zawartych w podręcznikach pozwala na odsłanianie 
dominujących dyskursów edukacyjnych, a także kulturowo-społecznych 
konstruktów reprezentowanej w nich rzeczywistości. Współczesna diagno-
za edukacji historycznej podkreśla jej rolę jako jednego z podstawowych 
narzędzi kształtowania pamięci historycznej w ramach określonej polityki 
historycznej państwa. W myśl tego rozpoznania, wybór treści edukacyj-
nych stanowi niebagatelny sposób tworzenia wyobraźni historycznej oby-
watelek i obywateli, oferując im sposoby interpretacji i wartościowania 
wydarzeń oraz procesów mających miejsce w przeszłości, ale także tych, 
które współtworzą to, co aktualne. Brakujące ogniwa edukacji formal-
nej sprawiają natomiast, że rzeczywistość podręcznikowa jest niepełna 

2 Według wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu: 
Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii. Porównawcze badania an-
tropologiczne, uczniowie, zapytani skąd przede wszystkim czerpią wiedzę na temat 
historii, aż w 68% wskazali lekcję historii jako główne źródło informacji, 21% wskazało 
podręcznik. Jednocześnie 79% respondentów uznało, że postrzega nauczyciela historii 
jako autorytet. Koresponduje to z odpowiedziami uczniów, iż wiedzę czerpią głów-
nie z lekcji historii a niekoniecznie z podręcznika. Zdecydowana większość uczniów 
uważa, że podręczniki przekazują obiektywną wiedzę historyczną. 

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   125 2019-12-06   12:29:17



126     Naród w szkole

i nieprzystająca do obserwowanej rzeczywistości społeczno-kulturowej 
oraz wyzwań, jakie wiążą się ze świadomą partycypacją w tej przestrzeni. 

W wypowiedziach nauczycieli pojawia się często kategoria tradycji 
lokowana w kontinuum łączącym przeszłość z teraźniejszością, w którym 
to, co minione jest w znacznej mierze stałe, nienaruszalne, zastygłe w okre-
ślonych analizach i interpretacjach, gotowe do biernego przyswojenia (por. 
Bauman 2012). W broszurze ministerialnej zatytułowanej: Dobra szkoła. 
Reforma edukacji (2017) czytamy: „Chcemy, aby dla ucznia kończącego 
szkołę, wartością był język ojczysty i kultura – z całym jej historycznym 
dziedzictwem”3. W podobnym tonie utrzymane są ogólne cele edukacyjne 
sformułowane w Preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, wedle której: „Kształcenie i wychowanie w szkole 
podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych 
i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia toż-
samości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przy-
gotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat”4.

Poznawanie przeszłości i tradycji można by wręcz uznać za jeden z pod-
stawowych zakresów edukacji szkolnej; co więcej, cel ten jest formułowany 
nie tylko w ramach programów nauczania historii. Znajomość dziedzic-
twa kulturowego oraz historycznego jest bowiem podkreślana również 
w zadaniach edukacyjnych ramujących treści nauczania z zakresu języka 
polskiego, etyki oraz geografii. W podstawie programowej tego przedmiotu 
czytamy, że „treści geograficzne stwarzają doskonałą okazję do prowadze-
nia edukacji patriotycznej. Istotne jest w niej odniesienie do różnych skal 
przestrzennych (dom, miejscowość, region, kraj) i czasowych (przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość). Ważne zadanie geografii szkolnej kształtującej 
postawy patriotyczne i poczucie dumy z bycia Polakiem powinno być re-
alizowane za pomocą działań dydaktycznych służących zdobyciu rzetelnej 

3 Dobra szkoła. Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany. Pytania i odpowiedzi, s. 7.  
http://reformaedukacji.men.gov.pl. (dostęp 12.02.2018). 
4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Historia, s.7. https://
men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/podstawa-pro-
gramowa-materialy-dla-nauczycieli.html (dostęp 7 września 2018).
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wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz jej 
miejsca w Europie i świecie”. Autorzy podkreślają przy tym, że „ugrunto-
wana świadomość własnej wartości i korzeni oraz tożsamość terytorialna, 
kształtowana w procesie poznawania geografii własnego regionu oraz kraju 
ojczystego, stanowi we współczesnym świecie fundament rozumienia in-
nych narodów i kultur bez obawy o utratę własnej tożsamości”5.

Postulat edukowania w tradycję narodową jest szczególnie eksponowa-
ny w ramach nauczania historii, co w wyraźny sposób ilustrują poniższe 
fragmenty wypowiedzi nauczycieli historii pochodzące z przeprowadzo-
nych w ramach naszego projektu wywiadów na temat współczesnej edu-
kacji historycznej oraz roli, jaką odgrywają w niej konstrukty zawarte 
w podręcznikach szkolnych. Niektórzy nauczyciele mówią wprost o tym, 
że podstawowym zadaniem nauczania historii jest edukacja w patriotyzm 
i kształtowanie wśród uczniów postawy obywatelskiej:

No cóż, moim zdaniem, jeśli chce pani znać moje zdanie, historia za-
wsze powinna kształcić i przekazywać patriotyzm. Zatem podręcznik 
powinien przekazywać wiedzę o historii narodu i kształcić postawy, 
głównie obywatelską i prospołeczną (nauczyciel, gimnazjum, Wał-
brzych). 

No na pewno postawa patriotyzmu. Ja w ogóle jestem zwolennikiem 
uczenia w taki sposób, żeby jednak mimo wszystko informować 
o wszystkim, ale gdzieś tam przede wszystkim zwracać uwagę na to 
dobre, co było ze strony Polski, tak. Nie zapominając o tych wszystkich 
innych rzeczach, ale zwracając uwagę na to, że jesteśmy tutaj Polakami 
i powinniśmy tutaj pamiętać o naszych sukcesach, więc na pewno na 
to zwracam uwagę (nauczyciel, liceum, Warszawa). 

Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym do tej historii Polski dorzuciła 
jeszcze trochę, bo są pewne zagadnienia z historii powszechnej, które 
nie są aż w takim zakresie potrzebne. Jesteśmy w polskich szkołach, 

5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Geografia s. 10. https://
men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/podstawa-pro-
gramowa-materialy-dla-nauczycieli.html. (dostęp 7 września 2018).
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więc przydałaby nam się solidnie przygotowana historia Polski (na-
uczycielka, liceum, Wrocław). 

W rozważaniach nauczycieli na temat celów edukacji historycznej eks-
ponowana jest także transmisja określonych, aprobowanych społecznie 
wartości. Głównonurtowa, formalna edukacja funkcjonuje w tych wypo-
wiedziach jako podstawowe źródło wiedzy na temat porządku normatyw-
nego i aksjologicznego, które remodelują z kolei konstrukt bycia Polakiem 
i obywatelem. Tak właśnie postrzega misję historii szkolnej wielu prakty-
ków; jeden z nich przekonuje:

Siłą rzeczy w edukacji szkolnej posługujemy się tak, jak powiedziałem 
wcześniej, pewnymi uproszczeniami, pewnymi uogólnieniami. Waż-
nym celem edukacji w szkole powinna być nie tylko znajomość wiedzy 
historycznej, ale też wykształcenie pewnych postaw obywatelskich, 
których ja bym nie oddzielał od postaw patriotycznych. Jeżeli nawet 
można odnieść wrażenie, że podręcznik szkolny podkreśla pewne 
rzeczy bardziej, a inne mniej, np. podkreśla te rzeczy wartościowe 
w zachowaniu Polaków, godne naśladowania, to uważam, że nie jest 
to niczym złym (nauczyciel, liceum, Wrocław).

W świetle powyższych słów eksponowanie wybranych wątków w edu-
kacji historycznej służy określonym celom; ważniejsze od „obiektywi-
zmu” poznawczego okazują się wartości społeczne, których transmisja 
dokonuje się w toku edukacji szkolnej. Kilka spośród nauczycielek historii 
zapytanych o proporcje między nauczaniem historii Polski oraz treściami 
z zakresu dziejów powszechnych podkreślało, że wciąż brakuje czasu na 
rzetelne przyswojenie „własnej przeszłości”. W toku zajęć eksponuje się 
zatem „wątki polskie” bardzo często kosztem treści dotyczących mniej-
szości narodowych i etnicznych – gdyż taki jest główny cel przewidziany 
w kolejnych podstawach programowych z zakresu nauczania tego przed-
miotu. Historyczki zapytane o to, w jaki sposób postrzegają i oceniają tak 
zakreślone zadanie edukacyjne, odpowiadają:

Na pewno uczymy patriotyzmu, takiego właśnie przekonania o warto-
ści własnego narodu, bo [uczniowie] poznają własne momenty, własne  
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postacie, więc jakieś cechy osobowościowe, jak odwaga, patriotyzm, 
poświęcenie, bezinteresowność, tolerancja też, bo mówimy o Rzeczy-
pospolitej jako kraju wielu wyznań (nauczycielka, gimnazjum, Wał- 
brzych).

Bo uważam, że miłość do własnej ojczyzny to wartość bardzo ważna. 
Zwłaszcza w dobie, kiedy młodzież jest w wielu procentach skupiona na 
szukaniu możliwości pracy za granicą. Więc ten patriotyzm powinno 
się propagować. Takie podstawowe wartości: co jest dobre, co jest złe. 
Jak powinniśmy się zachowywać. Również w stosunku do ojczyzny. 
Tolerancja na pewno też. Poszanowanie wartości narodowych, symboli 
(nauczycielka, liceum, Wałbrzych).

Praktyka edukacyjna polegająca na eksponowaniu treści związanych 
z „polskością”, narodem oraz państwem polskim jest zwykle postrzegana 
jako „naturalna”, sprzyjająca tworzeniu i wzmacnianiu aprobowanej po-
stawy patriotycznej. Jak przekonują nauczyciele i nauczycielki historii, 
koncentracja na dziejach narodu polskiego jest powszechną praktyką edu-
kacyjną, podobnie jak zaledwie akcydentalne i kontekstowe przywoływanie 
mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących w toku dziejów 
ziemie polskie. Dyskursywne odwoływanie się do symboli, metafor oraz 
charakterystycznego kompleksu mityczno-symbolicznego (Smith 2009), 
który transmitowany jest za pomocą określonej retoryki, podniosłego stylu 
oraz afektów, wzmacnia poczucie „polskości” – określonej wspólnoty przy 
jednoczesnym przemilczaniu funkcjonujących w jej przestrzeni mniejszo-
ści. Innymi słowy, metafory familijne (Herzfeld 2007), za pomocą których 
konceptualizuje się zwykle naród są na tyle ekskluzyjne, że nie uwzględ-
niają kategorii sąsiedztwa – rodzinę cechuje bowiem znacznie większa 
zażyłość kulturowa; kordialność pojawia się w obrębie ścisłej wspólnoty 
narodowej. 

Mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące na przestrzeni dziejów 
ziemie polskie nie mieszczą się w granicach tej wspólnoty; ich obecność 
wykorzystywana jest natomiast strategicznie w celu wzmocnienia dyskur-
sywnego „my” w odróżnieniu od „oni”, a także po to, by wyeksponować 
tolerancję i wspaniałomyślności narodu polskiego w rzekomo otwartym  
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kontakcie z innymi grupami i społecznościami. Nietrudno zauważyć, że  
granica oddzielająca esencjalizowanie określonych wartości aprobowa-
nych przez konkretną wspólnotę oraz hołubienie własnych dziejów od 
postaw ksenofobicznych i nacjonalistycznych bywa cienka a czasem za-
ciera się zupełnie, na co zwracają uwagę adwersarze współczesnej polityki 
edukacyjnej w zakresie historii (zob. Chmura-Rutkowska, Głowacka, Skó- 
rzyńska 2013). Wątek tolerancji wpleciony w narrację o narodzie i pa-
triotyzmie stanowi swoistą przeciwwagę dla postaw ksenofobicznych, 
a także rasizmu, antysemityzmu czy np. islamofobii, jednak kategoria 
tolerancji częściej pojawia się w wypowiedziach nauczycieli aniżeli w tre-
ściach podręczników szkolnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
ich dyskursu można powiedzieć, że kategoria tolerancji stanowi np. stały 
element narracji dotyczącej dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
w omawianiu której eksponowane są wątki dotyczące koegzystencji róż-
nych nacji w obrębie jednego państwa. Tendencję tę ilustrują np. takie oto 
przykłady: „Państwo polsko-litewskie stanowiło swoistą mozaikę kultu-
rową, etniczną i religijną. Dominowali wyznawcy katolicyzmu (zwykle 
byli to Polacy, Litwini i Niemcy). Poza katolikami liczną grupę stanowili 
wyznawcy prawosławia (Rusini). Znaczną grupą byli żydzi [pisownia ory- 
ginalna], których odrębność wyznaniową na ogół w Polsce tolerowano. 
Południowo-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej zamieszkiwali wyznawcy 
monofizytyzmu (Ormianie). Polscy Tatarzy (muzułmanie) zamieszkiwali 
w okolicach Wilna i na Podlasiu, gdzie zostali osiedleni przez wielkie-
go księcia Witolda. Na Litwie (Troki i Poniewież) oraz na Rusi (Halicz 
i Łuck) osiedli Karaimi. Husyci docierali na ziemie polskie już w XV w.,  
jednak nasilenie osadnictwa husyckiego przypadło na wiek XVI” (Burda, 
Halczak, Józefiak 2011, s. 38); „Obok wyznających katolicyzm Polaków 
i większości Litwinów połączone unią kraje zamieszkiwali prawosławni 
Rusini oraz muzułmańscy Tatarzy. W miastach żyli Niemcy, Żydzi, Wło-
si i Ormianie, a nasi przodkowie uczyli się trudnej sztuki tolerancji dla 
innych narodowości, religii i kultur” (Małkowski, Rześniowiecki 2012,  
s. 114); „W miastach w całej Rzeczypospolitej mieszkało wielu obcokrajow-
ców. Przyjeżdżali do niej nie tylko zagraniczni kupcy, ale również wszyscy 
prześladowani gdzie indziej za swoje poglądy religijne. W miastach we 
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wschodniej części Rzeczypospolitej osiedlili się liczni kupcy ormiańscy, 
w całym zaś kraju osiadło wielu Żydów i Niemców” (Ustrzycki 2016, s. 67); 
„W dawnej Rzeczpospolitej mówiono rozmaitymi językami i wyznawano 
różne religie. Polacy stanowili mniej niż połowę całej ludności państwa. 
Poza Polakami i Litwinami ziemie RP zamieszkiwały inne narodowości: 
Rusini, Ormianie, Niemcy, Żydzi” (Kąkolewski, Plumińska-Mieloch 2016, 
s. 75); „Obok siebie żyli Polacy, Rusini, Litwini, Niemcy, Żydzi, Ormianie 
i Tatarzy. Tolerancja, a także poszanowanie odmiennych wyznań religij-
nych i obyczajów stały się warunkiem koniecznym dla utrzymania spokoju 
wewnętrznego w państwie” (Roszak 2011, s. 192). 

Wątek tolerancji państwa polskiego eksponowany jest np. w kontek-
ście reformacji, która stanowiła swoisty sprawdzian z zakresu otwartości 
państwa katolickiego na inne religie i wyznania mniejszości narodowych 
i etnicznych: „W Polsce liczną grupą byli Żydzi, którzy w odróżnieniu do 
innych państw Europy, cieszyli się tu swobodą wyznawania religii i mogli 
posiadać własny samorząd. Prawosławie miało swobodę kultu, a szlachta 
prawosławna już w XV w. uzyskała takie same przywileje jak katolicy. Na 
ziemiach polskich zamieszkiwali też husyci, Ormianie, Tatarzy i muzuł-
manie” (Kamiński, Śniegocki 2003, s. 91). 

Innym fragmentem, w którym autorzy podkreślają tolerancyjność Pol-
ski, jest wzmianka na temat uchwalenia aktu konfederacji warszawskiej. 
„Gwarantował on swobodę religijną; nie był to wynik krwawej wojny, ale 
mądrości społeczeństwa szlacheckiego. Rzeczpospolita nie narzucała religii 
panującego. Zyskała miano kraju bez stosów” (tamże). Niejednokrotnie 
wątki dotyczące mniejszości funkcjonujących na ziemiach polskich poja-
wiają się w stałych, powtarzalnych kontekstach. Okazją do wprowadzenia 
informacji na temat mniejszości są np. czasy Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, która przedstawiana jest jako państwo wielowyznaniowe, wie-
lokulturowe, otwarte na odmienność a tym samym tolerancyjne. Zdaniem 
większości nauczycieli i nauczycielek historii wątki dotyczące mniejszości 
narodowych i etnicznych pojawiają się w dyskursie podręcznikowym akcy-
dentalnie, co nie sprzyja kształtowaniu wśród uczniów postaw akceptacji 
i szacunku dla wielorako definiowanej inności. Do częstych wypowiedzi 
należą takie, jak ta poniżej:
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Jest opis tych mniejszości, tu głównie w przypadku Ukraińców w okre-
sie międzywojennym, no raczej jest to na zasadzie wyłożenia pewnych 
faktów, nie spotkałem się tam z jakąś krytyką działań władz polskich. 
No, ale powiedziałbym, że racje obu stron są tam jakoś przedstawione, 
są pokazane działania władz polskich, które no starały się jednak po-
lonizować mniejszości narodowe. Z drugiej strony, mamy też opisane 
działania Ukraińców o charakterze terrorystycznym, więc myślę że jest 
pełny obraz (nauczyciel, liceum, Wodzisław Śląski).

Do rzadkości należą wypowiedzi takie jak ta nauczycielki historii z Wał-
brzycha:

Ale jak rozmawiamy o kształtowaniu się państwa i jest mowa, że Polska 
była państwem wielonarodowym i ja czasami kseruję takie materiały im, 
żeby zobaczyli, jak to wyglądało. Żeby wiedzieli, że były inne narody, 
że mieli swoją kulturę, że Polska wykazywała się tolerancją, że mówili 
w swoim języku, ale w urzędach, to już siłą rzeczy po polsku, że często 
chodzili razem z Polakami do szkoły. I odwołuję się do tego, że „czasami 
oglądacie posiedzenia sejmu w telewizji i mniejszość niemiecka ma 
swoją reprezentację w sejmie. Pojedziecie na Śląsk Opolski i zobaczycie, 
że w niektórych miejscowościach ulice napisane są w języku polskim 
i niemieckim”. I tutaj też nawiązuję często do tego, że również grupy 
etniczne kultywują swój język i zapisują swoje ulice w języku polskim 
i w języku kaszubskim. Na takiej zasadzie. Możesz zdawać maturę po 
kaszubsku, po ukraińsku i po niemiecku, zależy w jakiej szkole. 

Czasami o Romach rozmawiamy, na Słowacji oni zostali przenie-
sieni do slumsów, oddzielając całą część dzielnicy murem. Na przykład 
u nas nie ma, ale w szkole numer 23 na Nowym Mieście są dzieci rom-
skie. Kultura wpływa na to, jaki jest stosunek do edukacji. Kiedyś była 
taka akcja i zdjęcie: „Jestem mistrzem Polski, ale jestem Romem”. Bo 
oni nawet nie wiedzą, że są zawody, których Romowie z racji kulturo-
wych nie mogą wykonywać. Kobieta romska nie może być pielęgniarką, 
a Rom policjantem (nauczycielka, szkoła podstawowa, Wałbrzych). 

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że zwykle wątki dotyczące mniej-
szości etnicznych i narodowych nie tyle wprowadzają rzetelne infor- 
macje na ich temat, ile stanowią tło, na tle którego można zaakcentować 
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tolerancyjność i wspaniałomyślność państwa polskiego, np. tworząc opis 
sytuacji Żydów na ziemiach polskich wyraźnie kontrastujący z sytuacją 
tej społeczności w innych państwach europejskich. W taki właśnie sposób 
mniejszość żydowska została przedstawiona w wielu spośród analizowa-
nych podręczników, w których czytamy: „W Krakowie i innych miastach 
Polski licznie osiedlali się cudzoziemcy – Niemcy, Włosi, a także Żydzi. 
Do Polski Żydzi przybywali z Europy Zachodniej, aby uchronić się przed 
prześladowaniami. W Europie obwiniano Żydów o wszelkie nieszczęścia 
trapiące ludzi, o sprowadzanie chorób czy głodu. Żydzi byli mordowani, 
wypędzani ze swoich domów, a także zmuszani do noszenia znakowanych 
ubrań i mieszkania w gettach, czyli w specjalnie wyodrębnionych dziel-
nicach. W Polsce Żydzi mogli swobodnie wyznawać swoją religię, modlić 
się w bożnicach, zajmować się handlem, prowadzić interesy. Żydzi budzili 
ciekawość Polaków. Przybywali z dalekiego świata, można się było od nich 
nauczyć wielu pożytecznych rzeczy. Ale jednocześnie byli inni, mówili 
niezrozumiałym językiem, wyznawali inną wiarę, odmiennie ubierali się, 
mieli inne obyczaje. To budziło nieufność, a nawet niechęć i wrogość. 
Jednak w Polsce Żydzi mogli czuć się bezpiecznie. Przywileje, które nadali 
im władcy polscy, uniemożliwiały stosowanie wobec Żydów bezpodstaw-
nych oskarżeń, tak jak to miało miejsce w Europie Zachodniej” (Wołosik 
2013, s. 57); „Państwo polsko-litewskie było w XVI w. krajem tolerancji 
religijnej. Przedstawiciele wszystkich wyznań prześladowanych w krajach 
zachodniej Europy znajdowali schronienie na terenie Rzeczypospolitej. 
Żydzi przybywający z Niemiec i Czech oraz z Hiszpanii i Portugalii mogli 
w Polsce prowadzić swobodne życie gospodarcze i kulturalne oraz wy-
znawać swoją religie. Synagogi, istniejące we wszystkich prawie miastach 
Rzeczypospolitej, chronione były przywilejami królewskimi” (Ustrzyc-
ki 2016, s. 82); „Żydzi otrzymywali przywileje. Pierwszy nadał Bolesław 
Pobożny, potwierdzony został przez Kazimierza Wielkiego. W Krakowie 
mieli swoją dzielnicę Kazimierz, która jednak nie była terenem przymu-
sowego osiedlenia” (Kozłowska, Unger, Unger 2003, s. 214). 

Wielu autorów publikacji na temat nauczania historii w polskich szkołach 
zwraca uwagę na stereotypizację pewnych grup i społeczności w podręcz-
nikach szkolnych – rozpoznania te dotyczą także mniejszości etnicznych,  
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narodowych i religijnych. Żydowskość funkcjonuje np. jako wyrazisty znak 
obcości, esencja kulturowego Innego. Ukraińcy żyjący na Wschodzie sta-
nowią natomiast swoisty rewers dla kultury i cywilizacji Zachodu. Co 
ciekawe, nauczyciele nie eksponują w rozmowach o edukacji historycznej 
tego wątku, mówią raczej o „niepełnych”, „z konieczności i braku czasu 
pobieżnych” reprezentacjach mniejszości narodowych i etnicznych. Zwy-
kle nie wykazują przy tym większego zainteresowania tymi treściami. Nie 
dostrzegają także potrzeby poszerzania wątków na temat obecności grup 
mniejszościowych na ziemiach polskich. Trudno oprzeć się wrażeniu, że  
refleksję nad brakującymi ogniwami edukacji historycznej przesłania tro-
ska o kształt wiedzy na temat historii narodu polskiego.

Zarówno w cytowanych powyżej fragmentach podręczników, jak i wy-
powiedziach nauczycieli historii dostrzec można wyraźną tendencję do 
podkreślania jego jedności, a także dbałość o swoistą zażyłość kulturową, 
która, zgodnie z założeniem Michaela Herzfelda (2007) pozwala na roz-
poznanie narodu jako rodzaju wspólnoty w sposób oddolny, uwzględnia-
jący emocje oraz tzw. afektywną poetykę społeczną w jej konstytuowaniu 
i działaniowym oraz emocjonalnym doświadczaniu (zob. Majbroda 2019). 
Co więcej, podręczniki szkolne do nauczania historii pokazują bardzo 
wyraźnie, choć zwykle nie są to wątki eksponowane w toku ich analiz, że 
naród funkcjonuje nie tylko jako wspólnota przekonań i poczucia przy-
należności poprzez pochodzenie i więzy krwi (Anderson 1997), lecz także 
jako społeczność podzielająca wspólne emocje i afekty oraz określone 
nastroje, co wydaje się szczególnie dostrzegalne w edukacji historycznej, 
odwołującej się do zwycięstw i porażek, poświęcenia, bohaterstwa, ofiar, 
gwałtu i przemocy, chwały i splendoru, honoru i miłości do ojczyzny, 
nienawiści i zemsty, itp. Nawiązując do koncepcji Herzfelda, można do-
strzec, że w sposób świadomy, czy też nie, narracje podręczników szkol-
nych współkształtują i utrwalają określoną afektywną poetykę społeczną 
nie tylko w toku przedstawiania i wzmacniania treści, które uznaje się 
za ważne i strategiczne z punktu widzenia nadrzędnego celu edukacji 
historycznej, jakim jest kształtowanie tożsamości narodowej, lecz także 
w procesie przekazywania określonych wartości i wywoływania pewnych 
emocji, a także afektów społecznych, które poprzez swoją nieuchronnie  
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relacyjną naturę mają zdolność łączenia i wiązania postaw, oczekiwań 
i nastrojów społecznych, kumulujących się w ramach zebranej, wspólno-
towej pamięci narodowej. Bez wielkiej przesady można by powiedzieć, 
że edukacja historyczna odwołuje się w znacznej mierze do zbiorowych 
afektów, które podzielane są przez społeczeństwo współtworzące naród. 
Afektywne wymiary narracji historycznych cechuje przy tym tendencja 
do dyskursywnego wzmacniania, bywa – że hiperbolizacji – męstwa, od-
wagi, poświęcenia, miłości do ojczyzny i patriotyzmu Polaków, rzadziej 
Polek – o czym piszę w dwóch innych rozdziałach tej książki – a zatem 
tych wartości i postaw, które są wymieniane w Podstawie programowej 
jako kluczowe.

W warunkach różnorodnych, dynamicznych przemian kulturowo-spo-
łecznych, środowiskowych, ekonomicznych i politycznych, dochodzi do 
naruszania stabilności ładu społecznego, rozchwiania przyjętego systemu 
wartości, a w konsekwencji do pęknięć, przesunięć i reorganizacji wspól-
not i społeczności ludzi; nierzadko towarzyszą temu przewartościowania, 
zmiany systemów wartości, kryzysy, określone nastroje społeczne, które 
z jednej strony, sprzyjają różnicowaniu się społeczeństwa i wzmacnia-
ją istniejące w nim podziały; z drugiej zaś strony, stają się czynnikami 
konsolidującymi grupy ludzkie ze względu na podzielane doświadczenia, 
oczekiwania, wartości i związane z nimi stany emocjonalne (Majbroda 
2019, s. 265–266). Poetyka emocji w znacznym stopniu współtworzy wie-
dzę o minionych dziejach, a można by nawet zaryzykować rozpoznanie, że 
afektywna poetyka społeczna zapada w pamięć na dłużej aniżeli konkretne 
fakty: wydarzenia, daty czy postaci historyczne. Wyraźnie ilustrują to słowa 
wrocławskiego nauczyciela historii, według którego, w nauczaniu ważnych 
i jednocześnie trudnych zjawisk dozwolone są pewne hiperbolizacje po- 
tęgujące emocje:

Nie ulega wątpliwości, że pewna emocja jest jeśli chodzi o okres sta-
linowski. Ja tego nie doświadczyłem, ale takie rzeczy mi ktoś opo-
wiadał. Ale dla nich [uczniów] to już jest taka prehistoria, że pewne 
rzeczy można nawet przerysować, żeby rozumieli jaki to był system, 
na czym się opierał, bo dopiero wtedy zwracają na to uwagę. Tak to  
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by lekcja sobie przeszła, natomiast kiedy do nich dociera, że za byle 
co można było siedzieć w więzieniu, że po amnestii można było być 
torturowanym, to wtedy przemawia to do ich wyobraźni (nauczyciel, 
liceum, Wrocław).

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż treści historyczne są do-
stosowane do poszczególnych etapów nauczania nie tylko w zakresie 
merytorycznym, lecz także emocjonalnym. Na etapie wczesnoszkolnym 
edukacja historyczna ma na celu zbudowanie wśród uczniów i uczennic 
poczucia przynależności do wyjątkowej wspólnoty, co splata się w wyraź-
ny sposób z eksponowaniem ważnych, podniosłych wydarzeń w dziejach 
narodu, ale także z ewokowaniem pozytywnych emocji, które mogłyby 
kojarzyć się z postawą patriotyczną oraz dumą narodową. Expressis verbis 
wyraziła tę prawidłowość nauczycielka ze szkoły podstawowej w Rybniku, 
tłumacząc, że nie pokazuje się trudnych i spornych wydarzeń w dziejach 
narodu:

Tylko pięknie, ładnie, kolorowo, ale tylko te podstawowe i najważniej-
sze. Nie ma tu konfliktów… może inaczej, szkoła podstawowa to jest 
zupełnie coś innego, bo tam musimy zainteresować dzieciaka, pokazać 
coś ciekawego, zaszczepić w nim, sprzedać mu ten produkt, jakim jest 
historia, tak? (nauczycielka, 34 lata, szkoła podstawowa Rybnik).

Są te wszystkie ważne chwile naszego narodu, niektóre gorsze sprawy 
są może troszeczkę nieraz przemilczane, no ale też już mówię, to jest 
kwestia historyka, żeby z jednej strony budować taką dumę z nasze-
go narodu, z drugiej strony pokazać te ciemne sprawy, ale z trzeciej 
strony, chyba tak najbardziej powiedzieć, że nie jesteśmy wyjątkowi. 
Ani dobrzy, ani źli. Jesteśmy zwykłym narodem (nauczyciel, liceum, 
Wałbrzych). 

To jest to, o czym już mówiłem wcześniej, że niektóre podręczniki, 
zwłaszcza te dotyczące historii XX w. czy II połowy XX w., to one 
mają taki posmak lekko ideologiczny, nawet nie w całości, ale jednak 
są fragmenty czy fragmenciki nawet irytujące czy też drażniące, czy też 
zniechęcające do niektórych podręczników. Ale chyba nie jest tak, że są 
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całkowicie zideologizowane, od początku do końca. […] Czasami jest 
takie wrażenie, że ktoś jak chce i próbuje wnieść ją do podręcznika, to 
próbuje ją jakby tak bardziej przemycać. Czy one są zideologizowane? 
Myślę, że nawet ten podręcznik, który tutaj mamy, który nie jest pod-
ręcznikiem doskonałym – WSIP – Historia po prostu, myślę, że tutaj 
generalnie rzecz biorąc, historia Polski jest przedstawiona względnie 
poprawnie i właściwie (nauczyciel, liceum, Wrocław). 

W kontekście głównych wątków podjętych tu rozważań warto nato-
miast zwrócić uwagę na regulacyjną i narodowotwórczą rolę stereoty-
pów, które są wykorzystywane w interakcjach społecznych, posiadając 
zdolność do ewokacji konkurujących ze sobą wersji historii, co można 
by odczytywać, mówiąc za Herzfeldem, jako „główny przedmiot poetyki 
społecznej, w szczególności mającej na względzie życie w obrębie państwa 
narodowego” (Herzfeld 2007, s. 28). Podczas gdy wiedza faktograficzna 
bywa ulotna, zwłaszcza gdy poznawana jest w kontekście historii go-
spodarczo-politycznej opartej na rozległych epokach i skoncentrowanej 
na przyczynowo-skutkowym przebiegu łańcuchowo ujętych wydarzeń, 
afektywny wymiar tych narracji zapada w pamięć, sprzyjając tworzeniu 
się określonych światopoglądów oraz postaw społecznych. Tym samym 
afektywna poetyka społeczna współtworzona przez dyskurs edukacyjny 
i projektowana m.in. w podstawie programowej, programach naucza-
nia oraz w podręcznikach szkolnych kształtuje się w toku poznawania 
i interpretacji przeszłości, ale w wyraźny sposób określa także sposo-
by odczytywani i wartościowania określonych postaw obserwowanych 
w teraźniejszości, projektując ich przyszłe kształty. Jak zaznacza jedna 
z nauczycielek z wałbrzyskiej szkoły podstawowej, w nauczaniu historii 
idzie o

jakąś mądrość… na temat świata, na temat współczesności też, bo ona 
jest kształtowana przez wieki, tak. Więc dla mnie – mówi – jest ważne 
to, żeby oni przede wszystkim nauczyli się myślenia historycznego, żeby 
mieli świadomość tego, że to, jak wygląda ich świat w tej chwili i ich 
życie ukształtowało się przez ileś tam tysięcy lat i przez pewne procesy 
też, tak (nauczycielka, szkoła podstawowa, Wałbrzych).
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Rzadko kiedy ukazywanie przeszłości otwarte jest na retroaktywne 
praktyki reinterpretacji minionych dziejów w nowych ramach koncep-
tualnych. Do nieczęstych należą wypowiedzi takie, jak refleksja jednego 
z nauczycieli wrocławskiego liceum, który zaznacza, iż:

Najgorsze co może być, to jest właśnie odtwórcza rola historii, a taka 
jest sprawdzana niestety na egzaminach i tam nie ma możliwości wła-
snego pomyślenia. Tam masz mieć gotowy klucz: odpowiedź A, od-
powiedź B, zrobił dobrze, był dobrym władcą i tu nie ma możliwości 
indywidulanej interpretacji. Natomiast ja na lekcji – dodaje – staram 
się, żeby oni sami myśleli, żeby uczyli się patrzenia na wydarzenia 
historyczne jako na coś, co dzieje się cały czas w historii i ma pewne 
prawidła. […] W historii są mechanizmy, które będą się powtarzać. 
Będą się zmieniać czasy, epoki, ludy, ale mechanizm pozostaje ten sam. 
I tu najważniejsze dla nich, żeby oni zauważyli, że to faktycznie jest 
powtarzalne, że pewne wydarzenia inicjują takie, a takie ciągi, które 
doprowadzają do czegoś. Staram się inicjować takie zabawy w zasta-
nawianie się, co by było gdyby…, bo to też rozbudowuje takie czucie 
historyczne. Np. co by było gdyby Chrobry podbił Cesarstwo Nie-
mieckie, udałoby się, czy nie? I jeżeli oni zaczynają przełączać (to nie 
wszyscy, bo wiadomo, że cała klasa od razu o tym mówić nie będzie), 
jeżeli oni przełączą się w ten tryb, co by było gdyby…, to uruchamia 
się u nich wyobraźnia.

Analiza podręczników szkolnych do nauczania historii pokazuje bar- 
dzo wyraźnie, że dzieje Polski są przez ich autorów i autorki zwykle kon-
ceptualizowane i splatane w modelowy sposób, w toku eksponowania okre- 
ślonych wątków przy jednoczesnej marginalizacji innych. Do pierwszych 
z nich należą przede wszystkim kultura szlachecka i ziemiańska, święta ka-
tolickie oraz bardzo wyraźnie zaznaczane wątki patriotyczne oraz narodo-
wowyzwoleńcze. Warto przy tym podkreślić, że nierzadko treści związane 
z walką narodowowyzwoleńczą, wojnami i powstaniami są prezentowane 
w aurze poświęcenia, cierpienia i ofiary, co sprawia, że nie pamięta się 
o pozytywnych konsekwencjach tych wydarzeń, edukując w swoistą traumę 
narodową. Ilustrują to słowa nauczyciela historii z wrocławskiego liceum, 
który, konstatuje:
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To, co jest smutne to to, że my nie umiemy się cieszyć. Na przykład 11 
listopada od razu martyrologia, płaczemy za tych co zginęli, sztandary. 
Dla nas ten patriotyzm jest patriotyzmem bolesnym, wspomnienio-
wym, nie jest patriotyzmem radosnym, pokazującym nasze możliwo-
ści, tylko zamykamy się na powstaniach, na tych co zginęli. Dobrze, 
ale oni zginęli po to, żeby ta Polska dzisiaj się właśnie rozwijała i się 
rozwija. I trudno powiedzieć, że to jest błąd, ale ten akcent powinien 
być postawiony troszeczkę w stronę pozytywnej oceny; tak było po-
wstanie, ale pozytywnymi skutkami było to i to. A u nas koncentruje się 
na tym, że po takim powstaniu były takie represje, no ok. represje były, 
ale czemu nie ma powiedziane, że dzięki temu naprawdę ta polskość 
przetrwała. Pytam np. czy potrzebne było powstanie? No większość 
klasy mówi, że nie, bo przegraliśmy. A gdybyśmy nie przegrali, to było-
by potrzebne. No wtedy tak. A czy z tego, że przegraliśmy nie ma jakiś 
plusów. Jakie? No, a czy po 123 latach bez powstań narodowych pa-
miętalibyśmy jeszcze, że jesteśmy innym narodem? No faktycznie. No  
właśnie, więc mówię im, nie zamykajcie się tylko na martyrologię, paląc 
świeczki i płacząc, tylko pamiętajmy też, no niestety historia każdego 
narodu, państwa niesie ze sobą ofiary, ale one niech nie przesłaniają 
pozytywnych skutków.

Do treści marginalizowanych bądź w ogóle pomijanych należą nie-
przystające do tworzonego modelu polskości niechlubne postawy, trudne 
wydarzenia historyczne i polityczne, których ocena wiąże się z krytyką 
działań władców i dowódców polskich. Wyciszane są przy tym wątki zwią-
zane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, co tłumaczy się zwykle 
koncentracją na wydarzeniach głównego nurtu i dbałością o możliwie 
szczegółową rekonstrukcję dziejów Polski oraz społeczeństwa polskiego 
przy jednoczesnym, zaledwie akcydentalnym opisie kulturowych, społecz-
nych i politycznych wymiarów życia na ziemiach polskich różnego rodzaju 
mniejszości, których losy i tradycje są przedstawiane zaledwie konteksto-
wo, w powtarzalnych ramach interpretacyjnych. Rozpoznanie to pojawia 
się w wielu wypowiedziach nauczycieli i nauczycielek historii, którzy są 
świadomi określonych strategii reprezentacji wspomnianych mniejszości 
w podręcznikowych narracjach. Ilustrują to poniższe wypowiedzi:
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Świetnym podręcznikiem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 
W poprzedniej podstawie programowej, zresztą ja korzystam z frag-
mentów tego podręcznika, bo mam takie prawo. I tam są np. stosunek 
Białorusinów do Polaków, Polaków do Białorusinów. Natomiast teraz 
nie wiem, bo tej tematyki jeszcze nie wydrukowano, natomiast było 
i to świetnie zrobione. O to właśnie chodzi, żeby pokazać różne, że nie 
tylko, że jest białe, czarne, ale że są też kolorowe rzeczy (nauczycielka, 
gimnazjum i liceum, Żory).

Jest krótki opis. Ja mówię, od razu patrzę z perspektywy ucznia, co on 
ma wynieść z tego. […] i nie rozmawiam z nimi o tym zupełnie, bo 
musiałbym im powiedzieć, że ci Białorusini, Ukraińcy czy Niemcy to 
byli zagrożeniem dla nas, te mniejszości, musieliśmy ich w jakiś sposób 
spacyfikować. Nie usprawiedliwiam w ten sposób Berezy Kartuskiej, 
ale prezentuje polską rację stanu, bo jeżeli mamy dla wszystkich być 
tacy cacani, no to… dajmy sobie spokój z tym państwem i niech się 
inni z nami bujają jako mniejszością narodową, prawda (nauczyciel, 
liceum, Warszawa).

Okazją do wprowadzenia do głównonurtowej historii dziejów róż- 
nych mniejszości narodowych i etnicznych jest edukacja w zakresie lokal-
nych przestrzeni społeczno-kulturowych, która kształtuje się w różnych 
regionach Polski w odmiennych kontekstach politycznych. Jak podkreśla 
nauczycielka historii w jednym z wrocławskich liceów ogólnokształ- 
cących:

My mamy ten problem, że nasza historia lokalna jest historią bardzo 
młodą i nie do końca my wszyscy się z nią utożsamiamy. Natomiast 
historia Śląska jest uwypuklona przy Piastach, gdzie mieści się on 
w granicach Polski, a później gdzieś ten Śląsk wypada i gdzieś przy 
okazji mówi się o Śląsku i później wchodzi on w XX wieku. Nie wi-
dzę poglądów u młodzieży, że powinniśmy się przesunąć na wschód. 
Nawet przy dyskusji o Ukrainie, jak była ta propozycja, że podzielimy 
się Ukrainą, to patrzyli się z niedowierzaniem, a później była dyskusja 
no dobrze my się podzielimy, a co ze Śląskiem? To idzie dalej (nauczy-
cielka, liceum, Wrocław). 
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W wypowiedziach nauczycieli nierzadko wybrzmiewa również utyski-
wanie na ilość wiedzy, jaką w podręcznikach szkolnych zajmuje historia 
państw sąsiadujących z Polską, a także państw europejskich, takich jak, 
np. Anglia, Francja; czy też Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie część 
nauczycieli i nauczycielek zwraca uwagę (dotyczy to gimnazjum, ale przede 
wszystkim liceum), iż treści nauczania z zakresu historii powszechnej jest 
zbyt dużo, co sprawia, że brakuje czasu na omówienie najważniejszych 
wydarzeń współtworzących historię Polski:

Znaczy ja powiem tak, że w tej szkole podstawowej to jest generalnie 
rzecz biorąc mało tych treści dotyczących innych narodów. Bo mamy…
no wiadomo całą starożytną kulturę antyczną i tak dalej. Mamy śre-
dniowiecze, to mamy to państwo Franków, tak, i co tam dalej mamy, 
no jeszcze jakiś tam konflikt w Kościele i później mamy Stany Zjedno-
czone załóżmy, z takiej powszechnej historii. Mamy Francję, Rewolucję 
Francuską i co? No i I, II wojna światowa wiadomo, to już tematy idą, 
Holokaust, tak. One są te tematy takie, no są gdzieś tam obecne, tych 
innych narodów historia jest przedstawiona, no ale ona musi być sto-
sunkowo w mniejszym wymiarze niż ta historia Polski, tak. I to chyba 
logiczne jest (nauczyciel, szkoła podstawowa, Wałbrzych).

Ja bym na przykład zredukował starożytność, gdyby to ode mnie zależa-
ło albo ograniczył historię powszechną naprawdę do takich podstawo-
wych momentów: najważniejszych i najistotniejszych, a zrobił historię 
Polski może nawet w odniesieniu do tych wydarzeń na tle europejskim. 
I tak np. Konstytucję 3 maja w nawiązaniu, ale nie analizować szcze-
gółowo konstytucji amerykańskiej, powstania Stanów Zjednoczonych, 
itd., bo śmiem wątpić, czy Amerykanie się uczą o powstaniu państwa 
polskiego. Natomiast my uczymy się o wojnie secesyjnej, o powstaniu 
Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem szczegółowo ich konstytucji 
i jest to przeładowane. Przesunąłbym akcent tych treści na bardziej 
narodowe kosztem europejskich, ewentualnie pokazałbym europejskie 
na tle polskich spraw (nauczyciel, liceum, Wrocław).

Sądzę, że te proporcje są znośne. Ja jestem akurat zwolennikiem kła-
dzenia nacisku na historię Polski ewentualnie w tle światowym, czy  
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europejskim, więc nie widzę powodu, aby przesadnie eksponować hi-
storię odległych kontynentów. Miałem okazję przyglądać się podręcz-
nikom amerykańskim do historii, więc tam historia USA, kontynentu 
północno-amerykańskiego to jest przede wszystkim, a reszta to jest 
jakby dodatek do historii Stanów Zjednoczonych i jakoś uznawane jest 
to państwo za jedno z ważniejszych na świecie, więc myślę, że należy 
te wzorce jakoś tam wykorzystywać (nauczyciel, liceum, Wrocław). 

W szerszym oglądzie sytuacji kulturowej, społecznej i politycznej ar-
gumentacja ta traci swoją kardynalność. Warto bowiem przypomnieć, 
iż dzisiejsza homogeniczność społeczeństwa polskiego i niewielki odse-
tek mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce stanowi konsekwencję 
określonych procesów dziejowych i niejednokrotnie wiąże się z trudnymi 
wydarzeniami współtworzącymi historię XX i XXI wieku w skali euro-
pejskiej i światowej. Oczywiste jest, że podręczniki do nauczania historii 
nie mogą być dosłownie „polskocentryczne”, jednak w zawartych w nich 
narracjach dominuje perspektywa narodu i państwa polskiego, co zwykle 
odczytywane jest przez nauczycieli jako zjawisko naturalne a tym samym 
niewymagające zmian strategii przedstawiania określonych wydarzeń hi- 
storycznych w optyce innej aniżeli polska. To podzielane przez wielu na-
uczycieli przekonanie ilustrują poniższe wypowiedzi:

Znaczy oczywiście, że dostrzegam zasadność ich [punktów widzenia 
innych narodów] uwzględnienia, ale powiedzmy sobie jasno, że pod-
ręcznik skupia się głównie na tych wątkach, że tak powiem, z punktu 
widzenia polskiego pisanych. Nie słyszałam, znaczy nie przypominam 
sobie, żeby w przypadku wojny trzydziestoletniej, że tak powiem, jakiś 
Czech się wypowiadał w sprawie bitwy pod Białą Górą, na przykład, 
albo, żebyśmy się jakoś wyjątkowo zajmowali tematem Ukrainy, praw-
da? Absolutnie nie, raczej to jest pisane z punktu widzenia… Znaczy 
elementy historii powszechnej, ale z punktu widzenia polskiego i ge-
neralnie nasza historia też raczej z polskiego punktu widzenia (na-
uczycielka 42 lata, liceum, Warszawa).

Jest sporo historii powszechnej, są nacjonalizmy, jest sprawa żydowska 
przy holokauście, są Czechy i Zaolzie, są Anglicy, Niemcy, Rosjanie. No 
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to chyba uwzględnia. […] Przy holokauście i kolaboracjach to owszem, 
coś tam jest, ale żeby jakoś szczególnie był na to położony nacisk, to nie 
ma. Nie jest wprost powiedziane, że punkt widzenia zależy od miejsca 
siedzenia, jeśli o to pani chodzi. Racji innych narodów raczej się nie 
uwzględnia (nauczyciel, liceum, Wałbrzych). 

Kontekst tych narzekań jest najczęściej pragmatyczny – nauczanie „nie- 
swojej” historii zabiera czas, którego brakuje na realizację podstawy pro-
gramowej z zakresu rodzimej historii. Kolejnym argumentem przema-
wiającym na rzecz wspomnianego sposobu modelowania tradycji oraz 
historii Polski jest założenie, iż z taką wizją przeszłości utożsamia się spo-
łeczeństwo, oczekujące od edukacji eksponowania i utrwalania treści, które 
współtworzą poczucie patriotyzmu i sprzyjają postawom dumy narodo-
wej. Z przeprowadzonych w ramach projektu badań wynika, że większość 
nauczycieli dostrzega potrzebę koncentracji na nauczaniu dziejów Polski 
oraz eksponowaniu ważnych dla historii wydarzeń, okresów oraz postaci 
– bohaterów, których działania miały znaczący wpływ na losy państwa 
polskiego. Tendencję tę ilustrują poniższe wypowiedzi:

To znaczy przez to jakby skupienie na Polsce, jest takie przeświad-
czenie, że może Polska jest najważniejsza. To znaczy, rzeczywiście nie 
uczymy się o innych krajach, tylko wzmacniamy tą polskość, poczucie 
bycia Polakiem. Są lekcje takie o patriotyzmie na przykład w podręcz-
nikach, jest to w podstawie programowej. O narodzie takie patriotycz-
no-nacjonalistyczne, tak? Jakieś takie wartości na pewno (nauczyciel, 
liceum, Warszawa),

Akurat nasz podręcznik tego nie ma, ale są takie podręczniki, naprawdę 
są i też nie ukrywam, że jak wybieram podręcznik to zwracam na to 
uwagę, jakie kształtuje postawy. Nie ukrywam, że nasz podręcznik 
skierowany jest na postawy patriotyczne i też pasuje do motta naszej 
szkoły, bo chcemy wychowywać młodych patriotów (nauczyciel, szkoła 
podstawowa, Wrocław). 

Jak nauczyciel chce, to może niektóre rzeczy przemilczeć, ale jeżeli chce, 
to podkreślać. Ja należę do tych nauczycieli, którzy lubią podkreślać 
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ten wkład Polaków, zaznaczać to, w czym się zasłużyli. Tak zostałam 
wychowania i skoro jest to dla mnie ważne, to staram się to uczniom 
przekazywać (nauczycielka, gimnazjum, Wałbrzych). 

No oczywiście, podstawa programowa zakłada że budujemy więź z oj- 
czyzną dużą, małą. Staramy się tę więź pogłębić już od szkoły podsta-
wowej. To tyle jeżeli chodzi o protokół. Poza protokołem – to wszystko 
zależy od nauczyciela w podstawówce (nauczycielka, liceum, Tarnow-
skie Góry).

Moim zdaniem jeszcze bardziej można by zaakcentować kwestię na-
rodu i przywiązania do narodu. Ta historia jest w ujęciu takim mocno 
ogólnym bym powiedział w sensie wspólnoty no to nie spotkałem 
takich momentów, żeby była gdzieś zła opinia o Polakach. O poszcze-
gólnych jednostkach to jest inna sprawa, to oczywiście że tak. To mia-
łem też na myśli o nazywaniu pewnych postaw. Nie należy się bać, 
mówiąc o zbrodni, zdradzie. To są te momenty, gdzie są te kontrowersje 
pokazywane w odniesieniu do pewnych postaci. Mnie się tu nasuwa 
przykład stanu wojennego prawda? I podręcznik takie kontrowersje 
wykazuje. Z drugiej strony, też postawa nauczyciela jest tutaj istotna. 
Ja staram się zaznaczać, jaka jest moja ocena takiej czy innej postaci 
(nauczyciel liceum, Wodzisław Śląski).

Warto w tym kontekście przypomnieć, że patriotyzm, przechodzący 
w niektórych podręcznikach szkolnych niepostrzeżenie w nacjonalizm, nie 
jest niczym wyjątkowym w edukacji historycznej wielu krajów europejskich 
(Carretero 2011). Proces ten może wzmacniać mechanizm wytwarzania 
i rozpowszechniania poglądów oraz postaw skoncentrowanych na kultywo-
waniu esencjalistycznych wartości – ekskluzywnych – bo ksenofobicznych 
i wykluczających niektóre grupy i jednostki ze względu na ich wybrane ce-
chy. Można by jednak zaryzykować rozpoznanie, według którego, głównym 
celem szkolnej edukacji historycznej jest esencjalizowanie kategorii narodu 
i państwa – konieczne z punktu widzenia tworzenia wspólnoty narodowej. 
Innymi słowy, nawiązując do Michaela Herzfelda można by powiedzieć, 
że „życie społeczne jest procesem reifikacji i esencjalizacji, oraz wyzwań 
rzucanych tym procesom. Jest to konsekwencja uznania strategicznej natury  
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esencjalizmu” (Herzfeld 2004, s. 39; zob. też. Spivak 1987). Utrwalaniu 
określonej poetyki społecznej sprzyjają inercyjne strategie reifikacji i repro-
dukcji pewnych postaw, zachowań i wartości. Jedną z podstawowych dróg 
ich transmisji i utrwalenia jest edukacja, której cele sprowadzają się, wedle 
założeń Pierre’a Bourdieu, do reprodukcji określonej struktury społecznej 
(Bourdieu, Passeron 2006), i jak powiedzielibyśmy za Michelem Foucaultem 
do umacniania pewnych strategii urządzania (governmentality) rzeczywi-
stości. „Strategie esencjalizacyjne prawodawców państwowych i zwykłych 
obywateli w równym stopniu zależą od iluzji semiotycznej dzięki zapew-
nieniu, że zewnętrzne znaki tożsamości są w miarę możliwości całkowicie 
zwarte i w dosłownym sensie tworzą lub konstytuują homogeniczność. 
Wytwarzają ikoniczny charakter zarówno kultury narodowej, jak i prawa 
narodowego […] odwołując się do pewnych »prawd« jako »oczywistych«, 
jako znajdujących się poza zasięgiem analiz semantycznych lub politycz-
nych – krótko mówiąc – jako uświęconych” (Herzfeld 2007, s. 44). Ekspo-
nowanie własnego narodu w nauczaniu historii, choć wydaje się praktyką 
uzasadnioną i w pierwszym odruchu nie budzącą kontrowersji, a co więcej, 
nieodosobnioną w edukacji europejskiej, w pogłębionej analizie okazuje się 
strategią kształtowania świadomości i postaw, które sprzyjają raczej zamy-
kaniu się społeczeństwa na inność, odmienność i różnorodność etniczną, 
religijną, aniżeli postulowanym deklaratywnie postawom tolerancji, akcep-
tacji i otwartości. Podręczniki szkolne do nauczania historii ramują zarówno 
przeszłość, jak i teraźniejszość, wyznaczając kierunki i tropy w myśleniu 
o państwie, narodzie, patriotyzmie oraz nacjonalizmie. Bez wątpienia od-
wołując się do kategorii narodu jako pewnej wspólnoty, jej historycznych 
granic oraz określonej pamięci, edukują w to, kim jesteśmy „my”, kim są 
„oni”, gdzie przebiegają linie demarkacyjne między „swoim” i „obcym”. 
Strategiczność tych praktyk staje się wyraźna w kontekście rozpoznań kla-
syków współczesnych teorii narodu, takich jak Benedict Anderson (1997), 
Ernst Gellner (2009) czy Eric Hobsbawm (2010), według których, tradycja 
kulturowa jest w pewnej mierze wytworem współczesnego państwa i służy 
przede wszystkim kształtowaniu pożądanego modelu obywatelstwa. 

Pozostaje pytanie o to, czy epatowanie symbolami narodowymi oraz 
podkreślanie na rozmaite sposoby dumy narodowej oraz wyjątkowości  
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narodu i państwa polskiego nie prowadzi do banalizacji wartości, które pod-
ręcznik utrwala i transmituje w edukacji szkolnej splecionej wyraźnie z okre-
śloną polityką historyczną kraju. Innymi słowy, istnieje uzasadniona, jak się 
wydaje, obawa, iż nadmierne eksponowanie postawy patriotycznej grozi jej 
przerysowaniem a zatem karykaturalnym przedstawieniem a jednocześnie 
wyraźną jej banalizacją (Billig 2008). Być może jest to jeden z powodów, dla 
którego część nauczycieli uważa, że podręcznik szkolny nie powinien „bu-
dować sielankowej wizji narodu polskiego” ani też „ukazywać jego chwały 
i piękna”, ale w obiektywny i rzeczowy sposób przedstawiać minione dzieje, 
uwzględniając również momenty niechlubne, tematy trudne, których po-
znanie jest szansą na zniuansowanie nie tylko dziejów narodu polskiego, lecz 
także historii europejskiej i szerzej – światowej. Nadużyciem byłoby zatem 
wnioskowanie, iż powszechną tendencją w nauczaniu historii jest koncen-
tracja na gloryfikacji bohaterów polskich, działań narodowowyzwoleńczych 
oraz tworzenie wizji „narodu wybranego” o historii nienaznaczonej agresją, 
ekspansją i dbaniem o własne interesy gospodarcze i polityczne kosztem de-
precjacji innych narodów. Rozpoznanie to okazuje się niezwykle trwałe także 
w ramach refleksji pedagogicznej, funkcjonując jako swoista oś podziału na 
edukację narodową i międzykulturową zgodnie z założeniem, według któ-
rego „cechą charakterystyczną, odróżniającą pedagogikę międzykulturową 
od pedagogik – czy raczej pedagogii narodowych, jest odmienna podstawa 
aksjologiczna: pedagogika narodowa zawsze jest skierowana przeciwko ko-
muś lub nastawiona na ochronę kogoś. W pedagogiach i pedagogice mię-
dzykulturowej już z dialektycznego założenia nie ma mowy o opozycyjności 
czy represyjności” (Grzybowski 2008, s. 18). W zamian wydobywa się z życia 
społeczno-kulturowego i akcentuje wątki, które dotyczą współistnienia wielu 
grup etnicznych i narodowych. W ramach rewindykacyjnych analiz odsłania 
się mechanizmy powstawania stereotypów oraz oświetla się z wielu stron 
konteksty powstawania napięć i konfliktów. Wielu nauczycieli zwraca uwagę, 
iż najważniejszą zasadą w przedstawianiu złożonych relacji Polski zarówno 
z państwami sąsiedzkimi, jak i mniejszościami zamieszkującymi ziemie pol-
skie jest dążenie do zachowania pewnej równowagi tak, by polonocentryzm 
nie stanowił wyłącznej perspektywy oglądu minionych dziejów. Wyrazistym 
przykładem wspomnianej postawy jest refleksja wieloletniego nauczyciela 
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historii uczącego w jednym z liceów w Żorach, którego rozpoznania warto 
przytoczyć w dłuższym passusie: 

Należy odbrązowić naszą historię; mogę podać konkretne przykłady. 
To jest też kwestia Jedwabnego, kwestia Żydów. W podręcznikach po-
winien być jeden przekaz. Byliśmy państwem, w którym Żydzi znaleźli 
sobie drugą ojczyznę. I nie wytrzymaliby z antysemitami przez wieki. 
Więc uważam, że to, co próbuje się przekazać, że byliśmy antysemita-
mi, to oczywiście, były takie przypadki, były takie epizody, ale to nie 
była reguła. Żydzi wybrali sobie za drugą ojczyznę, będąc w diasporze, 
Polskę. I to jest fakt, i to większość premierów czy byłych czy obecny 
Izraela pochodzi z Polski. I gdyby nie Holocaust to byłaby nadal ich 
druga ojczyzna. Nie zgadzam się jako nauczyciel z tym, że byliśmy 
antysemitami. Uważam, że w podręcznikach powinno być pokazane, 
powinny być te relacje dobrosąsiedzkie pokazane, które były wzorcowe. 
A to, że były w okresie międzywojennym problemy narodowościowe, to 
był pewien element fali nacjonalizmu, które się rodziły na fali kryzysu. 
I one były wszędzie, i w USA, i w Rosji, i w Europie Zachodniej czego 
najlepszym przykładem jest Hitler. Dlatego był bym bardzo ostrożny. 
Natomiast drugi przykład zaniedbania, gloryfikacji Polaków to jest tak. 
Powstanie kościuszkowskie, jest trzeci rozbiór itd. Mamy też insurekcję 
warszawską, insurekcję w Wilnie, w Warszawie mamy robotników, 
którzy chwytają za broń, i ten garnizon rosyjski tak naprawdę został 
rozniesiony w strzępy przez cywilów uzbrojonych w broń białą. Ludzie 
wyszli na ulice i ten garnizon zwyczajnie wyrżnęli. Oni po latach sta-
cjonowania w Polsce znali się z wieloma Polakami, to było naturalne 
i byli zarzynani z zimną krwią na ulicach Warszawy. I to się nazywa 
dzisiaj, żeby zacytować: „17 i 18 kwietnia 1794 roku oddziałom zbroj-
nym i uzbrojonemu ludowi udało się wyprzeć siły rosyjskie ze stolicy”. 
Wyprzeć. Lakoniczna informacja. To była rzeź żołnierzy rosyjskich 
przez ludność polską. Ja wiem, że to był zapał patriotyczny, że to był za-
borca, ale oni się od jakiegoś czasu wpisali w rzeczywistość Warszawy. 
Oni byli mordowani i nawet nie wiedzieli, kiedy to się stało, bo z rąk 
cywilów, to było zaskoczenie (nauczyciel, liceum, Żory). 

W kontekście podjętego wyżej wątku warto zaznaczyć, że zarówno edu-
kacja narodowa, jak i krytyczna pedagogia przywiązują zbyt dużą uwagę 
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do kategorii różnicy, która wiąże się z Innością przez wiele lat uznawaną 
za naczelny przedmiot zainteresowań antropologii społeczno-kulturowej. 
Tymczasem ważnym, jak się wydaje, celem współczesnej edukacji jest 
pokazywanie podobieństw w ramach rzeczonego zróżnicowania rzeczywi-
stości i „światów życia” ludzi; grup i społeczności. Wiąże się z tym rozpo-
znaniem kolejne, które dotyczy nieistnienia w edukacji historycznej pojęcia 
transnarodowości i transkulturowości, które należą do jednych z pod-
stawowych kategorii pozwalających na opis i rozumienie rzeczywistości. 
W podręcznikach do nauczania historii nie istnieje pojęcie „transkulturo-
wości”. W związku z tym nie pojawiają się przestrzenie, które umożliwiłyby 
zmianę dominującej optyki narracyjnej, tak, by pokazać Polskę jako kraj 
i naród w wielorakich sąsiedztwach, interakcjach i zapożyczeniach, które 
kształtowały jego tożsamość, a zatem to, co określamy dzisiaj umownie 
mianem ‘polskości’. Szkolna edukacja historyczna, zwłaszcza ta najnowsza, 
wpisana w ramy ostatniej reformy szkolnictwa, nie pokazuje naturalnego 
dla funkcjonowania państwa europejskiego procesu transkulturacji, który 
Mary Louis Pratt widziała jako proces przenikania elementów kultury 
podrzędnej (subaltern) do kultury hegemonicznej (2011), co pozwoliłoby 
na zdiagnozowanie i zbadanie, jak i w jakim stopniu przenikały się lokalne 
kultury: np. litewska, ukraińska, białoruska z kulturą polską, modyfikując 
ją, wzbogacając, po prostu zmieniając. Zamiast tego podręcznik oferuje 
zwykle narrację narodowocentryczną, w której Polska, naród polski, ojczy-
zna, tkwią niezmienne, odporne na wpływy i kontakty międzykulturowe. 
To z pozycji Polski oglądany jest świat europejski, trudno byłoby znaleźć 
przykład podręcznikowej narracji, w której Polska byłaby oglądana ocza-
mi grupy mniejszościowej lub ukazywana z perspektywy obcokrajowca, 
co mogłoby stanowić ciekawy eksperyment poznawczy. Potwierdzają to 
refleksje nauczycieli, którzy zauważają, że: 

Dominuje polski punkt widzenia, ale też nie jest pominięta racja dru-
giej strony. Są w naszej historii takie momenty, gdzie Polska podejmo-
wała działania niekorzystne czy też wrogie wobec naszych sąsiadów 
i to też znajduje swoje odbicie w podręczniku. No to choćby kwestia 
Zaolzia w 1938 roku, to mi się nasuwa teraz. Jest to jednoznacznie 
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określone że to wynikało z polskiej racji stanu, ale też nasuwa się py-
tanie od razu, czy było warto oraz jak też została potraktowana Cze-
chosłowacja? Samo jakby nasuwa się to, że to była jawna współpraca 
przy rozbiorze Czechosłowacji. I też np. na nasze wojny w XVII w. 
powinno się, moim zdaniem, bardziej krytycznie spojrzeć, a jest tyl-
ko ta nasza perspektywa pokazana. Wydaje mi się, że nasza polityka 
w XVII wieku nie była korzystna a była wręcz agresywna (nauczyciel, 
liceum, Wodzisław Śląski).

Ze wspomnianą optyką wiąże się wyciszanie w treściach podręczni-
ków szkolnych wątków, które nie przynoszą Polsce chwały i rzucają cień 
na wyidealizowany wizerunek narodu. Większość nauczycieli, z który-
mi przeprowadzono w ramach realizacji projektu wywiady, przyznaje, 
że trudne wydarzenia z przeszłości są zwykle w narracji podręczników 
pomijane bądź zaznaczane w jedynie akcydentalny sposób; jednocześnie 
dyskursywne pomijanie „trudnych wątków” w historii Polski spotyka się 
z ich zrozumieniem. Ilustrują to m.in. następujące refleksje:

Jest rzeczywiście, niemniej jednak to nie jest jakieś, znaczy nie kon-
centruje się podręcznik na tym, żeby pokazać, prawda, że my tu 
mamy bardzo brzydkie karty historii, ale o tych brzydkich kartach  
się wspomina. Mówi się o interwencjach różnych w XX wieku, nie 
wiem, o interwencji w Czechosłowacji, mówi się o jakichś powiedzmy 
wydarzeniach związanych z antysemicką propagandą, szczególnie 
w okresie wczesnego PRL-u . Ale to nie jest taka istota tematu, zresztą 
słusznie. Ja akurat osobiście uważam, że też nie powinniśmy nazy-
wać siebie jakimiś wielkimi antysemitami Europy, wręcz przeciwnie. 
Także mówię, jest to takie wyważone, i dobrze (nauczycielka, liceum, 
Wałbrzych).

Hm, tak się właśnie zastanawiam, weźmy na przykład unię Polski z Li-
twą, tutaj nie ma tego tak za bardzo i na przykład, jak przechodzimy 
do tego momentu, że to Polacy przecież polonizowali, że Jagiełło na 
Litwie wcale nie jest uznawany za takiego bohatera, nie jest to jakoś 
za bardzo pokazane, ale z drugiej strony, się nie dziwię. To jest… Nie 
dziwię się też z tego powodu, że trudno jest od nas wymagać, abyśmy  
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byli adwokatami innych narodów. Tym bardziej, że oni też mają dużo 
na sumieniu. Że to zawsze jest tak jakby sytuacja dwustronna, praw-
da? Że ani my tutaj nie jesteśmy bez winy, ani nie jesteśmy jedynymi 
winnymi, tak? (nauczyciel, liceum, Wałbrzych).

To znaczy powiem tak, ja nie jestem zwolenniczką, znaczy też zazna-
czam, jest to moja, że tak powiem, własna wizja, ja nie jestem zwolen-
niczką, że tak powiem, opowiadania o historii na kolanach. Uważam, 
że tak samo jak mieliśmy, że tak powiem, chwała w przeszłości, to 
nam się przytrafiały okresy niechwalebne w historii i po prostu mówię 
o jednych i o drugich dokładnie tak samo. Podręcznik oczywiście raczej 
stara się być obiektywny, przynajmniej ten, na którym pracuję, czyli 
mówię o tej Nowej Erze (nauczycielka, liceum, Warszawa).

No ja zawsze zaznaczam, że tam z Czechami, z Litwinami, to są tereny 
sporne. Tak, tak, to gdzieś im próbuję pokazać, że to nie jest tak, że  
tylko my, prawda? Że inne narodowości też miały pretensję do innych 
terenów, no i że nie zawsze działania Polaków były takie, powiedzia-
łabym, zgodne z międzynarodowymi normami. W podręczniku są 
takie suche informacje, że Piłsudski coś tam zajął i przyłączył tak Wi-
leńszczyznę, i było super. A Litwini się cieszyli; znaczy nie do końca, 
ale no w domyśle. […] Generalnie jest tam mało komentarzy. Raczej 
są przedstawiane fakty i dobierane tak gładko, żeby ten obraz Polski 
i narodu był taki ładny (nauczycielka, szkoła podstawowa, Wodzisław 
Śląski).

To zależy, bo jednowymiarowe przedstawienie historii, że tylko my 
byliśmy najlepsi, to nie bardzo. Bo bycie patriotą, to nie tylko my 
byliśmy dobrzy i wspaniali. Należy uczniom powiedzieć, że jest to 
widzenie zwodnicze, bo to historia szowinistyczna, gdybyśmy chcieli 
przedstawiać tylko to, co najwspanialsze, my i reszta świata. Pewnie, 
że możemy być dumni z wygranej pod Kircholmem, pod Wiedniem. 
To kształtuje tę dumę narodową, ale też należy wspominać o tych 
ciemnych stronach historii. Ja staram się to robić, pewne problemy 
ukazywać. Historia jest nauką dość skomplikowaną, to nie jest nauka 
jednowymiarowa. jeśli się ukazuje tylko pozytywne wydarzenia, to to 
nie ma sensu (nauczyciel, szkoła podstawowa/gimnazjum, Wałbrzych).
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Przed edukacją, nie tylko z zakresu historii, pojawia się zatem wyzwanie 
i konieczność wypracowania otwartego i nastawionego na inkluzję podej-
ścia do definiowania wspólnoty narodowej oraz stworzenia przestrzeni 
umożliwiającej przenikanie się i koegzystowanie różnorodnych tożsamo-
ści. W świetle podręczników szkolnych do nauczania historii określone 
grupy etniczne i narodowe nawet jeśli zamieszkują wspólne terytorium, to 
zdają się funkcjonować oddzielnie, niejako obok siebie, co sprawia, że nie 
dostrzegany jest przepływ treści kulturowych oraz powstawanie nowych 
zjawisk lokujących się na pograniczu, na przecięciu się różnych tradycji. 
Podręczniki szkolne nie prezentują i nie wyjaśniają procesów przenikania 
się wartości, zwyczajów i postaw w wielokulturowej mozaice dnia codzien-
nego wielu regionów Polski. 

***
Z rozmów przeprowadzonych z osobami uczącymi historii wynika, że pod-
stawowym brakiem podręczników szkolnych jest ich schematyzm i przed-
stawianie określonych treści w autorytatywny sposób, który nie zostawia 
przestrzeni na samodzielne myślenie uczennic i uczniów, koncentrując 
się na „przekazywaniu i transmisji wiedzy o przeszłości”. Rozpoznanie 
to jest, rzecz jasna, uogólnione, gdyż w analizowanych podręcznikach do 
historii wskazać można pozytywne przykłady formułowania pytań i pole-
ceń, które zachęcają do samodzielnego przemyśliwania określonych treści 
i formułowania opinii na tematy, które z różnych względów mogą budzić 
pewne kontrowersje. Potrzebę dyskusji na lekcjach historii podkreślali 
np. wrocławscy rozmówcy – nauczyciele i nauczycielki historii w liceach 
ogólnokształcących, którzy dostrzegają konieczność niuansowania pod-
ręcznikowych treści nauczania:

Brakuje tematów dyskusyjnych. To mnie strasznie czasem irytuje. Przy-
kład sztandarowy: Poniatowski – patriota, czy zdrajca? No, w podręcz-
niku, dobrze pracował, dobrym królem był, ale jednak czasy mu na 
to nie pozwoliły. Nie ma możliwości, żeby dziecko mogło samo sobie 
odpowiedzieć, czy był dobry, czy był zły, a to też bardziej pomogłoby 
mu to zrozumieć. Kolejny przykład Napoleon: dał nam to, ale w za-
mian państwo było takie i owakie. No dobrze, ale dał nam – pozwólcie  
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dzieciom decydować. Narzuca się nam troszeczkę te oceny, a te oceny 
są wiadomo zmienne, tak jak w fizyce pewne sądy, teorie są zastę-
powane nowymi , bo mamy nowy materiał. Tak samo z historią, nie 
wiadomo czy za 15 lat nie znajdą czegoś nowego na Poniatowskiego, 
Napoleona i nagle się okaże, że to nie tak, jak nas uczono. I co wte-
dy? Zmieniać podręczniki? Dlatego uczmy już teraz dzieci, uczmy 
ich odpowiedzialności. Cały czas uczulam dzieci: Twoje zdanie jest 
ważne, ja nie oceniam, jak ty ocenisz tego człowieka, to mnie nie in-
teresuje, ale ja oceniam, czy potrafisz uargumentować swoją opinię. 
Był zdrajcą, ale dlaczego, nie wystarczy to, że tak wszyscy mówią, 
wytłumacz, dlaczego ty tak uważasz. Wydaje mi się, że historia jest 
już taka równana, że mamy już jeden pogląd: ten był dobry, ten był 
zły, ci nas zawsze lubili, a z tymi mamy zawsze problemy (nauczyciel, 
liceum, Wrocław).

Ja staram się zachęcać ich do dyskusji, myślenia samodzielnego, np. 
oceniania faktów, przyczyn zjawisk historycznych, czy np. Imperium 
Rzymskie musiało upaść, czy nie – wciągać ich w dyskusje, żeby oni też 
oceniali pewne wydarzenia, swoje zdanie, np. czy powstanie musiało 
wybuchnąć, czy nie, jakbyś ty się zachował (nauczycielka, gimnzajum, 
Wrocław). 

Jedna z wrocławskich nauczycielek, ucząca w szkole podstawowej, 
zwróciła z kolei uwagę na fakt, że stara podstawa programowa uwzględ-
niała szeroki kontekst praw obywatelskich, wprowadzając wątki uniwer-
salne, dotyczące ładu społeczno-kulturowego i zasad regulujących życie 
społeczne:

Według starego programu mówi się również o Stanach Zjednoczonych, 
o Francji rewolucyjnej. Ja wiem, że teraz tego nie ma. Może to jest 
rzeczywiście ważne, bo wtedy pierwsze powstawały prawa: Deklaracja 
Niepodległości i Deklaracja Praw Człowieka. Ale wiem o tym, że tu też 
są działy o prawach dziecka, prawach człowieka, więc to jest realizo-
wane, ale nie w makro, ale mikroskali i myślę, że to dla dzieci jest tak, 
jak potrzeba, że to dopiero powinno być w gimnazjum rozbudowane 
(nauczycielka, szkoła podstawowa, Wrocław). 
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Szkoła jako instytucja zaufania publicznego, ale także jako wylęgar-
nia społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego powinna stanowić 
przestrzeń dającą uczniom sposobność ćwiczenia się w demokracji ago-
nistycznej, która w ujęciu Chantal Mouffe stanowi nieusuwalny element 
kształtowania się różnorakich kolektywnych tożsamości w rzeczywistości 
naturalnego ich zróżnicowania oraz ścierania się przeciwstawnych poglą-
dów, interesów i partykularnych punktów widzenia. Jak powtarza Mouffe: 
„polityka zawsze dotyczy tożsamości kolektywnych”; „jest dużo więcej ko-
lektywnych tożsamości niż klas i o wiele więcej ognisk (loci) antagonizmu: 
na przykład rasa, płeć, także problem życia i śmierci oraz środowiska. Ist-
nieje zatem wiele możliwych do skonstruowania kolektywnych tożsamości. 
Powstają one zawsze przez skonstruowanie opozycji »my« i »oni«” (Mouffe 
2015, s. 88). Uznanie istnienia owych tożsamości stanowi zdaniem filozofki, 
nieodzowny warunek zaistnienia radykalnej demokracji, której agonistycz-
ny wymiar Mouffe konstruuje zarówno w kontrze do modelu demokracji 
antagonistycznej, jak i w opozycji do dominujących teorii liberalnych. Mo-
uffe nie odrzuca przy tym kategorii konfliktu, ale przekonuje, że odgrywa 
on istotną rolę w kształtowaniu się demokracji. Wraz z Ernesto Laclau pisze: 
„Naszym zdaniem konflikt i podział nie są zakłóceniami, których niestety 
nie da się wyeliminować, ani empirycznymi przeszkodami uniemożliwia-
jącymi osiągnięcie pełnej harmonii niedostępnej dla nas, jako że nigdy nie 
będziemy zdolni do całkowitego pozbycia się swoich partykularyzmów, aby 
działać zgodnie z naszą racjonalną jaźnią – harmonii, która mimo wszystko 
powinna stanowić ideał, jaki staramy się osiągnąć” (Laclau, Mouffe 2007, s. 
217). Idąc tym tropem, można powiedzieć, że edukacja do różnorodności 
powinna zatem „ukazywać moc agonistycznej debaty, prowadzenia dialogu 
z poszanowaniem dla odmienności. W tym celu szkoła winna kształtować 
przestrzeń wymiany informacji i poglądów, środowisko, w którym zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele będą czuć się podmiotowo, bezpiecznie, sza-
nowani i akceptowani, gdzie nie będą się obawiać, że ich poglądy zostaną 
wyśmiane i zanegowane” (Gajda 2017, s. 18).

Jak przekonuje Mouffe, w koncepcji demokracji agonistycznej podsta-
wowym wyzwaniem jest zmiana konceptualnej opozycji przyjaciel–wróg 
w opozycję przyjaciel–przeciwnik: „Z punktu widzenia «agonistycznego 
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pluralizmu» celem demokratycznej polityki jest taka konstrukcja owego 
«oni», by «oni» nie byli postrzegani już jako wróg, którego należy zniszczyć, 
lecz jako «przeciwnik», a więc ktoś, kogo idee zwalczamy, lecz kogo praw 
do obrony tych idei nie kwestionujemy. Takie jest faktyczne znaczenie 
liberalno-demokratycznej tolerancji, która nie zakłada pogodzenia się 
z ideami, którym się sprzeciwiamy, lub obojętności wobec stanowisk, na 
które nie przystajemy, lecz [zakłada] traktowanie tych, którzy ich bronią, 
jako pełnoprawnych oponentów” (2005, s. 119). 

Funkcjonowanie państwa polskiego w ramach wspólnoty europejskiej, 
nieustanna mobilność ludzi, kapitału, transfery wiedzy, uchodźctwo, mi-
gracje, wędrówki za edukacją, przepływy idei oraz interesów ponad-na-
rodowych i międzypaństwowych, wszystko to sprawia, że monolityczne 
wyznaniowo, etnicznie, narodowo państwo traci rację bytu a jego funkcjo-
nowanie nie tylko w Europie, ale szerzej – w świecie wymaga rozwijania po-
lityki edukacyjnej, która jest wrażliwa na aktualne zjawiska społeczno-kul-
turowe i polityczne, pomagając je zrozumieć oraz diagnozować. Zadania te 
wymagają od edukacji, także historycznej, odpowiednio dobranych treści 
oraz narzędzi umożliwiających ich zrozumienie w przestrzeni lokalnej po-
strzeganej i interpretowanej z globalnej perspektywy. Ta nieustanna zmiana 
perspektywy w nauczaniu historii pozwalająca na rozumienie konkretnych 
wydarzeń w ich lokalnych przebiegach i uwarunkowaniach przy jednocze-
snym ukazywaniu ich w szerszej, europejskiej i globalnej optyce wydaje 
się konieczna w dobie funkcjonowania społeczeństw w transnarodowych 
światach nieustannych przepływów i przenikania się postaw, kultur oraz 
wartości. Tym samym nauczanie historii nie powinno służyć wytwarza-
niu swoistych „baniek środowiskowych”, które izolują społeczeństwo od 
realnego świata oraz mechanizmów i procesów określających logikę jego 
funkcjonowania, ale winno przyczyniać się do edukowania obywatelek 
i obywateli świadomie partycypujących w życiu społecznym. 

Właściwie trudno byłoby z całą stanowczością powiedzieć, że historia 
nauczana w polskich szkołach to wyłącznie edukowanie w naród i nacjona-
lizm, a także konstruowanie określonej, afirmatywnej wizji dziejów zgod-
nie z dominującą, oficjalną polityką historyczną. Niemniej jednak pewne 
tendencje i strategie edukacyjne wydają się wiodące, a inne pojawiają się  
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zaledwie akcydentalnie. Aktualnie rozwijana edukacja historyczna kumu- 
luje w sobie i utrwala wady i luki poprzednich; nierzadko pogłębia ich prze- 
milczenia a bywa, że staje się w swej wymowie bardziej radykalna. Do takiej 
refleksji skłania analiza najnowszej podstawy programowej do nauczania 
historii z 2017 roku, w której naród i patriotyzm pojawiają się w licznych 
kontekstach, co może prowadzić do konstatacji o ich nadreprezentacji 
(por. Obidniak, Dzierzgowska 2017). 

Co więcej, wątki patriotyczne eksponowane są także w podstawach 
programowych do nauczania wiedzy o społeczeństwie, etyki i geografii. 
Wzmożonej koncentracji na dziejach ojczyzny, co nawiasem mówiąc, nie 
stanowi zjawiska najnowszego, nie towarzyszy jednak chęć wprowadzania 
wątków edukacyjnych o mniejszościach etnicznych, narodowych i reli-
gijnych, których dzieje i kultury splatają się z dziedzictwem kulturowym 
i historycznym Polski. W akcydentalny i wybiórczy sposób przedstawiane są 
treści dotyczące innych krajów i narodów; zaś te, które są w podręcznikach 
omawiane, lokują się przede wszystkim w obszarze Europy. Szeroko rozu-
miana inność i odmienność nie znajduje w przestrzeni edukacji otwartych 
dróg artykulacji. Rozpoznanie to wydaje się szczególnie ważne w perspek-
tywie antropologicznej; istnieje bowiem obawa, że nieobecność wątków 
dotyczących życia innych narodów i ich kultur w edukacji, która koncen-
truje się na przeszłości sprzyjać będzie niezrozumieniu zjawisk aktualnych, 
a tym samym wzmacniać postawy nietolerancji i ksenofobii w życiu współ-
czesnym. Popularyzowana w ramach edukacji szkolnej historia państwa 
i narodu polskiego w niewielkim stopniu uwzględniają zróżnicowany cha-
rakter Polski oraz mozaikę etniczną i narodową, która powstawała w toku 
dziejów, w różnych kontekstach kulturowych i politycznych a współcześnie 
stanowi naturalny element poetyki społecznej. Jak przekonuje Wolfgang 
Welsch, „sieci tożsamości transkulturowej są jak kokon utkany częściowo 
z takich samych, a częściowo z różnych nici, które nie są jednak identyczne 
pod względem koloru i wzoru” (2004, s. 35). Tożsamość ta kształtowana 
jest w relacjach z „Innym” i szerzej z odmiennością, która stanowi punkt 
odniesienia, porównania, ale nie musi funkcjonować jako zaczyn dla postaw 
ksenofobicznych i zarzewie nietolerancji, niezrozumienia oraz konfliktów. 
Co więcej, wydaje się, że „znaczący inny” jest niezbywalnym elementem 
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konstytuowania się wspólnoty oraz poczucia przynależności do niej. Emo-
cjonalna gra na odmienności i binarnościach, która w znacznym stopniu 
organizuje porządek społeczno-kulturowy w określonym czasie i miej-
scu, niesie ze sobą ryzyko nadużyć i zawłaszczeń w procesie kształtowania 
i wzmacniania wspólnoty narodowej. „Z powodu odwoływania się do od-
wiecznej prawdziwości ich strategiczne zastosowania są dobrze skryte: to 
właśnie nadaje binarności kodów złudny posmak rzeczywistości społecznej” 
(Herzfeld 2007, s. 33). Zyski płynące z tej praktyki są różne, na podstawowy 
z nich, rozważany w innym kontekście, ale trafny w odniesieniu do pod-
jętych tu wątków, wskazuje Przemysław Czapliński w książce Poruszona 
mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX 
i XXI wieku, zauważając, że „codzienne i powszechne porównywanie kul-
tur dysponuje siłą sprawczą. Powstająca w wyniku tej aktywności mapa 
ma charakter performatywny: nie tyle odtwarza jakąś przestrzeń, ile jest 
procesem jej wytwarzania” (2016, s. 9).

W edukacji historycznej zarówno państwo polskie, Polacy, jak i inne 
nacje funkcjonują jako określone byty dyskursywne tworzone przez opisy, 
zdjęcia, mapy, teksty źródłowe. Ta heterogeniczna układanka wpływa na 
wyobraźnię jednostek oraz zbiorowe przekonania; w procesie wędrówek 
zarówno w przestrzeni edukacji, jak i w przestrzeni publicznej zasila także 
w pewnym stopniu wyobraźnię społeczną, wpływając również na wizerunki 
mniejszości etnicznych i narodowych funkcjonujące w kulturze publicznej. 
Tworzenie reprezentacji tych mniejszości nie musi oznaczać reprodukcji 
określonych, rozpoznanych już schematów; edukacyjny dyskurs historycz-
ny daje bowiem możliwość wprowadzania nowych wątków, modyfikacji 
i reinterpretacji dotychczasowych opisów i przedstawień. Nawiązując do 
kategorii geografii wyobrażonej wprowadzonej do humanistyki przez Ga-
stona Bachelarda, spopularyzowanej przez Edwarda Saida (2005, s. 90–120), 
można by powiedzieć, że w polskiej, edukacyjnej geografii wyobrażonej6 

6 Geografia wyobrażona stanowi domenę kultury, obejmując zarówno reprezentacje  
miejsc, ludzi, krajobrazów i natury, jak i sposoby, w jakie kulturowe reprezentacje 
odbijają pragnienia, fantazje, przedsądy ich twórców, a także sieć relacji władzy i do-
minacji między tymi obrazami a przedmiotami reprezentacji (Johnston, Gregory, 
Pratt, Watts 2003, s. 372).
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Ukraińcy, Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy 
i Żydzi funkcjonują w schematycznych reprezentacjach, w określonych kon-
tekstach kulturowych i politycznych. Spośród nich najwięcej uwagi poświęca 
się Niemcom, Ukraińcom, Rosjanom oraz społeczności żydowskiej; ale nie 
oznacza to, że uczniowie mają szansę na poznanie choćby elementów kul-
tury tych mniejszości a w kwestiach konfliktowych i spornych poznają ich 
punkt widzenia. Jeszcze mniejszą uwagę autorzy i autorki analizowanych 
podręczników przykładają do zaznaczania w dziejach obecności mniejszości 
etnicznych: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej. Jednocześnie, co 
należałoby uznać za paradoks, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu wy-
konywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwia-
jących podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, w myśl artykułu §1.1. „Przedszkola, 
szkoły i placówki publiczne umożliwiają uczniom należącym do mniejszości 
narodowych i etnicznych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 823) oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, 
o której mowa w tej ustawie, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsa-
mości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie: 1) nauki języka 
mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej ‘językiem mniejszości’ 
oraz języka regionalnego; 2)nauki własnej historii i kultury”7.

Wspomniane rozporządzenie umożliwia tym mniejszościom rozwija- 
nie edukacji w ich kulturę, tradycję oraz języki, ale w szerszej perspekty-
wie współczesnej polityki edukacyjnej nie dostrzega się potrzeby rozwi-
jania edukacji głównonurtowej, która uwzględniłaby obecność tych grup 
i społeczności w dziejach państwa polskiego oraz roli, jaką odegrały we 
współtworzeniu kultury i historii Polski8. Inkluzywna rola edukacji wydaje 

7 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001627/O/D2017 
1627.pdf (dostęp 12.05.2019).
8 Rolę tę przejmują pozaszkolne instytucje zajmujące się edukacją, organizacje po-
zarządowe oraz organizacje i stowarzyszenia, które zajmują się rozwijaniem i wdraża-
niem polityki równościowej. Przykładem jest strona internetowa www.jestemstad.pl, 
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się zatem pozorna, gdyż strategiczna kulturowo i społecznie integracja 
przedstawicieli różnych grup etnicznych i narodowych w obrębie państwa 
polskiego jest zatem w tej przestrzeni ograniczona. Tymczasem patriotyzm 
stanowiący jedną z najważniejszych, wyrażanych expressis verbis postaw, 
których kształtowanie określane jest jako podstawowy cel edukacji, nie 
polega przecież na biernym odtwarzaniu niezmiennych postaw uznanych, 
np. w epoce romantyzmu, w określonych warunkach kulturowych i po-
litycznych za patriotyczne. Jest to bowiem nie tylko postawa, ale także 
określony sposób myślenia i powiązany z nim rezerwuar praktyk, które 
sprzyjają tworzeniu społeczeństwa otwartego, obywatelskiego, rozumieją-
cego różnice i podobieństwa między pozornie odmiennymi stylami życia, 
postawami i przekonaniami. Jest to także świadomość partycypacji spo-
łecznej, troska o państwo, społeczeństwo (zob. Piwowarski 2009). Wiąże się 
z nim również demokratyzacja wiedzy oraz życia społecznego, co oznacza 
także gotowość do kontaktu z odmiennością i umiejętność negocjowania 
w tym procesie przekonań i wartości. Na współczesny wizerunek narodu 
polskiego i Polski składają się narracje, które homogenizują te kategorie, 
nie uwzględniając treści, które je różnicują, np. poprzez uwzględnianie 
doświadczeń różnych funkcjonujących w ramach państwa zbiorowości. 
W konsekwencji podręczniki do historii pokazują przede wszystkim per-
spektywę, która wydobywa z przeszłości i eksponuje dyskursywnie treści 
podkreślające wspólnotę korzeni oraz wyznania narodu polskiego. 

Trudno zatem mówić o edukowaniu w patriotyzm w sytuacji, gdy nar-
racje zawarte w podręcznikach do historii, ale także do innych przedmio-
tów, nie uwzględniają, bądź czynią to zaledwie akcydentalnie, naturalne 
zróżnicowanie Polski, która nie funkcjonuje w kulturowej i politycznej 
próżni, ale stanowi część Europy i świata, a jej historia kształtowała się  

która powstała w ramach polsko-holenderskiego projektu zatytułowanego Holocaust 
Education in European Perspective (2011–2013). Stanowi ona metodyczne wsparcie 
wystawy edukacyjnej „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, poświęconej historii, 
kulturze oraz dniu dzisiejszemu mniejszości narodowych i etnicznych mieszkają-
cych w Polsce. Na wspomnianej stronie znajdują się materiały edukacyjne w postaci 
scenariuszy lekcji, które można wykorzystać w edukacji szkolnej w formie swoistego 
suplementu względem treści głównonurtowej edukacji historycznej i obywatelskiej. 
http://www.jestemstad.pl/#!/scenariusze (data pobrania 15.05.2019). 
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w nieustannych relacjach z nimi. Warto w tym kontekście zasygnalizować,  
iż pewne kontrowersje wzbudzają wśród nauczycieli historii treści eduka-
cyjne dotyczące historii oraz funkcjonowania Unii Europejskiej; kontra-
stowość opinii nauczycieli na temat zasadności włączania tych wątków do 
nauczania historii pokazują cytowane poniżej wypowiedzi. Jedna z nauczy-
cielek zwróciła uwagę na rozbudowane wątki dotyczące Unii Europejskiej. 
Wywiad, z którego pochodzi cytowany poniżej fragment został przepro-
wadzony jeszcze przed reformą edukacji z 2017 roku, która w znacznym 
stopniu zredukowała te treści w podstawie programowej (zob. Majbroda 
2018):

Ja w ogóle mam zastrzeżenia do tego, że tej polskiej historii jest za mało. 
Ja uważam, że proporcje zostały zaburzone, jest za dużo tej ogólnej 
historii, powszechnej, a za mało polskiej. Ja uważam bynajmniej, że my 
jako Polacy powinniśmy poznać tę swoją historię przede wszystkim, 
a tamta powinna być wpleciona w nasze dzieje. A teraz jest odwrot-
nie… dzisiaj choćby tematyka Unii Europejskiej wraca jak bumerang 
w tych podręcznikach, zaczynając już od szkoły podstawowej, nawet 
z przesytem bym powiedziała, bo może mieć to skutek zupełnie od-
wrotny jeśli się coś tam nachalnie robi […]. Tak, ja mam nawet takie 
wrażenie że jest to propagandowo…no ja uważam że za mało jest ja-
kiegoś takiego nastawienia na elementy patriotyczne. Przekazania tego, 
z czego my Polacy powinniśmy być dumni. Nie ma tego, co powinno 
budzić w nas poczucie dumy (nauczycielka, 44 lata, gimnazjum, Wo-
dzisław Śląski).

Odmiennego zdania był z kolei nauczyciel z wrocławskiej szkoły pod-
stawowej, który zaznaczał, że chętnie widziałby zmiany, które polegałaby na 
poszerzeniu europejskich kontekstów historii Polski, gdyż, jak tłumaczył:

Tak więc ja bym tę korelację między Polską a Europą wyrównał tro-
szeczkę bardziej, bo uczymy się historii Polski, a żeby zrozumieć pewne 
procesy musimy wiedzieć, co było w Europie. A jeśli dzieci nie wiedzą 
o historii Europy, to ciężko, żeby je odnieśli do historii Polski. I po-
szerzyłbym również tematykę z historii współczesnej, bo to też jest 
tematyka głównie na 2, 3 lekcje, nie ma czasu na tematykę związaną  
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z obradami Okrągłego Stołu. I naprawdę ta współczesna tematyka leży, 
bo raz, że jest mało w podręczniku treści na ten temat. Podstawa w za-
sadzie nie porusza szczegółowo tych treści i muszę powiedzieć, że to 
naprawdę jest zacofane. I później w gimnazjum w zasadzie to samo jest. 
Więc nie ma w zasadzie szans, żeby poznawać historię współczesną.  
A jak my mamy dzieci uczyć patriotyzmu, skoro to jest pomijane. Nie 
da się też wszystkiego na klubie historycznym nadrobić, powinno to 
być moim zdaniem w podstawie, w podręczniku, żebyśmy mogli tego 
na lekcjach historii nauczyć (nauczyciel, szkoła podstawowa, Wrocław).

Mimo że kształtowanie „narodowych obywateli” stanowi istotny ele-
ment polityki edukacyjnej rozwijanej w Polsce i innych krajach, współ-
cześnie coraz częściej mówi się o obywatelstwie postnarodowym, które 
tworzy się w transnarodowych przestrzeniach (Vertovec 2012). W dobie 
wzmożonej mobilności ludzi, towarów, usług, wymiany doświadczeń, 
przekonań i wartości, w sytuacji gdy celem edukacji otwartej i dotrzymu-
jącej kroku tym nasilającym się procesom jest sprzyjanie kształtowaniu 
postaw krytycznie myślących, otwartych i wrażliwych na odmienności 
oraz podobieństwa obywateli świata, edukacja rozwijana w Polsce, także 
w zakresie nauczania historii, wymaga działań rewindykacyjnych, uważnej 
reinterpretacji oraz poszerzenia o nowe, otwierające wyobraźnię społeczną 
wątki i idee, które wydają się konieczne nie tylko z punktu widzenia aktu-
alnych wyzwań, które stawia przed edukacją współczesna rzeczywistość 
społeczno-kulturowa, lecz także ze względu na konieczność antycypowania 
niedalekiej przyszłości. 
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Wydany w 2012 roku podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum 
zatytułowany Śladami historii rozpoczyna się od rozdziału poświęconego 
sytuacji Europy i Polski w czasach Oświecenia. Krótko omówione zostają 
osiemnastowieczne zdobycze nauki, a także filozofii, prawa i innych dzie-
dzin życia publicznego. Zalążki wieku rozumu dla Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów zbiegają się ze wstąpieniem na tron przedstawiciela dynastii 
Wettinów – Augusta II Mocnego; jeden z podrozdziałów podręcznika do-
tyczy zatem polsko-saskiej unii personalnej, wojny północnej oraz sporów 
pomiędzy Sasami a Stanisławem Leszczyńskim. Skomplikowana sytuacja 
polityczna, konflikty toczone jednocześnie pomiędzy najmniejszymi stron-
nictwami i największymi mocarstwami, zerwane sejmy, zawiązywane kon-
federacje, zatargi personalne i ideologiczne, przemarsze armii i elekcje pod 
bagnetami – oto obraz chaosu, jaki wyłania się z sześciu podręcznikowych 
stron. Jednak co dociekliwsi uczniowie dostrzegą, że złożoność sytuacji 
politycznej w ówczesnym państwie oddana została za pomocą niemniej 
zawiłej konstelacji kategorii tożsamościowych, którymi określeni zostają 
aktorzy z pierwszej połowy XVIII wieku.

W czasie elekcji w 1697 roku wówczas jeszcze Fryderyk August, elektor 
saski, obiecuje „szlachcie” odzyskanie ziem utraconych przez „Rzeczpo-
spolitą”, jak tylko zostanie „królem Polski” (s. 22). W tym samym akapicie 
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ramki biograficznej władca pragnie zaskarbić sobie również przychyl-
ność „Polaków”, dokonując konwersji z luteranizmu na katolicyzm. Już po 
objęciu tronu dba o rozwój gospodarczy „kraju”, jednocześnie dążąc do 
ustanowienia w Inflantach i Mołdawii dziedzicznych księstw dla „własnej 
dynastii”. To powoduje wciągnięcie „Rzeczypospolitej” w znacznie wy-
niszczającą „państwo polskie” wojnę północną – ramię w ramię z Rosją 
przeciwko Szwecji.

Już w tej niewielkiej objętościowo ramce uruchomione zostają różne 
i niehomologiczne ze sobą kategorialne klucze wyodrębniania aktorów nar-
racji historiograficznej, z których utkana będzie cała opowieść o czasach sa-
skich – klasowo-stanowe wyłanianie grup społecznych („król”, „szlachta”); 
traktowanie państw i organizmów państwowych jako podmiotów dziejów 
(„Rzeczpospolita”, „Mołdawia”, „Szwecja”) przy jednoczesnym ujmowaniu 
historii nowożytnej Europy jako zmagań dynastii i rodów („dziedziczne 
księstwa”, „własna dynastia”); klasyfikowanie etniczne („Polacy”), religij-
ne („luteranie”, „katolicy”), geograficzne („Inflanty”) czy topograficzne 
(„kraj”).

Nie jest oczywiście tak, że żadna z tych osi kategorialnego wyodrębnia-
nia i klasyfikowania podmiotów traktowana z osobna, lub też ich przecięcia 
i nałożenia na siebie, nie są sensownym oraz poznawczo i dydaktycznie 
skutecznym sposobem opisu dziejów tego rejonu świata w pierwszej poło-
wie XVIII wieku. Nie sposób również definitywnie rozstrzygnąć, jak różne 
tożsamości aktorów procesu historycznego – stanowa, rodowa, dynastycz-
na, obywatelska, religijna, geograficzna czy etniczna – krzyżowały się ze 
sobą na przełomie siedemnastego i osiemnastego stulecia, w jaki sposób 
żyjący „tam i wtedy” ludzie dokonywali samoopisu, w jakich kategoriach 
byli postrzegani przez innych, do jakich tożsamościowych motywacji od-
woływali się w swoich działaniach. Powyższe zastrzeżenia pozostają, rzecz 
jasna, w mocy, jednak z perspektywy analizy dyskursu i teorii krytycznych 
warto uważnie przyjrzeć się, w jakich relacjach pozostają do siebie pod-
mioty współczesnych narracji tożsamościowych o przeszłości, jaki obraz 
stosunków społecznych przedstawiają czytelnikowi (i co ma z niego wyni-
kać dla teraźniejszości) nie przesądzając jednocześnie o ich „właściwym” 
bądź „niewłaściwym” zastosowaniu. 
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Każda narracja, w tym – a może zwłaszcza – historiograficzna wymaga 
ukonstytuowania takich podmiotów zbiorowych, które będą jednocze-
śnie zrozumiałe dla współczesnych, umożliwią dokonywanie generalizacji 
i opisywanie postulowanych procesów ponadjednostkowych oraz oddadzą 
sprawiedliwość ówcześnie żyjącym. Z perspektywy analizy dyskursu i teorii 
krytycznych problematyczne staje się zatem nie tyle samo posługiwanie się 
podmiotami zbiorowymi (które z punktu widzenia komunikacji jest, rzecz 
jasna, nieodzowne), ani nawet pojedynczy wybór konkretnej kategorii 
tożsamościowej lub ich konstelacji, ale raczej traktowanie ich jako pojęć 
referencyjnych, odnoszących się na zasadzie indeksalnej do obiektywnej 
i zewnętrznej wobec opisu rzeczywistości, wskazujących w niej realne 
wspólnoty – a nie te wspólnoty projektujących , ustanawiających i kon-
struujących. Brak namysłu krytycznego nad pojęciami jako pojęciami two-
rzy iluzję, że posługiwanie się nimi zaledwie tylko oddaje „nagą” prawdę 
o rzeczywistości, a nie tę rzeczywistość powołuje do życia i współtworzy.

Pojęcia ogólnie, a spośród nich w szczególnej mierze etykiety tożsa-
mościowe, to zatem nie tyle „słowa” służące do „opisu”, co raczej minia-
turowe teorie, które objaśniają i normatywizują świat, podobnie jak mity 
(Bal 2012). Pojęcia nie „odnoszą się” do rzeczywistości pozapojęciowej, 
nie „oddają jej w słowach”, ale dopiero tę wyobrażoną „rzeczywistość” 
tworzą, wypełniając znaczeniem kulturowe imaginaria, w ramach których 
działamy i opisujemy świat (Taylor 2010). W tym sensie nie tylko jednak 
nasycają treścią rzeczywistość „społeczną”, pozwalając na uchwytywanie 
abstrakcyjnych „relacji międzyludzkich”, ale mają również konsekwen-
cje jak najbardziej materialne, cielesne i empiryczne. Pojęcia, mediując 
(„interagując”) pomiędzy „podmiotami” a „przedmiotami”, wytwarzają 
sens z chaosu, a powołując do życia obiekty swojego opisu, pozwalają 
następnie zarówno na dyskursywne, jak i empiryczne posługiwanie się 
tymi obiektami. W ten sposób ustanowione „rzeczy”, wspólnie z regułami, 
normami i obiegami ich użytkowania, stają się dopiero „narzędziami”, za 
pomocą których funkcjonujemy w świecie (Kincheloe, McLaren 2011; 
Purvis, Hunt 1993). 

Tę zasadę działania pojęć wszelkie dyskursy, w tym edukacyjny i histo-
ryczny, starannie maskują – po to, rzecz jasna, aby mogły mieć jakąkolwiek 
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sprawczość i skuteczność. Stąd bierze się właśnie przekonanie, że właści-
wym sposobem odczytywania pojęć i posługiwania się nimi jest „zdrowy 
rozsądek” oraz intuicja każąca przyjmować za dobrą monetę ich referen-
cyjny i indeksalny charakter. Ten proces Louis Althusser określa mianem 
ideologii, w ramach której podmioty „maszerują całkiem same”, odczytując 
każdą „oczywistość” jako oczywistość właśnie (Althusser 2006).

Pojęcia związane z podmiotem, przede wszystkim etykiety tożsamo-
ściowe, nie pozwalają zatem na sproblematyzowanie rzeczywistości, tylko 
ją naturalizują i powielają. Podmiot czy tożsamość to konstrukcje, którymi 
posługuje się władza, aby w ramach ideologii powołać („interpelować”) jed-
nostkę i nad nią zapanować. „Ideologie interpelują jednostki, aby stały się 
podmiotami” – powiada francuski filozof (Althusser 2006, s. 17) – którymi 
jakoby były od zawsze; jednostki zawsze bowiem muszą konfrontować się 
z jakąś formą reprezentacji siebie. Ten proces ideologicznego formowania 
podmiotów oparty jest na codziennie powtarzanych czynnościach – w tym, 
a może zwłaszcza, edukacyjnych. Ideologie bowiem istnieją materialnie 
– w postaci, między innymi, praktyk, komunikatów (aktów mowy) i ciał. 
Dzięki temu jednostki rozpoznają się w ideologii jako podmioty, którymi 
jakoby były już wcześniej, przed interpelacyjnym „rozpoznaniem”.

Althusser twierdzi, że ideologia przedstawia urojony stosunek jedno-
stek do ich realnych warunków bytowych. Powołując do życia podmioty 
obdarzone konkretną i faktyczną tożsamością, przekazuje im jednocześnie 
pewien ustalony zbiór wyobrażeń na temat rzeczywistości. Są one właśnie 
urojone, to znaczy nie stanowią jedynie czy zaledwie zafałszowania cze-
goś realnego, ale tworzą własną, odrębną rzeczywistość, ze specyficzną 
własną skutecznością (por. Anderson 1997). W tym sensie, jedynie na 
podstawie ideologii – pozostając w jej obrębie – nie można niczego orzec 
o realnych warunkach bytowych jednostek, a tylko o ich podmiotowych 
ideologicznych wyobrażeniach. Ideologia nie mówi bowiem o niczym 
innym niż o sobie samej. Ideologia to świat wyobrażeń, mityczne uniwer-
sum, które każda jednostka zamieszkuje, a które nie nosi w sobie żadnych 
„śladów rzeczywistego świata” (Świrek 2018, s. 254). W analogiczny spo-
sób w antropologii definiuje się stereotyp, będący przecież z tego punktu 
widzenia rodzajem ideologii – stereotypy bowiem również nie „biorą się” 
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z rzeczywistości, ale służą właśnie dopiero do jej wytwarzania. Orzekają 
także wyłącznie o tych, którzy się nimi posługują, nie odnosząc się jedno-
cześnie w ogóle do tych, których rzekomo dotyczą (Gilman 1985).

Te urojenia czy wyobrażenia są jednak konieczne, aby podmiot mógł 
funkcjonować w jakiejkolwiek „rzeczywistości”. Jak poucza nas bowiem 
psychoanaliza, doświadczenie Realnego byłoby niemożliwe bez Symbolicz-
nego zapośredniczenia (Żiżek 2001). Nie chodzi zatem o to, żeby zobaczyć 
rzeczywistość poza iluzją (ideologii, tożsamości, procesu historycznego), ale 
żeby uchwycić rzeczywistość samej iluzji, jej wymierne, empiryczne i mate-
rialne konsekwencje, manifestujące się w rytuałach kulturowych, praktykach 
cielesnych oraz instytucjach życia społecznego, w tym – w edukacji szkolnej. 
To właśnie bowiem owe ideologiczne „rojenia” dają nam ostatecznie nie-
świadomą odpowiedź na pytanie kim jesteśmy.

Z tych zarazem teoretycznych, metodologicznych i interpretacyjnych 
rozważań płyną następujące wnioski praktyczne. Pojęcia, utkane w ideolo-
giczne sieci, powołują do życia świat obdarzonych tożsamością podmio-
tów. Ideologia usiłuje nas przekonać, że sama jest wieczna i odwieczna, 
a interpelowane przez nią podmioty stają się jedynie tym, czym zrazu 
już były. Skoro „podmiot” to aktor wtórny wobec ideologii i jednostek, 
to historia (w sensie dziejów) może być traktowana właśnie jako „proces 
bez podmiotu” (Althusser 1989), nauka natomiast (w tym historiografia) 
– jako dyskurs wykluczający podmiot, dzięki czemu samemu zyskuje ona 
„efekt podmiotowy” (Althusser 2003). Z tej perspektywy zatem wszelkie 
utożsamienia konstruowane w obrębie edukacyjnego dyskursu historio-
graficznego stanowią ideologiczne uroszczenia – historia dzieje się niejako 
„sama”, a to znaczy co najmniej tyle, że nie „powodują jej” dopiero powo-
łane w obrębie jej ideologicznego opisu podmioty (np. przedstawiciele 
szlachty, katolicy czy Szwedzi). 

Warunki możliwości zaistnienia historii muszą zatem tkwić gdzie in-
dziej niż w ideologicznej warstwie historiografii. Krytyczna interpretacja 
narracji historycznych („naukowa” w sensie athusserowskim) nie musi jed-
nak mierzyć się z kolejnym esencjalizmem i odpowiadać na pytanie „gdzie 
zatem tkwią?”. Do jej skutecznego poznawczo i „upodmiatawiającego” 
działania wystarczy, że unaoczni ideologiczny mechanizm interpelowania 
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konstelacji podmiotów rzekomo „toczących” dzieje. Bowiem pojęcia toż-
samościowe w ideologicznej edukacji historycznej konstytuują świat nie 
dziejowy czy historyczny, ale o wyobrażonej „dziejowości” i urojonej „hi-
storyczności”. Konstrukcje te są zatem współczesne, nie mają charakteru 
dziejowego i nie odnoszą się do niczego historycznego, do przeszłości 
leżącej jakoby poza dyskursem czy ideologią. Z jednej strony zatem edu-
kacja historyczna – tutaj w jej „tożsamościowym” aspekcie – służy do 
współkonstytuowania i legitymizowania aktualnego stanu jako „natural-
nej” i „oczywistej” konsekwencji „tego, co było”, a z drugiej do opraco-
wywania odpowiedzi na pytanie „kim jesteśmy?” na podstawie tego, kim 
byliśmy. Czy raczej – do ustanawiania tego, kim „jesteśmy”, za pomocą 
fabrykowania tego, kim rzekomo „byliśmy” – ideologia równie sprawnie 
może przecież interpelować podmioty „przeszłe”.

Przedstawiająca siebie jako wieczną i odwieczną ideologia nie może 
odsłonić – znów, zwłaszcza w edukacji historycznej – dynamicznego cha-
rakteru pojęć tożsamościowych, ich diachronicznej zmienności, ich wła-
ściwej historii. Stąd analizowane podręczniki edukacyjne nie zdają nawet 
sprawy z istnienia takiej dynamiki (jej śledzeniem zajmuje się akademic-
ka dyscyplina historii), wypracowując w uczniach fałszywe przekonanie 
o stabilności świata pojęć, a zwłaszcza kategorii tożsamościowych. Nie-
które z nich (zwłaszcza etniczne czy topograficzne) cechują się wieczno-
ścią i odwiecznością właściwą samej odpowiadającej im ideologii. Inne 
– często religijne czy dynastyczne – co prawda „pojawiają się” w dziejach 
jako „nowe”, jednak zawsze jako konieczny i naturalny wynik pewnych 
procesów, powołujących odtąd do życia trwałą i stabilną wspólnotę toż-
samościową, które będzie zapewne trwała po wsze czasy, ale z pewnością 
trwa do dzisiaj. Tak było, zatem tak musiało być, ponieważ inaczej być po 
prostu nie mogło – nauczyciel historii staje się tu kimś na podobieństwo 
analityka finansowego, który potrafi w bardzo złożony i jednocześnie prze-
konujący sposób wyjaśnić, dlaczego giełda musiała się wczoraj zachować 
dokładnie tak, jak się zachowała. 

Co więcej, trwałość jest tu równie bałamutnie „gwarantowana” na po-
ziomie synchronicznym, związanym z koncentracją konotacji znaczenio-
wych. Raymond Williams, a także jego uczniowie i kontynuatorzy, badając, 
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jak funkcjonują najważniejsze słowa-klucze, służące nam do opisu kultury 
i społeczeństwa, wskazywał przy pojęciu tożsamości na jej spajający charak-
ter – wymazujący różnice, harmonizujący, homogenizujący i utwierdzający 
w „uwspólnioną substancję”, metaforycznie odnoszący się do różnorakich 
jedności: organizmu, rodziny, krwi czy ziemi (Williams 1983; Bennett et 
al. 2005). Jednocześnie jednak żadne z takich totalnych tożsamościowych 
określeń nie może być „pozytywną tożsamością”, ponieważ zostaje natych-
miast zniesione poprzez inne w ramach złożonej wektorowej konstelacji. 
Tak pisze w tym kontekście Krzysztof Świrek: „Przyjrzyjmy się chociażby 
owej zbitce, która standardowo określa tożsamość dominującą w naszym 
kontekście kulturowym: »Polak-katolik« nie może być pozytywnym okre-
śleniem, ponieważ dwie kategorie wykluczają się nawzajem. Polak nie 
może być do końca Polakiem, skoro jest również katolikiem – członkiem 
Kościoła powszechnego (uniwersalnego, wykluczającego przywiązanie 
do tożsamości narodowej). I jego powołanie jako członka Kościoła po-
wszechnego nie może nigdy zrealizować się w pełni, ponieważ pozostaje 
on Polakiem, reprezentantem partykularnej narodowości. Tożsamości 
Polaka i katolika nie dodają się w spójną całość, ale wskazują raczej miejsce, 
w którym może wyłonić się podmiotowość: jako nietożsamość katolika ze 
sobą (ponieważ jest także Polakiem) i Polaka (ponieważ jest katolikiem). 
Oczywiście ta sprzeczność w fantazji z łatwością zamienia się w warunek 
możliwości” (Świrek 2018, s. 252).

Diachroniczna długotrwałość i stabilność historiograficznych kategorii 
tożsamościowych służą zatem ukryciu właściwej historyczności – nie uro-
jonych dziejów, które jej właśnie nie mają, ale samej ideologii, sankcjonu-
jącej stan obecny. We współczesnym pejzażu społeczno-politycznym brak 
co prawda „królów” i „elekcyjnej szlachty”, jednak postulowane w edukacji 
historycznej naturalne i oczywiste kontinuum pomiędzy „nami” a „naszy-
mi przodkami” legitymizuje obecne „rządy”, które rozciągają swoje pano-
wanie nad „poddanymi”, co przejawia się, między innymi – a może, znów, 
przede wszystkim – w ideologicznej władzy nadawania, egzekwowania 
i przeciwstawiania wyobrażonych zbiorowych tożsamości. Oczywiście, owo 
„zwierzchnictwo” może być „lepsze” lub „gorsze” – ostatecznie to przecież 
własna sprawczość takiego podmiotu jak August II Mocny przyczyniła 
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się do wojen, które doprowadziły do „znacznego wyniszczenia państwa 
polskiego i ostatecznego upadku jego znaczenia na arenie międzynarodo-
wej” (s. 22). Rządy mogą być zatem „korzystne” lub „niekorzystne” – choć 
właściwie trudno dociekliwemu uczniowi byłoby znaleźć w tym kontekście 
odpowiedź na pytanie „dla kogo konkretnie?” lub „z czyjej perspektywy?” 
– jednak ich „dziejowa” legitymacja nie podlega zakwestionowaniu lub 
choć krytycznemu ujawnieniu w procesie edukacji historycznej. 

Opowieść o legalności i zasadności sprawowania władzy zwierzchniej, 
przejawiającej się tu jako praktyka co prawda zakorzeniona w przeszło-
ści, jednak o zasadniczo niezmiennej, naturalnej i właśnie ahistorycznej 
strukturze, znajduje swoje dalsze uzasadnienie w sposobie przedstawiania 
innych niż „nasza władza” podmiotów i tożsamości. Oto zagrażają „nam” 
nie tylko ograniczone horyzonty, małostkowość i personalne ambicje 
Wettinów, ale przede wszystkim zewnętrzne imperia (takie jak „Szwecja” 
czy „Rosja”, o zupełnie współcześnie brzmiących nazwach, gotowych do 
natychmiastowej aktualizacji w bieżących instrumentalizacjach edukacji 
i polityki historycznej), jak również partykularyzmy różnych stronnictw 
i rodów, które nie zważając na dobro ogólne, powszechne i publiczne, dążą 
do realizacji wyłącznie swoich własnych, wąsko rozumianych, interesów. 
Podręcznikowa interpretacja zawiązywanych konfederacji do złudzenia 
przypomina tu zupełnie współczesną propagandową publicystykę.

Tę permanentną diachroniczną „aktualność” ideologicznych podmio-
towych tożsamości uzupełnia ich wyobrażona synchroniczna solidność 
i całościowość. Oto w „historycznej” grze interesów przeciwstawia się 
sobie za każdym razem inaczej dobranych aktorów. Oto wewnętrznymi 
antagonistami dla „Polaków” (na razie wciąż uchwytywanych przez nas 
wyłącznie jako kategoryzacja „etniczna”, w zgodzie z niezwerbalizowa-
nym założeniem tego rozdziału podręcznika) mogą być „urzędnicy sascy”, 
„wojska saskie” lub „architekci, naukowcy i muzycy sascy” (jako kategoria 
oznaczająca protoobywatelskość – poddani elektora saskiego, obywatele 
księstwa, a nie „Niemcy”), ale również „innowiercy”, „protestanci” i „lu-
teranie” (trzy kategorie oznaczające w rozdziale tę samą grupę religijną) 
lub „hetmani”, „ministrowie” czy „podskarbiowie” (jako tworząca zręby 
państwowości kasta urzędnicza, która potrzebuje z jednej strony kontroli, 
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a z drugiej jasnych procedur, żeby móc sprawnie zarządzać Rzecząpo-
spolitą i przeciwstawiać się zgubnej działalności inaczej wyodrębnionych 
aktorów). Taki wybór adwersarzy w sposób niewypowiedziany dopełnia 
zatem znaczenie kategorii tożsamościowej „Polaków” – jako nie-sasów 
(pomimo podlegania elektorowi saskiemu), prawowierców, nie-urzędni-
ków, którzy stanowią tylko narzędzie dla władców. W ten sposób, mimo 
wrażenia chaosu kategorialnego panującego na kartach podręcznika, Po-
lak-szlachcic-katolik staje się podstawową tożsamością podmiotową, do 
której wszystkie inne zostają odniesione. 

Podobnie jak w przypadku analizowanej przez Świrka figury „Polaka-ka-
tolika”, tej urojonej jako ponadtysiącletnia już zbitki kategorialnej, komple-
mentarność przywołanych w analizowanym rozdziale podręcznika tożsa-
mości (szlachta, Polacy, katolicy) uderza swoją naturalnością i oczywistością. 
Absolutna wymienialność tych pojęć na poziomie podręcznikowej narracji 
– choć zawsze dostosowana do konkretnej perspektywy interpretacyjnej 
– przesłania właśnie ich nieprzystawalność do siebie nawzajem i niweczy 
nieredukowalną różnicę pomiędzy nimi. Zgodnie z przywołaną powyżej 
interpretacją można bowiem zatem o tyle „być” szlachcicem, o ile nie jest 
się w pełni Polakiem czy katolikiem; o tyle katolikiem, o ile nie szlachcicem 
i Polakiem, o tyle Polakiem, o ile nie katolikiem czy szlachcicem. 

Wskazywana przez Świrka „podmiotowość”, która może wyłonić się na 
rozpoznaniu tej „nieprawdy całości” jest jednak raczej właśnie althusserow-
skim „efektem podmiotowym” nauki, czyli rozpoznającej tę dialektyczną 
grę teorii krytycznej, ustanawiającej w ten sposób własną perspektywę. 
W opisie dziejów oraz w edukacyjnym zastosowaniu tego opisu nie do-
chodzi bowiem do upodmiotowienia innego niż urojone. Tak chyba należy 
rozumieć podsumowującą konstatację Świrka, że „sprzeczność w fantazji 
łatwo zamienia się w warunek możliwości”. Oto sprzeczność, jako koniecz-
ny moment wszelkich przecięć tożsamościowych wektorów, jako miejsce 
ich niewymienności, które przecież właśnie dopiero umożliwia wszelką 
różnorodność, znajduje swoje dialektyczne rozwiązanie jedynie w akcie 
naukowej i krytycznej interpretacji, która w nietożsamości podmiotu z sa-
mym sobą, zarówno na poziomie synchronicznym, jak i diachronicznym. 
odkrywa punktowe miejsce opisu, wokół którego można skonstruować 
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podmiotowość obserwatora. Natomiast w działalności społecznej, w tym 
w praktykach szkolnych i edukacyjnych, zapoznanie tej źródłowej sprzecz-
ności staje się warunkiem możliwości skutecznego konstruowania unifi-
kującej tożsamości totalnej, obdarzonej polityczną sprawczością.

Do tego pozornego tylko nieładu w synchronicznym przeciwstawianiu 
jednych podmiotów drugim jeszcze wrócimy, próbując opracować zawia-
dującą nim nadrzędną zasadę tożsamościową. Na razie widać tu jednak 
wyraźnie, że ideologicznie skonstruowane podstawowe wymiary kategorii 
tożsamościowych – diachroniczna aktualność i synchroniczna stabilność 
– stanowią podstawową przeszkodę poznawczą (będącą jednocześnie, 
rzecz jasna, politycznym projektem) w próbie edukacyjnej hermeneutyki 
dziejów. Ten wątek jednak – skuteczności i sprawczości wyobrażonych 
podmiotowych tożsamości – prowadzi nas do teorii performatywności. 
Otóż z tej perspektywy ideologicznie wyinterpelowane podmioty nigdy po 
prostu nie „są” czy „istnieją” – one przede wszystkim „działają”, są powoły-
wane do życia przez powtarzanie norm i reguł, zarówno na dyskursywnym 
poziomie opisu dziejów, jak i jego aktualizacji, użycia we współczesnym 
procesie edukacyjnym. 

Perspektywa, która uchwytuje tożsamości przede wszystkim jako kon-
struowane i potwierdzane w codziennym działaniu społecznym, stanowi 
uzupełnienie powyższych interpretacyjnych rozważań o powoływaniu do 
życia podmiotów obdarzonych ideologiczną tożsamością oraz o pojęciach 
tożsamościowych, których konstelacje stanowią teoretyczne warunki moż-
liwości zaistnienia świata społecznego. Z punktu widzenia teorii performa-
tywnej (zob. np. Parker, Kosofsky-Sedgwick 1995) „katolik” (podobnie jak 
„Polak” czy „szlachcic”) – zarówno „opisany historycznie”, jak i we współ-
czesnej aktualizacji – to podmiot nie tylko ideologicznie wyinterpelowany 
przez instytucje dyskursywne lub konstelacje jednostkowych aktorów. To 
nie tyle nawet „jednostka” która w wyniku działania ideologii „staje się 
podmiotem”, co raczej same „katolickie działania”, podejmowane przez 
normatywne reżimy znaczenia na jednostkach, których jednym z efektów 
jest produkcja „katolików” jako podmiotów. 

Inspirację dla tej perspektywy stanowią rozpoznania Michela Foucaulta 
o tym, że jurydyczne systemy władzy wytwarzają podmioty, które następnie 
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reprezentują. Podmioty regulowane przez te reżimy czy struktury są de-
finiowane i odtwarzane zgodnie z ich wymogami, jednocześnie te wy-
mogi internalizując. Dochodzi w ten sposób do podwójnego ujarzmienia 
– systemy, produkując podmioty, tworzą jednocześnie złudzenie, jakoby 
wyłącznie reprezentowały jakieś istniejące uprzednio; podmioty natomiast 
traktują ideologiczne konstrukty jako swoje własne, zapominając niejako 
o ich źródłowym zewnętrznym pochodzeniu, budując w ten sposób cią-
głość i trwałość siebie jako podmiotów (Foucault 2000).

Zatem z perspektywy teorii performatywnej tożsamości „bycie” katoli-
kiem polega na działaniu „jak” katolik oraz „jako” katolik, na rozpoznaniu 
swojego i cudzego działania „jako” katolickiego. Jednak performowanie 
tożsamości nie zależy ani od „wolnego wyboru” jednostki, ani nie jest jej 
wyłącznie „narzucane” przez formacje dyskursywne (Foucault 2002). Alter-
natywa decyzji i przymusu jest fałszywa, ponieważ opiera się na założeniu 
przeddyskursywnego istnienia psychologicznej osoby, człowieka samego 
w sobie, jako rzeczy substancjalnej, która następnie może dopiero nabyć 
atrybuty w postaci różnych tożsamości. „Podmiot, „ja”, „jednostka” to dla 
teoretyków performatywności tylko szereg fałszywych pojęć, konstytu-
ujących substancje, fikcyjne całości, które z początku posiadały jedynie 
rzeczywistość językową (Haar 1977). 

Do analizy dyskursu historiograficznego rozpoznania związane z per-
formatywnością wnoszą dodatkowy wymiar – nie ma bowiem po prostu 
„ludzi”, którzy następnie mogą dopiero stać się – w wyniku decyzji swojej 
lub innych, oddziaływania instytucji, przemocy, przymusu ideologicz-
nego , itd. – katolikami, szlachcicami czy Polakami. Aktorzy działający 
„tam i wtedy”, jak i współcześni interpretatorzy, zastają niejako gotowy 
(choć zmieniający się w procesie diachronicznym oraz synchronicznie 
niekoniecznie ustabilizowany – ale, jak to zostało wykazane wcześniej, 
o urojeniu stabilnej synchroniczności i diachronicznej ciągłości) zestaw czy 
konstelację tożsamości, wraz z regułami ich przenikania, z zachodzącymi 
pomiędzy nimi dynamicznymi relacjami. Tożsamość performowana to 
taka, którą się jednocześnie ustanawia i potwierdza w codziennych prak-
tykach powtórzenia, w działaniu w ramach reżimów repetycji, w rytuałach 
uczestniczenia w regulacyjnych dyscyplinach tożsamości i różnicy. 
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Dlatego nie można postulować zrobienia „kroku wstecz” – najpierw 
uznajmy, że wszyscy jesteśmy „ludźmi” (każdy jest „człowiekiem”), a do-
piero później „nabywamy” inne tożsamości. Krytyka metafizyki substancji 
pociąga za sobą krytykę samego pojęcia psychologicznej osoby jako rzeczy 
substancjalnej, która następnie może nabyć „atrybuty”. Nie ma żadnego 
„aktora” czy „agenta” wcześniejszego (w sensie zarówno chronologicz-
nym, jak i analitycznym) od sił społecznych, które wytwarzają podmiot. 
Przeddyskursywne „ja” jako późniejszy nośnik „cech” czy „tożsamości” 
jest złudzeniem metafizyki substancji, biorącym się z potraktowania gra-
matyki języka jako rzeczywistości i służącym esencjalizującym politykom 
tożsamości (Butler 2008). Performowanie jest tu jednak w podobny sposób 
jak ideologiczne interpelowanie ukryte przed aktorami.

W tym sensie „bycie” szlachcicem, katolikiem lub Polakiem to jedynie 
zasada scalająca „ja”, utrzymująca pozór jedności i odróżniająca od in-
nych „substancji”. Każda tożsamość to zatem ostatecznie „tylko gra słów”, 
jednak nigdy „zaledwie i wyłącznie gra słów” – pociąga ona za sobą bo-
wiem zupełnie materialne, realne i życiowe konsekwencje. Jednak aspekt 
performatywny również może mieć swoje oblicze dyskursywne, nie tylko 
empiryczne czy cielesne. Normatywne rytuały repetycji działają także przy 
powoływaniu tożsamości w opisie – który ma następnie swoje konsekwen-
cje materialne w działaniu ludzi poddanych zideologizowanej edukacji. 
Tożsamościowy podmiot to wynik dynamicznej i renegocjowalnej spo-
łecznej gry, rezultat przecinania się różnych wektorów tożsamościowych, 
a nie zaledwie tylko ich nośnik czy reprezentant.

Co więcej, zgodnie z teoriami intersekcjonalności, tożsamości działające 
w podmiocie funkcjonują zawsze łącznie i naraz, a nie pojedynczo i po 
kolei. Jako że tożsamości nie są tylko „atrybutami” czy „cechami”, która 
przydarzają się jednostkom – tylko właśnie relacjami społecznymi deter-
minowanymi przez ideologie i dyskursu – to warunkują się też nawzajem. 
Pojedyncza tożsamość jest zawsze definiowana również przez wszystkie 
inne – w sensie dosłownym nigdy więc nie istnieje jedynie „pojedyncza” 
tożsamość, pozostają one zawsze we wzajemnej interakcji. W analizowa-
nym przykładzie – szlachectwo współokreśla katolicyzm i polskość, kato-
licyzm – polskość i szlachectwo, a polskość – szlachectwo i katolicyzm. Te 
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wymiary tożsamości nie tylko zatem wzmacniają się nawzajem i przeci-
nają, ale także uzupełniają – nie w sensie komplementarności, ale właśnie 
współwystępowania. Doświadczenia świata wydarza się bowiem w jednej 
chwili, nie jest rozpisane na tożsamościowe „etapy”. Dlatego należy badać 
napięcia i konflikty, do których dochodzi na przecięciu skonstruowanych 
podmiotowych tożsamości w ich wewnętrznej dynamice. Tylko w ten 
sposób nie dojdzie do zredukowania życia do jakiegoś teoretycznego mo-
delu, ale do ujęcia egzystencji jako momentu zjednoczenia, jako syntezy 
(Lewis 2016).

Co więcej, jak zwraca uwagę Denise Riley, każdy termin tożsamościowy 
posiada naraz wiele znaczeń, ma swoją własną diachroniczną dziejowość 
i synchroniczną niestabilność. „Bycie kimś” (szlachcicem, Polakiem, ka-
tolikiem, kobietą, robotnikiem) nigdy nie obejmuje wszystkiego, czym się 
jest – ale każda z tych pojedynczych kategorii okazuje się niewystarczająca 
nie tylko dlatego, że „osoba” jeszcze nieokreślona pod względem etnicz-
nym, religijnym, stanowym, płciowym czy klasowym wykracza poza to, 
co każdej z tych kategorii przynależne. Chodzi raczej o to, że w różnych 
kontekstach historycznych i społecznych żadna z tych tożsamości nie jest 
ani spójna, ani stała i że zbiega się ze wszystkimi innymi dystynkcjami, 
dyskursywnie ustanawianej kategoryzacji podmiotowej. Z tego punktu 
widzenia właściwie niemożliwe jest zatem wydzielenie żadnej konkret-
nej „tożsamości” ze złożonych kontekstów politycznych i kulturowych 
(diachronicznych i synchronicznych), w których są one nieustannie wy-
twarzane i powielane (Riley 1988).

Tymczasem polskie podręczniki do nauki historii traktują pojęcia od-
noszące się do tożsamości jako oczywiste, przezroczyste, naturalne, uniwer-
salne i ahistoryczne. Nie sposób, rzecz jasna, oczekiwać od podręczników 
edukacyjnych filozoficznej akademickiej refleksji w dziedzinie historii idei 
– jednak przyswojenie tejże przez pedagogów powinno przełożyć się choć 
na próbę problematyzacji i krytycznego ujęcia kategorii tożsamościowych. 
Polityka historyczna, idąc całkowicie w poprzek konstruktywistycznych pa-
radygmatów, promuje jednak esencjalizm, nie poddając wyborów kategorii 
tożsamościowych krytycznej refleksji, nawet szkicowo nie przedstawiając 
warunków możliwości wyboru takich, a nie innych kategorii.
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Takie postępowanie stanie się bardziej zrozumiałe, gdy teorie krytycz-
ne odnoszące się do takich pojęć jak ideologia, dyskursu i performans, 
zostaną uzupełnione o socjologiczne rozpoznania związane z nacjona-
lizmem. W tym kontekście Katherine Verdery zauważa, że osoba, jako byt 
spójny sam ze sobą, który „posiada tożsamość”, to produkt specyficznego 
procesu historycznego, jakim był proces nowożytnego formowania się 
państw narodowych (Verdery 1994, s. 37). Dzięki tej diagnozie można 
powiązać postulowaną w narracjach historiograficznych urojoną i wy-
obrażoną ideologiczną diachroniczną ciągłość i synchroniczną stabilność, 
performatywną wtórność wobec substancjalnego „ja” oraz intersekcjonalną 
nie-jednorodność prezentowanych konstelacji kategorii tożsamościowych 
w jedną nadrzędną porządkującą zasadę – otóż zabiegi te służą skonstru-
owaniu pojęcia „narodu polskiego”, któremu zawsze podporządkowa-
na jest podręcznikowa narracja, nawet jeśli samo to sformułowania nie 
zostaje wprost wyartykułowane albo nazwane. Bowiem, jak przekonuje 
Benedict Anderson, „skoro państwa narodowe uchodzą za coś „nowego” 
i „historycznego” to narody, których są one politycznym wyrazem zawsze 
wynurzają się z niepamiętnej przeszłości, a co jeszcze ważniejsze mają 
nieskończoną przyszłość. Oznacza to, że magia nacjonalizmu polega na 
przekształcaniu przypadku w przyszłość” (Anderson 1997, s. 24).

W ten sposób natychmiast uporządkowany zostaje chaos podręczniko-
wej opowieści o Wettinach – okazuje się on pozorny. W przedstawianym 
w analizowanym rozdziale „procesie historycznym” biorą udział aktorzy 
klasyfikowani według różnych kryteriów i wchodzący w skład różnych 
grup, nie zawsze można również precyzyjnie wskazać, na czym, na przy-
kład, zależy „szlachcie”, na czym „katolikom”, a na czym „Polakom”. Jednak 
jeśli ukażemy te tożsamości jako sfunkcjonalizowane względem „narodu 
polskiego”, to panujące tu dyskursywne zamieszanie natychmiast się roz-
wiewa. Tylko bowiem z perspektywy takiej systematyzującej i normaty-
wizującej kategorii może uczeń uspójnić to, co wydarza się na początku 
osiemnastego stulecia w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

To sformułowania oczywiście nie pada na sześciu analizowanych tu 
stronach, jednak właśnie dlatego jest wielkim i znaczącym nieobecnym. 
Jak dowodzą historycy epoki, na przełomie siedemnastego i osiemnastego 
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wieku naród utożsamiano z ogółem szlachty państwowej, bez względu 
na jej przynależność etniczną (zob. np. Opaliński 1995, s. 344) i przeciw-
stawiano chłopom, jako zaledwie mieszkańcom danych terenów. Staw-
ką edukacji historycznej nie jest jednak przecież poznanie dziejów, ale 
– zgodnie z założeniem diachronicznej ciągłości ideologicznych tożsamo- 
ści – rozpoznanie własnych korzeni, dostrzeżenie w wyobrażonej histo-
rii genezy teraźniejszej wyobrażonej wspólnoty. To współczesny „naród 
polski” przegląda się tutaj w swojej „skomplikowanej historii” – szlachta, 
Polacy i katolicy to łącznie i zarazem „nasi poprzednicy”. Współcześnie bo-
wiem utożsamia się z jednej strony historyczną grupę społeczną określaną 
mianem „szlachty” z jej późniejszymi reprezentacjami i narosłymi wokół 
niej mitami, a z drugiej – wskazuje się na czysto szlacheckie „pochodze-
nie” współczesnych mieszkańców Polski. Ten mit – będący jednocześnie 
odwróceniem rozumowania o narodzie szlacheckim z „kto ze szlachty, ten 
w narodzie” na „kto z narodu, ten ze szlachty” – został w ostatnich latach 
już dość dobrze rozpoznany w debacie publicznej. 

Jeśli zatem porzucimy poznawcze i hermeneutyczne uroszczenia, a za-
czniemy kibicować „naszym”, do czego zdecydowanie zachęca polityka edu-
kacyjna, to podręcznikowa narracja stanie się dużo bardziej przejrzysta, niż 
na początku interpretacji. Oglądamy zatem pierwszą połowę osiemnastego 
wieku z perspektywy podmiotu, określanego potrójnym mianem Polaka-
-szlachcica-katolika. Ta wyobrażona wspólnota operuje w świecie, który 
oferuje jednocześnie szanse i zagrożenia, spośród których musi nieustan-
nie wybierać. Z jednej strony zagraża tej tożsamości panowanie „obcej” 
dynastii, wrogie mocarstwa (Szwecja i Rosja) oraz „innowiercy”. Z drugiej 
natomiast – konflikty wewnętrzne, których skomplikowana pejzaż tożsa-
mościowy staje się o wiele bardziej czytelny, jeśli zostanie przefiltrowane 
przez zarysowanej powyżej kategorie interpretacyjne.

Na antybohatera, który sprowadził na „Polskę” wiele nieszczęść w tym 
okresie, kreowany jest Stanisław Leszczyński, pretendent do tronu i prze-
ciwnik Wettinów. Choć właściwie należałoby go zakwalifikować do oma-
wianej trójcy – jest przecież etnicznym i kulturowym Polakiem, szlachci-
cem ze znamienitego rodu oraz niezwykle żarliwym katolikiem (Gierowski 
2002) – to w podręcznikowej narracji nie zostaje nazwany żadnym z tych 
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określeń. Przedstawiany jest za to jako zależny od szwedzkiego monar-
chy wojewoda poznański, bogaty magnat, późniejszy kandydat do korony 
popierany przez Francję ze względu na koligacje rodzinne, posiadający 
grono swoich bliżej nieokreślonych zwolenników, którzy zawiązują na 
jego poparcie rozliczne konfederacje. Jego konflikt z Sasami sprzyjać miał 
ponadto ingerencji obcych w wewnętrzne polskie sprawy, doprowadzając 
jednocześnie do godnego pożałowania podziału szlachty. Ten portret zo-
staje również w rozdziale uzupełniony przedstawieniem „skłóconych ze 
sobą wielkich stronnictw magnackich”, zwłaszcza Czartoryskich i Potoc-
kich, które „nieustannie walczą ze sobą o wpływy, a w celu zrealizowania 
własnych planów politycznych często zrywały posiedzenia sejmów, co 
uniemożliwiało wprowadzenie jakichkolwiek reform w państwie” (s. 26). 

Jeśli spoglądamy zatem z perspektywy diachronicznie ciągłej oraz syn-
chronicznie stabilnej podmiotowej tożsamości Polaka-szlachcica-katolika, 
to musi on z jednej strony zmagać się ze słabymi władcami saskimi, któ-
rzy nieporadnie mierzą się ze sprzecznymi lojalnościami, powinnościa- 
mi dynastycznymi i personalnymi oraz ościennymi krajami, a z drugiej  
– z wszystkimi tymi, którzy z wewnątrz podsycają chaos, bezprawie i nie-
rząd. Choć właściwie powinni oni również należeć do tej podstawowej 
trójdzielnej kategorii, to nigdy nie zostają tak określeni – jak gdyby sami 
przez swoje czyny się z niej wyłączyli. W ten sposób paradoksalnie – choć 
zapewne nieintencjonalnie – spełnia się diagnoza teoretyków performa-
tywności. Oto Polakiem-szlachcicem-katolikiem można określić wyłącznie 
kogoś, kto jako taki się zachowuje – choć kryteria tego rytualnego powta-
rzania praktyk normatywnych pozostają wciąż niejasne.

Paradoksalnie, problemy z etykietami tożsamościowymi w podręczni-
kowej narracji tylko się nasilają, gdy z gramatycznej struktury zdań zni-
kają podmioty lub aktorzy, a pojawiają się konstrukcje eliptyczne: „Walki 
z protestancką Szwecją pogłębiły niechęć do innowierców mieszkających 
w kraju” (s. 25). Czyją niechęć pogłębiły? Czy do wszystkich nie-katoli-
ków, czy wyłącznie do protestantów (luteranów i kalwinów)? Właściwie 
dlaczego tak się stało, skoro króla Szwedzkiego popierała również niemała 
część katolików, w tym – Stanisław Leszczyński? Dociekliwy uczeń znów 
nie znajdzie w podręczniku nawet próby zarysowania odpowiedzi na te 
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pytania. Owo „pogłębienie niechęci” ma się mu zjawić jako proces natu-
ralny, oczywisty i zdroworozsądkowy – trochę na zasadzie „coś musiało 
być na rzeczy”, a pogłębiły u tych, którzy są „naszymi przodkami”, skoro 
nawet nie ma potrzeby ich podmiotowego wskazywania. Lepiej zatem 
pozostawać prawowiernym.

„Pogłębiona niechęć” doprowadzała czasem do wydarzeń tragicznych, 
jak w Toruniu w 1724 roku, kiedy to sąd królewski skazał na karę śmierci 
uczniów gimnazjum luterańskiego za zniszczenie kolegium jezuickiego. Co 
więcej, podobny los spotkał również burmistrza miasta, który nie potrafił 
zapanować nad buntownikami. Z jednej strony to zdarzenie zostaje wpi-
sane w historię przemocy religijnej pomiędzy protestantami a katolikami 
w Toruniu, a z drugiej przedstawione jako przynoszące wiele negatywnych 
konsekwencji, w tym „oburzenie krajów protestanckich i Rosji” (właści-
wie dlaczego prawosławnej Rosji?) i niekorzystny obraz kraju w Europie 
– „symbol polskiej nietolerancji religijnej” (s. 25). Dowiadujemy się o tym 
wydarzeniu z osobnej ramki zatytułowanej „Warto wiedzieć”, a zakończonej 
dramatycznym pytaniem „Jakie wcześniejsze wydarzenia przyczyniły się 
do wzrostu nietolerancji religijnej w Rzeczypospolitej?”. Kto miałby być 
nośnikiem owej „nietolerancji”, powodowanej, rzecz jasna, wyłącznie ze-
wnętrznymi wydarzeniami, znów nie bardzo wiadomo. W każdym razie 
najważniejszy problem, jaki przynosi nam nietolerancja religijna jest nie-
pochlebna opinia na Zachodzie oraz pretekst dla obcych do ingerowania 
w nasze interesy. Warto wiedzieć, że patriota powinien być tolerancyjny 
przede wszystkim ze względu na dobro narodu.

Czasem elipsa zostaje zastosowana w podręcznikowej narracji również 
wtedy, gdy mowa o działaniach pozytywnych, ale z jakiegoś powodu ich 
podmiot lub adresat pozostaje wyłączony. Jak na przykład w takim zdaniu 
„August II starał się […] podwyższać poziom edukacji w kraju” (s. 24) – ale 
właściwie czyjej edukacji? Skoro o obowiązkowej powszechnej edukacji 
wszystkich obywateli nikt wtedy jeszcze nie słyszał, to musiało to dotyczyć 
wyłącznie Polaków-szlachciców-katolików. Czy obejmowało również in-
nowierców? Czy chodziło wyłącznie o szkoły katolickie? Na czym miałoby 
polegać owo podwyższenie poziomu edukacyjnego? Nie bardzo wiado-
mo, poza tym, że zostało to przedstawione jako działalność pozytywna. 
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Podobnie jak tego samego władcy dbałość o „rozwój gospodarczy kraju” 
– czyli o czyją konkretnie finansową i ekonomiczną pomyślność? Znów 
„naszą”, czyli polsko-szlachecko-katolicką? Lub gdy jego syn, późniejszy 
król August III Mocny, „dążył do poprawy funkcjonowania Rzeczypospo-
litej”, to właściwie dokładnie w jakim jej aspekcie?

Sformułowania eliptyczne i skrótowe oceny są tu wysoce ogólne nie 
tylko ze względu na ograniczone miejsce w podręczniku oraz deficyty cza- 
su i uwagi uczniów czy nawet wymogi metodyczne. Każda elipsa bowiem 
wymaga dopowiedzenia, inwestycji interpretacyjnej po stronie czytelnika 
– i odwołuje się do poczucia oczywistości, naturalności i zdrowego roz-
sądku. W ten sposób dokonuje się prosta identyfikacja pomiędzy „nami” 
a „naszymi przodkami” – doszukuje się korzeni obecnego stanu wyobra-
żonej wspólnoty w jej przeszłym rozwoju gospodarczym, funkcjonowaniu 
administracyjnym czy poziomie edukacyjnym.

Ostatecznie wojna północna kończy się w narracji podręcznikowej 
podpisanym w 1721 roku traktatem pokojowym z Nystad, na mocy którego 
koncesje na rzecz Prus i Rosji poczyniła Szwecja. Jednak główny nacisk 
w tym wątku zostaje położony na sytuację „naszego kraju”: „Mimo że 
większość działań wojennych prowadzono na terenie Rzeczypospolitej, 
polskiej delegacji nie zaproszono na rozmowy pokojowe. Sytuacja ta świad-
czyła o sposobie, w jaki na arenie międzynarodowej zaczęto postrzegać 
Rzeczpospolitą. Jej znaczenie zmniejszyło się […]” (s. 25).

To kolejna już niepokojąco współcześnie brzmiąca diagnoza, matryca 
interpretacyjna odwołująca się do polskiego mitu ofiary – ktoś decyduje 
o nas bez nas, ponad naszymi głowami, mimo że to my ponieśliśmy naj-
większe straty, pozostajemy niedocenieni, oszukani przy stoliku, w grze 
o dużą stawkę, mimo że w polu wykazaliśmy się bezprzykładnym mę-
stwem. Podobnie funkcjonowała „opinia publiczna” czy „arena między-
narodowa” przy omawianiu konfliktów religijnych lub oddawanie się do 
dyspozycji obcych i wrogich mocarstw, żeby załatwić swoje partykularne 
interesy. Nawet w tak krótkim rozdziale gimnazjalnego podręcznika, po-
święconym zaledwie półwieczu, mamy do czynienia z wielokrotną reaktu-
alizacją tej formuły wyjaśniającej dzieje z perspektywy dzisiejszych polityk 
tożsamościowo-historycznych.
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Pozostawiając na boku splot historycznych czynników politycznych, mili-
tarnych, prawno-międzynarodowych, dynastycznych, itd., których rozpląty-
waniem zajmuje się akademicka historiografia i pozostając na poziomie kry-
tycznej analizy dyskursu, warto postawić w kontekście tego akapitu pytania 
o podmiot tej rzekomej absencji podczas rokowań pokojowych – zwłaszcza, 
że technicznie rzecz biorąc traktat w Nystad podpisano pomiędzy Szwecją 
a Rosją, Saksonia pozostała formalnie w stanie wojny ze Szwecją do 1728 
roku, a Rzeczpospolita Obojga Narodów aż do 1732 roku (Staszewski 1997, 
s. 102), choć nie trwały już żadne poważniejsze działania wojenne.

Kto zatem miał zostać zaproszony do rozmów – czyja delegacja, jaki 
reprezentant tożsamościowy, wyłoniony z triady Polak-katolik-szlachcic, 
skoro w trakcie trwania wojny różne „polskie” stronnictwa, konfederacje 
czy rody magnackie opowiadały się po różnych stronach konfliktu, czę-
sto także zmieniając lojalność pod wpływem wydarzeń? Zatem trudny 
moment, w którym nie można dyskursywnie uratować spójności pod-
stawowej kategorii tożsamościowej zostaje niejako uratowany poprzez 
odwołanie się do kategorii państwowej („Rzeczypospolita”) i geograficznej 
(„tereny”), pozostawiając skomplikowane wewnętrzne relacje pomiędzy 
mieszkańcami tej krainy na boku, skoro ich ujawnienie groziłoby właśnie 
załamaniem się diachronicznej ciągłości, synchronicznej stabilności oraz 
spójności normatywizujących intersekcjonalnych praktyk podstawowego 
podmiotu, czyli „narodu polskiego”.

Czasy panowania dynastii Wettinów w Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów, opisane w podręczniku Śladami przeszłości… to reprezentatywny 
przykład zarazem ideologicznej i performatywnej pracy na kategoriach 
tożsamościowych. Podobną konfuzję w odniesieniu do podmiotów narracji 
historycznej odnajdujemy na różnych etapach edukacji oraz odniesioną 
do różnych epok historycznych. Dominantą pozostaje w nich – mniej lub 
bardziej jawnie wyrażona – „polskość” jako oś narracji historiograficznej, 
służąca jako pojęcie spajające samo nauczanie historii, rozumiane raczej 
właśnie jako wykształcanie odpowiednich postaw narodowych wobec te-
raźniejszości z wykorzystaniem wiedzy o przeszłości.

Wydany w 2007 roku podręcznik do historii i społeczeństwa dla piątej 
klasy szkoły podstawowej zatytułowany jest Moja historia, choć opowiada 
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o czasach starożytnych (Mezopotamia, Grecja, Rzym), o początkach śre-
dniowiecza na przykładzie Arabów, Franków i Wikingów oraz o dynastii 
Piastów. Jednak „mojość” owej historii, jak się okazuje, nie jest odniesiona 
ani do abstrakcyjnego „człowieka”, ani do różnorodność źródeł cywiliza-
cyjnych – tylko do „polskości” jako nadrzędnej kategorii interpretacyjnej, 
funkcjonującej wedle podobnych do opisanych powyżej wzorów dyskur-
sywnych, ideologicznych i performatywnych.

Rozdział „Polska za pierwszych Piastów” opowiada o początkach pol-
skiej państwowości, której początki sięgają X wieku i związane są z przyję-
ciem chrztu. Wcześniej na „polskich ziemiach mieszkały różne plemiona” 
(s. 127), których „pradzieje” i „zamierzchłą przeszłość” – w odróżnieniu od 
narodowej historii – rekonstruujemy na podstawie współczesnych wykopa-
lisk archeologicznych. Plemiona owe „przybywały ze wschodu”, „osiedlały 
się na kilkadziesiąt lub kilkaset lat”, a następnie wędrowały dalej. „Polacy” 
są natomiast potomkami „plemion słowiańskich”, które osiedliły się „nad 
Wisłą i Odrą” w piątym wieku. 

Zamieszczona w podręczniku mapa, na której zaznaczono pierwsze 
piastowskie osady oraz przybliżoną lokalizację różnych plemion nie po-
siada co prawda konturu granic współczesnego państwa polskiego, ale 
w przybliżeniu obejmuje jego tereny wraz z najbliższymi obszarami przy-
granicznymi. Ten klasyczny zabieg banalnego nacjonalizmu (Billig 2008) 
zostaje dodatkowo wzmocniony powtórzeniem sformułowania „polskie 
ziemie”. Właściwie nie do końca wiadomo, o jakie ziemie miałoby cho-
dzić – granice którego z polskich państw (Pierwszej, Drugiej czy Trzeciej 
Rzeczpospolitej) mielibyśmy przyjmować jako wzorzec „ziem polskich”, 
na których szukamy śladów „pradziejów” i „zamierzchłej przeszłości”?

Jednak z punktu widzenia krytycznej dekonstrukcji ideologii powołu-
jącej do życia normatywne podmioty należałoby tę relację odwrócić – te 
ziemie uznajemy za prapolskie, za wiecznie i odwiecznie przynależące 
do „naszego narodu”, które są nam aktualnie potrzebne do legitymizo-
wania jakiegoś pożądanego stanu obecnego. Zatem nie dochodzi tu do 
opisania przejścia od „przeszłości” do „historii” jako od bezkształtnych 
i chaotycznych dziejów „dzikich plemion” do uporządkowanej, liniowej 
i teleologicznej narracji „narodów”. Raczej odwrotnie – to ideologiczna 
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struktura narracyjna, oparta na diachronicznej długotrwałości i synchro-
nicznej stabilności wszelkich tożsamościowych konstruktów podmio-
towych (zwłaszcza „narodowych”, stanowiących w tym typie dyskursu 
kategorię nadrzędną) obejmuje w swoje posiadanie, powołuje do życia to, 
co następnie zostaje przedstawione jako dla niej źródłowe. Podsumowanie 
tego wycinka rozważań w narracji podręcznikowej dobrze oddaje to od-
wrócenie – „z czasem kraj ten zaczęto nazywać Polską (s. 128) powinien 
więc raczej brzmieć „z czasem Polska zaczęła nazywać ten kraj”.

Dalsze losy dynastii Piastów obfitują w równie interesujące podmiotowe 
rozwiązania kategorialne i tożsamościowe. Oto z jednej strony dzięki przyję-
ciu chrztu, na ziemie, którymi włada Mieszko, przybywają „zachodni mnisi” 
i zakładają klasztory, w których „Polacy uczyli się czytać i pisać w języku 
łacińskim” (s. 132). Co dociekliwszy piątoklasista mógłby zapytać, gdzie 
wcześniej nauczyli się czytać i pisać po polsku, skoro byli Polakami… Pod-
ręcznik, opowiadający o przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej 
ery, zupełnie swobodnie posługuje się współczesnymi etykietami tożsamo-
ściowymi – na czele z Polakami, Niemcami i Czechami, obok chrześcijan 
i „ludzi zachodu”, którzy na terenach zamieszkiwanych przez „pogańskie 
plemiona” zakładają zręby nowych, trwających do dzisiaj, czasów.

Podobnie jak w przypadku opowieści o czasach saskich dla gimnazjali-
stów, również uczniowie szkoły podstawowej mogą wraz z lekcją o Piastach 
odebrać porcję współczesnych narracji tożsamościowych oraz sposobów 
uzasadniania własnej, polskiej, wartości w utartych schematach ofiarni-
czego mitu. Oto największą ambicją Bolesława Chrobrego było uczynienie 
z Polski „państwa liczącego się w Europie” (s. 136), walka o jego uznanie 
w oczach innych władców, „opinia” kraju niezależnego, dorównującego 
innym „państwom Zachodu” pod każdym względem. Mimo tych starań 
wysiłki króla spełzły ostatecznie na niczym, jego następca Mieszko II stracił 
koronę, a przyczyny, jakie się na to złożyły, brzmią niepokojąco aktualnie 
i znajomo – z jednej strony doszło do buntu możnych przeciwko władcy 
(już w jedenastym wieku trafiały się wiadome środowiska, której wyżej 
stawiały swoje partykularne interesy niż dobro narodu polskiego), a z dru-
giej „państwo polskie zostało zaatakowane z dwóch stron: przez księcia 
ruskiego i cesarza Niemiec”. Napadnięte i zdradzone, niewystarczające 
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silne, żeby bronić się na wiadomych dwóch frontach przed odwiecznymi 
najeźdźcami, w prefiguracji tego, co wydarzy się już za tysiąc lat, niedłu-
go później popadło w rozbicie dzielnicowe, co podstępnie wykorzystali 
Krzyżacy.

Ten sposób prowadzenia narracji, w którym diachroniczna ciągłość 
historyczna, synchroniczna stabilność kategorii tożsamościowych oraz ich 
performatywna skuteczność i intersekcjonalna sprawczość, służą zjedno-
czone podstawowym celom polityki historycznej, nie może być wyjaśniony 
poziomem treści edukacyjnych, dostosowanych do horyzontu i wyobrażeń 
najmłodszych. Identyczne struktury argumentacyjne i kategorie podmio-
towe znajdujemy bowiem również w wydanym w 2013 roku podręczniku 
do historii i społeczństwa dla liceum i technikum, zatytułowanym Ojczysty 
Panteon i ojczyste spory. Przyjrzyjmy się znajdującemu się w nim rozdzia-
łowi Polacy wobec zaborców w drugiej połowie XIX wieku.

Im bliżej dwudziestego wieku, tym tożsamości aktorów stają się bar-
dziej wykrystalizowane, pewniejsze w swojej „narodowości”, jakby bar-
dziej okrzepłe, potężne i sprawcze, mniej zależne od intersekcjonalnie 
tnących podmioty konstelacji tożsamościowych. Zatem „Polacy” w trzech 
wyodrębnionych w rozdziale obszarach – zaborze austriackim („auto-
nomia galicyjska”), pruskim („germanizacja i praca organiczna”) oraz 
rosyjskim („walka z rusyfikacją”) – podejmowali przede wszystkim „trud 
walki o polskość” (s. 167), a zadaniem domowym dla ucznia, który będzie 
podsumowywał i powtarzał materiał z tego zagadnienia, jest odszukanie 
informacji na ten temat w jego miejscowości lub okolicy i przygotowanie 
prezentacji na podstawie śladów działalności jego przodków, które zacho-
wały się pod postacią instytucji, budynków, szkół, pomników, nazw ulic, 
tablic upamiętniających, itd.

W ten sposób – za pomocą zaczerpniętego z nowomowy sformułowa-
nie o „trudzie walki o polskość”, w którym pobrzmiewają zarówno echa 
języka kościelnego, jak i PRL-owskiej propagandy – ustanowiona zostaje 
narodowa tożsamość Polaków, dla której najistotniejszym punktem od-
niesienia, najważniejszym wymiarem aktywności publicznej, zarówno 
w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, jak i dzisiaj, jest postawa wobec 
narodu. Znajduje się on bowiem w stanie ciągłego zagrożenia, któremu 
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skutecznie przeciwstawić się może jedynie synchroniczne stabilna tożsa-
mość, podlegająca ukonstytuowaniu i utrwaleniu zarówno w codziennych, 
jak i odświętnych praktykach normatywnych.

Te natomiast najwyraźniej można uchwycić na tle pozostałych uwa-
runkowań społecznych. Oto „wieś galicyjska” była „mocno zacofana, prze-
ludniona i biedna” (s. 163), co utrudniało narodziny polskiej świadomości 
narodowej. Dodatkową przeszkodą stanowiła względnie szeroka auto-
nomia samorządowa i językowa, jaką cesarz Austrii nadał mieszkańcom 
tego regionu – włącznie z powołaniem ich reprezentantów do centralnych 
organów rządowych oraz parlamentu, dzięki czemu zyskali wpływ na ca-
łość polityki imperium. W największych ośrodkach miejskich – Krakowie 
i Lwowie – prężnie rozwijało się szkolnictwo wyższe oraz życie kulturalne. 
W tym czasie, wedle podręcznikowej narracji, wykluwał się również „kon-
flikt narodowościowy między żywiołem polskim a dominującymi liczebnie 
w Galicji Wschodniej Ukraińcami” . W tych warunkach miejscowi woleli 
raczej „potępić konspirację” i „opowiedzieć się za współpracą z zaborcą”, 
co jednakowoż „nie przeszkadzało w dążeniach do rozszerzania uprawnień 
Polaków”. Takie wartości jak pokojowe współistnienie różnorodności oraz 
dążenie do poprawy swojego losu na poziomie materialnym zostają tu 
zatem przedstawione raczej jako bariera dla podejmowania „trudu walki 
o polskość”, stanowiącego najważniejsze zadanie Polaka. Choć blokujące 
tę aktywność „obiektywne dylematy” zostają tu potraktowane jako oko-
liczność łagodząca, to w następnych akapitach zdecydowanie zostają im 
przeciwstawione postawy Polaków, którzy znaleźli się w pozostałych dwóch 
zaborach.

W zaborze pruskim bowiem niemiecki kanclerz Otto von Bismarck 
był „wyjątkowo niechętny Polakom”, wspierał „budowanie negatywnego 
stereotypu Polaka w świadomości Niemców”, „rugował język polski z życia 
publicznego”, prowadził szczególnie intensywnie wynaradawiającą politykę 
kulturkampfu, zachęcał niemiecki kapitał do wykupywania polskich ziem 
oraz wyrzucał poza granice państwa tych Polaków, którzy nie posiadali pru-
skiego obywatelstwa, choćby mieszkali na tych ziemiach od dziesięcioleci 
(s. 163). Walka z różnorodnością w imię zunifikowania i scentralizowania 
świeżo powstałego Cesarstwa Niemieckiego zostaje tu przedstawiona jako 
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kampania wymierzona wyłącznie w „polskość” i nie mająca poza tym 
żadnych innych celów politycznych i społecznych, jak tylko zlikwidowanie 
„żywiołu polskiego” jako cel sam w sobie, a cała ta działalność wydaje się 
opierać na negatywnych emocjach personalnych Bismarcka.

Polacy reagowali jednak oporem czynnym i biernym – ten ostatni sym-
bolizują w podręczniku strajki szkolne oraz wóz Drzymały, który na zawsze 
„pozostał dla Polaków ze wszystkich zaborów bohaterem”, choć jego czyn 
nie miałby przecież szans powodzenia w żadnym innym zaborze. Opór 
czynny polegał na organicznej pracy u podstaw, organizowaniu polskiego 
życia kulturalnego w dozwolonych ramach, powoływania do życia insty-
tucji i propagowaniu „solidaryzmu narodowego”, zjednoczonego wobec 
prześladowań. To spowodowało, że „w zaborze pruskim nie występowały 
postawy lojalistyczne, gdyż musiałyby one doprowadzić do szybkiego wy-
narodowienia Polaków” (s. 164). W ten sposób ponownie dochodzi do 
odwrócenia logiki akcesji do tożsamości narodowej, z którą mieliśmy już do 
czynienia przy okazji prapolskich ziem piastowskich czy skonfliktowanych 
stronnictw politycznych czasów saskich – Polak jako obywatel nie może 
wybrać lojalności wobec państwa, w którym żyje, ponieważ w ten sposób, 
niejako automatycznie, wypisuje się z wyobrażonej polskiej wspólnoty. 
Więcej nawet, być może nigdy do niej autentycznie nie należał, ponieważ 
najważniejszym wyznacznikiem performatywnego, wciąż od nowa powta-
rzającego w narodowych rytuałach, uczestnictwa w tej podmiotowości jest 
repetytywne normatywne ponawianie „trudu walki o polskość” – jako naj-
ważniejszej cechy polskiego „charakteru narodowego”. W ten sposób Polak 
to wyłącznie ktoś wyinterpelowany przez polską ideologię – dlatego opis 
dziejów z perspektywy tej tożsamości nie nastręcza większych trudności.

Jednak „szczególnie ciężka sytuacja panowała w zaborze rosyjskim” 
(s. 165). Tu po raz pierwszy od początku rozdziału pojawia się pojęcie 
„niepodległości”, która na razie jawi się wyłącznie jako odległy miraż. 
Inaczej, niż w zaborze pruskim, pojawiały się tu projekty ugody i lojalności 
wobec cara – jednak, wedle zarysowanej powyżej logiki tożsamościowej 
– nie podejmowali ich „Polacy”, a „część elit politycznych”, zapewne sko-
rumpowanych i troszczących się wyłącznie o swoje partykularne interesy. 
Takich „ludzi nazywano serwilistami (łac. servilis – niewolniczy)”. Kto 
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ich tak nazywał (chyba „Polacy”?), dlaczego nagle stali się ludźmi, czy 
po łacinie brzmi mądrzej, bardziej tajemniczo i złowrogo? Na te pytanie 
dociekliwy nastolatek nie znajdzie w rozdziale odpowiedzi, dowie się na-
tomiast o przemyślnych strategiach i taktykach oporu, które podejmowali 
Polacy wobec zaborcy.

Przede wszystkim w obrębie słowa pisanego i edukacji – „Jakby na 
przekór wszechogarniającej cenzurze i naciskowi rusyfikacyjnemu nastąpił 
wówczas szybki rozwój polskiego piśmiennictwa, zarówno literackiego, jak 
i naukowego”. Celem polskich elit stała się „wszechstronna edukacja społe-
czeństwa, walka z ciemnogrodem i zabobonem”, stosowano równocześnie 
„liczne aluzje, które każdy Polak mógł odczytać między wierszami”, a naj-
większą miłość rodaków zdobył sobie Henryk Sienkiewicz, który w swoich 
historycznych powieściach, pisanych „ku pokrzepieniu serc”, ukazywał 
„chwałę I Rzeczpospolitej, która nawet z najcięższych zmagań wycho-
dziła zwycięsko” (s. 166). Patronujący naszym analizom krytyczny uczeń 
powinien w tym momencie ironicznie zapytać, dlaczego zatem upadła… 

Przekorni Polacy potrafili zatem wywieść w pole rosyjską cenzurę, która 
nie potrafiła przecież wyczytać między wierszami mistrzowsko zaszytych 
aluzji, dzięki czemu „trud walki o polskość” bywał nieco osłodzony. Cha-
rakter narodowy Polaków, jako narodu sprytnego i przebiegłego, niepod-
dającego się zewnętrznej presji i dążącego za wszelką cenę do zachowania 
własnej tożsamości zostaje w ten sposób raz jeszcze naraz skonstruowany, 
potwierdzony i utrwalony. Walkę z rusyfikacją – i jednocześnie z analfa-
betyzmem, jak gdyby cyrylica nie była alfabetem – prowadzone również 
w ramach tajnego nielegalnego nauczania na wszystkich szczeblach edu-
kacji. „Tajny Uniwersytet Ludowy działał wśród młodzieży rzemieślniczej 
i robotniczej”, natomiast „Uniwersytet Latający kształcił kobiety, które nie 
miały wstępu na legalne uczelnie” (s. 166). Pojawiające się tutaj tożsamości 
klasowe i genderowe zostają jednak – podobnie jak alfabet – natychmiast 
sfunkcjonalizowane względem dominującego ideologicznie podmiotu, 
jakim jest „naród polski”.

Widać to wyraźnie w kolejnym rozdziale, poświęconym narodzinom 
masowych ruchów społeczno-politycznych na ziemiach polskich – w tym 
przede wszystkim socjalizmu w zaborze rosyjskim, ale także narodowej 
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demokracji i ruchowi ludowemu. Jednak wielkie systemy ideologiczne 
ani na chwilę nie przesłoniły Polakom tego, co najważniejsze, czyli „trudu 
walki o polskość”. Bowiem, choć analizie poddane zostają różne frakcje ru-
chów lewicowych, w tym komuniści, to ostatecznym wnioskiem płynącym 
z prezentacji postaw i postaci jest to, że „w warunkach polskich socjalizm 
został wzbogacony o postulaty niepodległościowe” (s. 169). Co więcej, 
różnorodność pod tym względem, choć zazwyczaj z zachowaniem „polskiej 
tożsamości narodowej”, panowała jedynie na terenie zaboru rosyjskiego. 
W zaborze pruskim zwyciężył bowiem „solidaryzm narodowy” – „poczu-
cie więzi narodowych było tam silniejsze niż wspólnota celów wynikająca 
z przynależności do klasy robotniczej”; podobnie sytuacja zostaje przed-
stawiona przy narodzinach ruchu chłopskiego, który mógł właśnie dlatego 
zostać zainicjowany wyłącznie w Galicji. W „trudzie walki o polskość” 
materialny aspekt codzienności musi bowiem zostać podporządkowany 
wyzwaniom, jakie stawia do ciągłego powtarzania przed wyinterpelowa-
nymi podmiotami ideologia wyobrażonej wspólnoty narodowej. Dzięki 
temu, w okresie poprzedzającym wybuch rewolucji 1905 roku w Rosji, na 
demonstracji socjalistycznej w Warszawie robotnicy mogli maszerować 
pod hasłem „Niech żyje wolna Polska!”, a „bratobójcze” walki pomiędzy 
endecją a komunistami po 1905 roku ustały pod presją patriotycznie na-
stawionej „polskiej opinii publicznej”.

Rozdział o postawach Polaków wobec zaborców w drugiej połowie 
dziewiętnastego wieku wieńczy propozycja skierowana do uczniów, aby 
wyrazili pewną opinię: „Oceń wzorzec patriotyzmu reprezentowany przez 
Hipolita Cegielskiego i Leopolda Kronenberga. Jaką wartość ma on dla 
dzisiejszych Polaków?”. Ideologiczna oczywistość, zdroworozsądkowość 
i naturalność założenia, że postawa pewnych podmiotów, przynależących 
do publicznej elity społeczeństwa sprzed 150 lat, miałaby mieć jakąkolwiek 
wartość (bo przecież pytanie wzywa wyłącznie do oceny pozytywnej lub 
negatywnej, nie pozostawia opcji zerowej) dla „dzisiejszych Polaków” już 
zupełnie otwarcie pokazuje, że ideologiczna diachroniczna ciągłość oraz 
synchroniczna stabilność narodowej wspólnoty wyobrażonej stanowi naj-
istotniejszą stawkę politycznej edukacji historycznej i ustanawianych w jej 
ramach podmiotowych konstrukcji tożsamościowych. 
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Podobne mechanizmy wytwarzania, reprodukowania i negocjowania 
kategorii tożsamościowych można zaobserwować w tych obszarach prze-
szłości omawianych w polskich podręcznikach szkolnych, które mniej 
przynależą do dziedziny „historii”, a bardziej do „pamięci” – mam tu na 
myśli zwłaszcza tzw. historię najnowszą oraz okres II wojny światowej, 
w tym szczególnie obraz stosunku Polaków do Żydów w czasie wojny i tuż 
po niej, a po części również okres II Rzeczpospolitej. Najogólniej rzecz 
biorąc, ostatnie sto lat dziejów stanowi podstawowy zasób pamięciowy 
współczesnej polskiej kultury, do którego sięga zarówno polityka historycz-
na, jak i kultura popularna, kultura wernakularna czy elity symboliczne 
w dyskursie publicznym głównego nurtu. Dlatego edukacja historyczna 
dotycząca ostatniego stulecia stanowi szczególnie interesujący materiał 
dla krytycznej analizy dyskursu, ponieważ może być wprost odniesiona 
do pozaszkolnych praktyk społecznych, również w ich aspekcie tożsamo-
ściowym i kategorialnym.

Dotychczasowe piśmiennictwo naukowe i krytyczne dotyczące naucza-
nia o Holokauście w polskiej szkole po 1989 roku jest niezwykle bogate 
– to jeden z najszerzej przebadanych tematów polskiej edukacji historycz-
nej (zob. np. Chrobaczyński, Trojański 2004; Żbikowski 2006; Trojański 
2014; Trojański 2018; Czajkowska, Trojański 2018). Jednak poruszana 
w nim problematyka ujmowana jest najczęściej z perspektywy metodycz-
nej (scenariusze lekcji, kwestie etyczne, wzbudzanie wrażliwości i empatii 
u uczniów, badania poziomu wiedzy u różnych grup wiekowych, analiza 
skuteczności narracji podręcznikowych, podstaw programowych i praktyki 
szkolnej, wyzwania pedagogiczne, edukacja międzykulturowa, rola praktyk 
upamiętniania oraz miejsc pamięci w nauczaniu, itp.) lub akademickiej (hi-
storiografia – zgodność treści nauczania z aktualną narracją akademicką, 
psychologia – zrozumienie doświadczeń granicznych, socjologia – stosu-
nek uczniów oraz nauczycieli do konkretnych zagadnień, rekonstrukcje 
historyczne i misteria pamięci, badanie wartościujących opinii, itp.).

Takie perspektywy prowadzą autorów do wniosków, że nauczanie o Ho-
lokauście ma w polskiej edukacji historycznej po 1989 roku znaczenie 
właściwie marginalne oraz że wyłania się z niego raczej negatywny ob-
raz społeczności żydowskiej, co prowadzi do utrwalenia antysemickich 
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stereotypów. Treści nauczania są najczęściej odległe od „rzeczywistości 
historycznej”. Choć udaje się wzbudzić w uczniach empatię w stosunku 
do ofiar Zagłady Żydów, to nie przebiega to równolegle z integracją tego 
wydarzenia do historii Polski, a uczniowie nie odczuwają straty, która 
powstała w jej wyniku dla kraju, narodu i społeczeństwa. 

Magdalena Nowicka-Franczak, na marginesie analizy dyskursu wokół 
publikacji Jana Tomasza Grossa, wykazuje również zasadniczą niezmien-
ność podstawowych toposów narracyjnych, stosowanych od 1989 roku 
do teraz, wokół stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny świato-
wej (Nowicka-Franczak 2017, s. 141–144), w ramach który winy Polaków 
wobec ich żydowskich współobywateli są bagatelizowane, relatywizowa-
ne lub usprawiedliwiane. W jednym z pierwszym podręczników do hi-
storii wydanych po 1989 roku, opracowanym przez znanych historyków 
o dużym autorytecie społecznym, czytamy, że „Postawę społeczeństwa 
polskiego wobec tragedii Żydów bardzo trudno jest ocenić obiektywnie” 
(Radziwiłł, Roszkowski 1994, s. 322) – jest to początek jednego krótkiego 
akapitu, problematyzującego wojenne relacje Polaków i Żydów. Natomiast 
w podręczniku wydanym kilka lat pod debacie jedwabieńskiej znajduje się 
cały rozdział zatytułowany Jak Polacy zachowywali się wobec Holokaustu?, 
w którym „mozaika zasług i win” (Nowicka-Franczak 2017, s. 141) zostaje 
z jednej strony przedstawiona w sposób bardziej rozbudowany i wielo-
aspektowy, ale o zasadniczo odpowiadający powyższej diagnozie (Gładysz 
2007). Z kolei podręcznik z roku 2012, zawierający podrozdział Żydzi 
i Polacy wobec Holokaustu, podkreśla żydowską bierność wobec Zagłady, 
niewdzięczność wobec Polaków oraz ich moralnie dwuznaczne zachowa-
nia w obliczu okupacji radzieckiej, a także – a raczej przede wszystkim 
– polską aktywność i poświęcenie w ratowaniu ofiar (Dolecki, Gutowski, 
Smoleński 2012). Zdaniem badaczki, edukacja o czarnych kartach historii 
Polski „skłania do uników, kluczenia albo obronnych interpretacji” (Nowi- 
cka-Franczak 2017, s. 144), co miałoby świadczyć o fatalnym stanie polskiej 
debaty publicznej, zwłaszcza w jej aspekcie dotyczącym pamięci zbiorowej.

Najnowsza podstawowa programowa do nauki historii dla wszystkich 
poziomów edukacyjnych – opracowana w 2017 roku przez prawicowy 
rząd Prawa i Sprawiedliwości, a poprawiona w 2018 roku, po reformie 
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szkolnictwa przeprowadzonej, która zlikwidowała gimnazja i przywró-
ciła ośmioklasową szkołę podstawową – daje nauczycielom i autorom 
podręczników najbardziej ogólne wskazówki co do konstruowania treści 
edukacyjnych. W części poświęconej Holokaustowi, stosunkowi Polaków 
do Żydów w czasie II wojny światowej oraz antysemityzmowi dla wygasza-
nych już gimnazjów przewidziano, że uczeń jednocześnie „charakteryzuje 
nazistowski plan eksterminacji Żydów”, „opisuje postawy Żydów wobec 
polityki eksterminacyjnej”, „opisuje postawy społeczeństwa polskiego 
wobec Holokaustu” oraz „ocenia stosunek społeczeństw i rządów świata 
zachodniego oraz Kościoła katolickiego do Holokaustu”.

Pierwsze zetknięcie się z Zagładą Żydów w czasie edukacji historycznej 
przypada w przypadku polskich uczniów na ósmy lub dziewiąty rok obo-
wiązku szkolnego. Od gimnazjalistów – a także, a może przede wszystkim 
– od kształcących ich nauczycieli – nie formułuje się w tu wymagań doty-
czących konkretnej i jednoznacznej oceny wydarzeń, postaw lub stosun-
ków. Więcej, takie sformułowania w podstawie programowej zachęcały, 
z jednej strony, do wieloaspektowego oglądu danego zagadnienia, a z dru-
giej – do prezentowania opinii zniuansowanych i wielostronnych. Nawet 
jeśli narracje podręcznikowe oraz praktyka szkolna nie wywiązywały się 
z tego zadania w sposób zadowalający, to najogólniejsze ramy edukacyjne 
pozostawiały w tej sprawie szerokie pole manewru.

Zmieniło się to jednak radykalnie, gdy gimnazjalna podstawa pro-
gramowa została przepisana na ostatnie klasy szkoły podstawowej. Od 
roku szkolnego 2018/2019 uczeń tego samego etapu edukacji powinien 
już „przedstawiać Zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych 
narodów” oraz „znać przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów 
z Holokaustu”. Nie ma tu już miejsca na odcienie szarości, na opis, cha-
rakterystykę, opis i ocenę, na różnorodność postaw i determinujących je 
warunków społecznych. Uczeń jedynie „przedstawia” i „zna” – co więcej, 
ze znaczącym niedopowiedzeniem. Jakie bowiem „inne narody” zostały 
eksterminowane poza Żydami i Romami? Akademicka historiografia pod-
powiada, że były to jedyne dwa narody – natomiast polityka historyczna 
sufluje tu również naród polski, przeznaczony do eksterminacji w dal-
szej kolejności, zatem właściwie na równi dotknięty dziejową zbrodnią.  
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We współczesnej krytycznej analizie polskiego dyskursu holokaustowe-
go nazywa się to „holokaustyzacją” polskiej pamięci zbiorowej (zob. np. 
Janicka 2011).

Co więcej, jednostronność w ocenie postawy Polaków odpowiada rów-
nież aktualnie prowadzonej propagandzie historycznej, w ramach której 
Polacy zostają przestawieni jako wyłącznie niewinne ofiary II wojny świato-
wej, którzy bohatersko nieśli pomoc Żydom, pomimo ich niewdzięczności. 
Uczeń zatem zna przykłady bohaterstwa, nie zna natomiast przykładów 
obojętności, podłości, kolaboracji, czerpania korzyści czy mordowania 
– oraz nie umie ich osadzić w kontekście społecznym; nie otrzymuje w ten 
sposób edukacji historycznej, a wyłącznie propagandowa.

Ta tendencja w przypadku liceum zostaje jedynie wzmocniona – lice-
alista bowiem, w wyodrębnionym rozdziale poświęconym „niemieckiej 
polityce eksterminacji” między innymi „przedstawia ideologiczne pod-
stawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, 
prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie”; „opisuje postawy ludności ży- 
dowskiej wobec Holokaustu”; charakteryzuje postawy społeczeństwa pol-
skiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnie-
niem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana 
Żabińskich oraz rodziny Ulmów. Charakteryzowanie polskich postaw musi 
się tu odbyć w odniesieniu do „sprawiedliwych” – użycie terminu po-
tocznego, a nie oficjalnego, czyli „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” 
oznacza, że nie mówimy tylko o kilku tysiącach osób, którym Instytut Jad 
Waszem nadał ten tytuł, ale o postulowanych w ramach prawicowej poli-
tyki historycznej dziesiątkach czy wręcz setkach tysięcy Polaków, którzy 
na różne sposoby ratowali Żydów i są w obecnej propagandzie określani 
skrótowym mianem „sprawiedliwych”.

Podanie konkretnych przykładów postaw umożliwia skonstruowanie  
kanonu narodowych bohaterów, a jednocześnie uniknięcie trudnych pytań 
– o kontekst społeczny, o nastawienie sąsiadów wobec ratujących w czasie 
wojny i po, o reprezentatywność praktyki oraz biografii, o normy moral- 
ne, jakimi kierowali się różni przedstawiciele „Narodu Polskiego”. Co wię-
cej, pozwala przesunąć nacisk z biernych i anonimowych ofiar na aktyw-
nych i znanych z nazwiska ratujących, którzy jako metonimia zaświadczają 
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o Polakach w ogóle. Polacy oddają swoje życie, składając je na ołtarzu 
„Sprawy”, według wzorca chrystusowego, natomiast Żydzi pozwalają się 
zabić – w konsekwencji to polska, a nie żydowska śmierć stanowi coś wy- 
jątkowego i jako taka zasługuje na wyodrębnienie oraz upamiętnienie. Ce-
lebruje się nie potencjalne lub faktyczne ocalenie życia ofiary, ale postawę 
udzielającego pomocy, wprowadzając w ten sposób czytelną hierarchię. 
Motyw poświęcenia i ofiary służy porównaniu Żydów i Polaków, a tym 
samym wykazaniu absolutnej moralnej wyższości tych ostatnich (por. Żu- 
kowski 2012).

Takie ujęcie sprawy stanowi rodzaj magicznego zaklęcia, które miałoby 
nie dopuścić do edukacji historycznej tematów drażliwych i niewygodnych. 
Za pomocą różnych procedur manipulacji, maskowania czy mistyfikowa-
nia pamięci o Zagładzie Żydów usiłuje wyprzeć toczoną od prawie dwóch 
dekad, od czasu wydania Sąsiadów Jana Tomasza Grossa w 2000 roku, 
debatę akademicką i publiczną na temat uwikłania Polaków w Holokaustu. 
Piotr Forecki przywołuje w tym kontekście zapożyczone z teorii krytycznej 
pojęcie backlashu, opisując nim działania mające charakter kontruderze-
nia (czy wręcz kontrreformacji), będące ofensywną reakcją obronną na 
wszystko to, co zagraża jedynie słusznym wzorcom kolektywnej pamięci, 
zbiorowej tożsamości i polityki historycznej (Forecki 2018). 

Przedstawiciele tego nurtu chcieliby powrócić do „raju utraconego” 
sprzed „epoki Grossa”, zneutralizować i unieważnić rozpoznania nie tylko 
autora Sąsiadów, ale również naukowców skupionych wokół Centrum 
Badań nad Zagładą Żydów Państwowej Akademii Nauk. Przywoływane 
przez Foreckiego słowa klucze układają się w dychotomiczne ciąg – „pa-
triotyzm afirmatywny” (skupiający się na bohaterstwie, przemilczający 
zbrodnie) przeciwko „patriotyzmowi krytycznemu”; „wspólnota dumy” 
(z dokonań Narodu Polskiego) przeciwko „pedagogice wstydu”. Backlash 
jako teoria interpretacyjna pozwala odsłonić wielką mobilizację polityków, 
badaczy, nauczycieli, edukatorów, księży – ogólnie członków nowych pra-
wicowych elit symbolicznych. „Na straży heroiczno-martyrologicznego 
snu o Bezgrzesznej stoją już nie tylko ludzie, lecz także instytucje państwa”, 
jak zauważa w recenzji naukowej książki Jacek Leociak (por. w tym kon-
tekście pojęcie „przemocy filosemickiej” jako inkluzji, którą żywi aplikują 
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umarłym – Janicka, Żukowski 2016; Żukowski 2018). Ostatecznie dochodzi 
zatem do sytuacji kuriozalnej, laudacji, którą „nad ofiarami dumny naród 
polski wygłasza samemu sobie” (Forecki 2018, s. 34).

Zatem panujące przekonanie, że debata jedwabieńska oraz dwie dekady 
pracy historyków przeorały świadomość historyczną polskiego społeczeń-
stwa w kwestii stosunku Polaków do Żydów okazuje się mrzonką, a naj-
lepszym tego świadectwem jest całkowite przemilczenie tej problematyki 
w polskim kanonie edukacji historycznej, jak wynika to z analizowanych 
najnowszych podstaw programowych. Jednak zarysowane powyżej rozpo-
znania znajdują również swoje odwzorowanie w problematyce wyodręb-
niania, nadawania i interpelowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej 
aktorom dziejów. Co więcej, wydaje się że to właśnie w tym obszarze ich 
oddziaływanie jest jednocześnie najskuteczniejsze i najlepiej zamaskowane.

Zazwyczaj rozmawia się bowiem w tym kontekście o „rozkładzie toż-
samościowym” Narodu Polskiego przypominającym tzw. krzywą Gaussa, 
czyli rozkład normalny – przeważająca bierna większość, zajęta własny-
mi sprawami i walcząca o przetrwanie, heroiczna grupa pomagających 
(ogólnie Polaków i konkretnie – księża, Żegota, Irena Sendlerowa, rodzina 
Ulmów, Antonina i Jan Żabińscy) oraz marginalna grupka szmalcowników, 
bandytów i pospolitych przestępców, nie wartych właściwie wzmianki. Jak 
zwraca uwagę w tym kontekście Enzo Traverso, zachodnie społeczeństwa 
zbudowała swoją edukację historyczną po II wojnie światowej na wezwa-
niu „nigdy więcej!”, natomiast w Europie Wschodniej obowiązywały inne 
matryce pamięci. (Traverso 2014, s. 308–317) – również związane z „za-
chowaniem czystości narodowego ciała zbiorowego”

Ten temat pojawił się w polskim dyskursie publicznym w roku 2000 
w recepcji Sąsiadów Jana Tomasza Grossa (por. Dobrosielski 2017), wy-
brzmiewając najsilniej w „zwykłej recenzji” pióra Antoniego Sułka, który 
przekonywał, że przerywając ciszę na temat zbrodni w Jedwabnem, Gross 
nie dowiódł, że mordercami byli „zwykli ludzie” (Sułek 2001). Gross scha-
rakteryzował sąsiadów-sprawców (na podstawie akt procesowych z 1949 
roku) z jednej strony po zawodach (wymieniając m.in. chłopów mało-
rolnych, robotników, szewców, murarza, stolarza itd., choć nie czyniąc 
z tego klucza funkcjonalnego podstawy swojego wywodu), a z drugiej po 
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wieku i stanie cywilnym („ojcowie rodzin obdarzeni licznym potomstwem”, 
w przedziale wiekowym od 27 do 64 lat). Podsumowujące te faktograficzne 
spostrzeżenia sformułowanie „ot, tacy sobie, całkiem zwykli ludzie” (Gross 
2000, s. 9) stanowi zarazem nawiązanie do słynnej książki Christophera 
Browninga, w której tytule pada sformułowanie „zwykli ludzie” (Browning 
2000).

Sułka nie przekonał zarysowany w ten sposób szkicowy profil spo-
łeczny morderców – autor recenzji uważał bowiem, powołując się przy 
tym na opublikowany w 1935 roku tekst Stefana Czarnowskiego Ludzie 
zbędni w służbie przemocy, że najbardziej aktywnymi uczestnikami zbrodni 
w Jedwabnem byli ludzie peryferii – zajmujący niższe szczeble drabiny 
społecznej, nieustabilizowani w życiu, nieskrępowani więzami rodzinnymi. 
Czarnowski przestrzegał w swoim eseju przed marginesem społecznym, 
którego szeregi zasilają osoby niepotrafiące znaleźć sobie miejsca w świecie, 
daremnie poszukujący zatrudnienia i możliwości utrzymania, łatwi do 
zmanipulowania, którzy już od czasów starożytnych stanowili w kulturze 
europejskiej zarzewie ruchów pragnących zdestabilizować ład społeczny 
(Czarnowski 1956). Wedle Sułka wojna mnoży takich ludzi, zakłócając 
normalny cykl życiowy – stąd wniosek, że sprawców nie można określić 
mianem zwyczajnych członków społeczeństwa, a raczej należy ich trak-
tować jak wyrzutków, do których nikt nie musi się przyznawać, którzy 
działają wyłącznie na własny rachunek. Etykieta „marginesu” znosi z nich 
bowiem – w myśl tego rozumowania – wszelkie inne przynależności (np. 
narodowe, religijne czy instytucjonalne), zatem żadna grupa nie może 
zostać obarczona odpowiedzialnością za ich czyny.

W odpowiedzi Sułkowi Gross przytoczył pełniejsze i dokładniejsze 
statystyki dzietności oskarżonych, wykazując, że „mordercy jedwabieńscy 
to nie żadna przerośnięta kawalerka i mężczyźni samotni czy ludzie pe-
ryferii” (Gross 2002), tylko pracujący w szeregu społecznie pożytecznych 
zawodów ojcowie wielu dzieci, występujący na dodatek pod auspicjami 
władz miasteczka (z początku samozwańczych, później jednak zatwierdzo-
nych na swoich stanowiskach). Zatem – ludzie najzwyczajniejsi w świecie. 
Najradykalniejsi zadeklarowani przeciwnicy Grossa nie dali jednak wiary 
temu wywodowi, konsekwentnie przez ponad dekadę podtrzymując wersję, 
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że jeżeli jacyś Polacy mordowali lub grabili Żydów w czasie II wojny świa-
towej, to były to niewarte poważnego traktowania męty społeczne – na 
przykład Henryk Pająk zadawał w tym kontekście dramatycznie brzmią-
ce pytanie: „Czy Kwaśniewski będzie kiedyś skłonny przyznać, że to był 
polski margines społeczny, a nie zwykli uczciwi mieszkańcy Jedwabnego?” 
(Pająk 2001).

Jednak nawet pośród bardziej umiarkowanych autorów, dyskutujących 
o książkach Grossa i recenzujących je, wątpliwości związane z kategorią 
„marginesu społecznego” pojawiały się na pierwszym planie. Jerzy Jedlicki 
przekonywał w tym kontekście, że „książka Grossa rozszerza społeczny 
zakres odpowiedzialności, ukazując związek między doktryną religijnej, 
rasowej i narodowej nienawiści a moralnym zdziczeniem morderczego 
tłumu” (Jedlicki 2004). Wedle autora rozszerzenie społecznego zakresu od-
powiedzialności dokonuje się poprzez uznanie, że „zdemoralizowane męty 
społeczne” są również „zwykłymi ludźmi”, co miałoby radykalnie zmienić 
„kondycję społeczną Polaków”. Podobnego argumentu używa Marcina 
Zaremba w Wielkiej trwodze, gdy twierdzi, że antysemickich zbrodni na 
obrzeżach Zagłady oraz tuż po wojnie dopuszczał się specyficzny typ „Po-
laka”, złożony z wykluczających stereotypów i klisz. Grabił i mordował Ży-
dów zatem właśnie margines – „ludzie zbędni”, o „plebejskich korzeniach”, 
pochodzący „ze złych dzielnic”, „lumpenproletariat” itd. (Zaremba 2012)

Pojęcie „marginesu społecznego” (ang. underclass) ma długą historię 
w zachodnich naukach społecznych oraz bardzo bogatą literaturę przed-
miotu; jego korzenie sięgają stworzonego przez Marksa pojęcia „lumpen- 
proletariatu”. Nie miejsce tu na szczegółową rekapitulację dyskusji nad tą 
koncepcją – dość jednak stwierdzić, że poza Sułkiem, przywołującym esej 
Czarnowskiego, debatujący nad książkami Grossa posługiwali się pojęciem 
„marginesu społecznego” raczej swobodnie i publicystycznie, nie odnosząc 
się przy tym do żadnych konkretnych teorii socjologicznych i mając na 
myśli ogólnie ludzi trwale pozostawionych poza nawiasem społeczeństwa. 
Tego typu eksterioryzacja zła to praktyka ściśle normatywna, działająca na 
zasadzie wewnętrznej orientalizacji społecznej, która – w ujęciu Micha-
ła Buchowskiego – „dzieli społeczeństwo na zwycięzców i przegranych, 
a ostatecznie na rozsądnych i zdolnych do adaptacji oraz półgłówków, 
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nieudolnych i niezdolnych do tego, by się dostosować” (Buchowski 2008). 
Co więcej, spychanie winy za zbrodnie na margines to działanie post factum 
i na dodatek obarczone z błędem logicznym – wydaje się więc, że za ro-
zumowaniem Sułka, Zaremby i pozostałych dyskutantów stoi następujące 
założenie: to nie „ludzie marginesu” popełniają zbrodnie, ale popełnienie 
zbrodni skazuje sprawcę na margines. W ten sposób tworzy się samospeł-
niające się proroctwo, a wszelka zbrodnia może zostać unieważniona za 
pomocą wykluczającego gestu retorycznego. Pozwala to zachować spójność 
i niewinność danego ciała zbiorowego (narodu, klasy społecznej, instytucji, 
itp.), zadumać nad misterium zbrodni i przerażającą mocą „demoralizacji” 
i nie podejmować wysiłku interpretacji krytycznej, nie pytać o to, czyja to 
konkretnie „natura” i jakie są jej społeczne uwarunkowania.

Po debacie na temat Sąsiadów i Strachu, w których pojęcie „marginesu 
społecznego” odgrywało istotną rolę, Gross powtórzył w Złotych żniwach 
swoje zdanie na temat sprawców zbrodni na Żydach na obrzeżach Zagłady: 
„była to praktyka społeczna, a nie kryminalne wyskoki dewiantów ze spo-
łecznego marginesu. […] Z przytoczonych relacji wynika, że mordowanie 
Żydów w czasie okupacji było sprawą publiczną, przedmiotem zaintereso-
wania ogółu. Brali w nim udział zwykli członkowie lokalnej społeczności, 
a nie żadni «ludzie marginesu», łatwo identyfikowalni i świetnie wszyst-
kim znani w każdej małej miejscowości” (Gross 2011, s. 91). Autor, chcąc 
zapewne uniknąć wikłania się w kolejny jałowy spór, w ramach którego 
usiłowano by oddzielić „zwykłych ludzi” od „społecznego marginesu”, 
podejmuje jednak również w książce swoistą ucieczkę do przodu. Zamiast 
spierać się o znaczenie wspomnianych kategorii, proponuje stawiać pytania 
o szeroką społeczną recepcję działań, jakie Polacy podejmowali wobec 
Żydów na obrzeżach Zagłady – traktując je jako „praktyki społeczne”.

Ten nurt refleksji nad nadawaniem i odbieraniem narodowej tożsamo-
ści za pomocą pojęcia „marginesu” jest bardzo chętnie wykorzystywany 
w edukacji historycznej, praktyce szkolnej i podręcznikowych narracjach. 
Na przykład w podręczniku z 2002 roku dla liceum i technikum, rozdział 
poświęcony stosunkowi Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej 
nosi tytuł Jak Polacy zachowywali się wobec Holokaustu? (temat dysku-
syjny). Dyskusyjny temat rozpoczyna się od konstatacji, że „dla miliona 
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europejskich Żydów podróż do Polski stałą się drogą na śmierć” (Gładysz 
2002, s. 196). Co ciekawe, to geograficzne określenie („podróż do Polski”) 
koresponduje z „wadliwym kodem pamięci”, jakim według Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP jest sformułowanie „polskie obozy zagłady”. Choć 
w treści wprowadzającego akapitu jest, oczywiście, wyjaśnione, że to „nazi-
ści” i „hitlerowcy” (co ciekawe, „Niemcy” nie pojawiają się w tym wstępie!) 
wyznaczyli okupowaną Polskę na główne miejsce eksterminacji ludności 
żydowskiej, to stanowi to ciekawe zestawienie – z kontekstu sprawa jest 
jasna, że słowo „Polska” zostaje użyte wyłącznie w znaczeniu krainy geo-
graficznej. Podobnie sytuacja ma się z „polskimi obozami zagłady”, jednak 
z jakiegoś powodu to usprawiedliwia polską narrację podręcznikową, ale 
nie usprawiedliwia światowego dyskursu publicystycznego, dalece mniej 
ukontekstowionego i świadomego.

Centralną osią, wedle której skonstruowany jest ten rozdział, stanowią 
podziały tożsamościowe u Żydów-ofiar oraz Polaków-świadków-i-ratują-
cych. Ci pierwsi, jeśli produkują źródła, zostają przedstawieni wyłącznie 
z perspektywy sprzyjającej lub niesprzyjającej dominującej i hegemonicz-
nej polskiej narodowej narracji tożsamościowej, pełniąc na przemian rolę 
„dobrego” lub „niewdzięcznego” Żyda. Po pierwsze, wzmianki o „polskiej 
obojętności, cichym sprzyjaniu działaniom nazistów, jawnym żerowaniu 
na żydowskiej tragedii, a nawet czynnym współudziale Polaków w Holo-
kauście” pojawiają się jedynie w „relacjach ocalałych Żydów”, które „dają 
podstawę do oskarżeń” (Gładysz 2002, s. 196). Nie ma tu mowy o polskich 
świadectwach czy polskich badaniach historycznych – oskarżenia poja-
wiają się wyłącznie z zewnątrz, od strony Żydów, których nieprawidłowa 
perspektywa lub percepcja mogą być przecież usprawiedliwione tragicz-
nym położeniem.

Na szczęście dla Narodu Polskiego, wielu „historyków żydowskich” 
odrzuca taką ocenę, zwracając uwagę na kary śmierci grożące w Polsce za 
pomoc Żydom oraz na liczbę drzewek Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata w ogrodzie Jad Waszem. „Autorzy niegodzący się z negatywną 
ocenę postawy Polaków wobec Holokaustu podkreślają zaangażowanie 
ruchu oporu w pomoc ludności żydowskiej, a zachowania antysemickie 
przypisują głównie marginesowi przestępców i konfidentów” (Gładysz 
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2002, s. 196). W ten sposób powtórzony zostaje retoryczny gest wyklu-
czania z Narodu Polskiego tych, którzy postąpili niegodnie – w oparciu 
zresztą o błąd logiczny w rozumowaniu. Wykluczeniu z narodu następuje 
zawsze bowiem post factum, ale dotyczy całości postawy danej jednostki. 
Następuje tu jak gdyby odwrotność althusserowskiej interpelacji, w ramach 
której „odwołuje się” podmiot z jednostki, gdy ma to zagrozić ideologicznej 
czystości podmiotu zbiorowego. „Dlaczego wiele wydarzeń postrzeganych 
jest zupełnie inaczej z perspektywy polskiej i żydowskiej?” (Gładysz 2002, 
s. 197) – pyta dramatycznie autor podręcznika, wprowadzając w ten sposób 
jednocześnie nieuprawnioną symetrię pomiędzy tymi dwiema perspekty-
wami i doświadczeniami oraz całkowicie zbywając milczeniem „różnice 
perspektywy” polsko-polskiej. Natomiast różnice żydowsko-żydowskie 
w doświadczeniu Holokaustu zostają wybite na pierwszy plan – żydow-
ska biedota zostaje przeciwstawiona elicie, zwyczajni mieszkańcy getta 
warszawskiego jego zarządcom i siłom policyjnym, żydowscy szmuglerzy 
partyzantom, itd. 

Figury „dobrego” i „niewdzięcznego Żyda, stanowiące jedną z odmian  
„przemocy filosemickiej” służą wystawianiu Polakom świadectwa moralno- 
ści, rozgrzeszaniu i usprawiedliwianiu z antysemityzmu, legitymizacją więk- 
szościowej wersji historii, potępianie „złych Żydów” i jednoczesne wyra-
żanie zgody na antysemickie postawy i zachowania. Elżbieta Janicka i To-
masz Żukowski wskazują te toposy jako kluczowy element polskich narracji 
o Żydach, jako zwornik hegemonicznej narracji tożsamościowej, fundującej 
Naród Polski (Janicka, Żukowski 2016). Żydowska wdzięczność to bowiem 
jedyne zachowanie, które dominująca większość jest w stanie zaakcepto-
wać i jest zasadniczym wymogiem dla grupy większościowej wobec grupy 
podporządkowanej, nienegocjowalnym warunkiem tolerancji i akceptacji. 
Zatem – niewdzięczni Żydzi oskarżają Polaków o wyimaginowane zbrod-
nie, wdzięczni natomiast wywieszają polską flagę obok żydowskiej w czasie 
trwania powstania w getcie warszawskim, jako gest mający upamiętniać 
„wspólną walkę obu narodów” (Gładysz 2002, s. 199), usprawiedliwiają akty 
antysemickiej przemocy, wpisując je w rozpoznaną już kategorię „zwyczajnej 
chuliganerii” (Gładysz 2002, s. 200) lub po prostu dziękują swoim polskim 
wybawcom za uratowanie życia wbrew wszystkiemu.
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Tymczasem nieliczne zbrodnie dokonane przez byłych członków Na-
rodu Polskiego, obecnie zaledwie tylko „bandytów” i „chuliganów z mar-
ginesu społecznego”, według „dzisiejszych badań” stanowią raczej „wynik 
tragicznego splotu wojennych okoliczności”, związany z pospolitą prze-
stępczością, wyolbrzymiona percepcją żydowskiej kolaboracji z sowietami, 
panującą anomią moralną i ogólnym zdziczeniem obyczajów (Gładysz 
2002, s. 199). Natomiast kanoniczni bohaterowie narodowi, na przykład Jan 
Karski, Delegat Rządu na Kraj, starali się informować o Zagładzie Żydów 
i wskazywać jej wyłącznie niemieckich wykonawców i inspiratorów. Co 
ciekawe, w analizowanym podręczniku, w którym znajduje się zarówno 
obszerny biogram Karskiego, jak i dłuższe cytaty z jego słynnego raportu, 
zabrakło jednak tego, w którym autor przyznaje wprost i oskarżycielską 
pod adresem własnego narodu: „stosunek Polaków do Żydów jest prze-
ważnie bezwzględny, przeważnie bezlitosny. […] Naród nienawidzi swego 
śmiertelnego wroga [Niemca] – ale ta kwestia stwarza jednak coś w rodzaju 
wąskiej kładki, na której przecież spotykają się zgodnie Niemcy i duża 
część polskiego społeczeństwa”.

Co prawda przy okazji wspomnienia pod koniec rozdziału o pogromie 
w Jedwabnem autor konstatuje, że „w ten sposób niechęć do Żydów w po-
łączeniu z wojennym zdziczeniem oraz żądzą odwetu za komunistyczny 
ucisk uczyniły z niektórych Polaków wspólników nazistów” (Gładysz 2002,  
s. 201), ale stanowi to tylko kontrapunkt do opowieści o pomocy i rato-
waniu za wszelką cenę. Co więcej, użyciu kwantyfikatorów zdradza ide-
ologiczną podbudowę takiej narracji – oto tylko „niektórzy Polacy” wzięli 
udział w zbrodni, ale niechęć dotyczyła Żydów jako całości populacji? 
Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku przedstawiania symetrycz-
ności zbrodniczych postaw – wykorzystanie przez okupantów Judenratów 
i gettowej policji to posłużenie się „przedstawicielami narodu żydowskie- 
go”, natomiast w przypadku Polaków – „zdeprawowanymi jednostkami”.

Ofiary żydowskie zatem zostają w podręczniku z jednej strony po-
dzielone heterogenicznie na różnorodne frakcje, stanowiska, perspektywy 
i klasy, choć te podziały zostają sfunkcjonalizowane w ramach dominującej 
narracji. Polacy natomiast pozostają homogeniczni, dzieląc się jedynie na 
„centralną większość” i margines, który właściwie nie przynależy do ciała 
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zbiorowego. Co więcej, tam gdzie Polacy zachowują się heroicznie i niosą 
pomoc, zostaje podkreślona ich sprawcza podmiotowość jako Polaków 
i katolików. Natomiast w przypadku obojętności, bierności i zbrodni zosta- 
ją jak gdyby pozbawieni własnego sprawstwa – zmuszeni przez Niemców, 
zaczadzeni przez propagandę, wprzęgnięci w tryby machiny wojennej, 
poddani demoralizacji i zdziczeniu obyczajów. Pośród wszystkich tych 
możliwych wyjaśnień, usprawiedliwień i innych procedur maskowania 
starannie unika się jednego kluczowego pojęcia, mianowicie antysemity-
zmu, który doskonale wyjaśniałby, dlaczego okupacyjne normy moralne 
poluzowały się przede wszystkim „w kwestii żydowskiej” (por. Gross 2008).

Przydawanie lub odbieranie sprawczości podmiotom dziejów (swo-
iste „powołanie” lub „odwołanie” w terminologii althusserowskiej), na 
przykład za pomocą kategorii tożsamościowej „marginesu społecznego”, 
ale również gry z heterogenicznością i homogenicznością wspólnoty czy 
grze kwantyfikatorami stanowi retoryczny, polityczny i ideologiczny gest 
wykreślenia jednostek i wspólnot z tych rejestrów podmiotowych, których 
tożsamości mogliby zagrozić swoimi rzeczywistymi lub postulowanymi 
haniebnymi czynami – ze społeczeństwa, klasy, instytucji, religii, profesji, 
stanu, itd. ale przede wszystkim z narodu.

Okazuje się bowiem, że stawką w sposobach nadawania i utrwalania 
kategorii tożsamościowych w podręcznikach do nauki historii nie jest, jak 
twierdził Paul Gilroy, zarówno powrót do korzeni, jak i pogodzeniem się 
z nimi (Gilroy 1994), ale raczej skonstruowanie tych korzeni, ich powoła-
nie do życia jako uzasadnienia i legitymizacji współczesnych argumentów 
objaśniających aktualne funkcjonowanie narodowej wspólnoty wyobrażo-
nej – zarówno wobec wielkich systemów ideologicznych, okresów wojen 
i pokoju, wolności i zniewolenia, jak i dzięki charakterowi narodowemu 
przeciwstawionemu partykularyzmom czy mitu ofiary jako spajającego 
projektowane dzieje narodu polskiego. Strukturalnie oparte są one na po-
stulowaniu diachronicznej ciągłości narodowego ciała zbiorowego, syn-
chronicznej stabilności tworzącej go złożonej konstelacji tożsamości, per-
formatywnej repetycji jego normatywnych założeń zarówno na poziomie 
dyskursu, jak i jego edukacyjnej reaktualizacji oraz intersekcjonalności 
tożsamości, których złożoność (lub czasem przeciwnie – homogeniczność) 
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służy tym pełniejszemu i momentalnemu wydobyciu jedności i stałości nad-
rzędnej tożsamościowej zasady, której podporządkowane są wszystkie inne. 
Jak bowiem pisał Tim Edensor, to właśnie ciągłe negocjowanie matrycy 
tożsamości narodowej utrzymuje potrzebę jej posiadania (Edensor 2004).
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Od momentu powstawania średniowiecznej monarchii wczesnopiastow-
skiej identyfikowanej, zgodnie z postulatami ideologicznym tzw. historii 
narodowej, jako „pierwsze państwo polskie” (Jaskułowski, Majewski 2019, 
s. 3), chłopi byli najliczniejszą grupą społeczną zamieszkującą terytoria 
określane w różnych epokach jako „polskie”. Przy bardzo dużym uogól-
nieniu, w okresie przedrozbiorowym, a więc do 1795 roku, stanowili oni 
jakieś 70% społeczeństwa, podczas gdy warstwy szlacheckie (wcześniej 
rycerskie) 5,5 %, duchowieństwo 2%, a mieszczaństwo niecałe 20% (Ku-
klo 2009, s. 221). Stosunki liczbowe w przypadku tworzenia historii nie 
są jednak tyle istotne, co to, która warstwa faktycznie sprawowała władzę 
polityczną, ekonomiczną i kulturową, a taką warstwa na ziemiach polskich 
była szlachta. Co więcej, symboliczna skuteczność narracji tożsamościo-
wych i wyobrażeń społecznych stworzonych przez tę warstwę rozciąga 
się także na czasy, kiedy faktycznie już jej nie było. Wystarczy tutaj wspo-
mnień o renesansie „sarmackości” w latach 90. XX wieku (Czapliński 2011,  
s. 87–88), czy współczesnej identyfikacji z sarmackimi przodkami (Smo-
czyński, Zarycki, 2017, s. 238–240). 

Ten stan rzeczy wynika z kilku kwestii, na które warto tutaj zwrócić 
uwagę i o których szerzej piszemy w innych rozdziałach. Do pierwszej 
z nich należy ścisłe związanie tego, co rozumie się pod pojęciem narodu, 
z warstwą szlachecką i inteligencką. W warstwie szlacheckiej pojęcie to było 
ściśle związane z koncepcjami narodu szlacheckiego i polskości rozumianej 
przez ten pryzmat. Przy jednoczesnym wykluczeniu z niej chłopów. Od 
momentu budowania nowoczesnych ideologii narodowych rozumienie 
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polskości musiało z tą koncepcją rezonować. Jeśli nowoczesna tożsamość 
narodowa zostałaby skonstruowana wyłącznie za pomocą wyobrażeń i ideo- 
logii szlacheckiej, ogromna część mającego powstać narodu nadal pozo-
stawałby z niego wykluczona, jeżeli zaś byłaby budowana wyłącznie na 
tożsamościach chłopskich, zostałaby z niej wyrugowana historia narodu 
szlacheckiego. Postępowi intelektualiści budowali więc koncepcje narodu 
uniwersalnego, który zacierał różnice klasowe i stanowe. Problem polega 
jednak na tym, że taka uniwersalna koncepcja narodu, musi „zapomnieć” 
o fakcie trwania przez 400 lat chłopów w stanie wykluczenia z przednowo-
czesnej wspólnoty narodowej i postrzegania ich jako „niewolników”. Co 
więcej koncepcja narodu szlacheckiego także była koncepcją uniwersalną. 
Częścią narodu był każdy człowiek (szlachetnie urodzony), natomiast chło-
pów postrzegano jako „nieludzi”. Dlatego też uniwersalistyczna koncepcja 
nowoczesnego narodu polskiego jest skażona „uniwersalizmem szlachec-
kim”. Nie zapominajmy także, że koncepcja ta była budowana w opozycji 
do kolonizacyjnych praktyk zaborców, szczególnie Rosji i Prus. To powo-
duje, że każda próba jej krytyki jest zaimpregnowana jej antykolonialnym 
znaczeniem. Krytyka taka powoduje, że podważa się cały sens momentów 
najintensywniejszych prób tworzenia się nowoczesnego narodu w XIX 
wieku. Dlatego też w Polsce, choć jest to jeden z najważniejszych elementów 
pracy nad przeszłością, nie przyjęła się historia społeczna, polegająca na 
zakwestionowaniu prawomocności historii pisanej z perspektywy warstw 
rządzących i wielkich wydarzeń na rzecz rekonstruowaniu historii grup 
wykluczonych i marginalizowanych (Appleby, Hunt, Jacob 2000; Traverso 
2014; Zinn 2016).

Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, o czym pisaliśmy wyżej. 
Historia Polski, w okresie zaborczym nabrała cech historii antykolonialnej 
(wobec praktyk zaborców). Powoduje to, że trudno jest przeciwstawić jej 
krytykę z perspektywy historii innych warstw społeczeństwa polskiego niż 
warstwa szlachecka, której, często niezgodnie z faktami, przypisywane jest 
ciągłe dążenie do zrzucenia zaborczego (kolonialnego) „jarzma” (Chwalba 
1999). Co ciekawe, dokładnie w taki sam sposób postrzega się historiogra-
fię okresu PRL. Chociaż z różnych względów ona także nie odwoływała 
się do historii społecznej i krytycznej, oraz opierała się przede wszystkim 
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na „opowieściach” o „królach i wielkich wydarzeniach” (Zaremba 2001, 
s. 323; Górny 2007), to po 1989 roku, wraz ze zmianą dominującej ide-
ologii, do jej opisu używa się postkolonialnego języka. W jego ramach 
historiografię okresu PRL przedstawia się tak, jakby w PRL pisano wy-
łącznie historię chłopów i wykluczonych, a inne historie były zabronione. 
Jednocześnie dyskurs ten, w ramach swoistej prawicowej kompensacji, 
całkowicie rezygnuje z opisywania położenia grup nieuprzywilejowanych 
i prób rekonstrukcji walk społecznych prowadzonych pomiędzy różnymi 
warstwami, stanami i klasami (por. Marzec 2016, s. 39). Wszystko to składa 
się na fakt, że historia chłopów i innych grup wykluczonych w nauczaniu 
historii przedstawiana z punktu widzenia „szlacheckiego”1. Znamiennym 
przykładem takiego podejścia do historii jest fakt, że istnieją w Polsce 
muzea narodowe, a obok nich są muzea ludowe tak, jakby te drugie nie 
były częścią historii narodu. 

Jeśli w podręcznikach pojawiają się informacje na temat chłopów, to 
przede wszystkim w rozdziałach poświęconych historii gospodarczej, w tym 
zwłaszcza systemowi folwarczno-pańszczyźnianemu. Inne zagadnienia w ra-
mach, których wspomina się o chłopach, to insurekcja kościuszkowska, 
powstanie krakowskie, rabacja galicyjska, powstanie nowoczesnych partii 

1 Biorąc pod uwagę fakt, że po drugiej wojnie szachta praktycznie zniknęła w Polsce, 
możemy przyjąć, że historii w zdecydowanej większości uczą potomkowie chłopów. 
Swoistym paradoksem, który jednak da się w pewnym stopniu wytłumaczyć, jest więc 
to, że uczą jej z perspektywy „szlacheckiej”. Problem wyparcia perspektywy chłopskiej 
lub jej praktycznie całkowita nieobecność w narracjach podręcznikowych oraz świa-
domości dużej części współczesnego polskiego społeczeństwa, mimo że zdecydowana 
większość członków tego społeczeństwa ma w zdecydowanej większości chłopskie 
korzenie, zdaje się wynikać właśnie z absolutnej dominacji pamięci postszlachec-
kiej i „długiego trwania” konstruujących ją narracji tożsamościowych. Ten problem 
zauważa także Wiktor Marzec analizując problem nieobecności w polskiej kulturze 
i historiografii perspektywy miejskich klas ludowych (w tym przede wszystkim kla-
sy robotniczej). Jego zdaniem Polacy chętnie poddają się: „czarowi sielankowej wizji 
szczęśliwego szlacheckiego dworku, w którym gotowi byliśmy widzieć symboliczne 
locus polskości. Napięcie klasowe zniknęło. […] Z czasem i PRL coraz chętniej się-
gał po bardziej tradycyjne formy legitymizacji, które odwoływały się do »narodowej 
tradycji« (oczywiście odpowiednio interpretowanej), a tym samym do starych klisz, 
prezentujących wiejskie obrazki i romantyczny patriotyzm w duchu dziewiętnasto-
wiecznych insurekcji (czy też narodowych mitów na ich temat)” (Marzec 2016, s. 40). 
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politycznych (gdzie zawsze na końcu wspomina się o XIX i XX wiecznym 
ruchu ludowym), scena polityczna II Rzeczpospolitej oraz reforma rolna 
i kolektywizacja rolnictwa w PRL. Chłopi zawsze opisywani są z punktu 
widzenia klas dominujących, językiem tych klas oraz za pomocą źródeł 
pochodzących od ich przedstawicieli. Tylko w jednym z analizowanych 
podręczników przytacza się pamiętnik chłopski jako źródło historyczne, 
reszta nie wykorzystuje bogatych materiałów źródłowych, które – przy-
najmniej od drugiej połowy XIX wieku – były coraz częściej tworzone 
przez samych chłopów. Chłopi są więc w podręcznikowych narracjach 
anonimową i niemą masą, przedmiotami historii pozbawionymi własne-
go głosu. Nie opowiadają sami sobie, są tylko oglądanym i ocenianym 
obiektem. Wskazuje to na brak w podręcznikach perspektywy społecznej. 
Co charakterystyczne, ale i znamienne, to fakt, że pierwszym chłopem, 
który wymieniony został w analizowanych podręcznikach z imienia i na-
zwiska jest Jakub Szela. Nie wspominają one nawet, co czyniono jeszcze 
w podręcznikach wydanych w latach 90. XX wieku, o bohaterze insurekcji 
kościuszkowskiej Wojciechu Bartoszu, który w 1794 roku otrzymał na-
zwisko Głowacki2. 

W analizowanych podręcznikach czytelnicy nie znajdą żadnych in-
formacji na temat zróżnicowanych regionalnie wzorów kultury, świato-
poglądów, wierzeń, obyczajów, stylów i warunków życia oraz poglądów 
chłopów3. Chłopi przedstawiani są jedynie w ramach dwóch schematów 
narracyjnych. Pierwszym z nich jest jednowymiarowa i odhumanizowana 
narracja przedstawiająca chłopów jako niewolnych poddanych szlachec-
kich, których jedyną cechą dystynktywną jest to, że uprawiają ziemię i od-
rabiają pańszczyznę. W jej ramach pozycja społeczna chłopów opisywana 

2 Wyjątkiem jest podręcznik Małkowskiego i Rześniowieckiego (Małkowski, Rze-
śniowiecki 2012a: 107. Jego autorzy wspominają o Głowackim, ale nie piszą, że był 
chłopem określając go mianem „kosyniera” (małym drukiem pod ilustracją przed-
stawiającą obraz ukazujący bitwę pod Racławicami).
3 Wyjątek stanowią pojedyncze informacje na temat tego, że chłopi ruscy (biało-
ruscy i ukraińscy) wyznawali prawosławie oraz na temat Kozaków, których jednak nie 
opisuje się jako chłopów, wspominając jedynie, że część z nich stanowili włościanie 
zbiegli z majątków szlacheckich. Jednocześnie w żadnym z podręczników nie znaj-
dziemy podanej wprost informacji o liczbie osób, które były ofiarami tego systemu.
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jest za pomocą opowieści o szlacheckiej demokracji i przywilejach oraz 
historii rosnących obciążeń pańszczyźnianych i poddaństwie. Drugi sche-
mat narracyjny to orientalizująca chłopów „narracja braku”, której skraj-
nym przykładem są opisy przyczyn i przebiegu „rabacji galicyjskiej”. Owa 
narracja konstruuje obraz chłopów jako grupy naznaczonej nieusuwalnym 
wręcz defektem, czyli esenjoconalnym dla chłopów „brakiem” patrioty-
zmu i uczuć narodowych, politycznej świadomości i zdrowego rozsądku 
oraz kultury (kultury rozumianej potocznie, czyli jako umiejętności na-
leżytego i „cywilizowanego” zachowania się oraz panowania nad swoim 
zachowaniem i instynktami). W jej ramach chłopi przedstawiani są jako 
bliscy „dzicy”, których należy „ucywilizować”, czyli wyrwać ze stanu bar-
barzyństwa w jakim się znajdowali oraz „wszczepić” im polską tożsamość 
narodową, a wszystkich tych zadań tych podjąć się miała szlachta oraz 
wywodząca się z niej inteligencja.

Narracje o pańszczyźnie

Autorzy podręczników z dumą opisują powstanie systemu gospodarki 
folwarczno-pańszczyźnianej, które pozwoliło „Polsce” (pojęcie „Polska” 
używane jest zamiennie z pojęciem „Rzeczpospolita”, tak jakby były one 
synonimami) stać się mitycznym „spichlerzem Europy”4 oraz jedną z naj-
większych ówczesnych potęg politycznych i militarnych. Jednocześnie 
jednak nie pomijają oni informacji o tym, że funkcjonowanie tego sys-
temu opierało się na przymusowej pracy niewolnej chłopów: „W XVI w. 
i na początku XVII stulecia największym eksporterem zboża do Europy 
Zachodniej była polsko-litewska Rzeczpospolita, której gospodarka w tym 
okresie przeszła ewolucję w stronę systemu folwarczno-pańszczyźnianego. 
[…] Podstawą funkcjonowania polskich folwarków stała się pańszczyźnia-
na praca chłopów na gruntach folwarcznych. Zapewniała ona szlachcie 

4 Informacja o „spichlerzu Europy” jest jeszcze o tyle ciekawa, że historycy nie są 
zgodni co do tego, że rzeczywiście Polska była rzekomym „spichlerzem”. Jest to więc 
przykład mitologizacji dziejów i tworzenia wyobrażeń o „imperialnej” przeszłości. 
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tanią siłę roboczą, co zdecydowanie przekładało się na zyski, gdyż sam 
koszt produkcji płodów rolnych nie był w takiej sytuacji wysoki. […] 
Gospodarka folwarczna przyczyniła się do wzmocnienia ekonomicznej 
pozycji szlachty, ale skutkowała też pogorszeniem położenia prawnego 
chłopów. Zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą prowadziło do zwięk-
szania obciążeń nakładanych na mieszkańców wsi. Szlachta już w 1496 r. 
uzyskała przywilej ograniczający prawo opuszczania wsi przez chłopów. 
Praktycznie zostali oni przywiązani do ziemi, którą uprawiali. W XVI w. 
zaczęto także podnosić wymiar pańszczyzny – w XVIII stuleciu sięgał 
nawet ośmiu dni w tygodniu z jednego użytkowanego przez chłopa łanu. 
Oznaczało to osiem dniówek robocizny, które chłop odpracowywał wraz 
z synami lub wynajętymi parobkami. Często gospodarstwo chłopskie było 
mniejsze niż jeden łan, stąd też wymiar pańszczyzny był proporcjonalnie 
mniejszy. Stałe zwiększanie obciążeń przyczyniało się do obniżenia wydaj-
ności pracy chłopów, a także do nasilenia się ich zbiegostwa” (Markowicz, 
Pytlińska, Wyroda 2013, s. 86–88).

W podręcznikach nie określa się jednak nigdy „pańszczyźnianej pra-
cy chłopów” pracą „niewolną”, nie informuje o tym, co w rzeczywistości 
oznaczało dla chłopów ich „przywiązanie do ziemi” oraz jak wyglądało ich 
życie w ramach gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Autorzy podręcz-
ników nie wspominają także o tym, że pojedynczy chłopi jak i całe wsi byli 
przedmiotem handlu miedzy szlacheckimi i magnackimi panami, którzy 
dysponowali ich życiem oraz śmiercią, i wreszcie, nigdy nie porównuje się 
systemu poddaństwa chłopów do systemu amerykańskiego niewolnictwa 
oraz gospodarki plantacyjnej (nie wspominając przy tym, że niektórzy 
magnaci byli właścicielami kilkuset tysięcy ludzi)5. 

5 Ten brak porównań systemu pańszczyźnianego systemu do kolonialnego nie-
wolnictwa, choć porównania te nasuwają się same i często są obecne w literaturze 
przedmiotu, jest jeszcze bardziej zastanawiający, gdy wziąć pod uwagę fakt, że sytu-
acji chłopów Rzeczpospolitej Obojga Narodów poświęca się w podręcznikach jesz-
cze mniej miejsca, niż np. sytuacji zniewolonych Afrykańczyków, choć dokładnie tak 
samo jak niewolnicy na plantacjach południa Stanów Zjednoczonych czy Brazylii, byli 
oni przywiązani do ziemi, pracowali bez wynagrodzenia, nie posiadali żadnych praw, 
a ich życie lub śmierć zależały tylko od arbitralnej decyzji ich właścicieli. 
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Zamiast przekazywania tych informacji, autorzy podręczników starają 
się raczej zamaskować czy ukryć przed czytelnikami prawdziwą naturę 
poddaństwa chłopów i systemu pańszczyźnianego wskazując, że: „Chłopi 
nie stanowili jednolitej grupy i różnili się znacznie położeniem ekonomicz-
nym. Mimo przywiązania do ziemi byli ruchliwi i przedsiębiorczy. Liczni 
kmiecie mieli własne gospodarstwa pozwalające na dostatnie życie wraz 
z rodziną” (Popiołek, 2003, s. 37); „Warto jednak zaznaczyć, że w XVI w. 
w całej Europie zmiany te [wywołane dualizmem gospodarczym] przyno-
siły ludziom różnych warstw szanse na bogacenie się i awans społeczny” 
(Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2013, s. 87); „Mimo zmian na wsi ekono-
miczna sytuacja chłopów nie była zła, Towarami wyprodukowanymi na 
swoich działkach zaopatrywali oni rynki lokalne i uzyskiwali konkretne 
dochody. Istniały oczywiście przypadki zbiegostwa chłopów będące swo-
istą formą buntu przeciwko panujący stosunkom, ale dotyczyły one raczej 
biedoty wiejskiej. Zbiegowie przenosili się do innych majątków, w których 
były lepsze warunki lub do miast, gdzie tworzyli grupę ludzi luźnych naj-
mowanych do różnych prac niewymagających kwalifikacji i zgody cechów” 
(Kozłowska i in. 2003, s. 290).

Przytoczone powyżej cytaty są o tyle ciekawe, że ich autorzy wchodzą 
w polemikę z „niewidzialnym” krytykiem systemu pańszczyźnianego, dając 
odpór argumentom przeciw pańszczyźnie, jakie nigdzie nie padły. Bardzo 
znamienne jest to, że autorzy podręczników pokusili się o takie przedsta-
wienie pańszczyzny, w którym jest ona pokazana jako coś nie będące dla 
chłopów nadmiernym obciążeniem. Jest to przykład mityzowania prze-
szłości, które ma wymazać pamięć o radykalnej przepaści między chłopami 
i szlachtą w imię mitu o trwałości i spójności narodu polskiego. 

W krytyce systemu folwarczno-pańszczyźnianego autorzy podręcz-
ników skupiają się nie na jego społecznych konsekwencjach oraz sytuacji 
prawnej, ekonomicznej i politycznej 70% ówczesnego społeczeństwa, lecz 
na jego braku efektywności, które uwidoczniły się w drugiej połowie XVII 
wieku. Nie interesuje ich więc pańszczyzna jako system niewolniczy i jego 
ofiary, ale marginalizacja roli miast, zjawisko ubożenia średniej szlachty, 
którego efektem był szlachecki klientelizm i wzrost znaczenia magnaterii, 
oraz brak zmysłu ekonomicznego i nadmierny „konsumpcjonizm” tej klasy  
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(co wszystko razem miało doprowadzić do upadku państwa). W podręczni-
kach, czego przykładem jest poniższy cytat, nigdy nie krytykuje się systemu 
pańszczyźnianego z perspektywy jego ofiar, a o chłopach wspomina się 
w nich przede wszystkim w kontekście ekonomicznym: „Rosnące z czasem 
uzależnienie chłopów od szlachty i ich ubożenie oznaczały z kolei oderwanie 
ludności wiejskiej od lokalnego rynku i ośrodków rzemiosła, którymi były 
miasta. […] Coraz silniejszą pozycję zyskiwali magnaci, a więc posiadacze 
ogromnych majętności. Traciła natomiast pozycję grupa szlachty, która nie 
radziła sobie z konkurencją. Ludzie ci często sprzedawali swoje niewielkie 
majątki ziemskie bogatszym członkom stanu szlacheckiego i stawali się ich 
klientami. […] Zyski, jakie z gospodarki folwarcznej czerpała przede wszyst-
kim szlachta, nie były inwestowane w dalszy rozwój ekonomiczny państwa, 
lecz przeznaczane na towary luksusowe. Prowadziło to do niebezpiecznej 
sytuacji – uzależnienia gospodarki Rzeczypospolitej od zapotrzebowania 
na polskie zboże na zachodzie kontynentu. Dopóki z folwarków szerokim 
strumieniem płynęły zyski, przedstawiciele stanu rządzącego nie widzieli 
potrzeby większych zmian gospodarczych. W przyszłości miało to spowo-
dować fatalne skutki – upadek gospodarki Rzeczypospolitej” (Markowicz, 
Pytlińska, Wyroda 2013, s. 88–89)6. 

6 „Ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej był w dużej mierze uwarunkowany ustrojem 
społeczno-politycznym państwa. Podejmowanie najważniejszych decyzji należało do 
stanu szlacheckiego. System folwarczno-pańszczyźniany był niezwykle korzystny dla 
szlachty, zwłaszcza w okresie koniunktury na polskie zboże (XVI w.). Istotny udział 
w gospodarce państwa miało także duchowieństwo, które również tworzyło folwar-
ki i podobnie do szlachty angażowało się w handel zbożowy. Pewną rolę odgrywały 
też majątki królewskie, których funkcjonowanie nie odbiegało od modelu pańsz-
czyźnianego. Jednocześnie taki sposób gospodarowania prowadził do ograniczania 
możliwości większego udziału w życiu ekonomicznym członkom niższych stanów 
społecznych. Dodatkowo w XVII w. na Zachodzie spadło zapotrzebowanie na polskie 
zboże, a ponadto ekstensywne rolnictwo przestało przynosić spodziewane zyski, gdyż 
obniżyły się plony. Z perspektywy czasu okazało się, że panujący w Rzeczypospolitej 
model gospodarczy hamował rozwój ekonomiczny państwa. W okresie kryzysu kró-
lewszczyzny nie stały się punktem wyjścia reform, gdyż możliwości monarchy były 
mocno ograniczone. Władca mógł właściwie tylko sugerować przeprowadzenie zmian 
gospodarczych. Pozostaje kwestią otwartą ocena całego systemu, który w XVII i XVIII 
w. miał już za sobą okres rozkwitu” (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2013, s. 89).

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   208 2019-12-06   12:29:21



Wyobrażenia o pańszczyźnie     209

Opisując system folwarczno-pańszczyźniany, autorzy podręczników nie 
informują swoich czytelników, że za odmowę wykonywania pańszczyzny, 
podobnie jak za ucieczkę, chłopom groziła kara śmierci. Czytelnik nie 
znajdzie także żadnych informacji o tym, że codzienna samowola i bezkar-
ność szlachty oraz jej administracji wobec poddanych były bezgraniczne 
(np. pobicie chłopa na śmierć pociągało za sobą „karę” w postaci miesiąca 
aresztu oraz odbycia pokuty wyznaczonej przez księdza). Jedynym wyjąt-
kiem w tym względzie jest podręcznik Małkowskiego i Rześniowieckiego 
(2012, s. 109), w którym pojawia się fragment tekstu źródłowego autorstwa 
nuncjusza papieskiego Fulwiusza Ruggieri (Opis Polski, 1565 rok): „Kmie-
cie uprawiają rolę, są poddanymi swych panów, którzy mają nad nimi 
prawo życia i śmierci. Wartości gruntowej nie posiadają, muszą pracować 
kilka dni na tydzień dla panów. Prowadzą życie nędzne, tak iż w środku 
najtęższej zimy zobaczysz kobiety bose i licho odziane brodzące po śnie-
gu. W chatach nie mają innej izby prócz tej, w której jest piec bez komina 
i która dlatego pełna jest zawsze gęstego dymu. Często panowie każą ich 
za lada co ćwiczyć, czasem nawet powiesić, a choć bez przyczyny zabijają, 
wolni są od kary za opłatą dziesięciu szkudów, gdy za zabitego psa płaci 
się więcej. Tak ciężka niewola upodliła ich do tego stopnia, że gdy dostaną 
buty, co się im często zdarza, przychodzą podziękować za to panu, i śmiało 
powiedzieć można, że nie masz na całym świecie podlejszego niewolnika 
nad kmiecia polskiego” (Małkowski, Rześniowiecki 2012, s. 110).

Jednocześnie jednak, choć autorzy cytują ten fragment mówiący wprost 
o systemowym bestialstwie szlachty, to zarówno we wcześniejszych par-
tiach tekstu poświęconych pańszczyźnie, jak i tych napisanych przez nich 
od razu po przytoczeniu opinii Ruggierego, starają się osłabić jej wydźwięk, 
odwołując się do „argumentów” natury paternalistycznej tożsamych z ra-
sistowskim dyskursem północnoamerykańskich plantatorów zniewala-
jących miliony Afroamerykanów. W ten sposób ujawniają swoją własną 
opinię na temat systemu pańszczyźnianego, dowodząc jednocześnie, że 
sami nie rozumieją, lub udają, że nie rozumieją, jego istoty, czyli faktu, że 
nie mógłby on funkcjonować bez zniewolenia chłopów i pozbawienia ich 
jakichkolwiek praw: „Na szczęście nie we wszystkich majątkach było aż 
tak źle. Szlachcić często traktował swoich chłopów po ojcowsku i pomagał 
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im w razie niedoli. Jeśli był zbyt surowy, nieraz uciekali do łagodniejszego 
pana. Poprzedni tracił ręce do pracy, co obniżało jego dochody” (Małkow-
ski, Rześniowiecki 2012, s. 110).

Cytowany przez autorów Ruggieri wydał swoją pracę w 1565 roku, choć 
materiały do niej zbierał w Polsce 15 lat wcześniej (Małkowski, Rześnio-
wiecki 2012, s. 110). Jednak autorzy podręcznika wciąż opisują sytuację 
chłopów w wieku XVI przez pryzmat rzekomych korzyści jakie miało 
przynieść im wprowadzenie systemu pańszczyźnianego, a jego przemia-
ny w XVII i XVIII wieku prowadzące do pełnego zniewolenia chłopów, 
przedstawiane są przez nich jak efekt zewnętrznych czynników, kryzysu 
gospodarczego i wojen, a nie pazerności szlachty i jej egoizmu klasowego: 
„W XV wieku w Europie zaczęło brakować złota i srebra, z których bito mo-
nety. Polskim chłopom było coraz trudniej zdobyć pieniądze na opłacenie 
czynszu. Ponadto szlachta potrzebowała rąk do pracy w powiększanych 
folwarkach. Zawierała wiec z chłopami umowy o zastąpienie czynszu pracą 
na folwarku. Takie odrabianie czynszu wykonywane w »pańskim« gospo-
darstwie nazwano »pańszczyzną«. W 1520 roku jej wymiar wynosił zwykle 
jeden dzień od łana. W XV i XVI wieku pańszczyzna była często korzystna 
dla chłopa. Wolał on posłać parobka czy syna do pracy na »pańskim«, niż 
płacić wysoki czynsz. Świadczy o tym m.in. zbiegostwo chłopów: uciekali 
oni od panów, którzy żądali pieniędzy, do innych, proponujących pańszczy-
znę zamiast czynszu. U schyłku XV stulecia król zakazał opuszczania wsi 
więcej niż jednemu chłopu rocznie, tak aby szlachcic pobierający pieniądze 
nie został bez poddanych. Z biegiem lat panowie zwiększali wymiar pań-
szczyzny, by osiągnąć jak największe zyski. Mimo to w XVI wieku kmiecie 
byli jeszcze w stanie dbać o rodzinne gospodarstwa. Dopiero w następnym 
stuleciu, na skutek kryzysu i wojen toczonych przez Polskę, sytuacja chło-
pów zaczęła wyraźnie się pogarszać. W XVIII wieku wymiar pańszczyzny 
osiągnął nawet dwanaście dni w tygodniu z łanu […]. Na »pańskim« mu-
siało pracować kilka osób z jednej rodziny, toteż o własne gospodarstwo nie 
było komu zadbać. Inne niekorzystne zjawisko polegało na tym, że chłopi 
popadali w coraz większą zależność od szlachty. Już w XVI wieku król 
przekazał panom prawo sądzenia poddanych – z możliwością skazywania 
ich na śmierć” (Małkowski, Rześniowiecki 2012, s. 109).
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Warto także zauważyć, że podanie informacji na temat faktycznej sy-
tuacji chłopów i warunków w jakich żyli wprowadzone zostało za pomocą 
specyficznego tekstu, którego język jest obcy czytelnikowi i może być, 
w przeciwieństwie do współczesnej polszczyzny, dla niego niezrozumiały. 
Dodatkowo jego wymowa zostaje następnie osłabiona fragmentem o tym, 
że „Na szczęście nie we wszystkich folwarkach było tak źle”, co sprawia, 
że przemoc będąca systemowym elementem systemu pańszczyźnianego 
przedstawiona zostaje jako jego marginalne wynaturzenie. Zresztą w przy-
padku tego podręcznika, zastanawia także inna informacja, która poniekąd 
podważa obserwacje Ruggieriego, a jednocześnie wprowadza stereotyp 
rosyjskiego barbarzyństwa tak, jakby chodziło o to, żeby pokazać, że sytu-
acja poddanych chłopskich w innych krajach była znacznie gorsza, a polski 
pan był jednak łagodny: „Położenie chłopów przedstawiało się w Moskwie 
znacznie gorzej niż w innych krajach kontynentu. Zostali przypisani do zie-
mi (tzn. nie wolno im było zmieniać miejsca zamieszkania), stale rosły ich 
też obciążenia pańszczyźniane” (Małkowski, Rześniowiecki 2012, s. 166)7.

Także w podręczniku gimnazjalnym Bliżej historii autorstwa Igora Ką-
kolewskiego i Anity Plumińskiej-Mieloch nie znajdziemy żadnych szcze-
gółowych informacji na temat chłopów (ich kultury, wierzeń, obyczajów, 
stylów i warunków życia czy poglądów). Jego autorzy w kilku miejscach 
informują jedynie ogólnikowo o sytuacji chłopów, jednak głównym pro-
tagonistą wydarzeń pozostaje w nich szlachta: „Konstytucja Nihil Novi 
stanowiła jedną z podstaw ustroju państwa. Odtąd o jego losach obok 
króla miał już na trwałe decydować szlachecki sejm. Szlachecki bowiem 
prawo do zasiadania w nim (aż do schyłku XVIII wieku) pozbawione były 
inne stany społeczne, tj. mieszczanie, nie wspominając już o chłopach, któ-
rych pozycja w tym okresie uległa znacznemu pogorszeniu w porównaniu 
z późnym średniowieczem” (Kąkolewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 55). 

Również autorzy tego podręcznika wskazują, że system folwarczno-
-pańszczyźniany przyniósł określone, choć nierozłożone równomiernie, 

7 Podobny zabieg stosują także Kochanowski i Matusik poświęcając aż trzy strony 
swojego podręcznika przedstawieniu tragicznej sytuacji chłopów w Rosji (Kocha-
nowski, Matusik 2004, s. 117–120).
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korzyści wszystkim warstwom ówczesnego społeczeństwa Rzeczpospolitej, 
choć nie każda z tych warstw skorzystała z jego funkcjonowania w tym 
samym stopniu: „Najmniejsze korzyści z takiego rozwoju gospodarki od-
niósł najliczniejszy stan społeczny – chłopstwo. Dlaczego? Szlachta polska 
już bowiem od schyłku XV w. zaczęła powiększać swoje majątki ziemskie. 
Składały się one zazwyczaj ze wsi chłopskich, w których chłopi – podob-
nie jak w średniowieczu – w zamian za opłaty w pieniądzu i świadczenia 
w robociźnie na rzecz szlacheckiego właściciela prowadzili własną gospo-
darkę rolną. Pozostałą część szlacheckich majątków stanowiły tzw. folwarki, 
czyli należące bezpośrednio do szlachty gospodarstwa, w których odczu-
wano z reguły niedobór rąk do pracy. Liczba folwarków zaczęła w XVI w. 
stopniowo wzrastać, a chłopów co raz częściej zmuszano do pańszczyzny, 
czyli przymusowych robót na rzecz na rzecz szlachcica i jego folwarku. 
W ciągu XVI w. pańszczyzna wzrosła nawet do 3 dni w tygodniu. Co wię- 
cej, szlachta, na mocy uzyskanego już pod koniec XV w. przywileju, ogra-
niczyła wolność osobistą chłopów, zabraniając chłopskim gospodarzom 
swobodnego opuszczania gospodarstw i wyprowadzania się ze wsi. Tym, 
którym było najciężej, pozostawało pogodzić się z losem albo zbiec. Za 
zbiegostwo groziły jednak surowe kary” (Kąkolewski, Plumińska-Mieloch 
2009, s. 70–71).

W podręczniku tym, jako jedynym z analizowanych, pojawia się ilustra-
cja, która może wstrząsnąć jego czytelnikami, oddając istotę pozycji chłopa 
w ramach systemu folwarczno-pańszczyźnianego. Jest to szkic autorstwa 
J. P. Norblina, który opisany został w następujący sposób: „Chłop zakuty 
w dyby – m.in. w ten sposób szlachcic mógł karać chłopa, który nie wywią-
zywał się z pańszczyźnianych zobowiązań” (Kąkolewski, Plumińska-Mie-
loch 2009, s. 134). Jednak w już w następnym zdaniu umieszczonym pod 
tą reprodukcją, pańszczyzna pojawia się w formie swoistej, historycznej 
„ciekawostki”, a nawet „dziwnostki”, opisanej w żartobliwym tonie i wpro-
wadzającej do narracji podręcznika element rozrywkowy: „A to ciekawe… 
A właściwie dziwne! W połowie XVII w. chłopi związani byli z reguły do 
4–5 dni pańszczyzny w tygodniu w XVIII w., zaś do 6–7, a nawet… 10 dni 
w tygodniu. Nie oznaczało to bynajmniej, że każdy chłop musiał pracować 
np. przez 5 dni i nocy, aby wywiązać z 10 dniowej przymusowej robocizny. 
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W celu wykonania określonej ilości dni roboczych gospodarz po prostu 
zobowiązany był do pracy wraz z synami bądź też wynajętymi parobkami. 
W sumie wykonana przez nich pańszczyzna mogła wynieść 10 dniówek 
tygodniowo” (Kąkolewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 134).

W ten sposób pańszczyzna, czyli funkcjonujący przeszło 300 lat system 
niewolniczy, pozbawiona zostaje swojego okrucieństwa oraz wydestylowa-
na z cierpienia milionów ludzi sprowadzonych do roli narzędzi roboczych 
i zwierząt gospodarczych8. 

Autorzy podręczników, poza jednym wyjątkiem (Kąkolewski, Plumiń-
ska-Mieloch 2009, s. 151) nie informują o tym, że szlachta postrzegała 
siebie jako grupę odmienną rasowo i etnicznie od chłopów, a światopogląd 
ten stanowił oś ideową sarmatyzmu i służył uzasadnieniu uprzywilejowanej 
pozycji szlachty nad innymi stanami, którym odmawiano sarmackiego 
rodowodu. W żadnym z podręczników nie odnajdziemy dekonstrukcji 
ideologii sarmatyzmu jako „ideologii prerasistwoskiej”, która dyskursywnie 
konstruowała barierę heterogeniczności, pozwalającą „genetycznie” roz-
różnić różne grupy społeczne, w tym przede wszystkim chłopów i szlachtę. 

Polacy bez Polski, Polska bez Polaków – narracja braku

W podręcznikach opisujących okres tzw. rozbiorów Rzeczpospolitej oraz 
następujących po nich „powstaniach narodowych” ich autorzy używają 
słowa „Polacy” do opisu całej ówczesnej populacji zamieszkującej państwo, 

8 Niektóre podręczniki, nie wspominając o okrucieństwie systemu pańszczyźnia-
nego, często z emfazą opisują tragiczny los jaki był udziałem klas ludowych w innych 
państwach. Można odnieść wrażenie, że owe opisy służą przekonaniu czytelnika, że 
skoro np. we Francji wybuchła rewolucja, to dopiero w tym kraju sytuacja stanu trze-
ciego musiała być rzeczywiście dramatyczna: „Największe niezadowolenie z sytuacji 
panującej we Francji okazywali mieszczanie i chłopi, tworzący tzw. stan trzeci. W od-
różnieniu od dwóch pierwszych stanów – duchowieństwa i szlachty jego przedstawi-
ciele ponosili największe koszty realizacji polityki królewskiego dworu, a nie posiadali 
niemal żadnych praw. Oczekiwania tej grupy określił w popularnej broszurze Em-
manuel Joseph Sieyes: »A zatem czym, że jest stan trzeci? Wszystkim, ale wszystkim 
hamowanym i uciśnionym. Czym byłby bez stanu uprzywilejowanego? Wszystkim, 
ale wszystkim wolnym i kwitnącym«” (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 56).
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które przestało istnieć w 1795 roku. Jednak żaden z analizowanych pod-
ręczników nie informuje czytelników na temat przyjętej przez jego autorów 
definicji narodu oraz tego kto (jakie grupy) postrzegały siebie w XVIII 
i XIX wieku jako osoby narodowości polskiej oraz w jaki sposób rozumiały 
one tę „polskość”. Choć autorzy podręczników wspominają czasem w kon-
tekście „świadomej” „polskości” o szlachcie, to zdecydowanie częściej 
„Polacy” to po prostu wszyscy mieszkańcy opisywanych terytoriów. Ta 
konstatacja jest tutaj o tyle istotna, że jak już pisaliśmy, w okresie pań-
szczyźnianym tylko szlachta miała prawo określać się mianem: „narodu 
polskiego”, polskość definiowano przez szlacheckość. W podręcznikach ta 
narracja jest zatarta ze względu na mit „odwiecznego narodu polskiego”. 
W ten sposób następuje przemieszczanie i wymazanie części historii. 
Chłopi stali się częścią nowoczesnego narodu w XX wieku (por. Łuczew-
ski 2012, s. 327–328). W okresie między XVI i XIX wiekiem nie byli i nie 
mieli prawa czuć się członkami narodu. Kiedy więc w podręczniku pisze 
się o całym „narodzie” także w odniesieniu do tego okresu, to wymazuje się 
pamięć o sytuacji chłopów, usuwa się historię sporej części społeczeństwa, 
a zamiast tego utożsamia ich historię, z historią szlachty stanowiącej 5,5% 
ówczesnego społeczeństwa. Dosadnie rzecz ujmując uczy się potomków 
chłopów historii szlachty i przedstawia ją jako ich historię. W ten sposób 
doświadczenia chłopów zostały w polskiej kulturze narodowej, zbudowanej 
wokół wyobrażeń konstruujących pamięć postszlachecką, do tzw. dzikiej 
strefy, a więc: „przestrzeni językowej wypartej ze świadomości przez […] 
kulturę dominującą, zepchniętej poza obręb oficjalnie dopuszczalnych 
form ekspresji werbalnej, jak również poza granice dopuszczalnych do-
świadczeń. Pojęcie »dzikiej strefy« językowej […] pokazuje, w jaki sposób 
doświadczenie grupy marginalizowanej (obojętnie czy pod względem 
politycznym, ekonomicznym, społecznym, czy obyczajowym), składające 
się z indywidualnych doświadczeń jej członków i znajdujące się w »dialek-
cie« tejże grupy, nie zostały dopuszczone do poziomu dyskursu mającego 
wpływ na kształt języka danej kultury. […] zamiast uwzględniania wielora-
kich doświadczeń, co byłoby charakterystyczne dla idealnej kultury plura-
listycznej […] mamy do czynienia z narzucaniem przez pseudo uniwersa-
listyczny język dominujący […] reguł wyrażania własnego doświadczenia 
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grupom mniejszościowym i należącym do nich jednostkom. W efekcie 
doświadczenia niekompatybilne z normami »języka dominującego« muszą 
być uznane za trywialne, nieważne, nieistotne, zbyt wąskie, chore, anor-
malne itp. […] W ten sposób konstytuuje się swoista zmarginalizowana 
szara strefa językowa, określana […] mianem »dzikiej strefy«, w której 
zostają wyrażone doświadczenia niezgodne z »normą«. »Oficjalny ję-
zyk«, niechętny poszerzaniu obszaru doświadczeń wyrażalnych publicznie 
o doświadczenia upierające się przy swej integralności, generuje kulturę 
solipsystyczną, z natury swej uniemożliwiającej »Innemu« wejście do 
przestrzeni dyskursywnej” (Kamionowski 2009, s. 35–36).

„Polacy”, ten najważniejszy zbiorowy bohater podręczników, nieustannie 
potwierdzają swoją polskość walcząc o wolną Polskę9. Czytając podręczniki 
można wręcz odnieść wrażenie, że „Polacy”, przez całe 123 lata „niewoli” 
nie byli zaprzątnięci niczym innym niż właśnie, przybierającą różne formy, 
walką o niepodległość. Walczyli oni o Polskę nie tylko zbrojnie podczas 
nieudanych powstań, ale także realizując się na polu kultury, gospodarki 
czy edukacji: „Powstania miały jednak przede wszystkim znaczenie głęboko 
moralne. Pamięć o nich przekazywano z pokolenia na pokolenie, bo też 
i trudno było o nich nie mówić, skoro niemal w każdej rodzinie znalazł 
się ktoś, kto zginął lub ucierpiał w czasie narodowych zrywów. Miało to 
olbrzymie znaczenie dla procesu kształtowania się polskiej świadomości 
narodowej, a także stało się bodźcem do aktywizacji rozmaitych ruchów 
spiskowych we wszystkich trzech zaborach. Paradoksalnie bowiem carskie 

9 Zacytujmy tutaj reprezentatywny w tym kontekście podręcznik „Śladami przeszło-
ści”: „Wojna krymska rozbudziła także wielkie nadzieje wśród Polaków liczących na 
odzyskanie niepodległości” (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 214); „Polacy bez więk-
szego oporu przejmowali kontrolę nad kolejnymi terenami, a po rozbrojeniu wojsk 
pruskich organizowali własną administrację państwową. Przystąpiono wówczas także 
do formowania polskiej armii, która miała walczyć u boku Francuzów” (Roszczak, 
Łaszkiewicz 2012, s. 98); „Starcie pozostało nierozstrzygnięte, a Polacy wycofali się 
z Warszawy. Następnie szybko przeszli do ofensywy i wkroczyli na ziemie polskie na-
leżące do Austrii” (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 111); „Na początku lutego 1831 r., 
do Królestwa Polskiego wkroczyła licząca około 120 tysięcy żołnierzy armia rosyjska, 
na której czele stanął feldmarszałek Iwan Dybicz. Przeciwko tym siłom Polacy mogli 
wystawić jedynie około 50 tysięcy żołnierzy” (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 148).
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represje popowstaniowe, które miały na celu wynarodowienie Polaków, 
jeszcze polskość umacniały. Budziły ducha walki i buntu wśród kolejnych 
pokoleń młodych ludzi, gotowych oddać życie za to, za co umierali ich 
przodkowie. Klęski powstańcze uzmysłowiły także polskim działaczom 
patriotycznym, wywodzącym się głównie z warstw szlacheckich, jak ważne 
jest prowadzenie działalności wśród chłopów i krzewienie w tym środowi-
sku wartości narodowych” (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2013, s. 156).

Już jednak uważnie czytając powyższy cytat można zauważyć, że gdy 
autorzy podręczników przechodzą do szczegółowego opisu poszczególnych 
wydarzeń składających się na tę mitologię polskości, okazuje się, że nie dla 
każdego mieszkańca terenów wchodzących w skład przedrozbiorowej Rzecz-
pospolitej polska identyfikacja narodowa jego samego oraz innych osób była 
oczywista oraz, że walka o wolną Polskę nie zawsze stanowiła priorytet dla 
wszystkich „Polaków”. Jest to o tyle ciekawe, że jeżeli usuniemy świadomość 
o sytuacji i wykluczeniu chłopów ze wspólnoty narodowej, to wtedy niechęć 
wobec sprawy polskiej można wyjaśnić wyłącznie czynnikami jednostkowy-
mi, np. lenistwem lub zdradą. Taka konstrukcja przekłada więc systemowe 
wykluczenie chłopów ze względu na ich rzekome cechy „zbiorowe”. 

Owe zróżnicowane postawy istniejące w przeszłości wobec „polsko-
ści”, widać przede wszystkim gdy autorzy podręczników opisują przebieg 
powstań narodowych: „Kościuszko zdawał sobie sprawę z nastrojów pa-
nujących w społeczeństwie. Z jednej strony wiedział, że do odniesienia 
zwycięstwa w powstaniu konieczne jest zaangażowanie ludu – mieszczan 
i chłopów. Z drugiej strony obawiał się reakcji szlachty na takie refor-
my. Wielu właścicieli folwarków nie godziło się bowiem na udział swoich 
poddanych w walkach, zwłaszcza w okresie robót polowych. Niepokojące 
wieści nadchodziły również z Francji, gdzie rewolucjoniści przeprowa-
dzali coraz bardziej krwawą rozprawę z arystokracją. Obawiano się, że 
wydarzenia znad Sekwany mogą powtórzyć się także nad Wisłą. […] Aby 
zrealizować żądania chłopów, a jednocześnie rozwiać niepokój szlach-
ty Kościuszko ogłosił 7 maja 1794 r. uniwersał w obozie pod Połańcem. 
Akt dotyczył zobowiązań chłopskich wobec szlachty, a także gwarantował 
wolność osobistą oraz obniżenie pańszczyzny w taki sposób aby ten, który 
robił dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa dni opuszczone. Który robił dni  
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3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony jeden dzień. Ponadto na mocy tego 
dokumentu zlikwidowano dotychczasową władzę sądową właścicieli ziem-
skich i umożliwiono chłopom występowanie przeciwko panom w sądach. 
Jednocześnie uniwersał zabezpieczał interesy właścicieli ziemskich poprzez 
nakaz wolnym chłopom spłaty wszelkich długów Podkreślał także koniecz-
ność wypełniania dotychczasowych obowiązków: Wzajemnie lud wiejski, 
doznając sprawiedliwości i dobroci Rządu, powinien gorliwie pozostałe dni 
pańszczyzny odbywać, zwierzchności swojej być posłusznym, gospodarstwa 
pilnować, rolę dobrze uprawiać i zasiewać. Uniwersał był próbą zawarcia 
kompromisu między radykalnym i umiarkowanym odłamem powstania. 
Ostatecznie ogłoszenie tego dokumentu nie przekonało chłopów do walki” 
(Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 75). 

Z tego fragmentu dowiadujemy się kliku istotnych rzeczy, choć sami 
autorzy nie wyciągają z niego żadnych wniosków. Po pierwsze wspomi-
nają oni o jakichś „żądaniach chłopów”, ale nie informują czytelników 
jakie były to żądania (znowu więc nie dowiemy się niczego o poglądach, 
aspiracjach i sposobach myślenia chłopów). Po drugie, gdy Roszak i Łasz-
kiewicz piszą, że Kościuszko10 „wiedział, że do odniesienia zwycięstwa 
w powstaniu konieczne jest zaangażowanie ludu – mieszczan i chłopów 
[…] [ale] obawiał się reakcji szlachty na takie reformy”, to w ten sposób, 
choćby nieświadomie, informują czytelników, że „lud” nie zaangażował się 
w powstanie, ponieważ nie postrzegał go jako „swojej” walki, a więc nie 
postrzegał Polski jako swojego państwa, o które należałoby się bić zbrojnie 
z tymi, którzy to państwo chcą zniszczyć (czyli zapewne „lud” nie traktował 
także zaborców jako swoich wrogów, ewentualnie byli mu oni tak samo 
wrodzy jak polska szlachta). Po trzecie, fragment ten ukazuje, że szlachta 
nie chciała, nawet kosztem zniknięcia Rzeczpospolitej z mapy Europy, 
uznać chłopów i mieszczan za „Polaków” przyznając im określone prawa 
i uznając za swoich rodaków (żaden z autorów nie wspomina, że szlachta 

10 Tymczasem autorzy podręcznika Ojczysty panteon dowodzą, że Kościuszko, który 
„dążył do połączenia sprawy narodowej z reformą społeczną […] dla polskich chło-
pów stał się bohaterem” (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2013, s. 119). Nie informują 
jednak czytelnika, kiedy ten proces mityzacji Kościuszki miał miejsce oraz kiedy chło-
pi, ja wynika en masse, stali się „polscy” (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2013, s. 119).
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zablokowała wejście postanowień uniwersału połanieckiego w życie). Jako 
usprawiedliwienie tej postawy autorzy powołują się na obawy szlachty 
przed doprowadzeniem do sytuacji jaka miała miejsce w zrewolucjoni-
zowanej Francji11. Co więcej owa szlachta, opisywana w podręcznikach 
poświęconych okresowi rozbiorów jako awangarda narodu i najbardziej 
patriotyczna z tworzących go grup, przedkładać miała, zdaniem autorów, 
własne korzyści ekonomiczne nad dobro ojczyzny: „Wielu właścicieli fol-
warków nie godziło się bowiem na udział swoich poddanych w walkach, 
zwłaszcza w okresie robót polowych”. Pomimo więc ewidentnie „niepatrio-
tycznego” i antypaństwowego zachowania szlachty, autorzy podręcznika nie 
pozwalają sobie na żadną negatywną ocenę tej postawy, kończąc cytowany 
fragment informacją o tym, że: „Ostatecznie ogłoszenie tego dokumentu 
[uniwersału połanieckiego] nie przekonało chłopów do walki”, co może 
wywołać u czytelnika wrażenie, że to właśnie niechcący walczyć o niepod-
ległość ojczyzny chłopi, są odpowiedzialni za jej upadek.

„Rabacja galicyjska” i „zdrada” zdradzonych

Wydarzeniem, na którego tle najjaskrawiej ujawnia się stosunek autorów 
podręczników do chłopów oraz dokonywana przez nich interpretacja 

11 Autorzy tego podręcznika zdają się aprobować sposób myślenia szlachty, pisząc, 
że: „Niektórzy dowódcy powstania dążyli do podjęcia radykalnych działań oraz prze-
prowadzenia reform wzorowanych na rewolucji francuskiej, jednak Kościuszce udało 
się ich powstrzymać i zachować jedność władzy” (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 74). 
Jednocześnie jednak twierdzą – pomimo tego, że trzy strony później piszą o niechęci 
szlachty, a wiec jedynej grupy posiadającej prawa polityczne, do pozwolenia chło-
pom na wzięcie udziału w walkach – że istniała jakaś ogólnospołeczna (narodowa) 
opinia zbiorowa, która liczyła na masowy udział chłopów w insurekcji: „4 kwietnia 
1794 r. pod wsią Racławice doszło do pierwszego starcia wojsk polskich z armią ro-
syjską. O zwycięstwie powstańców zadecydował atak uzbrojonych w kosy chłopów, 
nazywanych kosynierami, którzy rozbili siły wroga. Na znak uznania dla ich męstwa 
następnego dnia Kościuszko założył chłopską sukmanę. Zwycięska bitwa – mimo nie-
wielkich korzyści militarnych – zachęciła Polaków do walki o niezależność ojczyzny. 
Pamiętano, że wojska rosyjskie zostały wówczas pokonane głównie dzięki udziałowi 
chłopów, i liczono na dalsze zaangażowanie tej warstwy społecznej w działania po-
wstańcze” (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 72).
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przeszłości za pomocą wyobrażeń i sądów składających na matrycę post-
szlacheckiej pamięci, jest tzw. rabacja galicyjska. Podręcznikowe opisy 
„rabacji” to jednowymiarowe, uśrednione i oparte na jednym schemacie in-
terpretacyjnym opowieści dydaktyczne, w których występują trzej zbiorowi 
bohaterowie: polska szlachta, austriackie władze zaborcze oraz galicyjscy 
chłopi. W kontekście rabacji wzmocnieniu ulega zjawisko, o którym pisa-
liśmy w poprzednim podrozdziale. Brak wiedzy o sytuacji i wykluczeniu 
chłopów powoduje, że „rabacja” staje się ona wytłumaczalna wyłącznie 
przez pryzmat takich rzekomych cech chłopów jak: głupota, wrodzona 
przemoc, barbarzyństwo, brak kultury oraz chciwość i koniunkturalizm 
prowadzące do zdrady. Bez wiedzy o wykluczeniu chłopów ze wspólnoty 
narodowej, jak inaczej można to wyjaśnić? Mit o odwiecznym narodzie, 
zaciera istotny historyczny kontekst i w konsekwencji warunkuje rozu-
mienie historycznych zdarzeń. 

W każdym z analizowanych podręczników opowieść o tych antyszla-
checkich buntach poprzedza opis czynów i działań bohaterskich szla-
checkich spiskowców, którzy wywołali powstanie krakowskie. Celem tych 
patriotów miało być oswobodzenie ojczyzny oraz demokratyzacja życia 
społecznego. Ci szlacheccy rewolucjoniści – podręczniki nie wspomina-
ją, że byli oni pozbawieni jakiekolwiek sprawczości i władzy oraz popar-
cia większości galicyjskiej szlachty – przedstawiani są, po części wbrew 
faktom12, jako postępowi demokraci, którzy „wyparli z miasta oddziały 
austriackie i utworzyli Rząd Narodowy, który wydał Manifest do narodu 

12 Jan Józef Tyssowski, dyktator powstania krakowskiego, bardzo szybko (24 lute-
go 1846 r.) odsunął od władzy radykalnie nastawionych demokratów, w tym przede 
wszystkim przedstawiciela Królestwa Polskiego Aleksandra Gorzkowskiego, i sprzy-
mierzył się z arystokracją i bogatym krakowskim mieszczaństwem. Tyssowski niechęt-
nie patrzył na zniesienie pańszczyzny i obawiał się rewolucji społecznej, odrzucając 
tym samym postanowienia zawarte w manifeście skierowanym do chłopów na począt-
ku powstania i zapowiadającym m.in. zniesienie pańszczyzny. Autorzy podręczników 
nie wspominają również o silnej opozycji arystokratycznej i szlacheckiej przeciwnej 
samej idei powstania, której symbolicznym przedstawicielem był profesor uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Michał Wiszniewski, potajemnie pertraktujący z Austriakami 
i dążący do jak najszybszej kapitulacji powstania (jego spisek wykrył Edward Dem-
bowski, a sam Wiszniewski nie poniósł żadnej kary za „zdradę” Ojczyzny).
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polskiego. Na jego mocy ogłoszono równość wszystkich obywateli wo-
bec prawą, nadanie chłopom użytkowanej ziemi na własność, zniesienie 
pańszczyzny oraz pomoc społeczną dla mieszkańców miast. Władze nad 
powstaniem jako dyktator objął Jan Tyssowski, a jego sekretarzem zo-
stał przybyły z Królestwa Edward Dembowski. Starał się on pozyskać do 
działań powstańczych chłopów, a gdy zawiodły wszystkie metody odwołał 
się do ich uczuć religijnych. Zorganizował wówczas procesję, na której 
czele wyszedł naprzeciwko zmierzającym do miasta włościanom. Jednak 
uczestnicy marszu zostali ostrzelani przez wojsko austriackie i rozproszeni. 
Od kul żołnierzy zginął m.in. sam Dembowski, a znajdujący się w trudnej 
sytuacji powstańcy wycofali się do Prus i złożyli broń. Decyzją państw 
zaborczych w listopadzie 1846 r, Kraków wcielono do Austrii” (Roszczak, 
Łaszkiewicz 2012, s. 159).

Autorzy podręczników wielokrotnie podkreślają, że szlacheccy demo-
kraci planowali znieść pańszczyznę i poddaństwo chłopów, jednak nie in-
formują oni w jaki sposób hasła głoszone przez powstańców i podejmowane 
przez nich działania postrzegała, w większości nastawiona lojalistycznie 
wobec władz austriackich oraz pragnącą przede wszystkim zachować swoją 
uprzywilejowaną pozycje polityczną i ekonomiczną, galicyjska arystokra-
cja i szlachta (nie informując także o niechęci szlachty do wzięcia udziału 
w powstaniu krakowskim). Co więcej trudno znaleźć też informacje o tym, 
dlaczego chłopi mieli by im zaufać i uwierzyć w prawdziwość haseł głoszo-
nych przez powstańców. Natomiast każdy z autorów analizowanych pod-
ręczników informuje, że mimo nadziei, próśb, wydania dekretu o zniesieniu 
pańszczyzny, a nawet modłów powstańców (nie wspomina się, że duża ich 
część nie rekrutowała się nawet z galicyjskiej szlachty, ale ze szlachty z Kró-
lestwa Polskiego), chłopi nie tylko nie dołączyli do powstania, ale wręcz 
aktywnie wspomagali austriackiego zaborcę w jego tłumieniu, stając się 
w ten sposób – nawet jeśli nieświadomie – zdrajcami sprawy narodowej: 
„Dembowski przez wiele lat uczestniczył w radykalnym ruchu niepodle-
głościowym, prowadził działalność konspiracyjną w Warszawie, Poznaniu 
i we Lwowie, a tuż przed wybuchem powstania agitował podkrakowskich 
chłopów. Dnia 27 lutego 1846 r. został zastrzelony przez Austriaków, kiedy 
próbował, idąc na czele procesji, zachęcić chłopów do poparcia powstania 
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[…] Nie były to jedyne tragiczne wydarzenia tego roku. W tym samym 
czasie przez całą Galicję przetoczyła się seria krwawych buntów chłopskich, 
inspirowanych przez austriackich urzędników. Rząd wiedeński wykorzy-
stywał konflikty społeczne i narodowe na terenie Galicji, by utrzymać swą 
władzę i nie dopuścić do wybuchu powstania narodowego, jak doszło do 
tego w Krakowie. Doprowadziło to do rabacji, czyli masowych wystąpień 
galicyjskich chłopów, którzy napadali na dwory szlacheckie. Zamordowali 
oni w sumie ponad tysiąc osób. Na czele zbuntowanych stał chłop Jakub 
Szela. Wybuch rabacji galicyjskiej był jedną z przyczyn upadku powstania 
krakowskiego” (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2013, s. 145–146).

W opisach „rabacji” chłopi przedstawiani są już więc nie tylko jako 
nie w pełni odpowiedzialni za siebie i nie w pełni samodzielni „mało-
letni”, którzy nie potrafią zarządzać swoim życiem bez opieki dobrego 
„pana-ojca” oraz rozpoznać rzeczywistego wroga (Austriaków), ale także 
jako prymitywna, chciwa, okrutna i żądna krwi masa niecywilizowanych 
barbarzyńców, których jednym atrybutem jest czysta i ślepa przemoc13. 
Warto porównać opisy przemocy stosowanej przez chłopów w trakcie tzw. 
rabacji galicyjskiej z opisami zachowania szlachty wobec samych chło-
pów, gdzie – jakby się autocenzurując – jako najokrutniejsze kary autorzy 
podręczników wspominają zakuwanie chłopów w dyby lub oćwiczenie 
ich kijem bądź batem, to właśnie im przypisując bestialstwo i zbrodni-
czość: „Chłopi zorganizowani w bandy, uzbrojeni w kosy, cepy, pałki czy 
widły, nierzadko pod wpływem alkoholu, napadali na dwory, mordowali 
szlachtę, dopuszczali się gwałtów i grabieży. Podczas zajść splądrowano 
ok. 200 dworów; zginęło ok. 1000 osób. Ofiarom często zadawano śmierć 
w bardzo okrutny sposób, np. żywcem przepiłowywano, kazano połykać 
tłuczone szkło czy nabijano na widły i obnoszono konających po okolicy, 
Nie oszczędzano kobiet i dzieci. Z folwarków rozkradano bydło, zboże 
i sprzęty” (Choińska-Mika, Szlanta, Zielińska 2008, s. 332–333).

13 Warto zwrócić uwagę na podobieństwo tej narracji do dyskursów na temat nie-
-Europejczyków konstruowanych przez zwolenników i propagatorów XIX-wiecz-
nego zachodnioeuropejskiego imperialistycznego kolonializmu i obecnych także 
we współczesnych polskich podręcznikach do nauczania historii. Na ten temat. zob. 
Kalicińska 2011. 
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W ramach tej „orientalizującej” ich narracji, utrwalającej długie trwanie 
szlacheckiej „paniki moralnej” (Cohen 2011), chłopi mieliby zdradzić pol-
skość i swych braci Polaków, choć jednocześnie niektórzy autorzy podręcz-
ników zaznaczają, że chłopi nie posiadali polskiej tożsamości narodowej: 
„W Galicji przeciwko powstańcom wystąpiło nie tylko wojsko austriackie, 
lecz także polscy chłopi. Administracja austriacka od dawna wykorzysty-
wała antagonizmy pomiędzy chłopami a szlachtą. Nieposiadający świado-
mości narodowej, podburzani przez urzędników chłopi napadali na dwory 
szlacheckie. Mordowano ich mieszkańców, a dwory rabowano i palono. 
Zginęło około 1000 osób” (Burda i in. 2012, s. 317–318).

Aby jednak osłabić wymowę tego poglądu na temat „natury” chło-
pów, wszyscy autorzy podręczników przyjmują za pewnik wspomniany 
już nacjonalistyczny mit koncyliacyjny (i wielokrotnie go powtarzają), 
według którego chłopi dopuścili się rzezi na przedstawicielach szlach-
ty dlatego, że zostali zainspirowani przez makiawelicznych Austriaków, 
którzy jakoby faktycznie byli odpowiedzialni za wywołanie zamieszek14, 
choć raczej trudno wyobrazić sobie ultrakonserwatywną administrację 
austriacką Klemensa Metternicha, która wszczyna socjalne powstanie 
chłopskie podważające jej gospodarcze podstawy i to tylko po to, żeby 
walczyć przeciwko powstanie, które mogła stłumić dużo bardziej trady-
cyjnymi środkami: „Działające na emigracji Towarzystwo Demokratyczne 
Polskie wysyłało do Królestwa Polskiego emisariuszy, których zadaniem 
było przygotowanie powstania obejmującego ziemie trzech zaborów. 
Zgodnie z zamierzeniami miało się ono rozpocząć w 1846 r. Zrealizo-
wanie tych planów uniemożliwiły aresztowania spiskowców w zaborze 
pruskim i rosyjskim – jedynie na terenie Galicji doszło do pojedynczych 
wystąpień. Tłumieniem ruchów powstańczych wkrótce zajęły się władze 
austriackie. Do walki z powstańcami stanęły wówczas nie tylko wojska, 
lecz także podburzeni miejscowi chłopi. Stało się tak dzięki umiejętnemu 

14 Jak podaje Stefan Kieniewicz, nie ma żadnych dowodów na austriacki spisek. 
Całość tego mitu opiera się na jednym piśmie Starosty Breinla z Tarnowa z grudnia 
1845 roku, w którym nawoływał do chwytania powstańców. Była to jednak jego in-
dywidualna inicjatywa (zob. Kieniewicz 1951 s. 117). 
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wykorzystaniu niechęci mieszkańców wsi do szlachty. Zaborcy ogłosili 
bowiem, że przygotowywane wystąpienie ma na celu zwiększenie wyzy-
sku chłopów przez szlachtę. Brak propagandy powstańczej, a także bieda 
panująca na galicyjskiej wsi sprawiły, że działania Austriaków odniosły 
zamierzony skutek. Chłopi wszczęli bunt przeciw swoim panom i zaata-
kowali dwory szlacheckie, mordując właścicieli i rabując ich dobytek. 
Wydarzenia te nazwano rabacją galicyjską. […] zbrojne gromady chłopów 
zrabowały i zniszczyły około 470 dworów i zamordowały ponad tysiąc osób. 
Podczas tzw. rzezi galicyjskiej rozbrajano także powstańców, a następnie 
w zamian za pieniądze przekazywano ich Austriakom. […] Aby zachęcić 
chłopów do wystąpienia przeciwko powstańcom, żołnierze austriaccy 
płacili chłopom za odcięte głowy szlacheckie, porwane dzieci oraz zrabo-
wane z dworów dobra. […] Dlaczego – Twoim zdaniem – galicyjscy chłopi 
ulegli namowom Austriaków i zaatakowali polską szlachtę?” (Roszczak, 
Łaszkiewicz 2012, s. 158).

Żaden z autorów podręczników nie zakłada nawet, że przyczyny „ra-
bacji galicyjskiej” mogły być bardziej złożone niż polityka zaborcy dążąca 
do antagonizowania „Polaków” w myśl zasady divide et impera. W pod-
ręcznikach nie znajdziemy informacji o tym, że reakcja chłopów na po-
wstanie krakowskie oraz ich przystąpienie do buntów antyszlacheckich 
były efektem wielowiekowej polityki szlachty, która traktowała chłopów 
jak niewolników i żyła z ich pracy (np. zrabowane przez chłopów dobra są 
zawsze własnością szlachty, a nie dobrami, które uzyskała szlachta dzięki 
niewolniczej pracy chłopów). W żadnym z fragmentów podręczników 
opisujących „rabację”, czytelnik nie odnajdzie informacji na temat tego 
czym była pańszczyzna oraz jakie były warunki życia galicyjskich włościan 
w połowie XIX wieku (przypomnimy, że pańszczyzna pojawia się w pod-
ręcznikach, które mają przekazywać wiedzę na temat ustroju gospodar-
czego XVI i XVII wiecznej Rzeczpospolitej). Podręczniki nie podają także 
informacji o tym, że to szlachta ściągała podatki od chłopów, których część 
przekazywała władzom centralnym, oraz odpowiadała za dostarczanie 
rekruta do cesarskiej armii. Wreszcie, autorzy podręczników nie rozważają 
tezy, że przyczyną wystąpień antyszlacheckich mogła być chęć uzyska- 
nia wolności i zniesienia pańszczyzny, a chłopi jako swojego wroga nie 
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postrzegali cesarskiej administracji, ale przede wszystkim szlachtę, która 
utrzymywała ich w niewoli i żyła z ich niewolniczej pracy15. Zadawalają 
się oni jedynie ogólnikowymi i nic niewyjaśniającymi sformułowaniami 
w stylu: „Administracja austriacka od dawna wykorzystywała antagonizmy 
pomiędzy chłopami a szlachtą” (Burda i in. 2012, s. 317), „Sprzyjały temu 
[rabacji – P. M.] sprzeczności dzielące chłopów i szlachtę” (Kochanowski, 
Matusik 2004, s. 218), „także bieda panująca na galicyjskiej wsi sprawiły, 
że działania Austriaków odniosły zamierzony skutek” (Roszczak, Łasz-
kiewicz 2012, s. 158). 

Wydaje się, że dzięki nie poruszaniu tych tematów, łatwiej autorom pod-
ręczników przedstawiać zachowanie chłopów jako antynarodową zdradę, 
przypisywać odpowiedzialność za wybuch powstania chłopskiego austriac-
kim manipulacjom oraz dyskredytować uczestników „rabacji”, opisując 
ich jako zbrodniczą tłuszczę, a nie ludzi, którzy walczyli o swoją wolność 
i prawa ekonomiczne oraz polityczne (tzw. rabacji nigdy nie określa się 
w podręcznikach mianem „rewolucji” czy „powstania”16, terminy te zare-
zerwowane są dla szlacheckiego „powstania krakowskiego”).

Opisy wydarzeń związanych z powstaniem krakowskim i „rabacją ga-
licyjską” to jedyne miejsce gdzie autorzy podręczników, a właściwie jed-
nego podręcznika (przypomnijmy, że podręczniki opisują przeszłość od 
czasów prehistorycznych do współczesności), wykorzystują tekst źródłowy 

15 Zniesienie pańszczyzny (uwłaszczenie) zajmuje w większości podręczników 
miejsce marginalne. Zazwyczaj przedstawiane jest jako narzędzie zaborców służące 
w odciągnięciu chłopów od sprawy narodowej. Albo się o nim nie wspomina, albo 
wspomina się na marginesie reform gospodarczych i prawnych z lat 20. i 30. XIX 
przeprowadzonych w Prusach, „Wiosny Ludów” (zabór austriacki) i powstania stycz-
niowego (zabór rosyjski).
16 Wyjątek stanowi tu podręczniki Popiołek (Popiołek 2003, s. 254), które pisze: 
„coraz gorsza sytuacja niższych warstw społecznych i pogłębiający się konflikt 
miedzy dworem a wsią, szczególnie na zacofanych terenach Galicji (poddaństwo 
osobiste chłopów, karłowatość gospodarstw, monopole dworskie, głód) podsycały 
nastroje niezadowolenia i doprowadziły do wybuchu powstań ludowych. Przy-
bierały one na ogół postać lokalnych buntów chłopskich […] chłopi w Galicji 
pod wodzą Jakuba Szeli przekształcili powstanie w ruch skierowany przeciwko 
szlachcie (rabacja), napadając na dwory, paląc księgi dłużne i mordując szlachtę 
(Popiołek 2003, s. 254-255).
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autorstwa samego chłopa, czyli Jana Słomki17: „Z tego, co już sam z dzie-
ciństwa zapamiętałem, najważniejsze wspomnienie odnosi się do roku 
1846, do tzw. rabacji galicyjskiej. Pamiętam, jak przez sen, jak ojciec mój 
wpadł do izby – a właśnie był u nas zabity wieprzyk – i wołał do matki 
i babki: »Gotujta tę wieprzowinę. Niech dzieci jedzą i wszyscy, a resztę 
trzeba zakopać, bo rabacja idzie, to wszystko zabiorą, a i nas zabić mogą«. 
Wtenczas całą noc nie spaliśmy, tylko wszyscyśmy płakali i był wielki strach 
w domu […] Opowiadali starsi, że czerniawa [tłum chłopów] należąca do 
rabacji szła od wsi do wsi i wszędzie zabierała chłopów ze sobą, i w ten 
sposób tworzyła się coraz większa banda, a jakby nie chciał kto z nimi iść, 
to bili i zabijali. Ale w każdej wsi było dosyć takich, co chętnie do nich 
przystawali: jedni dla rabunków, inni chowali różne zemsty za pańszczy-
znę, a z resztą robiła swoje wódka, bo gdzie zdybali karczmę, to pili, co się 
dało, a czego nie wypili, to po pijanemu rozbijali i wylewali” (Roszczak, 
Łaszkiewicz 2012, s. 159).

Jednak jak się wydaje, ów cytat służy nie tyle przedstawieniu punktu 
widzenia chłopów na temat opisywanych w podręcznikach wydarzeń, lecz 
raczej uzasadnieniu tez stawianych przez autorów podręczników. Chłopi 
biorący udział w powstaniu przeciwko szlachcie zostają przedstawieni w jak 
najczarniejszym świetle, jako mordercy, alkoholicy18 i totalni degeneraci. 
Jednocześnie, warto zauważyć, że z obszernych wspomnień Słomki, wy-
brano jedynie ten fragment, a nie zacytowano żadnego innego, w którym 
autor opisywałby na przykład funkcjonowanie systemu pańszczyźnianego, 
sytuację zniewolonych chłopów (nie mówiąc już o ich kulturze, wierze-
niach, światopoglądzie itd.) i ich stosunek do polskich panów oraz stosunku 
szlachty do chłopów i sposobów egzekwowania przez nią „obowiązków” 
pańszczyźnianych: „Jak starsi mówili, którzy pańszczyznę odrabiali i za-
pamiętali, to nie trzeba większej kary na ludzi, jak była pańszczyzna, że  

17 Obok fragmentu pamiętnika Słomki pojawia się strofa wiersza szlacheckiego po-
ety Kornela Ujejskiego: Panie, Panie! Ze zgrozą świata / Okropne dzieje przyniósł nam 
czas: / Syn zabił matkę, brat zabił brata, / Mnóstwo Kainów jest pośród nas. / Ależ,  
o Panię! Oni niewinni, / Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz, inni szatani byli tam 
czynni, / O rękę karaj, nie ślepy miecz (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 159).
18 Żaden z podręczników nie wspomina o obowiązku propinacyjnym. 
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człowiek gorzej wtedy był traktowany niż teraz to bydlę, które jest uparte. 
Bili w polu i w domu za lada bagatelę tak, że tego, co od starszych ludzi 
słyszałem, opisać nawet nie można i jest to wprost nie do uwierzenia, jak się 
nad ludem pastwili. Każdy gospodarz musiał przede wszystkiem we dworze 
swoją powinność odrobić, zaprzęgiem lub pieszo, a dopiero prawie nocami 
swój grunt obrabiał, obsiewał i plon z niego zbierał. Nie było wymówki, że 
ma w domu pilną robotę, bo jak nie wyszedł do odrobienia pańszczyzny, 
przychodził zaraz polowy, a gdy np. zastał gospodynię przy gotowaniu, to 
konewką ogień zalewał, w zimie okna i drzwi od domu poodejmował itp. 
A gdy takie kary nie pomagały i nie miał kto pańszczyzny odrabiać, to przy-
jechał ekonom z polowymi i wyrzucili chłopa na drogę z domu i gruntu, a na 
jego miejsce innego obsadzili. I nie było się do kogo użalić i rekursu od tego, 
bo takie było prawo zwyczajowe i właścicielem wszystkiego był dziedzic, do 
niego należała ziemia, woda, nawet wiatr, bo np. młyny, poruszane wiatrem 
(wiatraki), mógł tylko właściciel dworu budować. […] W Dzikowie sami 
hrabstwo uchodzili za dobrych i ludzkich, jednakże nikt nie odważył się 
iść do zamku ze skargą na służbę dworską, bo ci by się wymówili, a skar-
żącemu tak potem dokuczyli, żeby mu się na zawsze odechciało szukać 
sprawiedliwości. Uciekać zaś nie było gdzie, bo gdzieindziej nie było lepiej, 
ale chyba gorzej” (http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-02.
html#sec_2_01); „Z przeszłych wydarzeń i wypadków znali [chłopi] tylko 
te, które sami przeżyli i zapamiętali albo o których słyszeli od starszych. 
Opowiadali najwięcej o pańszczyźnie i strasznie ją malowali, szczególniej 
polowych i ekonomów i w ogóle oficjalistów dworskich, co rozpalało i pod-
trzymywało ciągle nienawiść do dworów i »panów«. […] Uświadomienie 
narodowe szło jednak powoli i do ostatnich czasów dość jeszcze znalazło 
się takich, co gdy im wspomnieć było o Polsce, to się złościli i klęli, mó-
wiąc, że tylko panowie mogą chcieć Polski, żeby na nich ludzie robili, jak 
za pańszczyzny, i takim trudno było wytłumaczyć, że czasy pańszczyzny 
już minęły i powrócić nie mogą. Nie chcieli słyszeć o Polsce, bojąc się, że 
panowie znowu obejmą rządy i przywrócą pańszczyznę (http://www.linux.
net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-08.html#sec_8_15).

Dopiero czytając te fragmenty pamiętników Słomki i porównując je 
z cytatem zamieszczonym w podręczniku Roszczaka i Łaszkiewicza, można 
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wyrobić sobie opinię na temat natury systemu pańszczyźnianego oraz tego 
jakie były rzeczywiste przyczyny niechęci chłopów wobec szlachty, które 
doprowadziły do wybuchu „rabacji”. Jednocześnie, można także zauważyć, 
że dominująca postszlachecka narracja, jest narracją cenzurującą chłopską 
pamięć. Konstruuje ona fałszywy obraz przeszłości, którego podstawowym 
celem jest jej nacjonalizacja. Wszystko co zdaniem jej twórców i wyko-
nawców – w tym autorów podręczników i podstawy programowej – nie 
pełni funkcji unaradawiających, i co mogłoby zanegować tworzony przez 
nich obraz narodu, jest z tej historii/przeszłości/pamięci wyrugowywane.

Jakub Szela i mit antybohatera

Bohaterowie narodowi to przykłady powstawania i funkcjonowania „naro-
dowych form reprezentacji”19, które umożliwiają jednostkom identyfikację 
ze „wspólnotą wyobrażoną”. Brak takich „emblematów” – czy ich nieade-
kwatność – stanowi dla każdej grupy poważną przeszkodę dla odtwarzania 
spójności społecznej i niesie zagrożenia dla opartego na idei narodu ładu 
politycznego. Ikony bohaterów pełnią m.in. funkcję wzorcowych przy-
kładów „prawdziwej” narodowości. Pozwalają więc określić, kto spełnia 
niezbędne warunki, by mógł być zaliczony do wspólnoty narodowej, a kto 
pozostaje i powinien pozostać poza jej nawiasem. Analiza powszechnych 

19 Tim Edensor definiuje „narodowe formy reprezentacji” jako obrazy i punkty 
skupienia, które „wyrażają relacje między przestrzenią, rzeczami, ludźmi i praktyka-
mi, którym przypisuje się cechy zgrupowane wokół wspólnego mianownika, jakim 
jest naród. W takim kontekście – dodaje Edensor – dzięki procesowi konceptualiza-
cji oraz językowi dochodzi do powiązania trudno przyswajalnych kategorii i tworzą 
się wówczas wspólne zasoby referencyjne i wspólne formy dyskursywne. Tożsamość 
narodowa jest zatem zachowana po części dzięki krążeniu różnych form wyrażania 
od spektakularnych do przyziemnych elementów kulturowych, […] krajobrazów, 
codziennych miejsc i przedmiotów, słynnych wydarzeń i codziennych rytuałów, ge-
stów i nawyków oraz przejawów tradycji i nowoczesności wspólnych dla dużej liczby 
ludzi. Co istotne, te formy znaczenia oddziałują nie ze względu na swoją realność, 
ale dlatego, że »stają się naturalnymi kodami, których funkcjonowanie ujawnia nie 
tyle przezroczystość kodów lingwistycznych czy wizualnych, ile głębię kulturowego 
przyzwyczajenia do posługiwania się nimi«” (Edensor 2004, s. 181).
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w polskiej edukacji historycznej opowieści o życiu narodowych herosów, 
które należy postrzegać jako teksty formatywne, pozwala określić warto-
ści, które są ważnymi elementami polskiej pamięci kulturowej: „Teksty 
formatywne – na przykład mity plemienne, pieśni bohaterskie, genealogie 
– odpowiadają na pytanie »Kim jesteśmy?«. Służą autodefinicji i upew-
nianiu o własnej tożsamości. Przekazują wiedzę zapewniającą tożsamość 
i motywują wspólne działania poprzez opowiadanie wspólnie zamieszki-
wanych historii” (Assmann 2008, s. 156).

„Żywoty” narodowych świętych są wykorzystywane w procesie socjali-
zacji kolejnych pokoleń. Stanowią one punkty stałe „pamięci kulturowej”, 
a ich znaczenia podtrzymywane są przez teksty, obrzędy, pomniki, rytuały, 
święta, obrazy, wiersze, filmy oraz komunikację zinstytucjonalizowa. Są 
formami obiektywizacji kultury, tworząc poczucie niezmienności i ho-
mogeniczności. 

Współczesne kultury narodowe odziedziczyły po poprzedzających je 
społeczeństwach agrarnych trzy typy bohaterów. Pierwszy z nich to bohate-
rowie religijni, których kult tworzony był przez Kościół. Drugi to królowie 
i wojownicy, czyli „ludzie miecza”, czczeni przez grupy społeczne posiada-
jące w swych rękach aparat przemocy. Trzeci typ to mityczni bohaterowie 
ludowi, zazwyczaj pozostający poza oficjalnym kultem, sławieni w ludo-
wych opowieściach i poezji (Znaniecki 1990, s. 127). Francuski filolog 
i mitograf George Dumézil przekonywał, że to wspólne dla większości 
ludów indoeuropejskich rozróżnienie bogów/herosów stało się podstawą 
dla sztywnej klasyfikacji dominującej wśród społeczeństw przednowocze-
snych. Polegało ono na podziale społeczeństwa na trzy grupy: kapłanów, 
wojowników i hodowców-rolników. Funkcjonowanie tej klasycznej triady, 
utrzymywało i sakralizowało rozwarstwienie społeczne oraz różnice kultu-
rowe (Dumézil 2006, s. 31–32). W tak zorganizowanych społeczeństwach 
rządzące elity podkreślały i wyolbrzymiały wszelkie cechy różnicujące je od 
podlegających im rządzonych, co pozwalało im zachować monopol władzy. 

Dopiero wraz z powstaniem nowoczesnych kultur narodowych, nie-
którzy spośród świętych, królów, wojowników czy – zdecydowanie rza-
dziej – przedstawicieli klas ludowych stali się, wspólnymi dla większości 
członków narodowego społeczeństwa, bohaterami narodowymi. Dzięki 
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rozwojowi nacjonalistycznych narracji tożsamościowych zaczęli być oni 
symbolami i ucieleśnieniem ideałów narodowych, pierwowzorami „miłości 
do narodu i ojczyzny”, bez których nacjonalistyczna pedagogika nie odnio-
słaby tak ogromnych i powszechnych sukcesów (Znaniecki 1990, s. 129).

Jednocześnie trzeba zauważyć, że ten proces „demokratyzacji boha-
terów” nie oznaczał i nie oznacza wcale, że wszyscy członkowie narodu 
(i tworzących go klas oraz grup) – bez względu na swoje pochodzenie 
klasowe, etniczne czy posiadany kapitał symboliczny i kulturowy – mogą 
konstruować i upowszechniać własne „emblematy narodowości”. To wciąż 
elity, sprawujące różne formy władzy, które poszukują swojej legitymizacji 
odwołując się często do zamierzchłej przeszłości, mają największą moc 
w kreowaniu bohaterów i pamięci o nich. To także elity mają kulturową 
moc definiowania i określania zachowań wzorcowych, które – przynaj-
mniej dyskursywnie i wyobrażeniowo – mają być reprezentatywne dla 
wszystkich członków wspólnoty narodowej oraz tych, które symbolizować 
mają wszystko co powinno być według nich tej wspólnocie obce. Dlatego 
elity konstruują i wprowadzają do społecznego obiegu nie tylko „archety-
powych” bohaterów, ale także antybohaterów, o których opowieści pełnią 
równie ważną funkcję w narodowej pedagogice. Jednym z takich wzorco-
wych „antybohaterów” funkcjonującym w polskiej protetycznej pamięci 
postszlacheckich, jest przywódca „rabacji galicyjskiej”, Jakub Szela.

Jeszcze w podręczniku autorstwa Grażyny Szelągowskiej (Szelągowska 
1998), który został wydany w 1998 roku (wydanie piąte) przyczyny wybu-
chu „rabacji” galicyjskiej i postać Jakuba Szeli opisane zostały w sposób 
wielowymiarowy i dopuszczając więcej niż jedną możliwość ich interpre-
tacji. Szelągowska, w przeciwieństwie do autorów współczesnych podręcz-
ników, jeszcze dość szczegółowo opisuje sytuację społeczną i polityczna 
istniejące w Galicji przed wybuchem „rabacji” i powstania krakowskiego, 
choć i ona używa argumentu mówiącego o austriackiej polityce dążącej do 
wykorzystania chłopów jako „narzędzia” w walce władz z polską szlachtą: 
„W Galicji, podobnie jak w innych prowincjach monarchii Habsburgów, 
działał sejm stanowy, zwany postulatowym. Reprezentanci czterech stanów 
(wyższe duchowieństwo, arystokracja, zamożna szlachta i dwaj przed-
stawiciele Lwowa) decydowali tylko o rozkładzie nałożonych przez rząd 
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podatków. Mogli wprawdzie przedkładać petycje dotyczące prowincji, ale 
były one zazwyczaj ignorowane. O wszystkim decydował Wiedeń oraz au-
striacka biurokracja. Znaczna większość galicyjskiej arystokracji i szlachty 
szybko przystosowała się do istniejącej sytuacji i była lojalna wobec cesa-
rza, w czym zresztą nie różniła się zbytnio od konserwatystów Królestwa 
Polskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej. Słaby rozwój miast i przemysłu 
galicyjskiego powodował, że praktycznie nie istniała w Galicji liberalna 
opozycja. Rezultatem tego był niemal całkowity zastój życia politycznego. 
Organizacje spiskowe, powstające w połowie lat trzydziestych z inspiracji 
emisariuszy emigracyjnych, zostały szybko wykryte i rozbite. Pod koniec lat 
trzydziestych działalność konspiracyjna w Galicji w tej sytuacji ustała pra-
wie zupełnie. Również pod względem kulturowym Galicja znajdowała się 
w najgorszej sytuacji. Wśród chłopów powszechnie panował analfabetyzm, 
szkół elementarnych było niewiele. Oświacie wiejskiej stanowczo sprzeci-
wiali się ziemianie, przekonani, że sprzyja ona politycznej radykalizacji lud-
ności wiejskiej. […] Od początku lat czterdziestych chłopi galicyjscy co raz 
częściej buntowali się przeciwko poddaństwu i pańszczyźnie. Bezwzględ- 
nie egzekwujący chłopskie powinności dwór stał się dla nich uosobieniem 
wszelkiego zła, zwłaszcza, że zgodnie z praktyką systemów absolutystycz-
nych pośredniczył także w innych świadczeniach na rzecz państwa (pobór 
rekruta, ściąganie podatków). Nienawiść do panów wzmagała się wskutek 
ciężkiej sytuacji na wsi, dodatkowo pogarszające się z powodu nieurodza-
jów i klęsk żywiołowych w latach 1844–1845. Włościanie bezskutecznie 
wytaczali właścicielom ziemskim procesy o niesprawiedliwe przeciążenie 
powinnościami, a przy tej okazji tworzyły się lokalne grupy i wyłaniali 
ludowi przywódcy. Niechęć do ziemiaństwa była u chłopów tak silna, że 
wielu z nich uwierzyło austriackim urzędnikom opowiadającym o »dobrym 
cesarzu z Wiednia«, któremu polscy panowie przeszkadzają w oswobodze-
niu wsi i dlatego się zbroją” (Szelągowska 1998, s. 235–236, 241).

Z kolei Jakub Szela opisywany jest przez Szelągowską jako osoba, 
która w niezwykle trudnych dla chłopów warunkach społecznych i eko-
nomicznych potrafiła skutecznie realizować swoje cele polityczne oraz 
tworzyć zorganizowany opór chłopski: „Na czele tego ruchu chłopskiego, 
największego z ruchów chłopskich na ziemiach rdzennie polskich, wysunął 
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się Jakub Szela, gospodarz ze wsi Smarżowa w dolinie Wisłoki. W sporach 
gromady z panem pełnił funkcję pełnomocnika chłopów i swą bezkom-
promisową postawą zyskał dużą popularność i autorytet wśród włościan. 
Szela, podkreślając swą niezależność od austriackich urzędników, usiłował 
wprowadzić porządek w chaosie rewolucji. Wprowadził lokalne władze, 
straże wiejskie i surowo karał wszelkie przejawy braku dyscypliny. Jego 
emisariusze wzywali do nieodrabiania pańszczyzny; w marcu 1846 roku 
zanikła ona na terenie całej Galicji. Wyłamywanie się spod poddaństwa 
oczywiście nie mogły tolerować władze austriackie, które w kwietniu przy-
stąpiły do pacyfikacji ruchu chłopskiego. Oddziały wojskowe przymuszały 
chłopów do pańszczyzny, przeważnie za pomocą chłosty i kijów. Latem 
opór włościan został złamany. Samego Szelę, internowanego jeszcze wio-
sną, przesiedlono na Bukowinę, gdzie otrzymał na własność gospodarstwo 
rolne. Rabacja była nieudaną próbą zrzucenia przez chłopów feudalnych 
więzów – poddaństwa i pańszczyzny. Słabo uświadomieni nie potrafili 
nadać swojemu ruchowi bardziej zorganizowanego kształtu, co gorsza, 
pozwolili się wykorzystać austriackiej biurokracji i przyczynili się do upad-
ku powstania krakowskiego. Krwawa rabacja wzmocniła jednocześnie 
konserwatystów, niechętnych zmianom na wsi i długo wypominających 
włościanom „rzeź galicyjską”. W pewnym jednak sensie chłopi osiągnęli 
swój cel. Rabacja wywołała na ziemiach polskich ogromne wrażenie. Więk-
szość szlachty zrozumiała, że utrzymywanie anachronicznego porządku 
na wsi jest niemożliwe” (Szelągowska 1998, s. 242–243).

Tymczasem współcześnie obowiązujące i najczęściej wybierane przez 
nauczycieli historii podręczniki, w przeciwieństwie do książki Szelągow-
skiej, nie przekazują praktycznie żadnych informacji na temat Szeli (co 
charakterystyczne, i o czym już wspominaliśmy, to fakt, że Jakub Szela jest 
pierwszym chłopem, który wymieniony został w analizowanych podręcz-
nikach z imienia i nazwiska). Jeden z podręczników wspomina, że był on 
„gospodarzem spod Tarnowa”, a inny, że był „chłopem ze wsi Smarżowa”. 
Pozostałe podręczniki nie podają nawet informacji o miejscu jego uro-
dzenia czy zamieszkania. Czytelnik nie dowie się z podręczników niczego 
o przeszłości Szeli, jego podglądach i motywacjach, które skłoniły go do 
wzięcia udziału w powstaniu i do zajęcia pozycji „przywódcy rabacji”, ani 
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tego w jaki sposób starał się dowodzić powstaniem oraz jakie były jego 
i innych chłopskich powstańców faktyczne cele (chyba, że za prawdziwe 
przyjmiemy analizowane we wcześniejszym podrozdziale narracje opo-
wiadające o „naturze” chłopów). 

Tylko podręcznik Burdy wspomina o różnych sposobach postrzegania 
Jakuba Szeli, choć także jego autorzy oceniają Szelę korzystając z wzorców 
składających się na matrycę pamięci postszlacheckiej, jako inspirowanego 
przez Austriaków przywódcę zbrodniarzy, który wywołał antynarodowy 
bunt uniemożliwiający wyzwolenie ojczyzny spod obcego panowania: 
„Przywódcą rabacji był Jakub Szela (1787–1866), gospodarz spod Tarnowa. 
W późniejszych czasach postać ta obrosła legendą. Dla jednych był on sym-
bolem ludowej sprawiedliwości, a dla innych ucieleśnieniem okrucieństwa, 
zdrady i nienawiści. Obecnie przeważa opinia, że działalność Jakuba Szeli, 
inspirowana przez urzędników austriackich, wymknęła się spod kontroli” 
(Burda i in. 2012, s. 317–318).

Pozostali autorzy podręczników także przyjęli szlachecką, tzw. czarną 
interpretację postaci Jakuba Szeli, nie informując nawet czytelników o istnie-
niu innej, równoległej do niej i gloryfikującą go „białej” interpretacji, której 
autorami byli galicyjscy chłopi, i która przetrwała w ich pamięci i kulturze 
(Ziejka 1969). Szela przedstawiany jest w podręcznikach jako uosobienie 
manipulanctwa, koniunkturalizmu, morderczości, złodziejstwa, zdrady, 
skrajnego egoizmu i wreszcie, współpracy z wrogiem narodu (warto zauwa-
żyć, że takimi przymiotami obdarzani są w podręcznikach tylko szmal-
cownicy oraz komuniści). Szela stał się wręcz bohaterem kryptorasowego 
dyskursu, który powiela sarmackie wyobrażenia o chłopach, jako o innej, 
gorszej i barbarzyńskiej rasie: „Najbardziej znanym przywódcą rabacji był 
Jakub Szelą, który namawiał innych jej uczestników do mordów i grabieży 
oraz zaprzestania odrabiania pańszczyzny. Zgodnie z zamierzeniami Austrii 
wystąpienie mieszkańców wsi uniemożliwiło wybuch powstania narodowe- 
go w Galicji. Jednak po zażegnaniu zagrożenia ze strony szlachty Austriacy 
rozprawili się z oddziałami włościan – wysłali przeciwko nim armię, która 
stłumiła zamieszki […] Jakub Szela odniósł znaczne korzyść z rabacji, zacho-
wując część zagrabionych bogactw szlacheckich, Kiedy jednak przestał być 
Austriakom potrzebny, został przez nich przesiedlony do przyznanego mu 
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gospodarstwa na Bukowinie […] Natomiast w kraju stał się symbolem zdra-
dy narodowej” (Roszczak, Łaszkiewicz 2012, s. 158); „[…] chłopi w Galicji 
pod wodzą Jakuba Szeli przekształcili powstanie w ruch skierowany przeciw-
ko szlachcie (rabacja), napadając na dwory, paląc księgi dłużne i mordując 
szlachtę” (Popiołek 2003, s. 255); „Jakub Szela (1787–1866) był chłopem ze 
wsi Smarżowa (na północ od Jasła). W czasie rabacji galicyjskiej osobiście 
uczestniczył w napadach na ok. 20 dworów szlacheckich. Za przysługę, którą 
wyświadczył władzom austriackim, udaremniając w zarodku powstanie 
narodowe, został przesiedlony na Bukowinę, gdzie otrzymał duże gospodar- 
stwo rolne” (Choińska-Mika, Szlanta, Zielińska 2008, s. 333).

Szela jest w tych narracjach pozbawiony własnej osobowości, a właści-
wie jego osobowość odmalowana została za pomocą skrajnie negatywnych 
epitetów i stereotypów, które przedstawione zostały jako jego cechy. Jest 
on reprezentantem wszystkich tych, którzy powinni zostać wykluczeni ze 
wspólnoty narodowej (a właściwie nigdy nie powinni mieć prawa do niej 
aspirować), ponieważ jego zachowanie, postawa i czyny mają być repre-
zentatywne i wzorcowe dla wszystkiego co „antypolskie” i „antynarodo-
we”. Co ciekawe to fakt, że szlachciców i arystokratów współpracujących 
z zaborcami – w tym zwłaszcza w Galicji – określa się w podręcznikach, 
w zależności od kontekstu, pozytywnym bądź naturalnym terminem „lo-
jalistów”, natomiast chłopów, którzy mieliby realizować swoje interesy 
we współpracy z zaborcami zawsze definiuje się jako zdrajców: „Rycina 
przedstawia chłopów przynoszących austriackim żołnierzom głowy zamor-
dowanych szlachciców. Artysta podkreślił, że chłopi stali się narzędziem 
w ręku zaborcy, i wskazywał Austriaków jako głównych winowajców krwa-
wej rabacji 1846 r. W polskiej tradycji szlacheckiej Jakub Szela, przywódca 
rabacji, stał się symbolem zdrady narodowej, zbrodniczej współpracy z za-
borcami i okrucieństwa. I jako taka postać pojawił się w licznych utworach 
literackich. […] Wybuch rabacji galicyjskiej był jedną z przyczyn upadku 
powstania krakowskiego” (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2013, s. 146).

W ramach tego dyskursu Szela nie jest indywidualną osobą i protagoni-
stą jednego wydarzenia, lecz wzorcowym przedstawicielem wspólnoty anty-
narodowych zdrajców i konkretyzacją tego paradygmatu (Karahasan 1995, 
s. 72). Wszytko co Szela zrobił, a według podręczników jedynie mordował,  
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podżegał, uzyskiwał korzyści i kolaborował, opisane zastało za pomocą wy-
obrażeń składających się na opresyjną wobec chłopów pamięć szlachecką. 
Pamięć, będącą ważnym elementem polskiej ideologii nacjonalistycznej, 
której jedną z funkcji jest dyscyplinowanie społeczeństwa i sprawowanie 
władzy nad klasami ludowymi. Dlatego musi ona dążyć do wykluczenia  
z dyskursu publicznego innych niż jej własne sposoby interpretacji prze-
szłości, pomijając milczeniem lub intepretując je zgodnie z własnym para-
dygmatem, takie zjawiska jak system pańszczyźniany, niewolnictwo (pod- 
daństwo) chłopów, systemowa przemoc szlachty wobec nich, czy współ-
praca własnej grupy z zaborcami. 

Podsumowanie

Opisywany z pespektywy jego ofiar system folwarczno-pańszczyźniany 
mógłby „rozsadzić ramy polityczno-militarnie pojmowanej historii na-
rodowej” (Marzec 2016, s. 39), która stanowi główną oś, wokół której 
zbudowany jest cały dyskurs polskich podręczników do historii. Oparta 
na faktach historia tego systemu, stosunku chłopów do szlachty i ma-
gnaterii, chłopskiej niechęci do określania się w kategoriach narodowych 
oraz ich wrogości wobec pańszczyzny i jej szlacheckich twórców i bene-
ficjentów, i wreszcie, stosunku szlachty wobec chłopów oraz szlacheckiej 
polityki tożsamościowej i biopolityki, mogłyby zniszczyć budowane 
od połowy XIX wieku postszlacheckie i inteligenckie nacjonalistyczne 
wyobrażenia, które także współcześnie stanowią fundament, na którym 
oparta jest polska wspólnota narodowa. Dlatego, prawdziwa istota pań-
szczyzny oraz faktyczne przyczyny i przebieg „rabacji galicyjskiej” muszą 
zostać wyparte z ahistorycznych „świętych” opowieści konstruujących 
mit ponadczasowej wspólnoty narodowej, z których składa się dyskurs 
podręcznikowy. 
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kobiet w konstruowaniu  

wspólnoty narodowej  
w podręcznikach szkolnych

Wydawać by się mogło, że historia określonego państwa i narodu jest 
historią wszystkich obywatelek i obywateli, co oznacza nie tylko poczucie 
posiadania wspólnych dziejów, podzielanie wspólnotowych doświadczeń 
z przeszłości, ale także możliwość odnajdywania w niej swojej repre-
zentacji oraz określonych wartości. Innymi słowy, historia jest wspólna  
i przynależąca określonej wspólnocie o tyle, o ile tworzące ją grupy i spo-
łeczności mogą wskazać w jej dziejach swoje wątki dyskursywne, sym-
bole, postacie, z których doświadczeniami i dokonaniami mogłyby się 
utożsamiać. Jeśli historia mówiąc o przeszłości, stanowi lustro dla czasów 
aktualnych wydarzeń i zjawisk, można by zapytać, czy kobiety, Polki mają 
się w czym przeglądać; czy od najmłodszych lat w procesie edukacji przy-
swajają historię i dyskursy, z którymi mogą się utożsamiać, dostrzegając 
w nich pewne analogie do losów swoich przodkiń? Czy podręczniki szkol-
ne zawierają wątek historii po kądzieli? W jakim stopniu są opowieścią 
o losach prababek, babek i matek, która w naturalny sposób przeplata się 
z historią pradziadków, dziadków i ojców? W ramach studiów feministycz-
nych, które rozwijają się w nurcie nauk humanistycznych i społecznych, od 
lat pojawiają się krytyczne głosy na temat absencji kobiet zarówno w pro-
gramach nauczania, jak i podręcznikach szkolnych; badania na ten temat 
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realizowane są w różnych krajach; stanowią także wyraźny nurt w krytycz-
nie zorientowanych badaniach socjologicznych i edukacyjnych. Łączy je 
rozpoznanie o wyraźnej absencji kobiet w oficjalnych treściach nauczania; 
o edukacji jako przestrzeni utrwalania nierówności społecznych, także 
genderowych. Jak przekonuje Joane Nagel, nie oznacza to, że kobiety nie 
mają do odegrania ról w tworzeniu państw: jako obywatelki, jako członki- 
nie narodu, jako działaczki, liderki. „To znaczy, że skrypty, w których te role 
są osadzone, są pisane przede wszystkim przez mężczyzn, dla mężczyzn 
i o mężczyznach oraz że kobiety są, z założenia, aktorami wspierającymi, 
których role są wyrazem męskiego pojmowania kobiecości i właściwego 
miejsca kobiet” (Nagel 1998, s. 243).

Kwestia roli edukacji w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa 
i jego sprawczości w życiu społeczno-kulturowym stanowi ważny element 
aktualnych debat publicznych i akademickich. Magdalena Środa w swo-
jej refleksji na temat przyczyn obecnej sytuacji społecznej i politycznej 
kobiet w kraju, zwraca uwagę, iż: „Kobiety w Polsce nie mają ani poczu-
cia wspólnoty interesów, ani tym bardziej pamięci o wydarzeniach, które 
tę wspólnotę budowały. Historia jest historią mężczyzn, narracje, które 
kształtują naszą tożsamość, są narracjami mężczyzn i to oni też są boha-
terami opowieści, które opowiadają. Kobiety pozostają gdzieś w cieniu, 
nie tylko historii, ale i mężczyzn, odseparowane, rozproszone, zamknięte 
w prywatności, skupione na tym, by mężczyźni historię tę nadal budowali” 
(Środa 2009, s. 406). 

Widzenie i ocenianie minionych dziejów z perspektywy historii naro-
dowych miało wpływ na postrzeganie kobiet w przeszłości oraz tworzenie 
się ich określonego statusu. Katherin Verdery w tekście From Parent State 
to Family Patriarchs Gender and Nation in Contemporary Eastern Europe 
(1996) przekonuje, że zarówno naród, jak i płeć to konstrukty kulturowe 
używane zarówno w akademickim dyskursie, jak i w życiu codziennym, 
które mimo że są tworzone arbitralnie, funkcjonują w życiu społecznym 
jako realne i pozornie neutralne. Zdaniem Verdery, oba te konstrukty 
są podstawowymi elementami klasyfikacji społecznej; jak pokazuje an-
tropolożka pojęcia „męskość” i „żeńskość” mogą być używane w taki 
sposób, że przecinają się nierównomiernie z obywatelstwem. „W wielu 
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społeczeństwach kobiety są obywatelami tylko z racji swoich więzi z męża-
mi i ojcami; mężczyzna biorąc za żonę obcą kobietę, sprawia, że ona przej-
muje jego narodowość, ale kobieta wychodząca za mąż za cudzoziemca, 
traci swoje prawa; potomstwo mężczyzn, ale nie kobiet, automatycznie staje 
się obywatelami i tak dalej” (Verdery 1996, s. 92). Głównym powodem tej 
zależności jest fakt, że, jak przekonuje Anne McClintock, naród był zwykle 
konceptualizowany na wzór rodu i rodziny, a zatem tego, co wiąże się ze 
sferą prywatną i domową (McClintock 1993, s. 61–80). Wzorce, zasady 
i hierarchia płci, które obowiązywały w rodzinie patriarchalnej, miały 
ogromny wpływ na modelowanie i postrzeganie narodu jako wspólnoty 
konstytuowanej na więzach krwi, w której mężczyźni i kobiety odgrywa-
ją ustalone role. Co więcej, McClintock zakłada, że wszystkie narody są 
powiązane z konstruktami płci, dostrzegając że: „Pomimo nacjonalizmu 
ideologiczne inwestycje w ideę narodów były usankcjonowane instytu-
cjonalizacją różnic płci. Żaden naród na świecie nie zapewnia kobietom 
i mężczyznom takiego samego dostępu do praw i zasobów państwa naro-
dowego. Zamiast wyrażać kwitnącą w czasie organiczną esencję ponad-
czasowego społeczeństwa, narody są kwestionowanymi systemami represji 
kulturowych, które ograniczają i legitymizują dostęp obywateli do zasobów 
państwa narodowego” (s. 61).

Jednocześnie badaczka zauważa paradoks, który polega na tym, że ro-
dzina funkcjonując jako metafora narodu i źródło dla narracji historycznej, 
wraz z jego powstaniem zaczyna być postrzegana jako byt ahistoryczny. 
„Rodzina jako metafora oferowała jednorodną narrację rodowodową dla 
historii narodowej, podczas gdy w tym samym czasie rodzina jako insty-
tucja została unieważniona historią. W XIX wieku rodzina jako instytu-
cja była postrzegana jako istniejąca, na mocy naturalnego dekretu, poza 
rynkiem towarowym, poza polityką i poza samą historią” (s. 63). Wraz ze 
zmianą jej konceptualizowania zmieniło się także postrzeganie kobiety, 
której zaczęto przypisywać pełnienie ahistorycznych funkcji. Jej rolę w na-
rodzie, co potwierdza także krytyczna analiza podręczników do historii, 
sprowadza się bowiem do zapewnienia jego biologicznej ciągłości oraz do 
bycia strażniczką domowego ogniska i tradycji. W analizowanych pod-
ręcznikach szkolnych możemy odnaleźć przedstawienia kobiet w dziejach, 
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które koncentrują się wyłącznie na ogólnych aktywnościach kobiet koja-
rzonych kulturowo ze sferą prywatną i przestrzenią domu. Klasycznym 
przykładem schematycznych opisów ograniczających aktywność kobiet 
do zajęć domowych jest np. konstatacja: „Kobiety zajmowały się dziećmi, 
domem i obejściem, przygotowywały posiłki, tkały płótno, szyły ubrania. 
W czasie pilnych prac gospodarskich kobiety i dzieci stawały do pomocy 
u boku mężczyzn” (Matkowski, Rześniowiecki 2010, s. 53).

To krótkie zdanie zawiera esencję poglądów utrwalających przekonanie 
o powszechnej asymetrii płci połączonej z wykluczaniem kobiet z domen 
uznawanych za męskie. Rozpoznanie to zdominowało poglądy początko-
wej zachodniej refleksji feministycznej sięgającej po argumenty kulturowe 
i biologiczne. Absencja kobiet – połowy podmiotów w historii ludzkości 
– w przestrzeni publicznej zajmowała np. Simon de Beauvoir, która pod-
kreślając różnicę seksualną kobiety i mężczyzny, pokazywała, w jaki sposób 
kształtowanie się męskiej podmiotowości umieszcza kobiety w tzw. polu 
Innego. De Beauvoir bierze pod uwagę biologię kobiety i jej kulturowe in-
terpretacje mające wpływ na kształtowanie się wizerunku kobiecości; pod-
kreśla fakt istnienia społecznych i kulturowych mechanizmów, za pomocą 
których utrzymuje się kobiety w obrębie „duchowej immanencji”, właściwie 
uniemożliwiając im transcendencję, a tym samym drogę do wolności. Jak 
pisała autorka Drugiej płci: „Życie człowieka jest czymś więcej niż życiem, 
jest egzystencją; człowiek zapewnia życiu powtarzalność, ale tylko przez 
transcendencję swego istnienia; transcendencja zaś tworzy wartości, któ-
re czystej powtarzalności odbierają właśnie wszelką wartość. […] służąc 
gatunkowi, mężczyzna kształtuje jednocześnie oblicze świata, tworzy nowe 
narzędzia, dokonuje wynalazków, wykuwa przyszłość. Zajmując pozycję 
władcy, znajduje w kobiecie sprzymierzeńca. I ona jest egzystującym czło-
wiekiem, w niej także tkwi transcendencja. […] Jej przekleństwem jest, 
że została biologicznie przeznaczona do powtarzania życia” (de Beauvoir 
2003, s. 84).

Lokowanie dyskusji na temat odmienności kobiet i mężczyzn w bi-
naryzmie naturalne/domowe versus kulturowe/publiczne stanowiło oś 
feminizmu lat 60. i 70. XX w., czego wyrazem jest np. książka Woman, 
Culture and Society (Rosaldo, Lampher 1974), która postuluje założenia 
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dotyczące esencjalizmu kategorii kobiety i uniwersalność asymetrii płci. 
Rosaldo w swojej ówczesnej, z czasem krytycznie zweryfikowanej, reflek-
sji antropologicznej zaproponowała strukturalny model wiążący aspekty 
psychologii oraz organizacji społecznej i kulturowej z opozycją pomiędzy 
domową orientacją kobiet i pozadomową – publiczną sferą mężczyzn. 
Zdaniem badaczki fakt, że to kobiety rodzą i wychowują dzieci, sprawia, 
że nie mogą być np. myśliwymi lub wojownikami. Ze względu na różnice 
w budowie ciał i sile fizycznej kobiety nie wykonują zajęć, którymi parają 
się mężczyźni. Nie jest to jednak podstawą tworzenia się hierarchii waż-
ności określonych prac; hierarchia ta jest bowiem, jak przekonywała ba-
daczka, wytworem kulturowym a wartości i znaczenia przypisywane dzia-
łaniom mężczyzn i kobiet mają charakter kulturowo-społeczny (Rosaldo 
1974, s. 17–19). Powoduje to, że „świat kobiet postrzegany jest jako jawnie 
partykularystyczny, ponieważ rządzony jest poprzez nieformalne i osobiste 
relacje jednostek, w przeciwieństwie do bardziej uniwersalistycznego świata 
mężczyzn, który jest relatywnie bardziej związany z formalnymi normami 
stosunków i publicznie uznanymi charakterystykami ról” (s. 19). Zagad-
nienie to podejmują także m.in. autorki Nieodpłatnej pracy kobiet, poka-
zując, iż współczesne dyskusje wokół relacji między sferą prywatną 
i sferą publiczną są kontynuacją debaty na temat łączenia kobiet i tzw. 
kobiecości z naturą a mężczyzn i tzw. męskości z kulturą, co przekłada 
się na kulturowe, społeczne i polityczne lokowanie kobiet oraz mężczyzn  
w odrębnych, opozycyjnie konceptualizowanych przestrzeniach. Dążąc do 
rewindykacji i krytycznego unieważnienia tej trwałej dystynkcji, autorki 
piszą, iż: „Niezależnie od tego, czy podzielamy pogląd, że »osobiste jest 
polityczne«, czy też pogląd, że »osobiste jest niepolityczne«, propozycje 
współczesnego feminizmu zmierzają w kierunku niwelowania barier mię-
dzy prywatną a publiczną sferą życia. W obrębie feminizmu panuje bowiem 
raczej zgodność, że te obie sfery są powiązane i że nie ma już miejsca na 
realizację dziewiętnastowiecznego ideału separacji prywatno-domowego 
życia kobiet od świata publicznego mężczyzn” (Budrowska, Duch-Krzy-
stoszek, Titkow 2004, s. 19–20).

Kojarzenie kobiet z naturą oraz przestrzenią domową wynikające z kul-
turowych interpretacji ich funkcji biologicznych, a zwłaszcza zdolności 
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prokreacyjnych, jest jednak niezwykle trwałe w społecznej świadomości; 
wpływa także na wątki tematyczne składające się na konteksty pojawiania 
się kobiet w dyskursie historycznym. Poniżej cytowany fragment nie jest 
niczym wyjątkowym: „W wyższych warstwach społecznych kobieta miała 
ograniczoną możliwość rozporządzania spadkiem, odsuwano ją także od 
spraw majątkowych. W niższych warstwach natomiast, gdzie kobieta mu-
siała pracować fizycznie, miała większą swobodę. Wiele jednak zależało 
od usposobienia kobiety i opanowania umiejętności wybrnięcia z różnych 
sytuacji. Często to kobieta przejmowała rolę głowy rodziny, stanowiąc 
jednocześnie wzór cnót, z wiernością małżeńską na czele. W wielu krajach, 
głównie śródziemnomorskich, życie towarzyskie było domeną mężczyzny, 
natomiast kobieta większość czasu musiała spędzać w domu, zajmując się 
haftowaniem, szyciem, doglądaniem kuchni i służących. Także w zakresie 
oświaty przywilej wykształcenia mieli tylko mężczyźni. Pewne zmiany 
w tym zakresie, chociaż wciąż niewielkie, przyniosło oświecenie – dziew-
częta otrzymywały staranniejsze wykształcenie. Również w stuleciu XVIII 
kobiety wywodzące się ze stanu szlacheckiego pełniły funkcję mecenasów 
sztuki” (Burda, Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak 2010, s. 174).

W niektórych podręcznikach, w dominującej narracji polityczno-go-
spodarczej pojawiają się treści dotyczące życia codziennego, co stanowi 
okazję do zarysowania pozycji kobiety w rodzinie oraz w życiu społecz-
nym różnych epok. „Średniowieczne damy pozostawały w cieniu męż- 
czyzn – żony i córki władców oraz rycerzy rzadko odgrywały ważną rolę 
w państwie” pisze autor jednego z nich, jednocześnie podkreślając inteli-
gencję tych kobiet i ich możliwość wpływania na życie społeczne: „jednak 
wiele z nich dzięki swojej inteligencji, niezwykłej osobie i urodzie docze-
kało się uznania” (Roszak 2015, s. 76). W innym podręczniku możemy 
przeczytać o relacji płci w XVI i XVII wieku, którą autorzy pokazują na 
przykładzie instytucji małżeństwa, wyjaśniając, że: „Małżeństwa zawierane 
w młodym wieku układane były przez rodziców, przyszli małżonkowie zaś 
nie zawsze znali się wcześniej. Bardzo często małżeństwa były kontraktem 
między rodzinami, ponieważ zasadniczą rolę odgrywał posag panny mło-
dej. Zaręczyny stanowiły uroczystą ceremonię i były aktem zobowiązania 
się drugiej stronie. W wielu krajach zerwanie zaręczyn traktowano jako 
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przestępstwo i karano. Również niemile widziane było staropanieństwo 
i starokawalerstwo, a osoby niemające małżonka były piętnowane lub po-
święcały się życiu zakonnemu. W Polsce istniały specjalne zarządzenia 
cechowe, nakazujące mistrzom małżeństwo. Jednak poślubienie kobiety 
o złej reputacji groziło wykluczeniem z cechu” (Burda, Halczak, Józefiak, 
Roszak, Szymczak 2010, s. 312).

Takie zasilające historiografię wizerunki kobiet, określające ich miej-
sce oraz kondycję w sferze prywatnej i publicznej są także wyczytywane 
z tekstowych świadectw historycznych, co skłania do refleksji na temat 
potrzeby krytycznej, rewizjonistycznej lektury źródeł, która pozwoliła-
by na odsłonięcie kwestii genderowych w nich przemilczanych oraz na 
sproblematyzowanie tych, które zostały przekazane explicite w stereoty-
powy sposób. Zgodnie z ustaleniami Dobrochny Kałwy: „Obraz kobiet 
niezłomnych, poświęcających się dla dobra dzieci, rodzin i narodu wyłania 
się z samych źródeł wspomnieniowych, gdy czyta się je literalnie, zamiast 
pytać o kwestie przemilczane i o przyczyny milczenia, bo te mogą być 
różne: od uznania tych wątków za nieistotne w obliczu wielkiej historii, 
przez językową bezradność wobec doświadczeń granicznych, aż po po-
czucie wstydu, który jest lękiem przed krytycznym osądem odbiorców” 
(Kałwa 2015, s. 13).

Historiografia przypisuje kobietom określone role społeczno-kultu-
rowe, sprowadzając ich sprawczość do pełnienia kilku funkcji, których 
powtarzanie utrwala stereotypowe, niepełne, jakby wybrakowane opisy 
ich aktywności. Jak pisze Monika Bobako, sięgając do rozpoznań Mc- 
Clintock, kobieta jako bierna, naturalna i patrząca wstecz była „wcieleniem 
konserwatywnej zasady ciągłości”. Mężczyzna z kolei, aktywny i historycz-
ny, stanowił czynnik postępu (Bobako 2005, s. 259). Omawiając mecha-
nizm wykluczenia kobiet z historii, Bobako wskazuje za Seylą Benhabib 
(1992) na to, że rozdzielenie się struktury społecznej na ekonomię, sferę 
polityki, obszar działalności stowarzyszeń obywatelskich oraz sferę in-
tymno-domową spowodowało „wykluczenie działań kobiecych ze sfery 
publicznej, a w konsekwencji całkowitą dewaloryzację tych aktywności 
jako partykularnych i należących do natury” (Bobako 2005, s. 259–260). 
Jak silnie zakorzenione jest myślenie o sprawczości kobiet w kategoriach  
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funkcjonowania i działania w sferze domowej, pokazuje m.in. fragment 
odnaleziony w jednym z podręczników, w którym funkcjonuje w kontek-
ście opisywanych przykładów form aktywności obywatelskiej w II Rze-
czypospolitej. Wspomniano w nim kobiety, pisząc: „W pracę społeczną 
angażowali się ludzie w różnym wieku, także młodzież i kobiety zajmu-
jące się prowadzeniem domu”. Obok tej informacji znajduje się zdjęcie 
przedstawiające „Członkinie warszawskiego oddziału Związku Pań Domu 
prezentujące produkty kulinarne” (Kozłowska, Unger, Zając 2012, s. 100). 
Przykład ten pokazuje wyraźne trywializowanie aktywizmu kobiecego 
i zaangażowania kobiet w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Do 
rzadkości w narracjach podręcznikowych należą przedstawienia kobiet 
działających poza przestrzenią domu i kuchni, mających realny wpływ na 
życie społeczne i polityczne. Jeden z wyjątków stanowi krótka wzmian-
ka odnaleziona w książce Tadeusza Glubińskiego, w której czytamy, że  
„w 1971 roku na Wybrzeżu wybuchły nowe strajki. W lutym 1971 roku za- 
strajkowały fabryki włókiennicze w Łodzi. Kobiety, stanowiące większość 
załóg, stanowczo żądały odwołania podwyżki cen, którą władze cofnęły 
w połowie lutego 1971” (Glubiński 1992, s. 357).

Analiza podręczników szkolnych wskazuje, iż rozpoznania McClintock 
znajdują swoje potwierdzenie w edukacyjnym dyskursie historycznym, 
w którym to, co prywatne (a więc sfera domowa i wszystko to, co kulturowo 
przypisywano kobiecie) zostało usunięte z obszaru zainteresowań refleksji 
politycznej i społecznej, która skoncentrowała się na tym, co przynale-
ży do sfery publicznej. Mężczyźni funkcjonujący w tej przestrzeni stali 
się pełnoprawnymi uczestnikami historii (zob. Bobako 2005, s. 259 i n.). 
Ciekawe uzupełnienie tego spostrzeżenia przynosi np. refleksja Moniki 
Piotrowskiej-Marchewy, historyczki, która zajmując się emancypacją ko-
biet na ziemiach polskich w XIX wieku, zauważa zjawisko „udomawiania 
się sfery publicznej” za sprawą kobiet, które poszerzały granice tego, co 
domowe w swoich działaniach związanych z edukacją i wychowaniem 
patriotycznym. Jak pisze badaczka: „W sferze obyczajowości kobiety po-
strzegano jako strażniczki moralności a dom jako strefę wolną od »brudu 
polityki«. Paradoksalnie jednak konieczność walki z uciskiem narodowym 
oraz płynące stąd rozszerzenie funkcji rodziny (szczególnie na polu tajnej 
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oświaty i wychowania patriotycznego) sprzyjało uobywatelnieniu kobiet 
i wzrostowi ich znaczenia w sferze publicznej” (Piotrowska-Marchewa 
2014, s. 76).

Zastosowanie do analizy dominującego dyskursu historycznego tego 
nowego filtra w postaci „udomowionej sfery publicznej” pozwala dostrzec, 
że w rezultacie wspomnianych uwarunkowań na ziemiach polskich rozwi-
jał się odmienny od zachodnioeuropejskiego model emancypacji, o którym 
za chwilę będzie mowa. Jego cechą „był brak wyraźnych granic między 
prywatnością życia rodzinnego a elementami sfery publicznej w codzien-
nej egzystencji kobiet” (s. 76). Wydaje się zatem, że wbrew pozorom nie 
wszystkie spośród aktywności kobiet na ziemiach polskich znajdowały 
się poza refleksją polityczną i publiczną; edukacja i prokreacja stanowią 
bowiem istotne zaplecze życia społecznego i politycznego, co sprawia, że 
są zarządzane przez dyskursy i praktyki publiczne. Ważność tych obszarów 
życia społecznego wynika także z tego, iż posiadają niebagatelny wpływ 
na organizację państwa i konsolidację narodu. Jak przekonuje Agnieszka 
Graff: „Każda rozmowa o kwestiach płci, na głębszym poziomie dotyczy 
nie tyle kobiet, co zbiorowej tożsamości […] Nie przypadkiem symbolami 
wspólnoty w ogromnej większości kultur są wizerunki kobiet, podczas gdy 
realne kobiety są w tych wspólnotach marginalizowane. Kwestia kobieca 
pozostaje w specyficznym związku z tożsamością narodową. Kobiety (ich 
»honor«, »płodność«) funkcjonują bowiem jako ucieleśnienie społecznej 
więzi i ciągłości. Publiczna debata o kwestiach płci stanowi zatem swoisty 
kod, którego właściwym przedmiotem jest zbiorowa tożsamość, stosunek 
do historii, do sąsiadów, do przyszłości” (Graff 2005, s. 337). 

Podobne wnioski formułuje Bogna Kociołowicz-Wiśniewska w swojej 
genderowej analizie modelu męskości wytwarzanego w polskim dyskursie 
nacjonalistycznym, zwracając uwagę na strategie konstruowania kategorii 
kobiecości, która pozwala mężczyznom-nacjonalistom na eksponowanie 
określonych postaw i podzielanych przez nich wartości. Jak przekonuje au-
torka, jednym z ważnych kontekstów dla samoopisu współczesnych polskich 
nacjonalistów jest kobieta, która doświadcza przemocy seksualnej ze strony 
cudzoziemców, zwłaszcza jeśli przemoc ta dokonuje się podczas konfliktów 
zbrojnych. „Nie jest to wtedy interpretowane jako akt agresji wymierzony  
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w konkretną kobietę, ale w jej kraj i mężczyzn, którzy tym krajem rządzą 
i do których ta kobieta »należy«. Akty przemocy wobec kobiet są wówczas 
postrzegane jako inwazja na symboliczne granice kraju, które wyznacza 
kobiece ciało” (Kociołowicz-Wiśniewska 2017, s. 69). Wyraźne paralele 
między kobietą i jej ciałem a narodem dostrzega również Anna Frątczak, 
przekonując, że „w nacjonalistycznej wyobraźni nie ma kobiet jako takich, 
są jedynie kobiety chorwackie, bośniackie […] Kto gwałci kobiety chorwa- 
ckie, gwałci przede wszystkim Chorwację, w drugiej zaś kolejności isto-
tę ludzką” (Frątczak 2009, s. 165). Sięgając do rozpoznań Cynthi Enloe, 
można by powiedzieć, że „nacjonalizm wywodzi się z maskulinizacji pa-
mięci, z męskich upokorzeń i męskiej nadziei” (1990, s. 45). Kobiety pełnią 
zaś symboliczne role ikon narodowości, które można wynosić i których 
można bronić lub funkcjonują jako łup wojenny łatwy do zhańbienia.  
W obu przypadkach prawdziwymi aktorami są mężczyźni, którzy bronią 
wolności i honoru zarówno ojczyzny, jak i kobiet (s. 45).

Swoistym przejawem utożsamiania kobiety z narodem i traktowania jej 
jako przynależnej do określonej wspólnoty narodowej były rozpowszech-
nione po drugiej wojnie światowej na zachodzie Europy szczególne formy 
represji dotykające kolaborantek – kobiet, które dobrowolnie romansowały 
i utrzymywały bliskie kontakty z niemieckimi żołnierzami. Najpopularniej-
szą praktyką karzącą za to przewinienie było golenie głowy lub obcinanie 
włosów na krótko, co jeszcze przed wojną traktowano jako rodzaj piętna 
za cudzołóstwo (Haska 2018). Opisując to zjawisko, Keith Lowe przypomi-
na, iż nierzadko towarzyszyło temu również rozbieranie kobiety do naga, 
chłostanie i umieszczanie na jej ciele swastyk. Publiczny charakter kary 
i jej seksualny podtekst miał symbolicznie przypominać karanej kobiecie 
oraz świadkom linczu, że jej ciało należy do wspólnoty, która może nim 
dysponować (Lowe 2013, s. 217–228). Wspomniana praktyka kary i wy-
kluczenia została przedstawiona w jednym z analizowanych podręczników, 
w którym zamieszczono zdjęcie młodej kobiety, której publicznie goli się 
głowę. Pod zdjęciem znajduje się wyjaśnienie, iż „po wyzwoleniu Paryża 
w 1944 roku publicznie karano za współpracę z okupantem. Kobietom, 
które utrzymywały kontakty z Niemcami golono głowy (Dolecki, Smoleń-
ski, Gutowski 2013, s. 176).
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Kobieta jako czarownica, symbol i fantazmat

W ważnym eseju Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?) (1996) 
Maria Janion dowodzi, że w męskiej wspólnocie narodowej „panów braci” 
kobiety funkcjonują na prawach męskich tęsknot, wyobrażeń i fantazma-
tów. Stają się alegorią Ojczyzny, Wolności, Rewolucji jako czyste i dziewicze 
bądź odwrotnie, są przedstawiane jako namiętne, dzikie i demoniczne 
(Janion 1996). W wielu spośród analizowanych podręczników znajdują 
się alegoryczne przedstawienia kobiet jako ojczyzny, narodu lub rewolucji, 
które pokazują, że rozpoznanie to dotyczy także dyskursów historycznych 
obecnych w edukacji. W jednym z nich czytamy: „Od początku istnienia  
II Republiki trwał spór o jej symbole. Persnifikacją Republiki jest Marianna 
– prosta, wiejska dziewczyna, uosobienie ludu francuskiego. Twarzy, która 
widnieje na monetach i znaczkach francuskich użyczały Mariannie słynne 
Francuzki – np. aktorki: Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Sophie Mar-
ceau” (Granoszewska-Babińska, Ostapowicz, Suchodolski 2002, s. 164). 
W jednym z podręczników umieszczono prześmiewczą rycinę ukazującą 
króla Ludwika XIV na wzgórzu otoczonym przez liczne grono kobiet. 
Pod rysunkiem widnieje opis: „Ludwik wzywa do odwrotu swój harem. 
Propagandowy, zapewne holenderski, sztych satyryczny z końca XVII w. 
przedstawiający odwrót wojsk francuskich z Holandii. Oddziały Ludwika 
XIV złożone są z zastępów jego kochanek” (Małkowski, Rześniowiecki 
2012, s. 14). W innej z analizowanych książek pojawia się nowożytna 
wizja Europy autorstwa Sebastiana Münstera z 1562 roku z podpisem: 
„kontynent nasz został przedstawiony w postaci strojnej kobiety, w koronie  
i z berłem na dłoni. Na jej ciele widniały nazwy krajów, rzek oraz tylko 
trzech miast: Paryża, Belgradu i Konstantynopola” (Choińska-Mika, Zie-
lińska 2002, s. 8). Przykłady te pokazują, że o ile autorzy i autorki podręcz-
ników szkolnych nie dostrzegają obecności kobiet w dziejach, o tyle sięgają 
po utrwalone klisze kulturowe i ich symboliczne reprezentacje. W warstwie 
ikonograficznej analizowanych podręczników dostrzec można kilka prawi-
dłowości w ukazywaniu postaci kobiecych; można w nich odnaleźć obrazy 
i fotografie, które przedstawiają metonimiczne wizerunki kobiet, a opisy, 
które je komentują, eksponują zaledwie wybrane fragmenty kobiecych 
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postaci, które stają się pretekstem do podania informacji na temat stro-
jów, fryzur oraz przemian w tym zakresie. Przykładem jest wizerunek 
Marii Antoniny opatrzony podpisem: „Fryzura kobieca z drugiej połowy 
XVIII w., dzieło francuskiej modystki zajmującej się wyglądem żony Lu-
dwika XVI, Marii Antoniny, zdaje się zaświadczać, że także w inwencji 
mody dworskiej możliwości monarchii Burbonów uległy wyczerpaniu” 
(Małkowski, Rześniowiecki 2012, s. 197). W innym miejscu pod obrazem 
postaci kobiecej czytamy: „XVII-wieczny portret mieszczanki Katarzyny 
Jurgielewicowej pokazuje, że pod względem kosztowności i przepychu 
stroje patrycjuszowskie nie różniły się od ubiorów szlacheckich” (Mał-
kowski, Rześniowiecki 2012, s. 66). „Infantka Małgorzata, córka Filipa 
IV, należała do najczęściej portretowanych dziewcząt w XVII w. Obraz 
Velazqueza pokazuje niesłychany przepych strojów dziecięcych. Portre-
towana dziewczynka nie mogła swobodnie poruszać się w stroju, którego 
waga przekraczała 10 kilogramów” (Małkowski, Rześniowiecki 2012,  
s. 59). 

Wyrazistą cechą podręcznikowych przedstawień jest anonimowość ko-
biet, których zdjęcia stanowią uzupełnienie historycznej narracji. Kobiety 
funkcjonują w tej wizualnej komunikacji jako określone typy, uniwersal-
nych reprezentacji; ich reprezentacje stanowią exemplum esencjonalnie 
ujętej „kobiecości” w określonym czasie i miejscu. Warto też odnotować 
kolejną prawidłowość w zarządzaniu wizerunkami kobiet, która polega 
na tym, że kobiety funkcjonują w tej wizualnej komunikacji na prawach 
synekdoch pars pro toto, symbolizując całe społeczeństwo. Tendencja ta 
dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy autorzy podręczników przekazu-
ją treści o charakterze społecznym, obyczajowym, ilustrując je scenami 
z życia codziennego. Na tę prawidłowość już w latach 90. zwróciła uwagę 
m.in. Ewa Nasalska, która analizując polskie i niemieckie podręczniki do 
nauczania historii powojennej, zauważyła, że „na każdej fotografii sygna-
lizującej sprawy życia codziennego widnieje kobieta […]. Obszary owej 
codzienności są zróżnicowane, w zależności od przedstawianego okre-
su historycznego. Po pierwsze, dotyczą one okresu odbudowy kraju po 
zniszczeniach wojennych, w czasie, kiedy kobiety były niezastąpioną siłą 
roboczą (osadniczki wojskowe uprawiające rolę, dziewczęta odgruzowujące 
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Warszawę, a także handel uliczny. Kontekst, w jakim pojawiają się kobiety 
sygnalizuje atmosferę lub »jakość« życia w kraju” (Nasalska 1997, s. 156).

Podczas gdy kobieta użycza swojego ciała i wizerunku wielkim, uni-
wersalnym ideom narodowym i jako symbol ojczyny zostaje wyniesiona 
na piedestał, poza dyskursem narodowym, w realnym życiu kobiety z krwi 
i kości mają pełnić funkcje dnia codziennego; ich aktywność jest sprowa-
dzana do bycia biologicznymi i kulturowymi reproduktorkami wspólnoty 
narodowej. Joanna Urbanek w swojej propozycji systematyzacji tych przed-
stawień wskazuje na cztery toposy, które dostrzega w narracjach historycz-
nych. „Po pierwsze, jest to postać kobiety kustoszki, będącej przekazicielką 
wzorców, według których wychowuje przyszłych żołnierzy lub popycha 
niezdecydowanych do walki. Po drugie: postać kobiety opiekunki, która 
czeka na mężczyznę i opatruje jego rany. Pojawia się też, po trzecie, ko-
bieta żołnierz, często walcząca w męskim stroju. […] Po czwarte wreszcie: 
kobieta jako przedmiot walki, trofeum wojenne” (Urbanek 2015, s. 14).

Dostrzeżone przez badaczkę modele opisu kobiet są typowe dla wize-
runków, które utrwalają podręczniki szkolne poprzez selekcję ich aktywno-
ści i doświadczeń oraz eksponowanie praktyk ściśle związanych z kręgiem 
rodziny oraz powinnościami na rzecz narodu. Wspomniane postawy ko-
biet można odnaleźć na przykład w narracjach dotyczących starożytności. 
Mimo iż starożytne cywilizacje wypracowały różnorodne formy udziału 
kobiet w życiu publicznym, w tym także w sferze polityki, w analizowanych 
podręcznikach pojawia się niewiele kobiet. Autorzy chętniej przywołują 
postaci mityczne, które funkcjonują w śródziemnomorskim kręgu kul-
turowym na prawach archetypów. W jednym z podręczników w części 
dotyczącej ustroju i życia politycznego starożytnej Grecji i Rzymu kobiety 
zostały ujęte w ramce jako jedna z grup pozbawionych praw obywatelskich 
(Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2015, s. 31). W tym samym podręczni-
ku przedstawiona została historia wojny trojańskiej, która stała się oka-
zją do wspomnienia „pięknej Heleny” będącej zarzewiem sporu między 
Parysem a Menelaosem oraz Bryzeidy branki Achillesa, którą odebrał 
mu Agamemnon. Obie kobiety funkcjonują w tym przekazie jako bierne 
istoty porywane przez mężczyzn – herosów (s. 9). Równie schematycznie 
ukazywane są postaci fikcyjne, takie jak Demeter, Persefona, Penelopa czy 
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Kora, co w pewnym stopniu można by wytłumaczyć faktem, iż pojawiają 
się w podręcznikach na prawach archetypów.

Kolejny, utrwalony kulturowo, wizerunek kobiet pojawia się w ana-
lizowanych podręcznikach w kontekście wzmianek na temat procesów 
o czary. W dawniejszej historiografii przedstawiane były bowiem jako 
procesy czarownic wytaczane tylko kobietom. Jak przekonuje Maria Bo-
gucka: „Badania prowadzone w ciągu ostatnich czterdziestu lat – uka-
zujące ogromną złożoność powodów powstawania psychozy lęku przed 
czarownicą i wiążące je z przemianami społeczno-politycznymi epoki, 
a także konfliktami życia codziennego – doprowadziły do rewizji danych 
uproszczonych i często naiwnych interpretacji. W dodatku okazało się, że 
nie tylko kobiety padały ofiarą oskarżeń. Prawdopodobnie mniej więcej 
jedną czwartą straconych stanowili mężczyźni” (Bogucka 2005, s. 179). 
W podręcznikach szkolnych wiedza na ten temat przedstawiana jest zwykle 
w formie ciekawostki a zjawisko utrwalane jest jako kulturowo-społeczna 
domena kobiet. W nielicznych podręcznikach można znaleźć informację, 
iż „oskarżenia o czary dotykały nie tylko kobiet, ale również mężczyzn” 
(Burda, Halczak i in. 2011, s. 176). W jednym z nich autorzy podają, że: 
„Procesy o czary rozpowszechnione w późnym średniowieczu, nasiliły się 
w Europie i koloniach w okresie kontrreformacji. Pierwszymi »czarowni-
kami« stali się heretycy, z czasem zaczęto oskarżać zwykłych ludzi zajmują-
cych się często ziołolecznictwem, akuszerki czy nawet wędrownych lekarzy. 
Stawali się oni ofiarami napięć społecznych wyładowywanych w procesach 
o czary. Warto zauważyć, że oskarżenia o czary dotykały nie tylko kobiet, 
ale również mężczyzn. Czarownikom zarzucano rzucanie uroków, zdol-
ność wpływania na los innych ludzi, uprawianie rytualnych praktyk oraz 
kontaktowanie się z siłami nieczystymi i uczestnictwo w sabatach. Oskar-
żano ich również o wywoływanie chorób i epidemii, zatruwanie studni, 
sprowadzanie złej pogody. W krajach katolickich walkę z czarnoksięstwem 
nadzorowała inkwizycja, jednak przeprowadzanie procesów i wydawanie 
wyroków w epoce nowożytnej spadło na barki sądów świeckich. Bardzo 
często w regionach protestanckich, gdzie nie sięgała władza inkwizycji, po-
lowanie na czarownice miało bardziej intensywny charakter niż w krajach 
katolickich” (Burda, Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak 2010, s. 313). 
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Autorzy podają również, że pretekstem do oskarżeń o czarownictwo 
były zwykle konflikty międzyludzkie. Rozbudzające wyobraźnię polowania 
na czarownice nie ominęły również ziem polskich. Pojawiły się najpierw 
na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce, by wkrótce opanować cały kraj 
(Burda, Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak 2010, s. 313). Obok tego 
dłuższego passusu, który wytrąca uczennice i uczniów z jednego z trwa-
łych stereotypów kulturowych (czarownica-kobieta), znajduje się zdjęcie 
strony z protokołem z przesłuchania czarownicy. W innym podręczniku 
możemy przeczytać, że „większość społeczeństw krajów europejskich żyła 
na wsi w niezmiennym systemie wyobrażeń o świecie. Jego istotną cechą 
było wymieszanie pojęć i wartości religii chrześcijańskiej z pogańskimi 
rytuałami. Ludzie odczuwali ogromny strach przed zagrożeniami, których 
przyczyn nie znali, takimi jak klęski żywiołowe czy epidemie wśród ludzi 
i zwierząt. W efekcie przypisywali je czarom. W okresie polowania na cza-
rownice skazano na tortury i śmierć wiele kobiet i mężczyzn, oskarżonych 
o rzucanie czarów” (Choińska-Mika, Zielińska 2002, s. 45–46). 

Epoką, która miała ogromny wpływ na konstruowanie i popularyzację 
wspomnianych symboli i przedstawień kobiet był romantyzm. Niewąt-
pliwie do utrwalania obrazu kobiety jako namiętnej kochanki, ale przede 
wszystkim oddanej matki i patriotki, przyczyniły się kreacje literackie tych 
czasów (zob. Walczewska 1999; Witosz 2001; Ritz 2002). 

Tradycja i wyobraźnia twórcza nie są jednak jedynymi źródłami tych 
trwałych kulturowo wyobrażeń. W 1804 roku w następstwie zachodzą-
cych wówczas rewolucyjnych przemian w dziedzinie legislacji wprowa-
dzono Kodeks Napoleoński, który odczytywany jest zwykle jako potwier-
dzenie upadku feudalizmu i konsolidacja prawa własności. W intencji 
swoich autorów miał on ucieleśniać oświeceniowy ideał racjonalnie zor-
ganizowanego społeczeństwa, za którego podstawę uznano patriarchalny 
model rodziny. Wiązało się z tym (deklaratywnie) prawne usankcjono-
wanie wykluczenia kobiet ze sfery publicznej oaz całkowite pozbawienie 
ich praw ekonomicznych i politycznych, o czym podręczniki szkolne 
milczą: „Kodeks Napoleona w kwestiach prawa małżeńskiego i rodzin-
nego zachowywał wiele elementów dawnej epoki. Ujawniało się to szcze-
gólnie w patriarchalnej koncepcji legalnej rodziny, podporządkowanej 
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całkowicie władzy ojca i męża oraz wiążącym się z tym drastycznym 
upośledzeniem kobiet zamężnych i dzieci nieślubnych. Nierównoprawna 
pozycja kobiety w małżeństwie wynikała ze szczególnej pozycji przyzna-
nej przez Kodeks mężowi jako głowie rodziny. Była to władza mężowska 
nad osobą żony rozciągająca się na całe jej życie osobiste. Według Ko-
deksu Napoleona mężatka była »wieczyście małoletnia«, niezdolna do 
działań prawnych bez zgody czy upoważnienia męża” (Korzeniewska, 
Słyszewska 2004, s. 177).

„Naturalną”, usankcjonowaną prawnie domeną aktywności kobiet stała 
się sfera prywatna i przestrzeń domu; aprobowanymi społecznie prakty-
kami: małżeństwo oraz macierzyństw (zob. Walecki 2008). Jak podkreśla  
Bobako: „narodowość kobiety zależała odtąd od narodowości jej męża. 
Kobieca seksualność została prawnie ograniczona i mogła podlegać nadzo-
rowi” (Bobako 2005, s. 263). Na ziemiach polskich kobiety mogły wpraw-
dzie podejmować prace zarobkowe, ale społeczeństwo nie było do tych no- 
wych zasad przygotowane, gdyż podjęcie pracy przez kobiety z klasy śred-
niej groziło ich deklasacją; nie mogła to być praca fizyczna, ale umysło-
wa, co przyniosło pewne rozwiązanie dla kobiet piszących i tych, które 
zajmowały się edukacją. Większość jednak funkcjonowała w przestrzeni 
domu, oddając swój majątek (także posag) pod zarządzanie męża (zob. 
Walczewska 1999, s. 79–80). 

W stronę emancypacji

Niezwykle ważnym zjawiskiem w historii kobiet jest emancypacja wiążąca 
się z walką o należne im prawa polityczne oraz dostęp do edukacji. Proce-
sualność emancypacji stwarza naturalną okazję do wprowadzenia w pod-
ręcznikach treści na temat społeczno-kulturowej sytuacji kobiet, ograni-
czania ich aktywności do sfery domowej i prywatnej, a przede wszystkim 
informacji na temat ich walki o samostanowienie i równouprawnienie 
w sferze obyczajowości, gospodarki, edukacji i polityki. Wątki dotyczące 
życia codziennego kobiet, ich funkcjonowania w życiu społecznym i kultu-
rowym, a zwłaszcza w sferze publicznej, pojawiają się w podręcznikach na 
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marginesach głównej narracji. Autorzy i autorki niewiele uwagi poświęcają 
kontekstom pojawienia się przemian obyczajowych, które miały istotny 
wpływ na zmiany w sytuacji prawnej kobiet, w ich edukacji oraz funkcjo-
nowaniu w sferze publicznej. W podręcznikach szkolnych do nauczania 
historii temat emancypacji często bywa pomijany; nierzadko jest jedynie 
zasygnalizowany poprzez zdjęcia sufrażystek, plakaty, które pokazują 
hasła skandowane przez kobiety walczące o należne im prawa. Niektóre 
publikacje poświęcają temu zagadnieniu nieco więcej uwagi, eksponując 
przy tym przede wszystkim działalność sufrażystek, marsze oraz protesty 
kobiet odbywające się w XIX wieku w przestrzeniach zachodnich miast. 
W książce Historia. Dzieje państwa i prawa obok zdjęcia protestujących 
sufrażystek znalazła się wzmianka na temat tego ruchu, z której można 
dowiedzieć się, że metody walki, który stosowały sufrażystki, budziły 
w ówczesnym świecie prawdziwe zgorszenie. „Walczące o bierne i czyn-
ne prawo wyborcze kobiety organizowały marsze, manifestacje uliczne, 
a nawet przykuwały się do ogrodzeń parlamentów”. Autorzy podają też 
informację, iż „najwcześniej prawa wyborcze uzyskały kobiety w Nowej 
Zelandii (1893). […] W Wielkiej Brytanii w 1918 roku kobiety otrzymały 
ograniczone, a w 1928 – pełne prawa wyborcze” (Granoszewska-Babińska, 
Ostapowicz, Suchodolski 2002, s. 50). W innym podręczniku możemy 
przeczytać, że „aby zwrócić uwagę opinii publicznej, przerywały zebrania 
mężczyzn, przykuwały się łańcuchami do ogrodzeń i wybijały okna wysta-
wowe. Akcje sufrażystek nie zmieniły sytuacji. Terenem, na którym kobiety 
najwcześniej uzyskały czynne i bierne prawo wyborcze, była nie Anglia, 
lecz jej kolonia Nowa Zelandia (1983). W Europie najszybciej przyznała im 
je Finlandia (1906). W większości krajów europejskich kobiety otrzymały 
prawo głosu dopiero po I wojnie światowej (np. w Niemczech i w Polsce 
w 1918 roku)” (Małkowski, Rześniowiecki 2011, s. 175). Autorzy umieścili 
w książce fragment publikacji Hedwig Dohm, Kobiety, natura i prawo 
(1893), który rozpoczyna się zdaniem: „Jestem człowiekiem, obywatelką 
państwa, nie żyję z jałmużny, nie należę do klasy zbrodniarzy – oto są 
wszystkie dowody, jakie potrzebuję przedstawić dla poparcia swego żą-
dania. Mężczyzna, ażeby mieć prawo głosu, musi mieć pewien określony 
wiek, określoną sumę dochodów, musi płacić określoną sumę podatków  
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– dlaczegoż kobieta potrzebuje czegoś więcej jeszcze?” (Małkowski, Rze-
śniowiecki 2012, s. 175)1.

Za symboliczny moment, który radykalnie zmienił funkcjonowanie 
kobiet w społeczeństwie, M. Bogucka uznaje pierwszą wojnę światową 
przynoszącą „otwarcie nowej epoki, także w dziejach kobiet”. W sytuacji, 
gdy mężczyźni ruszyli na front, kobiety zapełniły fabryki, urzędy, banki, 
sklepy, podjęły na wielką skalę pracę w zawodach dotąd uważanych za 
męskie. […] Gdy skończyły się działania wojenne, po czterech, pięciu 
latach, trudno było te usamodzielnione, wykształcone kobiety zamknąć 
z powrotem w domach, choć takie próby były czynione” (Bogucka 2005, s. 
279). Od tego momentu następowały przemiany w zakresie obyczajowości 
oraz edukacji; postęp w zakresie techniki i biologii sprzyjał wyzwoleniu 
kobiet od ograniczeń biologicznych, co stało się za sprawą tabletki anty-
koncepcyjnej. Był to czas tworzenia nowego porządku prawnego w kręgu 
kultury europejskiej i amerykańskiej, w ramach którego stopniowo przy-
znawano kobietom prawa na równi z mężczyznami. Równouprawnienie 
wzmocniła, zdaniem historyczki, druga wojna światowa, a następnie ruchy 
społeczne lat 60., a wśród nich ruchy feministyczne oraz umacniające się 
organizacje kobiece (Bogucka 2005, s. 290). 

W książce Po prostu historia, pojawiają się podobne wątki, które tłuma-
czą kulturowo-społeczne przyczyny emancypacji kobiet w kontekście prze-
mian wojennej rzeczywistości. Jak piszą autorzy: „Z drugiej jednak strony 
wojna miała również pozytywne skutki społeczne. Doszło do głębokiej 
demokratyzacji życia społecznego. Zmieniła się obyczajowość. Warstwy 
przed wojną uprzywilejowane straciły swą pozycję, a warstwy upośledzone  
– uniezależniły się. Nastąpił także znaczny postęp w emancypacji kobiet. 
Już w czasie wojny kobiety musiały zastąpić w pracy walczących na froncie  

1 Wspomniany podręcznik należy do nielicznych, które zachęcają uczennice i ucz- 
niów do samodzielnych przemyśleń na temat kontekstów pojawienia się emancypacyj-
nych dążeń kobiet, a także ich skutków obyczajowych i politycznych. Autorzy zachęcają 
do refleksji wokół emancypacji, stawiając pytania: Co oznacza pojęcie emancypacji 
kobiet? Kiedy i dlaczego kobiety podjęły starania o emancypację? Kim były sufrażyst-
ki? O co, w jaki sposób walczyły? Co zmieniło się w położeniu kobiet w drugiej poło-
wie XIX wieku i w początkach XX wieku? (Małkowski, Rześniowiecki 2012, s. 176).
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mężczyzn. Zajmowały ich miejsca w fabrykach i urzędach, a po zakończe-
niu wojny nie zamierzały wracać do dawnych obowiązków: prowadzenia 
domów i wychowywania dzieci. Po 1918 r. w wielu krajach na całym świecie 
kobietom przyznano prawa polityczne” (Dolecki, Gutowski, Smoleński 
2013, s. 24)2; „Wydarzenia rozgrywające się pod koniec XVIII w. (tzn. Wiel-
ka Rewolucja Francuska), a także rola, jaką kobiety w nich odegrały, spra-
wiły, że zaczęły one bardziej stanowczo upominać się o swoje prawa. Proces 
ten nasilił się w XIX stuleciu a przyniósł wymierne efekty na początku  
XX w. Kobiety w XIX w. nadal nie dysponowały pełnią praw politycz-
nych oraz miały ograniczoną możliwość zdobywania wykształcenia. […] 
Złożona w parlamencie angielskim w 1867 r. petycja w sprawie praw wy- 
borczych kobiet dała początek ruchowi sufrażystek […]. Najsilniej rozwinął 
się on w USA i Anglii, gdzie na jego czele stanęła Emmeline Pankhurst” 
(Burda, Halczak, s. 348–349).

W podręczniku Roberta Śniegockiego pojawia się fragment, który nie-
malże parafrazuje przytoczone wyżej rozpoznania Boguckiej, ale akcentuje 
przy tym wątek udogodnień, które miały wpływ na nową jakość gospo-
darstw domowych, zarysowując szerszy kontekst rozwoju postaw emancy-
pacyjnych. Czytamy w nim, że „rozwój techniczny przyniósł wiele wynalaz-
ków, które ułatwiły prace kobietom – gospodyniom domowym. Należały do  
nich m.in. kuchnie gazowe, odkurzacze i pralki” (2011, s. 200). Autor wspo-
mina także o coraz powszechniejszej w tych czasach antykoncepcji, która 
spowodowała zmniejszenie liczny dzietności zamożnych rodzin. 

W niektórych podręcznikach wątek emancypacji przedstawiany jest 
w trywialny i wyraźnie stereotypowy sposób, czego przykładem są nastę-
pujące treści: „Do rangi symbolu tamtych czasów przeszły manifestacje, 
podczas których feministki w ramach protestu przeciwko zniewoleniu 

2 W podręczniku zamieszczono zdjęcie przedstawiające demonstrację kobiet  
domagających się praw wyborczych, która miała miejsce w Londynie w 1924 roku. Na 
zdjęciu pokazano kobiety z transparentami i hasłem: Votes for women. Same terms as 
men. Obok widnieje zdjęcie francuskiego plakatu z lat międzywojennych wzywającego 
do przyznania kobietom praw wyborczych. W podręczniku umieszczono także tabelę 
pokazującą lata, w których w państwach europejskich przyznano kobietom należne 
im prawa wyborcze (Dolecki, Gutowski, Smoleński, 2013, s. 24).
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wyrzucały biustonosze, sztuczne rzęsy czy wałki do włosów” (Roszak, 
Kłaczkow 2012, s. 303). Jednocześnie autorzy zwracają uwagę na wpływ 
procesu emancypacji na zmiany modelu i sposobu funkcjonowania insty- 
tucji rodziny: „Konsekwencją zachodzących wówczas przemian społecz-
nych był też kryzys tradycyjnego modelu rodziny. Po uzyskaniu pełnych 
praw obywatelskich kobiety nie chciały już pełnić wyłącznie ról matek 
i żon. Dlatego emancypacji towarzyszyły m.in. rozwody przeprowadzane 
przed sądami cywilnymi” (Roszak, Kłaczkow 2012, s. 44)3.

W jednym z podręczników autorzy umieścili obszerny fragment doty-
czący zmiany modelu rodziny osadzonego w przemianach obyczajowych 
w XX wieku, z którego możemy się dowiedzieć, że „w początkach XX wieku 
rodzina funkcjonowała jako wielodzietna i wielopokoleniowa. Kilka jej 
pokoleń zamieszkiwało często pod tym samych dachem. Już od lat trzy-
dziestych model patriarchalnej rodziny powoli tracił aktualność. Kobiety 
rodziły coraz mniej dzieci i zmniejszało się ich obciążenie obowiązkami 
domowymi. Ważnym wydarzeniem było wynalezienie i wprowadzenie na 
rynek w 1960 r. pigułki antykoncepcyjnej oraz udoskonalenie naturalnych 
metod regulacji płodności” (Burda, Halczak, Józefiak, Szymczak 2008,  
s. 339). Przytoczony fragment wiąże przemiany dostrzegane w życiu kobiet 
ze sferą rodziny i prokreacji; autorzy konkludują to rozpoznanie zdaniem, 
iż „obecnie kobiety niekiedy rezygnują z macierzyństwa, wybierając karierę 
zawodową”, co jest „częściowo podyktowane realiami materialno-bytowy-
mi współczesnego świata” (s. 339).

Zwykle wzmianki dotyczące zjawiska emancypacji kobiet koncentrują 
się na początkach XX wieku, rozwijającym się ruchu kobiecym oraz dzia-
łaniach sufrażystek. Jeden z podręczników ukazuje proces walki kobiet 
o prawa wyborcze w szerszym kontekście działań na rzecz równoupraw-
nienia płci, dostrzegając ich kontynuację w kolejnych dekadach: „Od końca  

3 Warto zaznaczyć, że w tym samym podręczniku pojawia się rozdział zatytułowany 
Przemiany społeczne i kulturowe lat 60., w którym znajduje się wzmianka na ówcze-
snych ruchów feministycznych. Autorzy zamieścili także fragment tekstu źródłowego 
autorstwa Betty Friedan, Rola kobiety pochodzący z książki Mistyka kobiecości (The 
Feminine Mystique), której ukazanie się w 1963 roku uznaje się za symboliczne za-
inicjowanie drugiej fali feminizmu w Stanach Zjednoczonych. 
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lat czterdziestych ten postulat jest zapisywany w konstytucjach i innych 
aktach prawnych wielu państw (między innymi RFN od 1949 r.). Ogromne 
znaczenie miała w tej kwestii Karta Narodów Zjednoczonych, w której 
zamieszczono zapis o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, powtórzony 
w 1948 r. przez Deklarację praw człowieka przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polityczno-symbolicznym gestem ak-
ceptacji walki kobiet o równe prawa stało się także ogłoszenie przez ONZ 
1975 r. – rokiem kobiet. Również w polityce, od stuleci tradycyjnie zdomi-
nowanej przez mężczyzn, pojawia się coraz więcej kobiet. Obecnie kobiety 
aktywnie uczestniczą w polityce. Zasiadają w gabinetach rządowych jako 
premierzy i ministrowie, są ambasadorami. W XX w. uznanymi i ceniony-
mi politykami były między innymi: Margaret Thatcher (premier Wielkiej 
Brytanii), Hanna Suchocka (premier Polski), Golda Meir (premier Izraela), 
Corazon Aquino (premier Filipin), Indira Gandhi (premier Indii) i Mary 
McAleese (prezydent Irlandii)” (Burda, Halczak, Józefiak, Szymczak 2008, 
s. 340); „W pierwszej połowie XIX wieku kobiety nie miały praw wybor-
czych. Nie wolno im też było studiować ani wykonywać wielu zawodów 
(np. dziennikarza). Jeśli pracowały, zarabiały mniej niż mężczyźni. […] 
Ta nierówność położenia wywoływała sprzeciw wielu kobiet. Walczyły 
one o emancypację, tzn. zrównanie w prawach z mężczyznami. Pierwsze 
organizacje kobiece powstały już pod koniec XVIII wieku w Stanach Zjed-
noczonych i we Francji. W drugiej połowie XIX stulecia w różnych krajach 
Europy zakładano stowarzyszenia, które domagały się równouprawnienia 
obu płci. Najszybciej udało się kobietom przełamać monopol mężczyzn na 
wykształcenie. W 1863 roku dopuszczono do studiów kobiety we Francji 
a w 1897 roku w Galicji. Jednak pierwsza kobieta została wykładowcą na 
paryskiej Sorbonie dopiero w 1906 roku. Była nią Maria Skłodowska-Curie. 
Trudniejsza okazała się walka emancypantek o prawa wyborcze. Mężczyźni 
uważali bowiem, że udział kobiet w polityce naruszyłby delikatne »pod-
stawy ich natury«” (Małkowski, Rześniowiecki 2011, s. 175).

W żadnym z analizowanych podręczników nie pojawiła się refleksja na 
temat odmiennych kontekstów geopolitycznych i obyczajowych emancy-
pacji rozwijającej się na ziemiach polskich. Treści w nich zawarte wpływają 
na wyobraźnię uczennic i uczniów w tym zakresie, tworząc przekonanie,  
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że emancypacja jest zjawiskiem typowym dla Europy Zachodniej. Tymcza-
sem dyskurs emancypacyjny rozwijany w Polsce, mimo że nie był niczym 
wyjątkowym w kontekście walki o równouprawnienie kobiet na starym 
kontynencie i poza nim, miał jednak swoją dynamikę i był uwarunkowany 
konkretną sytuacją polityczną, która wiązała emancypację z walką narodo-
wowyzwoleńczą, osadzając działania emancypantek na ziemiach polskich 
w kontekście specyficznej atmosfery społecznej i politycznej. „Dyskusja 
toczyła się pod wpływem zachodzących w całej Europie przeobrażeń, była 
jednak ściśle związana z kontekstem polskim (brak niepodległości) i odby-
wała się przy użyciu wypracowanych w ramach polskiej tradycji politycznej 
kategorii. W konsekwencji działalności ruchu kobiecego sproblematyzo-
wano rozumienie płci, uczyniono ją przedmiotem publicznej debaty, co 
doprowadziło do radykalnych przeobrażeń sfery prywatnej i publicznej”  
(Sala 2011, s. 235–236). Sytuacja kobiet funkcjonujących w zaborach była 
szczególnie trudna ze względu na nakładanie się na siebie ograniczeń na- 
tury obyczajowej i politycznej. Jak podkreśla Monika Abram: „Kwestia 
aktywizacji Polek na przełomie XIX i XX wieku przypadała na czas wzmo-
żonego ucisku narodowego w zaborze rosyjskim i pruskim i swobód au-
tonomicznych w austriackim. Różne uwarunkowania w każdym z tych 
zaborów (Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Górny Śląsk 
oraz Galicja) stwarzały odmienne warunki dla udziału kobiet w życiu pu-
blicznym” (Abram 1999, s. 80). 

Rozwój ruchu kobiecego na ziemiach polskich wiązał się możliwością 
zrzeszania się kobiet o wyraźnych ambicjach politycznych (Piotrowska-
-Marchewa 2014, s. 78; zob. Janiak-Jasińska, Sierakowska, Szwarc 2008). 
Szukając powodów rozwoju ruchu emancypacyjnego, zwykle wskazuje się  
na głęboki patriarchalizm rodziny polskiej, przeciwko któremu występowały 
kobiety; Sławomira Walczewska w swojej rekonstrukcji dyskursu emancy-
pacyjnego w Polsce zwraca uwagę na kwestię szlacheckiego kontraktu płci, 
który uważa za czynnik decydujący o lokalnej specyfice procesu emancy-
pacji (Walczewska 1999, s. 11). Dla niektórych środowisk kobiecych tego 
czasu kwestią najważniejszą pozostawała służba ojczyźnie, którą przed-
kładano nad kontestowanie prawno-obyczajowej sytuacji kobiet. Zjazd 
Kobiet w Warszawie w 1907 roku został zbojkotowany przez część kobiet ze 
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środowisk konserwatywnych, które same siebie nazywały „kobietami naro-
dowymi”, przeciwstawiając sobie „kobiety postępowe” (Sala 2011, s. 239).

W kontekście przemian politycznych i gospodarczych emancypacja sta-
ła się strategią równościową wynikającą z chęci zarobkowania kobiet, które 
dotąd zajmowały się jedynie domem; strategię tę rozwijano w niesprzyjają-
cych warunkach obyczajowych i prawnych, co zaczęło się stopniowo zmie-
niać w czasach pozytywizmu (zob. Makowski 2007; Żarnowska, Szwarc 
2000). Zjawisko stopniowej emancypacji kobiet na ziemiach polskich 
wiązało się także ze zmianą modelu edukacji, który stawał się coraz bar-
dziej otwarty nie tylko na uczestnictwo kobiet pochodzących z wyższych 
stanów, ale także na drobnomieszczanki i kobiety wiejskie. W kontekście 
badań historycznych na temat rodzimej emancypacji Małgorzata Dajno-
wicz zwraca uwagę na potrzebę analizy percepcji zachodnioeuropejskich 
wpływów emancypacyjnych w polskim środowisku wykształconych kobiet, 
wskazując przy tym na istotną rolę popularyzatorską w tym zakresie pism 
Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej (Dajnowicz 2009, s. 125–138). 
W polskiej edukacji obie pisarki wymieniane są zwykle obok Bolesława 
Prusa i Henryka Sienkiewicza w kontekście pozytywistycznej kultury lite-
rackiej przede wszystkim jako przedstawicielki rodzimej epiki, co ilustruje 
poniższy fragment: „Najwybitniejsi polscy pisarze pozytywistyczni, Eliza 
Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, tworzyli głównie utwory 
prozatorskie. Rozkwitły zwłaszcza powieść i nowela, a w dziedzinie poezji 
popularność i uznanie zdobyła Maria Konopnicka, autorka między innymi 
sławnej Roty” (Burda, Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak 2011, s. 330). 

Nieliczne podręczniki eksponują emancypacyjny wymiar ich twór-
czości, czego przykładem jest następujący fragment: „Eliza Orzeszkowa. 
Urodziła się w majątku Milkowszczyzna koło Grodna w 1841 r. Twórczość 
literacką traktowała jako obowiązek i pracę społeczną. W wielu swoich 
utworach propagowała zasady emancypacji kobiet, uczyła, jaką postawę 
powinny one przyjmować w życiu” (Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-
-Meloch 2014, s. 126).

Rozpoznania przywoływanej już Dajnowicz zachęcają do rewizjoni-
stycznego odczytywania szkolnych rekonstrukcji dziejów i wskazują na 
wyraźne przemilczanie przez ich autorki i autorów lokalnych kontekstów  
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walki kobiet o równouprawnienie i należne im prawa. Nieobecność rodzi-
mego wątku emancypacji nie jest jedynym z brakujących ogniw w podręcz-
nikowych opisach dziejów. Zastosowanie genderowej soczewki w analizie 
zawartych w nich treści pokazuje, że polska historia jest ślepa na płeć 
a kulturowe praktyki lokowania kobiet niemal wyłącznie w sferze pry-
watnej wymagają refleksyjnej krytyki i reinterpretacji źródeł. W nieunik-
niony sposób nasuwają się również pytania o światopoglądowe konteksty 
przyjmowanych hierarchii wartości, które wpisane są w kulturę europej-
ską oraz poszczególne tradycje narodowe. Redaktorki publikacji Czytanki 
o historii (2017) wydanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w kry-
tyczny sposób oceniają współczesną, także światową, politykę historyczną, 
podkreślając jej inercję i trwały androcentryzm: „Polityka historyczna 
w swojej dominującej dziś na świecie wersji ma także bardzo specyficzny 
stosunek do ludzkiej seksualności. Starannie określa role, jakie powinni 
pełnić mężczyźni i kobiety; tym ostatnim wolno czasem wziąć na siebie 
»męskie« zadania – kobiety mogą na przykład zostawać żołnierkami czy 
bojowniczkami – pod warunkiem jednak, że czynią to przy boku mężczyzn, 
w imię ich sprawy. Mężczyźni jednak nieodmiennie muszą być „męscy”. 
Relacje homoseksualne, obecne we wszystkich kulturach i we wszystkich 
stanowiące ważny temat w literaturze, w sztuce, w obyczajowości, są wy-
pierane, a wraz z nimi wypierane jest – lub marginalizowane – istnienie 
nieheteronormatywnych modeli życia. »Naród« z nacjonalistycznych 
fantazji jest zawsze „czysty”: jednolity, szlachetny, oparty na braterstwie 
mężczyzn wspieranych oddaniem kobiet, heteroseksualny, powściągliwy, 
silny, dumny, zwycięski nawet wówczas, gdy przegrywa – i zawsze traktuje 
sam siebie ze śmiertelną (często niestety dosłownie) powagą” (Obidniak, 
Dzierzgowska 2017, s. 14).

Historia kobiet w Polsce wciąż pozostaje projektem niedokończonym. 
Omawiając przyczyny tego stanu rzeczy, Dobrochna Kałwa zwraca uwagę 
zarówno na aspekt obyczajowy, światopoglądowy, jak i metodologiczny, 
przekonując, że nieliczni badacze i badaczki historii sięgają po kategorię 
gender, niewielu historyków docenia rozwój refleksji feministycznej w dys-
cyplinie, a jeszcze mniej przedstawicieli i przedstawicielek tego środowiska 
stosuje perspektywy badawcze i kategorie analityczne, które pozwoliłyby  
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na rekonstrukcję historii kobiet i włączenie jej do głównego nurtu histo-
riografii. Kałwa dostrzega także dwunurtowość przedsięwzięć badawczych, 
które koncentrują się na przywracaniu historii kobietom, dostrzegając przy 
tym, że nurt akademicki (nieklasyczny) i nurt feministyczny nazwany insu-
rekcyjnym, który często przekracza mury Akademii, nie znajdują wspólnej 
płaszczyzny porozumienia i wymiany myśli. Badania nurtu klasycznego 
cechuje, jak pisze, „swoista ortodoksja metodologiczna, polegająca na 
przestrzeganiu standardów warsztatowych, wyraźnym dystansowaniu się  
wobec feminizmu i rezygnacji z metodologicznej innowacyjności” (Kałwa  
2014). W badaniach kompensacyjnych upominanie się o marginalizowane 
dotąd wątki kobiece skutkuje zwykle powstawaniem publikacji biogra-
ficznych, które rekonstruują dzieje kobiet, dla których zabrakło miejsca 
w oficjalnej, głównonurtowej historiografii. Tymczasem tworzenie historii 
kobiet powinno polegać na krytycznej reinterpretacji źródeł oraz na po- 
dejmowaniu prób wieloaspektowego diagnozowania obecnego stanu wie-
dzy na temat życia kobiet w dziejach. Jak celnie zauważa Kałwa, sama 
rekonstrukcja historii po kądzieli nie oznacza realizacji postulatu zrekon-
struowania historii kobiet. Badania zmierzające w tym kierunku powinny 
wyjaśniać okoliczności i przyczyny przemilczeń oraz luk, które powstały  
w obowiązującej historiografii (Kałwa 2014, s. 13–28). Samo uzupełnianie  
narracji historycznej nie oznaczało odsłaniania mechanizmów, które sy-
tuowały kobiety na marginesach lub zupełnie poza sferą tego, co histo-
rycznie ważne. Swoista rehabilitacja sfery prywatnej, którą utożsamiano 
w historiografii z domeną aktywności kobiet, nie oznacza zakończenia 
projektu przywracania kobietom historii. „Nie problematyzując bowiem 
samego procesu ustanawiania kryteriów ważności historycznej, mimo-
wolnie utrwalała taki model konstruowania i hierarchizowania faktów, 
który deprecjonował doświadczenia tradycyjnie będące udziałem kobiet” 
(Bobako 2005, s. 258).

Kolejnym ważnym postulatem formułowanym w debacie nad zasad-
nością studiów genderowych nad przeszłością jest konieczność zwrócenia 
uwagi na historię mężczyzn (co można by uznać w pierwszej chwili za 
pleonazm) widzianą w perspektywie płci społeczno-kulturowej, a zatem 
objęcie analizą codzienności mężczyzn w dziejach, ich życia prywatnego  
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i rodzinnego tak, by przełamać model opisu historiograficznego, w którym 
męskie jest publiczne, a kobiece prywatne. Co więcej, jak zaznacza Joan W. 
Scott, optyka genderowa pozwala na krytyczną analizę rozmaitych zjawisk 
opisywanych w dotychczasowej historiografii, także tych, które bezpośred-
nio nie koncentrują się na kobietach i mężczyznach (Scott 1986). Ważnym 
kontekstem rozwijającej się stopniowo krytyki tradycyjnych strategii kon-
struowania faktów historycznych była także rewizja założeń epistemolo-
gicznych i metodologicznych dyskursu historycznego. Niewątpliwie przy-
czyniła się do tego recepcja myśli Michela Foucaulta (zwłaszcza koncepcja 
archeologii wiedzy i wiedzy-władzy), rosnąca popularność pism Hydena  
White’a, a także szkoły Annales, o której będzie jeszcze mowa. Na fali kry-
tyki tzw. metafizyki obecności sproblematyzowany został zarówno realizm 
historyczny, jak i samo pojęcie faktu. Praktyki reinterpretacji procesu po-
znania naukowego sprzyjały postrzeganiu tworzenia narracji historycznej 
w kategoriach konstruowania narracji i produkowania określonych znaczeń. 
Pojęcia „prawdy” i „adekwatności” zostały zastąpione tworzeniem licznych  
przedstawień dziejów, a sam proces ich tworzenia zaczęto postrzegać jako 
jedną z praktyk społeczno-kulturowych, która dokonuje się w określonych 
kontekstach teoretycznych i światopoglądowych. 
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Ku podmiotowości i sprawstwu  
– o potrzebie reinterpretacji  

i rekonstrukcji historii kobiet

Czy możliwa jest historia kobiet?

Pytanie to postawiono jakiś czas temu w naukach społecznych i humani-
stycznych nie tylko w ramach studiów feministycznych, które upominają 
się o reprezentacje kobiet we wszystkich dziedzinach życia społeczno-
-kulturowego, a także w przestrzeni nauki (zob. Majbroda 2012; Kubica, 
Majbroda 2014). W dyskusji na temat konieczności zrekonstruowania 
historii kobiet bądź choćby tylko przypomnienia w jej głównym nurcie 
postaci kobiet z przeszłości, które współtworzyły kulturę, naukę, sztukę, 
można sięgnąć do postulatu Virginii Woolf, która dostrzegała konieczność 
napisania historii kobiet od nowa, ponieważ ta, „którą dysponujemy, jak 
pisała, jest zaskakująco niepełna, skrzywiona i nieprawdziwa” (Woolf 2002, 
s. 61); „Zawsze znamy jakieś fakty i znaczące wydarzenia z życia naszych 
ojców. Wiemy, że byli żołnierzami czy marynarzami, wiemy, że pracowali 
w tym biurze czy też wprowadzili to prawo. Ale po naszych matkach, 
naszych prababkach, naszych praprababkach, cóż z nich pozostało? Nic, 
tylko tradycja. Jedna była piękna, inna miała rude włosy, jeszcze inna zo-
stała zaszczycona pocałunkiem królowej. Nie wiemy o nich nic, prócz ich 
imion, dat zaślubin i liczby dzieci, które urodziły” (s. 87).

Autorce Własnego pokoju brakowało historii kobiet, która dotyczy-
łaby rzeczy najpowszedniejszych; tego jak żyły, czym się zajmowały, jak  
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wyglądał przeciętny dzień z ich życia. Postulat tworzenia nowej historiogra-
fii stał się bardzo nośnym konceptem podejmowanym nie tylko w ramach 
badań feministycznych, ale także w przestrzeni historycznej refleksji nad 
minionymi dziejami, w której dostrzeżono znikome opracowanie, a tym 
samym nikłe poznanie życia kobiet jako aktywnych podmiotów współ-
uczestniczących w przemianach cywilizacyjnych, politycznych i społecz-
nych. Ważnym impulsem do podjęcia refleksji na temat nieobecności kobiet 
w historii były badania oraz postulaty formułowane w ramach szkoły Anna-
les, w której zrezygnowano z uprawiania historii wyłącznie wydarzeniowej 
a zatem takiej, która opiera się na faktach politycznych i gospodarczych, na 
tzw. długim trwaniu (longue durée) i ważnych, symbolicznych postaciach, 
których biografie zapisały się w dziejach. Zamiast tej tradycyjnej wersji 
narracji historycznej zaproponowano mikrohistorie i uprawianą przez jej 
przedstawicieli – Luciena Febvre’a, Marca Blocha i Fernanda Braudela – tzw. 
l’histoire du mentalite (historię mentalności) opowiadaną z perspektywy 
określonej jednostki, konkretnej grupy społecznej lub zawodowej. Rozwi-
janie tych narracji wiązało się z poszerzaniem kręgu zainteresowań badaw-
czych o zagadnienia dotąd słabo lub wcale nie reprezentowane: świadomo-
ściowe i mentalne wymiary różnych elementów ludzkiej kondycji, związane 
z cielesnością, chorobami, śmiercią, religijnością, emocjonalnością, itp. 
Ważnymi postaciami tych narracji zostają często kobiety, co potwierdzałoby 
sformułowaną przez Woolf potrzebę dopisania do makrohistorii wojen, 
bitew i brzemiennych w skutki decyzji politycznych mikrohistorii kobiet. 
Logikę tworzenia tego swoistego suplementu wyjaśnił Frank Ankersmit, 
pisząc, że ten nurt historiografii wynajduje nowe przedmioty badań i szuka 
odmienności tam, gdzie dotychczasowe (tradycyjne) pisarstwo historycz-
ne widziało zaledwie skrywaną pod „normą” nieobecność odmienności 
(Ankersmit 1994, s. 227). Rozpoznanie to można by uogólnić, odnosząc 
je do wszelkich zjawisk podlegających mechanizmowi dominacji i podpo-
rzadkowania. W jednym z fragmentów swojej książki Kolonializm/Postko-
lonializm Ania Loomba podkreśla, że: „możemy porzucić wielkie narracje, 
które swego czasu zdominowały pisanie historii, bez odrzucania wszyst-
kich analiz związków między różnymi siłami występującymi w społeczeń-
stwie. Aby, na przykład, wprowadzić kategorię płci społeczno-kulturowej 
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do naszego rozumienia historii, możemy odejść od klasy jako »wielkiej 
narracji«, zgodnie z którą rozwój historii jest produktem samej tylko walki 
klasowej” (Loomba 2011, s. 249). W innym miejscu dodając: „W praktyce 
jednak utrzymanie równowagi pomiędzy »pozycjonowaniem« podmiotu 
a wzmacnianiem jej/jego głosu sprawia krytykom wiele trudności. Kilka 
prób pisania »oddolnych historii« zbliżyło się do esencjalizowania stawiają-
cego opór podporządkowanego, czy to jako jednostki czy jako społeczności” 
(s. 250). Przytoczoną refleksję dotyczącą sytuacji postkolonialnej można by 
uogólnić, powiadając, że praktyki, zmierzające do przenicowania istnieją-
cych, usankcjonowanych przez społeczną wyobraźnię wizji historii, muszą 
uwzględniać złożoną sieć relacji i wielość splotów wątków dominujących 
i tych podporządkowanych. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala na sfor-
mułowanie rozpoznania, że określone kompleksy znaczeniowe oficjalnej 
historii nie są stałe a niejednokrotnie ich refleksyjnie krytyczna analiza 
umożliwia wydobycie wątków pominiętych lub wyciszonych, wokół których 
nadbudowuje się nowe historie. Wspomniane odzyskiwanie i reinterpre-
tacja dotychczasowych dyskursów historycznych znajdują wyraz w kry-
tycznych pracach, które wpisują się w zainicjowany w latach 70. XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych nurt historiografii analizujący historię przez 
pryzmat kobiet i opisujący ją w ramach wyznaczonych przez ich podmio-
towość i sprawczość. Neologizmu herstory, który opisuje ten nurt, po raz 
pierwszy użyto w 1970 r. w książce Robin Morgan Sisterhood is Powerful. 
An Anthology of Writings from the Women’s Liberation Movement1. 

Rozwój badań osadzonych w nurcie „historii kobiet” w każdym z kra- 
jów miał swoją odmienną dynamikę, co wiązało się z określoną sytuacją 
społeczną, kulturową oraz geopolityczną. W zachodniej historiografii już 
w połowie ubiegłego wieku pojawiły się publikacje osadzone w nurcie 
historii codzienności, w ramach której początkowo odkrywano kobiety 
głównie w przestrzeni rodziny, a z czasem także poza nią – w przestrzeni 
publicznej. Nowoczesne badania demograficzno-historyczne podjęte  

1 W 1972 roku Adele Aldrige zaproponowała dekompozycję słowa „historia”, uzna-
jąc, że jego angielska postać history wskazuje swą budową na his story, a więc „jego 
historię”, co konotuje męski punkt widzenia tej dyscypliny (za: Domańska 1994, s. 27.)
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w ostatnich dziesięcioleciach dotyczące takich problemów badawczych, jak 
rodzina, struktury pokoleniowe i obecne w nich relacje genderowe, musiały 
siłą rzeczy uwzględnić miejsce kobiety w rodzinie, jej pozycję ekonomiczną 
i prawną, jej mentalność, stan zdrowia, a więc seksualność i biologię. Jed- 
nocześnie, jak zauważa Maria Bogucka, badacze zaczęli przyglądać się 
kobiecie poza kontekstem rodziny.2 Klasycznym przykładem pozostaje 
książka Natalie Zemon Davis Society and Culture in Early Modern France 
(1975), w której kobiety jako sprawcze podmioty współtworzą ruchy reli-
gijne i biorą czynny udział w ważnych przemianach społecznych. Niemal 
dekadę wcześniej została opublikowana książka Doctrine for the Lady of 
Renaissance (1956) Ruth Kelso. Publikacje te zapoczątkowały intensywne 
badania nad życiem kobiet w różnych okresach historycznych.

Rozpoznanie dotyczące braku adekwatnej reprezentacji kobiet w histo-
rii zawartej w podręcznikach szkolnych jest fragmentem szerszej krytyki 
mainstreamowych historii polityczno-gospodarczych, które dążą do wy-
kreowania uniwersalnego podmiotu historycznego i afirmacji określonej 
wizji przeszłości. Joan Wallach Scott stawia na przykład pytanie o powody 
i okoliczności, w których kobiety stały się transparentne jako podmioty 
historii, mimo że współtworzyły ją z mężczyznami (Scott 1988. s. 63.).  

2 W Polsce ten nowy nurt historiografii rozwija się bardzo dynamicznie, do prac,  
które go współtworzą należą m.in.: D. Kałwa, Kobieta aktywna w Polsce międzywo-
jennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001; Edem, Ze studiów nad historią 
kobiet w XIX wieku. Metodologia, stan badań, „Historyka”, vol. XXVII, 1997; Publiczna 
przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe, pod red. E. Pakszys i W. Hellera, Poznań 1999; 
seria prac pod redakcją Andrzeja Szwarca i Anny Żarnowskiej: Kobieta i edukacja na 
ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów. Cz. 1, Cz. 2, Warszawa 1992; Kobieta 
i kultura czasu wolnego, Warszawa 2001; Kobieta i kultura życia codziennego – wiek XIX 
i XX, Warszawa 1997; Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej 
i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, Warszawa 1996; 
Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności- wiek XIX i XX., War-
szawa 2004; Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Warszawa 2000; Kobieta i społeczeństwo 
na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów, Warszawa 1990, Kobieta i świat polityki 
w niepodległej Polsce 1918–1939, Warszawa 1996; Kobieta i świat polityki. Polska na 
tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, Warszawa 1994; A. Żarnowska, 
Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej, „Kwartalnik Historycz-
ny” 2001, nr 3 s. 99–116; K. Sierakowska, G. Wyder (red.) Kobieta w gospodarstwie 
domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, Zielona Góra 2012.
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Podobne pytanie na gruncie polskich badań historycznych stawia Maria 
Bogucka w Gorszej płci, analizując przyczyny i mechanizmy marginali-
zacji kobiet w dyskursach historiograficznych. Poszukując odpowiedzi, 
badaczka ukazuje, jak w dziejach zmieniały się argumenty legitymizujące 
ich dyskryminację oraz w jaki sposób mizoginistyczny dyskurs wychodząc 
od sfery biologii (natury) i religii, znajdował wsparcie w teoriach i koncep-
cjach uznawanych za naukowe, które usiłowały zracjonalizować założenie 
o „naturalnej” niższości kobiet względem mężczyzn i ich nieporadności  
w sferze publicznej (Bogucka 2005, s. 245 i n.). Zdaniem wielu badaczek  
i badaczy historia jako określona konstrukcja dyskursywna powinna uwzglę- 
dniać punkty widzenia i interesy różnych grup i społeczności, w myśl roz- 
poznania, że różnorodność nie stanowi zagrożenia dla stabilnych wizji prze-
szłości, ale jest szansą ich uprawdopodobnienia i zdynamizowania. Jak 
zauważa Rita Felski: „[…] historia nie jest jedynie problemem filozoficznym, 
lecz naglącym problemem społecznym i pragmatycznym. Dla wielu jedno-
stek i grup ma ona decydujące znaczenie, jeśli idzie o ich poczucie własnej 
podmiotowości ludzkiej i społecznej” (Felski 2002, s. 298). Milczące założe-
nie, które znalazło się u podstaw rewindykacyjnych praktyk w przestrzeni 
historiografii, sformułował swego czasu Hayden White, podkreślając, że: 
„dyskurs historyczny usiłujący poznać i opisać rzeczywistość nie powinien 
być uważany głównie za szczególny rodzaj »wytworu naszego umysłu«, ale za 
specjalny przypadek użycia języka, który, podobnie jak mowa metaforyczna, 
język symboliczny czy przedstawienie alegoryczne, zawsze daje do zrozu-
mienia więcej, niż mówi dosłownie, mówi coś innego, niż to, co pozornie 
daje do zrozumienia, czy też ujawnia coś o świecie za cenę ukrycia czegoś 
innego” (White 2009, s. 31). 

Krytyczne analizy podręczników szkolnych nader często ujawniają wy- 
raźne luki, przemilczenia oraz stereotypowe, schematyczne przedstawienia 
kobiet w dziejach. Problem absencji postaci kobiecych w głównonurtowej 
historiografii, przenika również do dyskursu historycznego obecnego w edu-
kacji. Tworzenie kobiecych reprezentacji w historiografii wymaga wynale-
zienia rozpoznawalnych sposobów przedstawienia oraz własnych trybów 
fabularyzacji zdarzeń z przeszłości. Tropologia White’a jako teoria dyskursu 
pokazała bardzo wyraźnie, że wszelka narracja historyczna fundowana jest 
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na określonych, rozpoznawalnych strategiach, które kształtują określone 
wizje przeszłości, eksponując jedne wątki kosztem przemilczania innych. 
Ostatecznie zaś regulatorem tego procesu jest określony typ świadomości, 
gdyż każda opowieść jest z natury swej partykularna (White 2010). Pytanie 
stawiane wobec diagnozowanego stanu rzeczy dotyczy możliwości wyjścia 
poza ograniczenia języka, tradycji, konwencji w przedstawianiu rzeczy-
wistości, w której kobiety pojawiają się akcydentalnie. Konsekwencja tych 
wielowiekowych praktyk rezonuje w różnych przekonaniach i dyskursach, 
przenikając także do aktualnej wyobraźni edukacyjnej, czego wyrazem jest 
zupełna absencja lub nikła obecność kobiet w głównonurtowych dyskursach 
historycznych, w podstawach programowych, a także w wizji dziejów za-
wartych w podręcznikach szkolnych. W Podstawie programowej kształcenia 
ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Historia (2017) w ramach 
punktu: Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania pol-
skiej tożsamości kulturowej zakłada się, że „uczeń sytuuje w czasie i opo-
wiada” o wielu zasłużonych i wartych pamiętania bohaterach-mężczyznach 
i zaledwie o czterech kobietach; według najnowszej Podstawy programowej 
warte pamiętania są jedynie: „czeska Dobrawa”, „królowa Jadwiga”, „laure-
atka Nagrody Nobla – Maria Skłodowska-Curie oraz żołnierka niezłomna 
Danuta Siedzikówna „Inka” (s. 12). 

Zgodnie z trafnym rozpoznaniem autorów artykułu Dlaczego polityka 
historyczna nigdy nie jest „nasza”? Historia w podstawach programowych 
(2017): „Ludzie po szkole po prostu »wiedzą«, czym jest historia – jest 
ona tym, czego uczono ich w szkole, dokładnie tym i tylko tym. Są gotowi 
zgodzić się, że historycy mogą spierać się o »ocenę« różnych wydarzeń. 
Wciąż jednak są przekonani, że historia objawia prawdę o przeszłości oraz 
że w historii są rzeczy »ważne« (jak Mieszko I dla Polaków) i »nieważne« 
(jak historia kobiet czy historia królestwa Dahomeju, notabene dysponują-
cego w XIX wieku żeńską armią)” (Dzierzgowska, Laskowski 2017, s. 27).

Wspomniana historia kobiet to zdaniem wielu badaczy i badaczek hi-
storia przemilczeń3, luk oraz uproszczonych, stereotypowych przekazów 

3 Wśród analizowanych publikacji znajdują się takie, w których pojawia się zaledwie 
kilka kobiet, np. podręcznik B. Konczerewicza (1979), w którym na 422 stronach
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zarówno w zakresie narracji historiograficznej, jak i w warstwie ikonogra-
ficznej.4 Uczestnictwo kobiet we współtworzeniu dziejów zarówno w ich 
wymiarze codziennym, jak i w ważnych momentach narodu polskiego jest 
często zupełnie pomijane lub przedstawiane jedynie fragmentarycznie. 
Przeprowadzone analizy pokazują bardzo wyraźnie, że postaci kobiet są 
opisywane w podręcznikach szkolnych inaczej niż bohaterowie-mężczyź-
ni5; ich reprezentacje są zwykle sprowadzane do ogólnych rysów matek, 
żon, sióstr, świętych i kochanek pozbawionych indywidualnej, samodziel-
nej biografii. Wspomnianą prawidłowość można dostrzec już na poziomie 
graficznym tekstów; imiona i nazwiska kobiet są bowiem zdecydowanie 

 przedstawione zostały zaledwie dwie kobiety; są to Katarzyna II oraz Lukrecja Borgia 
– kobieta, która nie pojawia się w żadnym innym z analizowanych w ramach projektu 
podręczników.
4 Chomczyńska-Rubacha M., 2004 (red.), Płeć i rodzaj w edukacji, Łódź: WSHE; 
Chomczyńska-Miliszkiewicz M., 2002, Edukacja seksualna w społeczeństwie współ-
czesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin;  
M. Chomczyńska-Rubacha (red.), 2006, Role płciowe. Kultura i edukacja, Łódź: 
WSHE; Abramowicz M. 2011, (red.), Wielka nieobecna – o edukacji antydyskrymina-
cyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, Warszawa: Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej; Chomczyńska-Rubacha M. 2007 (red.), Teoretyczne 
perspektywy badań nad edukacją rodzajową, Łódź: WSHE; Kopciewicz L., Zierkiewicz 
E. 2009 (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, 
Warszawa: ENETEIA; Chomczyńska-Rubacha M. 2006 (red.), Role płciowe. Kultu-
ra i edukacja, Łódź: WSHE; Kalinowska E., 1995, Wizerunki dziewczynek i chłop-
ców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1–2; 
Kopciewicz L. 2007, Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem 
teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej 
Wyższej Szkoły Edukacji TWP; Pankowska D., 2009, Obraz systemu ról płciowych 
w polskich podręcznikach dla klas początkowych, w: L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz 
(red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, ENETEIA, 
Warszawa, s. 29–67.
5 Sama konstrukcja zdań zdecydowanie wskazuje na męski punkt widzenia – wszel-
kie ćwiczenia fabularyzowane, znajdujące się na końcach poszczególnych rozdzia-
łów, pisane są w formie męskoosobowej (wyobraź sobie, że jesteś królem, szlachci-
cem, chłopem, itp.). Uczennice nie są zwykle adresatkami podręcznikowych poleceń 
i zadań, np.: Wyobraź sobie, że jesteś uczniem Collegium Nobilium. Wraz z kolegami 
(i koleżankami – ksiądz Konarski nam wybaczy) przeprowadzicie dyskusję na temat 
słabości ustroju Rzeczypospolitej i koniecznych reform państwa (T. Małkowski, J. Rze-
śniowiecki 2005, s. 275).
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rzadziej zapisywane pogrubioną czcionką; tekst narracji głównej dotyczy 
przede wszystkim władców, królów, cesarzy, polityków, dowódców wojsko-
wych, możnowładców, mieszczan i innych mężczyzn, podczas gdy infor-
macje na temat kobiet umieszczane są zwykle w tekstach dodatkowych, na 
marginesach, w osobnych ramkach lub w formie lakonicznych podpisów 
pod zamieszczonymi w podręcznikach fotografiami. Nierzadką praktyką 
autorek i autorów analizowanych książek jest publikowanie krótkich notek 
na temat uznanych w dziejach kobiet w wyodrębnionych fragmentach 
tekstu, które opatrzone są nagłówkami: Ciekawostki lub A to ciekawe. Przy-
kładem jest publikacja Bliżej historii – podręcznik do klasy 3 gimnazjum 
(Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-Mieloch 2014), w którym w tej spe-
cjalnej rubryce zamieszczono informacje na temat Marii Wettyn, Anny 
Henryki Pustowujtówny, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej i Olgi 
Boznańskiej. W innej publikacji za ciekawostkę uznano obecność kobiet 
w Armii Krajowej, przedstawiając w bardzo pozytywnym świetle działania 
Marii Wittek, Elżbiety Zawadzkiej i Ireny Sendlerowej podczas okupacji 
(Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2015, s. 173). 

We wspomnianej książce odwołano się do kultury popularnej, zamiesz-
czając przy nocie biograficznej ostatniej z tych postaci plakat promujący 
film Dzieci Ireny Sendlerowej (2009) w reżyserii Johna Kenta Harrisona. 
W jednym z podręczników, w rubryce Czy wiesz, że… autorzy zamieścili 
informację na temat słowa „kobieta” oraz innych nazw płci żeńskiej, wy-
jaśniając, że: „Aż do końca oświecenia nie używano w Polsce określenia 
»kobieta«, uznając je za znieważające. Stosowano takie pojęcia jak dama, 
białogłowa, niewiasta, natomiast do kobiet niezamężnych używano okre-
śleń typu »panna«, »dziewka« czy »dzieweczka«. Współczesne znaczenie 
słowa »kobieta« pojawiło się dopiero pod koniec XVIII wieku” (Burda, 
Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak 2010, s. 311; zob. Majbroda 2014).

Mimo że kobiety współtworzyły przeszłość wraz z mężczyznami, wie-
lorakie czynniki kulturowo-społeczne i polityczne przez wiele stuleci de-
terminowały ich usytuowanie poza przestrzenią publiczną i aktywnym 
życiem społecznym. Dlatego też większość narracji historycznych o cha-
rakterze edukacyjnym nie dostrzega sprawczości kobiet aż do momen-
tu emancypacji i ich walki o samostanowienie oraz należne im prawa. 
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W podręcznikowych dziejach pojawiają się jednak zjawiska i procesy, któ-
re stanowią naturalną kanwę do podjęcia wątku sytuacji kobiet w życiu 
społecznym i politycznym na przestrzeni dziejów, co stwarza możliwość 
wytłumaczenia społeczno-kulturowych, prawnych oraz obyczajowych kon-
tekstów ich funkcjonowania w ramach rodziny, społeczeństwa i narodu. 
Czasy starożytne to przede wszystkim okazja do przedstawienia ogólnej 
sytuacji kobiet w sferze prywatnej i publicznej; informacje na ten temat 
zawarte w podręcznikach są zwykle lakoniczne. W jednym z podręczni-
ków czytamy na przykład, że: „Dostęp do praw obywatelskich był czymś 
ekskluzywnym – osiągnięcie statusu obywatela rzymskiego okazywało się 
nie lada wyróżnieniem, wiążącym się z wieloma socjalnymi i prawnymi 
przywilejami. Stąd dumne wyzwanie: civis romanus sum (jestem obywate-
lem rzymskim). Podobnie w greckich polis obywatelstwa pozbawieni byli 
cudzoziemcy, niewolnicy i kobiety” (Granoszewska-Babińska, Ostapowicz, 
Suchodolski 2002, s. 16).

W podręczniku Bliżej historii kobiety starożytne pojawiają się w kontek-
ście przedstawienia życia społecznego Sparty. Autorzy wyjaśniają, iż: „Życie 
spartańskich mężczyzn było całkowicie podporządkowane wojnie. Młodzi 
Spartanie żenili się między 20. a 30. rokiem życia, lecz aż do ukończenia 30 
lat mieszkali w koszarach. […] Jednak z rodziną spędzali niewiele czasu, 
gdyż do 60. roku życia byli zobowiązani do pełnienia służby wojskowej. 
Ta wyjątkowa sytuacja stała się przyczyną szczególnej pozycji spartańskich 
kobiet, miały one prawa niespotykane w innych poleis. Nie tylko samodziel-
nie wychodziły z domu z odsłonięta twarzą (w innych poleis było to nie 
do pomyślenia), ale zarządzały posiadłościami po nieobecność mężczyzn. 
[…] Nie wykonywały ciężkich prac domowych, tymi zajmowali się heloci. 
Dbały natomiast o własną sprawność fizyczną i zdrowie, aby urodzić silne 
dzieci” (Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 57). 

Sprawczość spartańskich kobiet ogranicza się zatem do sfery domowej, 
ich aktywność wzrasta wraz z opuszczaniem domostw przez mężczyzn, 
jednak ukazywane są nadal przede wszystkim w kontekście przestrzeni 
prywatnej. Podobnie konstruowane są dzieje kobiet żyjących w starożytnej 
Grecji; zwykle nie poświęca się im osobnej uwagi; do nielicznych wyjąt-
ków należy podręcznik Śladami przeszłości, w którym zawarto lakoniczną 
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informację, iż w starożytnych Atenach „kobiety zajmowały się przede 
wszystkim wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. Większość 
opuszczała go jedynie podczas świąt religijnych lub uroczystości pogrze-
bowych” (Roszak 2011, s. 61). 

Kobieta w sieci pokrewieństwa

Kolejnym kontekstem sprzyjającym pojawianiu się postaci kobiet w pod-
ręcznikach szkolnych jest narracja tworząca wizję narodu sięgająca do 
początków średniowiecza i kluczowego dla narodu polskiego wydarzenia, 
jakim był chrzest Mieszka I. Każdy z analizowanych podręczników obejmu-
jących swym zakresem tematycznym początki państwa polskiego poświęca 
temu symbolicznemu wydarzeniu sporo uwagi, akcentując jego wymiar 
sakralny oraz polityczny. Chrzest pogańskiego władcy jest przedstawiany 
w powiązaniu z postacią czeskiej księżniczki Dobrawy, która ukazywana 
jest zwykle wyłącznie w kontekście roli, jaką odegrała w tym wzniosłym, jak 
się podkreśla, dla państwa polskiego wydarzeniu. Autorzy akcentują fakt, 
iż Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z rąk czeskich, by uniknąć 
pośrednictwa potężnych Niemiec i narzucania mu wiary siłą „być może 
ogniem i mieczem” (Wołosik 2013, s. 42). „Zdecydował się więc przyjąć 
chrześcijaństwo przez małżeństwo z córką króla chrześcijańskich Czech 
– Dobrawą. Przybyła ona do Polski w 965 roku wraz z grupą duchow-
nych i misjonarzy” (s. 42). W innym podręczniku czytamy, że „decyzja 
o chrzcie miała dla Polski przełomowe znaczenie. Wpływ Dobrawy sprawił, 
że Mieszko przyjął chrzest od Czechów. Dzięki temu nie uzależniał się od 
znacznie silniejszych Niemców skłonnych do »nawracania« pogan bardziej 
mieczem niż Ewangelią (Kulesza, Ciara 2009, s. 197). Dalej czytamy, że 
„Sojusz z Czechami, wzmocniony wspólną religią i małżeństwem z Dobra-
wa, trwa do śmierci tej żony Mieszka. […] Po śmierci Dobrawy Mieszko 
ożenił się z Niemką – Odą Nastąpiła więc zmiana sojusznika: miejsce Czech 
znów zajęli Niemcy. Wybuchła wojna polsko-czeska” (Kulesza, Ciara 2009,  
s. 198). W podobny sposób przedstawiają powody ślubu Mieszka I z Do-
brawą autorzy podręcznika Poznajemy przeszłość do końca XVII wieku, 
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tłumacząc, iż „najważniejszym wydarzeniem panowania Mieszka I było 
przyjęcie chrztu, które zarazem zespalało państwo i zabezpieczało przed 
interwencją zewnętrzną. Przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku łacińskim 
wiązało Polskę na trwale z zachodnim kręgiem kultury europejskiej. […] Od 
czasów koronacji Ottona I cesarska idea chrystianizacji Słowian stanowiła 
istotne zagrożenie polityczne, dlatego przymierze z Czechami, małżeństwo 
z czeską księżniczką Dobrawą i chrzest (14 kwietnia 966 roku w Wielką 
Sobotę) najpierw księcia i jego najbliższego otoczenia, stanowiły zażegnanie 
istotnego niebezpieczeństwa” (Kozłowska, Unger, Unger, Zając 2013, s. 135).

Nieco więcej postaci kobiet pojawia się w narracji historycznej opo-
wiadającej o czasach nowożytnych. Dominują w niej wizerunki kobiet re-
nesansowych takich jak Bona Sforza, Elżbieta Tudor, Maria Tudor, Izabela 
Kastylijska, Katarzyna Medycejska, Anna Jagiellonka oraz królowa Jadwiga 
Andegaweńska. Mając w pamięci rozpoznania dotyczące sposobów przed-
stawiania wizerunku i roli Bony w dziejach pochodzące z podręczników 
funkcjonujących w edukacji od lat 50. do lat 80. XX wieku (Szymczak 
2011), można by postawić tezę, że od lat 90. jej postać zyskuje na znaczeniu. 
Małgorzata Szymczak w swojej analizie narracji historycznych z II połowy 
XX wieku dostrzegała, iż „w znakomitej większości opracowań autorzy 
przypisują jej nadmiar ambicji politycznych, dbałość o dobro prywatne. 
Królowa jawi się jako mało sympatyczna, ambitna cudzoziemka będąca 
źródłem zamętu w państwie” (Szymczak 2011, s. 66). Wspomniany sposób 
prezentacji Bony znajduje kontynuację np. we współczesnym podręczniku 
autorstwa Małeckiego i Rześniowieckiego, którzy podkreślają, że: „Włoska 
księżniczka Bona to jedna z najlepiej wykształconych kobiet odrodzenia. 
Zdolna, lecz ambitna i despotyczna królowa wywierała poważny wpływ na 
swego męża i sprawy państwa. Wbrew polskiej tradycji doprowadziła np. 
do koronacji syna, Zygmunta Augusta, jeszcze za życia ojca. Szlachta nie 
mogła tego Bonie darować, podobnie jak jej starań o wzmocnienie władzy 
królewskiej. Władczyni była też nielubiana za bezwzględne gromadzenie 
dóbr, którymi zresztą świetnie zarządzała. Za uzyskane z nich pieniądze 
budowała warownie, mosty, szkoły i szpitale. Jednak znaczna część docho-
dów zasilała skarbiec królowej, a nie państwa. Królowa wspierała rozwój 
renesansowej kultury, opiekowała się polskimi artystami, a także wywierała  
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wpływ na przemiany w życiu codziennym. To ona sprowadziła z Włoch 
nieznane naszym przodkom warzywa, nazwane włoszczyzną, takie jak 
selery, pory i kalafiory” (Małecki, Rześniowiecki 2012, s. 212).

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego w ostatnich dwóch de-
kadach zwykle jednak konstruują pozytywny wizerunek Bony, w którym 
akcentuje się zasługi królowej w krzewieniu kultury renesansu i zbliżaniu 
polskiej obyczajowości do europejskiej. Wiele z fragmentów poświęconych 
tej postaci, kreśli jej osobę w takim oto stylu: „Bona Sforza była włoską 
księżniczką, a po ślubie z Zygmuntem Starym – królową Polski. Za jej 
pośrednictwem trafiły do Polski wpływy włoskie widoczne w wielu dzie-
dzinach: w sztuce, obyczajach, modzie i kuchni. Miała znaczny wpływ na 
kształt przebudowanego Wawelu” (Maćkowski 2016, s. 67). Zdarzają się 
także opisy królowej, które podkreślają jej kobiecość i przepych strojów, jak 
ten, w którym czytamy, że „królowa Bona wprowadziła w Polsce modę na 
stroje włoskie […] przywiozła ze sobą 21 strojnych sukien z jedwabnych 
brokatów, atłasów i aksamitów” (Kamiński, Śniegocki 2003, s. 98). 

Na przedsiębiorczość królowej w zakresie zmian architektury, ale tak-
że w przestrzeni polityki zwracają również uwagę autorzy podręcznika 
Historia. Od renesansu do czasów napoleońskich, pisząc, iż była to kobieta 
uznawana za „wybitnego polityka. Prowadziła też rozległe prace budowlane 
[…]. Próbowała również, choć bezskutecznie, odzyskać dla Polski Śląsk” 
(Kamiński, Śniegocki 2003, s. 63). Bona jest przedstawiana jako władczyni, 
która „przez cały okres rządów swojego męża dążyła do zacieśnienia relacji 
pomiędzy dwoma organizmami państwowymi (Polska i Litwa) (Burda, 
Halczak 2011, s. 71). 

Konteksty, w jakich pojawia się królowa, akcentują jej wpływowość 
i aktywność na scenie politycznej, co należy do nieczęstych strategii opi-
sywania władczyń. W analizowanych podręcznikach kobiety pojawiają 
się bowiem zwykle po to, by przedstawić dokonania mężczyzn; można by 
pokusić się o stwierdzenie, że są przywoływane w edukacji szkolnej o tyle, 
o ile ich pojawienie się w układach rodzinnych stanowi istotne tło dla 
eksponowanych wydarzeń historycznych natury politycznej, społecznej 
i gospodarczej. W analizowanych podręcznikach kobiety często odgrywają 
względem mężczyzn rolę drugoplanową, niemal nie występując w roli 

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   272 2019-12-06   12:29:24



Ku podmiotowości i sprawstwu...     273

samodzielnych, sprawczych bohaterek zarówno codzienności, jak i wyra-
zistych wydarzeń życia publicznego (zob. Głowacka-Sobiech, Michalski, 
Napierała, Skórzyńska 2016)6. 

W diachronicznym oglądzie dziejów widać wyraźnie, że w podręczni-
kach, które obrazują czasy średniowiecza, kobiety znajdują swoją repre-
zentację w osobach matek, sióstr oraz żon władców, królów i książąt. Ich 
portrety przedstawiane są zdawkowo, zwykle jako dookreślenie sytuacji 
rodzinnej panujących mężczyzn. W podręczniku Historia. Średniowiecze. 
U źródeł współczesności znajduje się tabela pokazująca Związki Piastów 
z Andegawenami, w której autorka umieściła królowe oraz królów Polski 
wraz z okresem ich panowania. Władcy-mężczyźni wymienieni są z imie-
nia i nazwiska np.: „Władysław Łokietek – król Polski (1320–1333)” lub 
„Ludwik Węgierski, król Węgier (1342–1382)”. Tabela nie zawiera nazwisk 
władczyń, Jadwiga Andegaweńska pojawia się np. jako „Jadwiga królowa 
Polski 1384–1399)”, a Elżbieta Łokietkówna jako „Elżbieta królowa Węgier 
(1320–1380)” (Koczerska 1999, s. 165). W podręczniku Historia od Re-
nesansu do czasów Napoleońskich (Kamiński, Śniegocki, 2003) większość 
postaci kobiecych została przedstawiona wyłącznie w krótkich jednoz-
daniowych frazach pokazujących ich relacje pokrewieństwa z władcami. 
Izabela Kastylijska to „żona Ferdnanda Aragońskiego” (s. 7); „Bona Sforza 
żona Zygmunta Starego” (s. 63, 98); „Elżbieta I Wielka, córka Henryka 

6 Rozpoznania te stanowią potwierdzenie uwag zawartych w raporcie sporządzo-
nym w ramach projektu Gender w podręcznikach (2016) jego autorzy referują swoje 
badania ilościowe i jakościowe dotyczące analizy treści podręczników do nauczania 
historii, podkreślając, iż w podręcznikach szkolnych dominują mężczyźni, na ok. 
1000 odnotowanych postaci mężczyźni stanowią 81%, obie płcie 13% a same kobie-
ty zaledwie 5%. Jak podkreślają autorzy: „niekorzystne dla historii kobiet proporcje 
obowiązują w tekstach głównych oraz w tekstach źródłowych, gdzie znów bohaterami, 
najczęściej imiennymi, są głównie mężczyźni (85%), zaś kobiety występują marginal-
nie (4%)”. W zakresie analizy warstwy wizualnej podręczników zwracają uwagę, iż 
reprezentacje kobiet są często anonimowe; fotografie i ryciny przedstawiające kobiety 
nie posiadają informacji na ich temat; „wiele pojawia się, by przedstawić dokonania 
mężczyzn (malarzy, rzeźbiarzy) lub konwencje w sztuce, wreszcie w celu ilustracji 
wydarzeń historycznych natury politycznej, społecznej, gospodarczej, w których jak-
kolwiek widać, że brały udział także kobiety, to jednak nie zostało to odnotowane” 
(Głowacka-Sobiech, Michalski, Napierała, Skórzyńska 2016, s. 10). 
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VII” (s. 35), „Elżbieta I Tudor, córka Henryka VIII“ (s. 47) „Barbara Ra-
dziwiłówna, druga żona Zygmunta Augusta” (s. 90), „Maria Medycejska 
wdowa po Henryku IV” (s. 115), „Maria Luiza, żona Karola IV Burbona, 
kochanka Godoya” (s. 98). 

W przybliżaniu postaci kobiet w podręcznikowej narracji na plan 
pierwszy wysuwa się kontekst rodzinny oraz relacja: mąż – żona, męż-
czyzna – kochanka oraz brat – siostra. Wspomnianą praktykę tworzenia 
reprezentacji kobiet przez sytuowanie ich postaci w sieci pokrewieństwa 
z mężczyznami ilustrują następujące przykłady:

Anna Boleyn
Król Anglii podczas swego panowania żenił się aż 6 razy. Dwie z kró-
lewskich żon, w tym piękna Anna Boleyn, zostały z jego rozkazu stra-
cone (Kąkolewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 38). 
Władca w 1531 r. zmusił biskupów do uznania go za głowę Kościoła 
w Anglii, a następnie ożenił się ze swoją kochanką Anną Boleyn (Ka-
miński, Śniegocki 2003, s. 35).

Barbara Radziwiłłówna
Zygmunt August był trzykrotnie żonaty. Miłością jego życia była druga 
żona Barbara Radziwiłłówna z możnowładczej rodziny królewskiej 
(Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 63). 

Bona Sforza 
Bona Sforza, żona Zygmunta Starego […] (Kąkolewski, Kowalewski, 
Plumińska-Mieloch 2009, s. 78). 

Maria Teresa
Panująca wówczas cesarzowa Maria Teresa oraz jej syn Józef II zmo-
dernizowali państwo habsburskie wzorem króla Prus (Kąkolewski, 
Kowalewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 182).

Katarzyna Aragońska – została wspomniana w kontekście reformacji 
w królestwie angielskim, kiedy to Henryk VIII Tudor, który nie miał 
syna, poprosił papieża o „unieważnienie swojego małżeństwa z Kata-
rzyną Aragońską” (Kamiński, Śniegocki 2003, s. 35).
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Maria Holl z Nordlingen – pojawia się w kontekście kontrreformacji, 
jako ta, która „wytrzymała okrutne tortury inkwizycji […]. Była tortu-
rowana aż 56 razy, ale nie przyznała się do winy” (Kamiński, Śniegocki 
2003, s. 36).

Maria Tudor, Elżbieta I
Po śmierci Henryka VIII tron objął jego małoletni syn Edward VI. 
Gdy zmarł, władzę przejęła jego przyrodnia siostra, córka Katarzyny 
Aragońskiej, Maria Tudor. Za swojego pięcioletniego panowania pró-
bowała przywrócić katolicyzm w Anglii. […] Po jej śmierci w 1558 r. 
tron angielski objęła córka Anny Boleyn, Elżbieta I (1533–1603). Po-
wróciła do polityki prowadzonej przez ojca i stanęła na czele Kościoła 
anglikańskiego i przywróciła moc ustawom skierowanym przeciwko 
katolikom (Burda, Halczak i in. 2011, s. 30). 
Na decyzję Henryka VIII o zerwaniu z papiestwem wpłynęła niechęć 
Rzymu, do unieważnienia małżeństwa króla […]. Jako że żona Hen-
ryka była ciotką Karola V, unieważnienie małżeństwa było policzkiem 
dla cesarza (Ustrzycki 2016, s. 36).

Maria Leszczyńska
[…] córka Leszczyńskiego Maria została w 1725 r. żoną króla Francji 
Ludwika XV, co zapewniło jej ojcu poparcie Francji w staraniach o tron 
Rzeczypospolitej po śmierci Augusta II (Ustrzycki 2016, s. 150).

W analizowanych podręcznikach pojawiają się także fragmenty, których 
autorzy eksponują przywary kobiet, przedstawiając je w negatywnym świe-
tle. Pod jedną z fotografii możemy przeczytać: „Ludwik XVI wraz z żoną 
Marią Antoniną. Ludwik XVI był władcą niezdecydowanym i chwiejnym. 
Jego żona z dynastii austriackich Habsburgów była powszechnie nielubiana 
przez Francuzów. Na wieść o demonstracjach głodnych mieszkańców Pa-
ryża ponoć powiedziała: Nie mają chleba, niech jedzą ciastka” (Kąkolewski, 
Kowalewski, Plumińska-Meloch 2014, s. 149). W innym z podręczników  
autorzy informują, że „nienajlepsze relacje [króla ze szlachtą] pogorszył 
ślub Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną, pochodzącą z jednego 
z najpotężniejszych rodów magnackich na Litwie”. Na marginesie pojawia 
się informacja, która ukazuje tę postać w negatywnym świetle: „piękna 
kobieta, rozwiązła seksualnie, której udało się uwieść króla. Mówiono o jej 
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32 kochankach i zarażeniu chorobą weneryczną” (Kamiński, Śniegocki  
2003, s. 66). W dalszej części podręcznika autorzy umieścili fragment obra- 
zu Syfilis jako kobieta: „Choroby na początku XVI w., podobnie jak grze-
chy śmiertelne w średniowieczu, przedstawiane były pod postacią kobiet. 
Groźna choroba określana była przez kościół jako kara za rozwiązłe życie. 
Na obrazach syfilis przedstawiana była jako atrakcyjna kobieta, która swoimi 
wdziękami usiłuje uwieść mężczyznę. Jej piękne ciało kryło zepsucie” (s. 114).

W tym samym podręczniku w wyraźnie wartościujący i negatywny spo-
sób została przedstawiona Anna Jagiellonka (1503–1543), o której ucznio-
wie i uczennice mogą przeczytać, że była to „córka króla Czech i Węgier 
Władysława Jagiellończyka. Żona księcia austriackiego Ferdynanda […] 
„druga po Jadwidze – nie licząc legendarnej Wandy – kobieta król, niestety 
niezbyt urodziwa” (Kamiński, Śniegocki 2003, s. 74). W podobny sposób 
autorzy opisują Annę Jagiellonkę (1523–1596):  „zapewne i niewielka atrak-
cyjność Anny powodowała, że Batory wolał polowania i wojny niż towarzy-
szenie żonie”. Snują też przypuszczenia, iż „król zapewne liczył na śmierć 
Anny i możliwość zawarcia kolejnego małżeństwa” (s. 85). Przytoczone 
fragmenty są przykładem konstruowania narracji, która jest nośnikiem 
negatywnych emocji wobec kobiet; stanowi także przykład edukowania 
w negatywne genderowe i społeczne stereotypy. Funkcjonowanie tego typu 
treści w podręczniku szkolnym wydaje się wartościującym naddatkiem, 
zbędnym z edukacyjnego punktu widzenia. Zwykle jednak Anna Jagiellonka 
jest opisywana w neutralny sposób jako siostra Zygmunta Augusta, żona 
Batorego i królowa Polski: „Była siostrą Zygmunta Augusta. Wyszła za mąż 
w wieku 53 lat za Stefana Batorego, młodszego od niej o 10 lat. Nie anga-
żowała się w wielką politykę, choć była bardzo poważana przez szlachtę” 
(Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 69.); „W Rzeczypo-
spolitej znów zapanowało bezkrólewie, podczas którego na tron wyniesiono 
Annę Jagiellonkę, siostrę Zygmunta Augusta. Na męża przeznaczono jej 
Stefana Batorego” (Ustrzycki 2016, s. 95).

Relacyjnie ukazuje się także kobiety, które na obrazach i zdjęciach to-
warzyszą uznanym w historii mężczyznom. Określa się je mianem „matek”, 
„żon”, „córek”, „sióstr”, co sprawia, że ich wizerunki są skrojone bardzo 
oszczędnie, ograniczając kontekst pojawiania się postaci kobiecych do 
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sfery rodziny i pokrewieństwa z postaciami historycznymi płci męskiej.  
Kobiety widniejące na fotografiach często pozostają anonimowe, np. 
pod zdjęciem rodziny marszałka Józefa Piłsudskiego znajdujemy podpis: 
„Piłsudski z żoną i córkami. Działalność Piłsudskiego i jego życie osobi-
ste budziły wiele kontrowersji […]” (Śniegocki 2008, s. 51). W jednym 
z podręczników z zakresu czasów współczesnych autorzy umieścili zdjęcie 
Danuty Wałęsowej, opatrując je podpisem: „małżonka Lecha Wałęsy”. 

Kobiety jako element gier dynastycznych 

W podręcznikowych narracjach popularny jest również schemat przedsta-
wiania kobiet w roli rozjemczyń konfliktów, przedmiotów dynastycznych 
transakcji, które są częścią zawieranych pokojów oraz traktatów. Ciekawym 
przykładem wplecenia postaci kobiet do narracji historycznej według 
wspomnianego schematu jest podręcznikowa relacja na temat nocy św. 
Bartłomieja i szerzej, sytuacji religijnej we Francji i Anglii XVI wieku. 
Postaci kobiet funkcjonują w tym przekazie jako przedmioty sporu, źródła 
konfliktów i problemów o randze państwowej. W celu zilustrowania tej 
wyraźnej prawidłowości warto przytoczyć dłuższy passus: „Pojednaniu 
walczących stron miało służyć małżeństwo protestanckiego władcy Na-
warry, Henryka, z katolicką siostrą króla Francji, Małgorzatą. W 1572 
roku na wesele do Paryż zjechały tysiące gości, wśród nich liczni hugenoci. 
Kilka dni po ślubie, w nocy z 23 na 24 sierpnia, czyli nocy św. Bartłomieja, 
z rozkazu króla zamknięto bramy miejskie. Gwardia królewska otrzymała 
rozkaz zabicia hugenockich przywódców. […] W 1589 roku królem został 
Henryk IV, nieszczęsny pan młody sprzed kilkunastu lat. By położyć kres 
walkom, cztery lata później przeszedł na katolicyzm. […] Z czasem Henryk 
VIII zmienił zdanie. Pragnął niezależności Anglii od papiestwa, kusiły 
go też bogactwa angielskiego Kościoła. Jednak bezpośrednią przyczyną 
zerwania z Rzymem stało się życie osobiste króla. Otóż, chciał on mieć 
syna, który dziedziczyłby tron. Tymczasem żona monarchy, Katarzyna 
Aragońska, urodziła wprawdzie sześcioro dzieci, lecz przeżyć udało się 
tylko jednemu – dziewczynce. Henryk VIII zwrócił się do papieża z prośbą  
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o unieważnienie małżeństwa. Ten jednak odmówił. Mimo to król poślubił 
w tajemnicy damę dworu, Annę Boleyn (trzy lata później kazał ją ściąć). 
Kościół katolicki w Anglii uznał małżeństwo władcy z Katarzyną za nie-
ważne” (Matkowski, Rześniowiecki 2012, s. 152).

W podobnych kontekstach poznawczych i stylistycznych osadzonych 
jest wiele znanych małżeństw władców z przeszłości: „Dopiero w 1515 
roku doszło do zawarcia w Wiedniu porozumienia między Władysławem 
Jagiellończykiem, Zygmuntem Starym i cesarzem Maksymilianem, koń-
czącego rywalizację między tymi dynastiami. W wyniku zawartego traktatu 
wiedeńskiego doszło do zawarcia małżeństwa Anny, córki Władysława 
Jagiellończyka z Ferdynandem Habsburgiem” (Ustrzycki 2016, s. 59); „Pew-
ną rolę w upowszechnianiu kultury renesansowej odegrało przybycie do 
Rzeczypospolitej w 1518 r księżniczki z włoskiego księstwa Barii – Bony, 
która została żoną Zygmunta Starego” (Ustrzycki 2016, s. 87).

We wspomnianym trybie narracyjnym przedstawiana jest także Izabela 
Kastylijska – jej postać zostaje przywołana podczas charakterystyki sytuacji 
w Europie Zachodniej na początku XVI w. W myśl autorów jest to kobieta 
zasłużona, gdyż „jej małżeństwo z Ferdynandem Aragońskim doprowadzi-
ło do zjednoczenia Hiszpanii. Ich wspólna polityka doprowadziła do wzro-
stu znaczenia Hiszpanii na arenie międzynarodowej” (Burda, Halczak i in., 
s. 34). W wielu podręcznikach aranżowane małżeństwa są przedstawiane 
jako naczelna strategia polityczna, mająca na celu wzmacnianie państw, 
zapobieganie konfliktom zbrojnym i wojnom religijnym. W takim kon-
tekście przywołuje się zwykle również postać królowej Jadwigi. Tendencję 
tę ilustrują kolejne fragmenty szkolnej narracji historycznej: „Działania 
podjęte przez polskich możnowładców w celu znalezienia małżonka dla 
małoletniej królowej zbiegły się w czasie z dążeniami Litwinów poszuku-
jących sojusznika wśród chrześcijańskich państw, który wspomógłby ich 
w walce z Krzyżakami. Obydwie strony dostrzegły w małżeństwie Jadwigi 
z wielkim księciem litewskim Jagiełłą liczne korzyści” (Maćkowski 2016, 
s. 48); „Po zaślubieniu Jagiełły Jadwiga współrządziła z mężem. Osobi-
ście angażowała się w kontakty dyplomatyczne z Krzyżakami i Węgrami 
oraz chrystianizację Litwy. Będąc osobą wykształconą, rozumiała zna-
czenie nauki dla rozwoju państwa. Zapisała w testamencie swoje klejnoty  
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Akademii Krakowskiej, która podupadła w czasach Ludwika Węgierskiego. 
Dzięki temu możliwa była odbudowa uniwersytetu” (Markowicz, Pytliń-
ska, Wyroda 2013, s. 70); „W 1384 roku młodsza córka zmarłego władcy, 
niespełna 11-letnia Jadwiga przybyła do Krakowa, gdzie koronowano ją 
na króla Polski. Zwykle nazywamy Jadwigę królową – tak jak żonę króla, 
która sama nie rządzi. Pamiętajcie jednak, że córka Ludwika Węgierskiego 
została faktyczną monarchinią. […] Nowa władczyni była znakomicie 
wykształcona (znała pięć języków). W Polsce wyrosła na śliczną i słynącą 
z dobroci kobietę” (Wołosik 2013, s. 86).

W jednym z podręczników znajdujemy ciekawy fragment opisujący 
Jadwigę jako doskonale wykształconą i obytą ze sztuką kobietę, która po-
ślubiając Jagiełłę, dokonała „dużego osobistego poświęcenia na rzecz przy-
branej ojczyzny”. Jak podkreślają autorzy: „Młoda, piękna dziewczyna była 
wychowana w znakomitym środowisku kulturalnym dworu Andegawe- 
nów w Budzie. Umiała czytać i pisać, znała biegle pięć języków, posiadała 
pokaźną bibliotekę, była znawczynią literatury i nauki, muzyki i sztuki, 
a poślubiła niepiśmiennego Litwina! W dodatku przeznaczony jej mąż, 
świeżo ochrzczony imieniem Władysław, był od niej starszy o ponad 20 
lat” (Kulesza, Ciara 2009, s. 236). W innym podręczniku możemy przeczy-
tać, iż: „Po śmierci Ludwika Węgierskiego spory i pertraktacje z dworem 
węgierskim ciągnęły się dwa lata. Dopiero w 1384 r. córka zmarłego króla 
Jadwiga przybyła do Krakowa i została koronowana na króla Polski. Mia-
ła zaledwie 10 lat […], stojący na straży królestwa, krakowscy wielmoże 
wybrali na męża dla Jadwigi wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę z rodu 
Giedyminowiczów” (Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-Mieloch 2009,  
s. 161). Obawy młodej władczyni – dziecka związane z poślubieniem niezna-
nego sobie, dużo starszego władcy, oddają autorzy, pisząc: „Pod naciskiem 
polskiego otoczenia Jadwiga zgodziła się poślubić »dzikiego barbarzyńcę«.  
Nie przyszło jej to łatwo: Jagiełło był od niej trzykrotnie starszy. Posłała 
nawet zaufanego dworzanina, by ten przyjrzał się »urodzie i budowie ciała« 
Litwina” (Małkowski, Rześniowiecki 2005, s. 13).

W innym podręczniku wspomniane małżeństwo opisywane jest w spo-
sób, który zwraca uwagę nie tylko na to, że związek Jadwigi z Jagiełłą był 
poświeceniem ze strony małoletniej wówczas dziewczynki, ale podkreśla  
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także traumatyczne zderzenie jej dotychczasowego życia z nowym środo-
wiskiem kulturowym i religijnym: „W 1382 roku zmarł król Ludwik, nie 
pozostawiając syna, tron dziedziczyć miała jego córka Jadwiga. Ponieważ 
miała osiem lat, pozostała na Węgrzech pod opieką matki, a w Polsce trwało 
pełne zamieszek bezkrólewie. Wreszcie w 1384 roku przybyła do Krakowa 
i została koronowana na króla Polski. […] Jagiełło w 1386 roku na chrzcie 
otrzymał imię Władysław, a zjazd możnowładztwa i rycerstwa wybrał go 
na króla Polski. Wkrótce odbył się ślub z Jadwigą i koronacja. Warto przy-
pomnieć, że między małżonkami było około 22 lat różnicy (panna miała 
lat 12). Byli też wychowani w innej kulturze” (Kozłowska, Unger, Unger, 
Zając 2013, s. 219); „Nie bez dramatycznych wahań Jadwiga zgodziła się 
poślubić trzydziestoparoletniego księcia z północnej pogańskiej krainy” 
(Kowalewski, Kąkolewski, Plumińska-Mielochm 2009, s. 214).

Przytoczone fragmenty podręcznikowych narracji poświęconych Jad- 
widze stanowią kontynuację wizerunku królowej stworzonego w bio-
grafii monarchini Jadwiga i Jagiełło 1374–1413 (1856) autorstwa Karola 
Szajnochy, w której autor „dopuścił się infantylizacji królowej jako ma-
łoletniej, ale zawiedzionej kochanki, która cierpi po stracie Wilhelma 
Habsburga i walczy z dylematami moralnymi” (Chmura-Rutkowska, Gło- 
wacka-Sobiech, Skórzyńska 2013, s. 318.) Jak przekonują autorki tekstu 
Jadwiga Andegaweńska. Obraz króla/królowej w szkolnej narracji history- 
cznej: „obraz Jadwigi stworzony przez Szajnochę przez długi czas determi-
nował jej odbiór jako dziecka poświęconego na ołtarzu dynastii, poślubio-
nego »kudłatemu«, nieokrzesanemu Litwinowi, jako obraz rozmodlonej 
dziewicy oddanej żądnemu krwi Władysławowi Jagielle, świętej niewiasty 
i wybitnego, acz prymitywnego władcy” (Chmura-Rutkowska, Głowacka-
-Sobiech, Skórzyńska 2013, s. 318–319). Wątek świętości Jadwigi nie jest 
eksponowany we współczesnych podręcznikach do historii, ale można 
odnaleźć fragmenty, które informują, iż: „Królowa zmarła w wieku 25 lat 
w czasie połogu, po urodzeniu córki Elżbiety, która żyła niecały miesiąc. 
Jadwiga słynęła z pobożności i z chwilą śmierci została otoczona kultem, 
choć błogosławioną, a następnie świętą ogłoszono ją dopiero w XX w. Jej 
kanonizacji dokonał w 1997 r. papież Jan Paweł II” (Markowicz, Pytlińska, 
Wyroda 2013, s. 70). 
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Fragmenty dyskursu historycznego obecne w podręcznikach szkolnych 
nie pokazują królowej Jadwigi jako sprawczej politycznie kobiety, nie wyko-
rzystują także jej postaci do pokazania naturalnej koegzystencji i przenika-
nia się postaw religijnych, kultur oraz obyczajowości na ziemiach polskich 
w XIV wieku. Można by powiedzieć, że potencjał edukacyjny związany 
z postacią tej królowej nie jest wykorzystywany w szerszych kontekstach 
edukacji historycznej, która bierze udział w nośnym społecznie procesie 
tłumaczenia przeszłości. Jadwiga, podobnie jak wiele innych władczyń, 
funkcjonuje w szkolnej wizji dziejów jako przedmiot dynastycznej gry, 
niezbędny element królewskich mariaży, zatracając swoją sprawczość oraz 
podmiotowość na rzecz ważniejszej dziejowo polityki ówczesnych czasów. 
W takiej roli pojawiają się na przykład kolejne żony Kazimierza Wielkiego 
w podręczniku Historia. Średniowiecze u źródeł współczesności: „Układ 
z Andegawenami w sprawie dziedziczenia przez nich tronu w Polsce po 
swej ewentualnej bezpotomnej śmierci zawarł Kazimierz Wielki, podczas 
drugiego zjazdu w Wyszehradzie w 1339 r. Z pierwszego małżeństwa z Al-
doną, miał wtedy tylko dwie córeczki. Po jej śmierci Kazimierz ożenił się 
ponownie z Adelajdą – księżniczką niemiecką. Małżeństwo to zostało sko-
jarzone przez Luksemburgów, było bezdzietne i nie układało się szczęśliwie. 
Adelajda została w końcu odesłana do kraju rodzinnego, gdzie przeżyła 
Kazimierza” (Koczerska 1999, s. 161).

Przytoczony fragment to jedna z wielu podręcznikowych narracji, które 
przedstawiają kobiety w instrumentalny sposób, odmawiając im podmio-
towości. Tymczasem prowadzona w różnych rodach europejskich polityka 
kojarzenia małżeństw mogłaby stanowić okazję do przywołania w edu-
kacyjnej rekonstrukcji dziejów postaci kobiet, które poprzez powiązania 
rodzinne wpływały na zmiany polityczne i ekonomiczne państw i narodów. 
Wedle wspomnianego schematu zostały również przedstawione np. kobie-
ty pojawiające się w życiu Napoleona Bonapartego, co ilustrują poniższe 
przykłady: „Maria Walewska została sportretowana przez francuskiego 
malarza Françoisa Gerarda. Polacy chcieli zdobyć życzliwość Napoleona 
dla sprawy odzyskania niepodległości, niektórzy wiązali nadzieje z miłością 
cesarza Francuzów do polskiej arystokratki – Marii Walewskiej. Urodzi-
ła mu ona syna Aleksandra, jednak jako że nie był to związek oficjalny, 
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dziecko nie miało praw do dziedziczenia tronu cesarskiego” (Maćkowski 
2016, s. 100); „By dodatkowo uwiarygodnić zakładaną przez siebie dyna-
stię, Napoleon starał się o zawarcie małżeństwa z przedstawicielką jednej 
ze starych europejskich rodzin panujących. W 1810 roku doszło do ślubu 
Napoleona z arcyksiężniczką Marią Ludwiką z cesarskiej dynastii Habs-
burgów (wcześniej Napoleon rozwiódł się ze swoją dotychczasową żoną 
Józefiną)” (Kucharczyk, Milcarek, Robak 2011, s. 43).

Wypreparowane z podręczników szkolnych cytowane fragmenty ilu-
strują prawidłowość, na którą zwraca uwagę Maria Bogucka w refleksji 
wokół historii kobiet, pisząc: „To kobiety z kręgów panujących, porzucając 
dom ojczysty i osiadając na dworze męża, przełamywały izolację kulturalną 
poszczególnych krajów, pomagały zawierać i wzmacniać sojusze (kontrakty 
małżeńskie uciszały konflikty zbrojne), inicjowały procesy wzajemnego 
zrozumienia, pomagały tworzyć poczucie europejskiej wspólnoty” (Bo-
gucka 2005, s. 39). Postaci te funkcjonują w historii na zasadzie biernych 
uczestniczek sojuszy, przymierzy, swoistych gier politycznych, w których 
odgrywały ważne role za sprawą działań wpływowych rodów, magnatów, 
duchownych, itp. W podręcznikowej historiografii nie pojawiają się ich 
biografie; przemilczane zostały ich aktywności i wydarzenia, w których 
brały udział, wpływając na losy rodów i przebiegi polityki państwowej. 

W stronę sprawczości

We wczesnej epoce nowożytnej udział kobiet w polityce ograniczał się do 
kręgu rodzin panujących – żon i matek władców. Na tym tle jako wyjątki 
wyróżniają się wielkie władczynie: Elżbieta I, Maria Teresa i Katarzyna 
Wielka, torujące sobie drogę do władzy mimo oporu otoczenia. W pod-
ręcznikach szkolnych przedstawiane są jako silne, władcze i sprawcze; 
autorki i autorzy poświęcają im nieco więcej uwagi, jednak akcentują 
w ich życiorysach funkcjonowanie w otoczeniu wpływowych mężczyzn 
– doradców, którzy kierowali prowadzonymi przez nie politykami. 

Elżbieta I (córka Henryka VIII i Anny Boleyn) opisywana jest w histo-
riografii jako kobieta, która dzięki swojemu intelektowi i mądremu zarzą-
dzaniu Anglią zasłużyła na przydomek Wielkiej (Grzybowski 1984). „Za 
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jej panowania zwyciężył ostatecznie anglikanizm. W polityce zagranicznej 
dążyła do osłabienia pozycji Habsburgów […] za jej panowania nastą-
pił rozkwit ekonomiczny państwa” (Kamiński, Śniegocki 2003, s. 47).  
W historiografii wykreowano jej wizerunek jako kobiety, która zrezygno-
wała ze szczęścia osobistego, poświęcając się sprawie narodowej. W Gor-
szej płci czytamy, że „była twórczynią potęgi gospodarczej i politycznej 
Anglii, w zakresie kultury jej epoka otrzymała przydomek złotego wieku. 
[…] Odrzucając oferty małżeńskie, do końca pozostała niezamężna. Nie 
chcąc oddać władzy stworzyła mit królowej-dziewicy, poślubionej swemu 
narodowi. Jednocześnie grała przed swym dworem i obcymi dyplomatami 
zakochane w strojach i tańcach kobieciątko […] potrafiła przy tym utrzy-
mać swych zalotników żelazną ręką w szachu” (Bogucka 2005, s. 184). 

Ostatni z wątków pojawia się w jednym z analizowanych podręczni-
ków, w którym możemy przeczytać, że „Elżbieta I Tudor mimo licznych 
propozycji nigdy nie wyszła za mąż. Swoją decyzję tłumaczyła tym, że jest 
poślubiona Anglii i tylko jej służy” (Burda, Halczak i in. s. 66). Autorzy 
podkreślają także działania królowej na rzecz wzmocnienia anglikanizmu, 
pisząc, że Elżbieta „powróciła do polityki prowadzonej przez ojca i stanęła 
na czele Kościoła anglikańskiego i przywróciła moc ustawom skierowanym 
przeciwko katolikom” (Burda, Halczak 2011, s. 30).

Przykładem podręcznikowej narracji, która tłumaczy powodzenie rzą-
dów kobiety- władczyni faktem, iż posiadała mądrych doradców-mężczyzn 
jest fragment podający, że „Maria Teresa, w chwili przejęcia rządów w 1740 r.  
miała 23 lata. Po klęskach poniesionych w wojnie o sukcesję austriacką ta 
młoda władczyni dostrzegła potrzebę reform gospodarczych i militarnych”. 
Autorzy dopowiadają, że „zdołała je wprowadzić m.in. dzięki umiejętnemu 
dobieraniu doradców. Wsparciem służył jej również syn, arcyksiążę Józef, 
współrządzący od 1765 r.” (Kamiński, Śniegocki 2003, s. 157). Podręczniki 
nie wspominają jednak o tym, że samodzielnie i „z żelazną konsekwencją 
realizowała rację stanu zaborczej monarchii habsburskiej, walczyła o od-
zyskanie śląska (wojna siedmioletnia), brała aktywny udział w rozbiorze 
Polski” (Bogucka 2005, s. 185). Nie charakteryzują dokładniej przeprowa-
dzonych przez Habsburżankę reform w zakresie przemysłu, handlu, oświa-
ty i kodeksu karnego, ale niektóre z nich sygnalizują dokonania królowej  
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w zakresie ujednolicenia administracji państwowej i sądownictwa, wy-
jaśniając, że: „Dążąc do zwiększenia dochodów państwa, Maria Teresa 
nałożyła na całą ludność cesarstwa, również szlachtę i duchowieństwo, 
wysokie podatki. Wiele uwagi cesarzowa poświęciła sprawom gospodar-
czym. Zajęła się też położeniem chłopów” (Burda, Halczak 2011, s. 196).

Kolejną kobietą, która znalazła swoje miejsce w historii, także tej pod- 
ręcznikowej, jest Katarzyna II zwana Wielką. W przestrzeni edukacji hi-
storycznej caryca funkcjonuje jako wzór monarchini oświeconego abso-
lutyzmu. Autorki i autorzy podręczników podkreślają zwykle jej skutecz-
ną politykę, która doprowadziła do znacznego zwiększenia terytorium 
Cesarstwa Rosyjskiego, także dzięki jej uczestnictwu w trzech rozbiorach 
Polski (Kąkolewski, Plumińska-Mieloch 2009, s. 184). Inni podkreślają, 
że „Katarzyna II objęła tron (1762) niespełna 40 lat po śmierci Piotra I,  
sprawiając, że Rosja umocniła swoją pierwszoplanową pozycję w Europie 
Środkowo-Wschodniej” (Burda, Halczak 2011, s. 190). Eksponują przy 
tym dążenia monarchini do umocnienia władzy centralnej, rozwoju eko-
nomicznego kraju i wzrostu politycznego znaczenia Rosji na arenie mię-
dzynarodowej: „Caryca Katarzyna II (1762–1796) kontynuowała w Rosji 
politykę umacniania państwa zapoczątkowaną przez Piotra I. Występo-
wała przeciwko wszelkim dążeniom wolnościowym. Popierał interesy 
klas uprzywilejowanych, zwiększyła natomiast ucisk chłopów i brutalnie 
tłumiła ich powstania. W okresie jej panowania Rosja opanowała tereny 
położone nad Morzem Czarnym. Katarzyna II powiększyła dodatkowo 
terytorium państwa, uczestnicząc we wszystkich trzech rozbiorach Polski” 
(Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-Meloch 2009).

Postać carycy wywołuje ambiwalentne emocje; do jej głównych cech 
autorzy zaliczają zarówno inteligencję, jak i ambicję, zainteresowanie nauką 
i sztuką, podkreślając jej kontakty z najwybitniejszymi przedstawicielami 
oświecenia (Burda, Halczak 2011, s. 190). Z drugiej strony, kreśląc jej wi-
zerunek jako bezwzględnej monarchini, zaznaczają agresywność prowa-
dzonej przez nią polityki, podkreślając odpowiedzialność, jaką ponosiła 
za rozbiory Polski, prowadząc aktywną politykę zagraniczną. Niejedno-
znaczny wizerunek Katarzyny Wielkiej przedstawiają także autorzy innego 
podręcznika, pisząc: „Odebrała Cerkwi majątek, uznając go za własność  
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państwa. Chłopi pańszczyźniani przypominali w jej kraju niewolników: 
pan mógł każdego sprzedać bez rodziny lub zesłać bez sądu na daleką, 
mroźną Syberię. […] Zarazem Katarzyna, wykształcona na dziełach filo-
zofów oświecenia, tworzyła na Zachodzie swój wizerunek jako władczyni 
postępowej i oświeconej. Pisała sztuki teatralne, oraz korespondowała 
z Wolterem, który nazywał ją nawet »Semiramidą Północy«” (Małkowski, 
Rześniowiecki 2005, s. 187).

Autorzy zarzucają carycy pozowanie na osobę popierającą idee oświe-
ceniowe oraz sprawowanie władzy budowanej na knuciu intryg (Kamiński, 
Śniegocki. 2003, s. 218). Katarzynę II przedstawia się zwykle jako zaangażo-
waną politycznie, silną władczynię, która umacniała swoją międzynarodową 
pozycję także poprzez romanse. Autorzy wspominają np. o jej zażyłych 
stosunkach z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim przebywającym 
w Petersburgu z misją polityczną (Maćkowski 2015, s. 89). Inni dodają też, 
że „Katarzyna II postanowiła powstrzymać zbyt, jej zdaniem, samodzielną 
politykę polskiego króla i zaangażowała się w sprawę dysydentów w Rzeczy-
pospolitej, by ją wykorzystać do obalenia reform” (Markowicz, Pytlińska, 
Wyroda 2013, s. 114). 

Kobiety walczące. Aktywistki, żołnierki, łączniczki

Walka, działania zbrojne, wojny i bitwy to domena aktywności mężczyzn, 
dlatego też podręczniki szkolne zaledwie sporadycznie informują o uczest-
niczących w nich kobietach. Do rzadkości należą informacje o kobietach 
żyjących w ubiegłych wiekach, które nie ustępowały w walce zbrojnej męż-
czyznom. Ciekawym przykładem jest fragment pochodzący z podręcznika 
autorstwa Anny Wołosik, w którym czytamy: „W latach nieustających 
wojen, kiedy mężczyźni spełniali swój orężny obowiązek, szlachcianki 
brały na swe barki zarząd całego majątku. Kobiety nadzorowały prace na 
folwarku, organizowały sprzedaż zboża, zajmowały się losem poddanych, 
nierzadko samodzielnie prowadziły sprawy sądowe. Wielkiej pracy, energii 
i starania wymagały rodzina, dom i służba. […] Szlachcianki organizowały 
prace w obejściu, w wędzarni i kaszarni. […] życie kobiet ziemiańskich nie 
ograniczało się do kręgu spraw domowych. Niektóre z nich towarzyszyły  
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mężom w wyprawach wojennych, jak np. Teofila Chmielecka, zwana 
wilczycą kresową, czy Dorota Chrzanowska – bohaterska obrończyni 
Trembowli” (Wołosik 2013, s. 104).

Istotną cezurą w historii kobiet była I wojna światowa, która przyczyniła 
się do aktywizacji kobiet na rzecz wspierania ludności cywilnej i żołnierzy, 
co z kolei postrzega się jako wyrazisty impuls do rozwoju emancypacji 
na ziemiach polskich. Społeczne zaangażowanie kobiet postrzegane było 
w tym czasie jako patriotyczny i narodowy obowiązek, co sprawia, że samo 
zjawisko emancypacji wymaga namysłu w kontekstach lokalnych7 (zob. 
Kałwa 2001). Badaczki nurtu herstory zwracają uwagę na to, iż działalność 
organizacyjna, społeczna i polityczna Polek w okresie I wojny światowej 
nie została dotąd objęta pogłębionymi badaniami historycznymi; infor-
macje na temat upolitycznienia środowisk kobiecych i ich zaangażowania 
w proces narodowowyzwoleńczy są jeszcze fragmentaryczne (zob. Dufrat 
2014, s. 98 i n.).

Kontekst zaangażowania kobiet w walkę narodowowyzwoleńczą od- 
słania pewne sprzeczności tkwiące w społecznych i politycznych oczeki- 
waniach względem ówczesnych kobiet. Z jednej strony, oczekiwano od 
nich poszerzania zakresu dotychczasowych aktywności tak, by objęły one 
działania konspiracyjne, walkę oraz pomoc niesioną ludności cywilnej. 
Z drugiej zaś strony, upatrywano w kobietach gwarancji krzewienia pa-
triotyzmu wśród przyszłych pokoleń, oczekując od nich funkcjonowania 
w roli opiekuńczej Matki-Polki, oddanej rodzinie i narodowi. Społeczno-
-patriotyczna aktywność kobiet budziła zapewne ich samoświadomość 
i sprzyjała procesowi emancypacji. Tuż po wojnie nastąpił wyraźny wzrost 
nastrojów konserwatywnych, a wraz z nimi pojawiły się wyraźne głosy 
o konieczności przywrócenia „naturalnego porządku” opartego na hierar-
chii płci. Według rozpoznań kanadyjskiej badaczki Evy Plach, w Polsce lat 
dwudziestych XX w. obecny był dyskurs wskazujący na moralny obowiązek 
kobiet przyjmowania współodpowiedzialności za przyszłość narodu, także 

7 Szerzej na temat emancypacji kobiet na ziemiach polskich piszemy w rozdziale Jaką 
płeć ma naród? Rola i status kobiet w konstruowaniu wspólnoty narodowej w podręcz-
nikach szkolnych zamieszczonym w tym tomie. 
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w jego wymiarze kulturowym i biologicznym. Zdaniem Plach, ówczesne 
środowiska prawicowe postrzegały w ruchu emancypacyjnym zagrożenie 
dla instytucji macierzyństwa oraz rodziny (Plach 2006).

Zwykle jeśli kobiety są wspominane w podręcznikowych narracjach 
dotyczących walki zbrojnej, pojawiają się w nich w roli ofiar. W przestrzeni 
dyskursywnej wokół wojen oraz tematyki przemocowej niezwykle popularna 
jest fraza „kobiety i dzieci”, która wskazuje na bezbronność tych, którzy 
doświadczają wojennego okrucieństwa. Tendencję tą ilustruje fragment 
z podręcznika Historia, burzliwy wiek XX, gdzie czytamy: „Całe rodziny 
formalnie wolnych ludzi, musiały maksymalnie w ciągu 2 godzin spakować 
swój dobytek, po czym przymusowo były one przesiedlane w głąb ZSRR, 
głównie do Kazachstanu. Wśród deportowanych znajdowały się m.in. 
żony i dzieci osób wcześniej aresztowanych, oraz ci, którzy uciekając przed 
hitlerowcami, znaleźli się na terenach okupacji radzieckiej” (Śniegocki 
2011, s. 176)

Kobiety wraz z dziećmi pojawiają się w roli ofiar wojny również na 
zamieszczanych w podręcznikach fotografiach. W książce Roberta Śnie-
gockiego widnieje fotografia biegnącej kobiety z dzieckiem na ręku i narę-
czem ubrań; to jedna z wielu Polek przesiedlonych z ziem przyłączonych 
do Rzeczy (s. 219). Na jednym ze zdjęć przedstawiono tłum żydowskich 
kobiet z dziećmi. Podpis pod nim informuje, że „w styczniu 1942 r. zapadła 
w Berlinie decyzja o wymordowaniu ludności żydowskiej. Na zdjęciu gru-
pa Żydów z warszawskiego getta idzie na punkt zborny, skąd skierowana 
zostanie do komór gazowych w Treblince, Sobiborze, Majdanku” (s. 225).

W narracjach, które przyznają kobietom sprawczość i zaangażowanie 
w walkę narodowowyzwoleńczą, zwykle pojawiają się jako ciche pomoc-
nice – łączniczki, sanitariuszki działające poza linią frontu. W książce  
Andrzeja Szczęśniaka znajdujemy wzmiankę, iż podczas II wojny świato-
wej wśród ludności Śląska, która broniła tej ziemi przed Niemcami, wal- 
czyły także kobiety; wszyscy zostali wymordowani przez hitlerowców (1997, 
s. 177). We fragmencie dotyczącym udziału młodzieży w walkach czytamy, że 
„w oddziałach bojowych spotkać można było kilkunastoletnich chłopców. 
Ich rówieśnice, dziewczęta pełniły funkcje łączniczek, sanitariuszek oraz 
wykonywały wiele różnych zadań” (s. 249).
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Nieliczne podręczniki wspominają o zaangażowaniu kobiet w walkę 
zbrojną, o ich udziale w powstaniach oraz działaniach wojennych. W kon-
tekście tego rozpoznania na uwagę zasługuje podręcznik Historia od re-
nesansu do czasów napoleońskich, w którym odnajdujemy następujący 
fragment: „Źródła wspominają o licznym udziale w powstaniu kobiet, 
które służyły w oddziałach nie tylko jako sanitariuszki czy felczerki (osoby 
wykonujące prostsze zabiegi medyczne), lecz także jako żołnierze brały 
aktywny udział w bitwach. Największą czcią otoczono pamięć Emilii Pla-
ter” (Kamiński, Śniegocki 2003, s. 152).

Autorzy wymieniają także Kunegundę Ogińską, Marię Prószyńską, 
Marię Raszanawiczówną, Antoninę Tomaszewską, Józefę Rostkowską 
oraz Barbarę Bronisławę Czarnocką. W innym podręczniku uczennice 
i uczniowie mogą przeczytać, że „Emilia Plater (owa dziewica, którą opisał 
Mickiewicz w wierszu Śmierć Pułkownika), mimo że podeszła do służby 
wojskowej bardzo poważnie, nie była tak wybitnym dowódcą, jak pokazał 
Mickiewicz. […] Jej stopień oficerski był raczej honorowy, choć wzięła 
udział w kilku potyczkach” (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 2015, s. 141)8. 
W kontekście walk powstańczych pojawia się także postać Anny Henryki 
Pustowójtówny, która „wychowana w tradycji patriotycznej, po wybuchu 
powstania przedarła się przez granice i dołączyła do oddziałów Mariana  
Langiewicza. Została adiutantem płk. Czachowskiego i wzięła udział w wie- 
lu potyczkach, m.in. W bitwach pod Małogoszczą i Grochowiskami. Na polu 
bitwy okazywała niezwykłą odwagę” (Kąkolewski, Kowalewski, Plumińska-
-Mieloch 2011, s. 97). Wartym odnotowania przykładem tworzenia historii 
kobiet – patriotek w szkolnej edukacji jest postać Marii Curie-Skłodowskiej, 
która we wszystkich z analizowanych podręczników jest przedstawiana 
przede wszystkim jako naukowiec (w męskiej formie gramatycznej, rza-
dziej jako uczona), noblistka w dziedzinie chemii oraz żona Piotra Curie, 
wraz z którym prowadziła swoje badania i dzięki któremu mogła otrzymać 

8 We fragmencie obok przytoczonego tekstu pojawiają się imiona i nazwiska kilku 
kobiet walczących w powstaniu listopadowym, np. Józefa Rostkowska i Barbara Bro-
nisława Czarnocka, Kunegunda Ogińska, Maria Prószyńska, Maria Raszanawiczówna, 
Antonina Tomaszewska oraz Józefa Rostkowska. 
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wspomnianą nagrodę.9 W podręczniku autorstwa Stanisława Roszaka 
i Anny Łaszkiewicz postać uczonej pojawia się w kontekście informacji na 
temat odkryć naukowych XIX wieku. Autorzy opisując ten wątek, wyjaśnia-
ją, iż „powstał też nowy dział nauki zajmujący się promieniotwórczością. 
[…] badania w tej dziedzinie prowadziło francusko – polskie małżeń-
stwo Pierre Curie i Maria Skłodowska-Currie. W 1898 r. odkryli oni dwa 
promieniotwórcze pierwiastki – polon i rad. (Roszak, Łaszkiewicz 2012, 
s. 191–192). W innym podręczniku można przeczytać, że: „Maria Skło-
dowska-Curie za odkrycie promieniotwórczości otrzymała wraz z mężem 
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Była pierwszą kobietą uhonorowaną 
w ten sposób za badania naukowe” (Burda, Halczak, Józefiak 2011, s. 41). 

Badaczka nie jest zatem przedstawiana samodzielnie, ale zwykle jako 
współpracownica swojego męża, choć na przykład z jej listów do córek 
możemy odtworzyć życie silnej, niezależnej kobiety zafascynowanej nauką 
(zob. Pogwizd, Mendychowski 2018). Do rzadkości należą informacje na 
temat życia Marii Skłodowskiej poza pracą naukową w dziedzinie chemii 
i fizyki. Na uwagę zasługuje w tym kontekście nota odnaleziona w jednym 
z podręczników, w której podkreśla się jej starania o odbudowę Polski i po-
stawę patriotyczną: „U schyłku lat 80. XIX w. w myśl ideałów patriotyzmu 
pozytywistycznego Maria Skłodowska prowadziła dla dzieci wiejskich 
zakazane w zaborze rosyjskim zajęcia z języka polskiego i historii. […] 
W okresie międzywojennym zaangażowała się w pracę Ligi Narodów, 
gdzie działała na rzecz odrodzonej ojczyzny. Wspierała też polską naukę, 
m.in. zbierała fundusze na otwarcie Instytutu Radowego w Warszawie” 
(Maćkowski 2015, s. 165).

Podręcznik wspomina także, że „w uznaniu jej zasług pochowano ją 
jako jedyną kobietę w paryskim Panteonie, mauzoleum wybitnych osób 

9 Warto odnotować, że w podręczniku Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste 
spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum 
(Maćkowski 2016) w części zatytułowanej Źródła i interpretacje pojawia się obszerny 
tekst „Edukacja Marii Skłodowskiej-Curie”, pod którym znajdują się polecenia do 
tekstu, np. „Omów przebieg edukacji Marii Skłodowskiej-Curie na ziemiach pol-
skich”, „Oceń, jakie znaczenie dla rozwoju edukacji kobiet miały osiągnięcia Marii 
Curie-Skłodowskiej” (s. 126).
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związanych z Francją” (Maćkowski 2015, s. 125). W niektórych podręczni-
kach pojawia się nawiązanie do patriotycznej postawy kobiet, które w okre-
sie zaborów oraz walk powstańczych na znak protestu zakładały ciemną 
biżuterię i czarne stroje. W jednym z podręczników znajduje się obraz 
Pożegnanie powstańca, który przedstawia Polkę w czarnej sukni symboli-
zującej żałobę narodową. Żegna ona swojego ukochanego i przypina mu  
do czapki czerwono-białą kokardę (Maćkowski 2015, s. 112). W innej pub- 
likacji w kontekście strojów dam polskich wspomina się, że „kobiety sym-
bolizują też patriotyzm tamtych czasów”. Podpis pod jedną z ilustracji 
informuje: „Stroje dam polskich – rycina z »Tygodnika ilustrowanego« 
z 1861 r. Warto zwrócić uwagę na elementy narodowe – konfederatkę 
i kontusiki. Żałoba postaci z prawej ma także wydźwięk patriotyczny” 
(Radziwiłł, Roszkowski 2005, s. 207). Na marginesie warto odnotować, iż 
w jednym podręczników znajduje się fotografia przedstawiająca Karola 
Marksa i stojącą obok młodą kobietę. Z podpisu można dowiedzieć się, 
że to „Karol Marks z córką Jenny, fotografia z XIX w. Twórca marksizmu 
urodził się w Niemczech, jednak większą część życia spędził w Anglii. Wraz 
z rodziną popierał dążenia niepodległościowe Polaków. Córka Marksa 
nosiła polski krzyż powstańczy z 1863 roku (Kąkolewski, Kowalewski, 
Plumińska-Mieloch 2011, s. 67). 

Kobiety walczące pojawiają się m.in. w podręczniku Historia i społe-
czeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory (Markowicz, Pytlińska, Wyroda 
2013). Wprawdzie autorzy książki nie wymieniają konkretnych postaci ko-
biet zaangażowanych w walkę, to jednak wspominają organizacje kobiece, 
podając dane statystyczne, co ukonkretnia ogólną informację o obecności 
kobiet na frontach I wojny światowej. Jak czytamy: „Od pierwszych dni 
Wielkiej Wojny Polki rozpoczęły walkę o odrodzenie ojczyzny. Działa-
ły w różnych polskich formacjach. Jedną z najbardziej niebezpiecznych 
i wymagających największego poświęcenia była praca w Oddziale Wywia-
dowczym I Brygady Legionów. Służyło w nim 46 kobiet. Siedem z nich 
zostało w niepodległej już Polsce odznaczonych Orderem Virtuti Militari, 
a siedemnaście – Krzyżem Walecznych. Kobiety służyły też w tzw. Od-
dziale Lotnym Wojsk Polskich, który w latach 1914–1915 w ramach POW 
prowadził akcje dywersyjne na tyłach wojsk rosyjskich” (s. 178); „Podczas  
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walk o granice odrodzonej Polski utworzono pierwszą regularną polską 
formację kobiecą – Ochotniczą Legię Kobiet. Została ona zorganizowana 
w listopadzie 1918 r., podczas walk polsko-ukraińskich we Lwowie. OLK 
brała też udział w obronie Wilna w 1919 r., a w sierpniu 1920 r. została 
skierowana do obrony Warszawy. Przez jej szeregi (do rozwiązania w 1921 
r.) przeszło prawie 4,5 tys. kobiet” (s. 189).

Przytoczone fragmenty opisujące zaangażowanie kobiet w działalność 
konspiracyjną, wywiadowczą i bezpośrednią walkę pokazują ogólniejszą 
prawidłowość w tworzeniu narracji o kobiecych praktykach wojennych, 
na którą zwraca uwagę m.in. Joanna Dufrat, pisząc, iż w publikacjach hi- 
storycznych przedstawia się „zwykle funkcjonowanie organizacji kobie-
cych i ich struktury, w niewielkim tylko stopniu (lub w ogóle) pytając 
o motywację członkiń czy ambicje liderek” (Dufrat 2014, s. 111). Na uwa- 
gę zasługuje kolejne rozpoznanie poczynione przez badaczkę, która do- 
strzega, iż w publikacjach wspomnieniowych kobiet, które aktywnie dzia-
łały w takich organizacjach, jak np. kobieca formacja Armii Krajowej 
– Dywersja i Sabotaż Kobiet (DiSK), Gwardia Ludowa i Armia Ludowa, 
Bataliony Chłopskie, charakterystyczna jest koncentracja ich autorek na 
wątkach martyrologicznych lub działalności konspiracyjnej przeciwko 
okupantowi”. Jak pisze badaczka: „kobiety w ogóle nie odnoszą się w nich 
do swojego życia osobistego czy choćby sytuacji rodzinnej” (s. 130). Roz-
poznanie to prowokuje do postawienia pytania o konteksty i determinanty 
wyciszania w osobistych narracjach wspomnieniowych wszystkiego, co nie 
wiąże się bezpośrednio z walką narodowowyzwoleńczą, a zatem codzien-
ności, sfery emocji i doświadczeń, których brakuje także w dyskursach 
podręcznikowych.

Dzieje obejmujące okres od połowy XX wieku do współczesności są 
okazją do przedstawienia wielu kobiet, które w aktywny sposób uczestniczą 
w życiu politycznym, funkcjonując w przestrzeni publicznej; tymczasem 
podręcznikowa rekonstrukcja dziejów przemilcza ich obecność, sprawia-
jąc, że ważne wydarzenia polityczne są kojarzone głównie z działalnością 
mężczyzn. W książce Roberta Śniegockiego jedyny fragment poświęcony 
kobiecie w życiu politycznym nie przynosi o niej właściwie żadnych infor-
macji. Przy okazji opisu sytuacji w Polsce lat 90. czytamy: „Urząd premiera 
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objął Waldemar Pawlak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie zdołał 
on jednak sformować rządu i sejm powierzył tę misję Hannie Suchockiej 
(Unia Demokratyczna), osobie mało znanej, ale akceptowanej również 
przez ugrupowania wyłonione z OKP” (Śniegocki 2011, s. 321).

Równie oszczędny sposób prezentacji postaci kobiecej w polityce moż-
na odnaleźć np. w podręczniku Po prostu historia, którego autorzy piszą: 
„Na czele organizacji stanęła Wanda Wasilewska, blisko związana ze Stali-
nem i będąca wówczas jego głównym doradcą w sprawach polskich” (Do- 
lecki, Smoleński, Gutowski 2015, s. 230).

Klasycznym przykładem swoistej ślepoty na płeć jest niewątpliwie prze-
milczanie przez autorów i autorki podręczników współtworzenia przez 
Polki ruchu Solidarności oraz ich działań w zakresie walki z ustrojem 
komunistycznym, ale także form zaangażowania w ten ustrój (zob. Mrozik 
2014, s. 255–296). Jako pierwsza fenomen kobiet „Solidarności” podjęła 
amerykańska dziennikarka Shana Penn, która przeprowadziła kilkadzie-
siąt rozmów z działaczkami opozycji, przedstawiając je w polifonicznej 
opowieści o obecności i zaangażowaniu kobiet w tworzenie tego ruchu. 
Wśród rozmówczyń Penn znalazły się między innymi Anna Bikont, Teresa 
Bogucka, Barbara Labuda, Helena Łuczywo, Agnieszka Maciejowska czy 
Joanna Szczęsna (Penn 1994; 2003). W książce Podziemie kobiet (2003) 
Penn zwraca uwagę na silne wśród działaczek opozycji przekonanie, że ich 
rola w powstaniu Solidarności i zmianie ustrojowej państwa była drugo-
planowa; frontowymi postaciami – bohaterami opozycji byli mężczyźni. 
Z opowieści kobiet współtworzących podziemie wyłania się obraz działa-
czek, które zastępowały mężczyzn, pomagały im, włączały się do działań, 
by np. wesprzeć mężów, ale jednocześnie miały silne poczucie obowiązku 
funkcjonowania w przestrzeni domowej jako żony i matki zajmujące się 
dziećmi. Historie tych kobiet zawierają przekonanie o tym, że: „Wszyscy 
w Polsce wiedzą, że w grudniu 1981 roku również kobiety budowały pod-
ziemie, ale nikt o tym głośno nie mówi” (Penn 1994, s. 13). 

Nie wspomina się o tym fakcie również w podręcznikach szkolnych, które 
w kontekście ruchu Solidarności przywołują najczęściej Lecha Wałęsę. Kon-
sekwentne przemilczanie sprawczości działaczek opozycyjnych z początku 
lat 80. XX wieku jest trudne do zrozumienia w sytuacji, gdy istnieją liczne 
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publikacje historyczne podejmujące tematykę zaangażowanego udziału ko-
biet w umacnianie Solidarności i rozwijanie jej działalności; w jednej z nich 
czytamy, że: „Niemal połowę tego społeczeństwa »Solidarności« stanowiły 
kobiety. Od początku zaangażowały się w działalność opozycyjną. Działały 
niejako za kulisami – były redaktorkami i wydawczyniami podziemnej prasy, 
gdzie publikowały wypowiedzi przywódców »Solidarności«, kolportowały 
nielegalne materiały, zdobywały informacje, udostępniały mieszkania ukry-
wającym się działaczom, opiekowały się rodzinami osób represjonowanych 
i internowanych, same będąc narażone na rewizje i aresztowania. Prowadziły 
archiwa, księgowość, sekretariaty, zbierały dokumentację, prowadziły kluby 
i wszechnice. Angażowały się w bardzo niebezpieczną grę ze służbą bezpie-
czeństwa” (Urbańska 2010, s. 128).

W pewnym sensie niewidzialność tych kobiet w czasach walki opozy-
cyjnej była zaletą. Dostrzegają to m.in. działaczki zaangażowane w walkę 
z poprzednim ustrojem, które opowiadają historie swojego aktywizmu 
w książce Ewy Kondratowicz Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 
1980–1989. Rozmowy (2001). Ze wspomnień tych kobiet wynika, że ich 
transparentność dla ówczesnej władzy ułatwiała im działalność; nie były 
podejrzewane o kierowanie akcjami protestacyjnymi, o stanie na czele 
wywrotowych czasopism, o przenoszenie materiałów poligraficznych w ob-
szernych torbach lub w wózkach dziecięcych. Według Barbary Labudy 
– jednej z działaczek opozycyjnych – funkcjonariuszom Służby Bezpie-
czeństwa „nie przychodziło do głowy, że kobieta, gdy jest już ciemno, nie 
będzie się bała przejść sama przez park lub obok cmentarza. Stereotyp, że 
kobieta jest głupia, a więc nie wymyśli podziemia, koncepcji działania, nie 
zorganizuje radiostacji, nie będzie jej szefem […], nie będzie szefem grupy 
kolporterskiej – w tym wypadku działał na naszą korzyść” (Kondratowicz 
2001, s. 167). Jednocześnie w rozmowie z Kondratowicz Labuda podkreśla, 
że kobiety Solidarności zwykle nie eksponują swojej działalności opozycyj-
nej tak, jak gdyby w podziemiu niczego wielkiego nie robiły. „Jakby w ogóle 
ich tam nie było, jakby nie miały wpływu na decyzje podejmowane przez 
przywództwo podziemia, a przecież we władzach podziemnej »Solidar-
ności« były cztery kobiety i to one decydowały o ważnych dla życia wielu 
ludzi sprawach” (Kondratowicz 2001, s. 264).

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   293 2019-12-06   12:29:25



294     Naród w szkole

W świadomości społecznej funkcjonuje tylko kilka działaczek, które 
znane są z imienia i nazwiska. Należą do nich m.in. Barbara Labuda, He-
lena Łuczywo, Ewa Kulik, Anna Walentynowicz, Joanna Duda-Gwiazda, 
Alina Pieńkowska, Henryka Krzywonos czy Grażyna Staniszewska; żadna 
z tych kobiet nie pojawia się w analizowanych podręcznikach historii. 
Wymienione kobiety współtworzące opozycję nie znalazły należnego im 
miejsca w przestrzeni edukacji, podobnie jak wiele kobiet, które zostały 
w dyskursie historycznym przemilczane. Strategia niedostrzegania ich do-
konań w minionych dziejach nie tylko zubaża wiedzę uczniów i uczennic 
o przeszłości, ale wpływa także na sposoby postrzegania i waloryzowania 
obecności i sprawczości kobiet w aktualnym życiu publicznym. W sy-
tuacji, gdy edukacja jest przestrzenią negocjowania społeczno-kulturo-
wych praktyk oraz wartości uznawanych za ważne i godne pamiętania, 
a także naśladowania nikła obecność kobiet w podręcznikach szkolnych 
do nauczania historii nie jest zaledwie dyskursywnym przemilczeniem. 
W analizowanych publikacjach można wprawdzie odnaleźć fragmenty, 
które wpisują się w treści edukacyjne realizujące strategię wrażliwości na 
rodzaj (gender), należy jednak zaznaczyć, że wspomniana praktyka nie jest 
powszechna w polskiej edukacji. Dominuje w niej bowiem wyraźna asyme-
tria w przedstawianiu postaci mężczyzn i kobiet, która sprzyja tworzeniu 
świadomości i wyobraźni historycznej niepełnej, bo przemilczającej wiele 
istotnych wątków: wydarzeń, procesów, przemian społecznych, obyczajo-
wych i politycznych, w których istotne role odgrywały kobiety. Jak mówią 
wprost autorki artykułu Władza, ideologia, socjalizacja. Polityczność pod-
ręczników szkolnych: „Sztandarowym przykładem dominacji męskiej wersji 
kultury są podręczniki historii. Spośród wielu sposobów opowiadania 
o dziejach ludzkości faworyzują one historię polityczną, która koncentruje 
się na wojnach, rozejmach, zmianach terytoriów i struktur władzy. W ten 
sposób eliminuje się obecność i znaczenie kobiet w społeczeństwie. […] 
Taka wersja historii przekazuje wyraźny komunikat: kobiety i ich sprawy 
nie są ważne, nie mają znaczenia dla ludzkości” (Chomczyńska-Rubacha, 
Pankowska 2011, s. 23).

Tymczasem rolą edukacji, także z zakresu historii, jest pobudzanie 
i poszerzanie wyobraźni społecznej oraz wyjaśnianie rozmaitych praktyk 
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społeczno-kulturowych, procesów i zdarzeń z przeszłości tak, by ich zrozu-
mienie stało się intelektualnym zapleczem dla procesu świadomej i reflek-
syjnie-krytycznej diagnozy tego, co aktualne. Jak przekonuje historyczka 
Susan Buck-Morss: „na tym polega polityka zbiorowego uprawiania nauki. 
Jej celem jest wytwarzanie wiedzy na użytek globalnej sfery publicznej, 
która zasługiwałaby na swoje miano; takiej, gdzie granice określające zakres 
zjawisk, nie są z góry wyznaczone przez zwycięzców historii, mających 
monopol na kontrolowanie wiedzy” (Buck-Morss 2014, s. 11).

Warto podkreślić, że mimo nikłej obecności kobiet i ich aktywności w ofi-
cjalnych treściach nauczania podejmowane są oddolne działania edukacyjne, 
które mają na celu wprowadzenie historii kobiet do treści nauczania szkol-
nego. Dobrym przykładem są publikacje w formie poradników, skryptów 
oraz scenariuszy lekcji, które stanowią istotne uzupełnienie wizji przeszłości, 
którą utrwalają podręczniki szkolne. W tym kontekście na uwagę zasługuje 
publikacja Kobiety dla Polski. Bojowniczki, liderki, wizjonerki (2017), której 
autorki opracowały materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie 
lekcji historii oraz języka polskiego, podczas których głównymi bohaterkami 
są kobiety. Jak wyjaśniają autorki tej publikacji: „Przeprowadzona niegdyś 
przez stowarzyszenie »W stronę dziewcząt« analiza podręczników do historii 
pokazuje, iż ciągle nie ma takiego, który by w sposób właściwy ukazywał 
dzieje kobiet i uniknął stereotypowych koncepcji ról płciowych. Choć kobiety 
niewątpliwie także tworzyły historię, zostały z niej usunięte przez autorów 
podręczników. W wykładzie dziejów pomija się obecność i udział kobiet 
w życiu wspólnoty sąsiedzkiej, wyznaniowej i w życiu publicznym oraz pracę 
kobiet. Nie poznajemy losów i osiągnięć wybitnych kobiet sprawujących 
władzę, aktywnych na polu dyplomacji, polityki i gospodarki, odnoszących 
sukcesy w nauce, sztuce i literaturze. Nie ukazuje się wzorów kobiet, które 
dzięki przymiotom ducha i umysłu pokonały ograniczenia swojego świata 
i solidaryzując się z innymi kobietami działały na ich rzecz. Nie znajdziemy 
w nich także informacji o tragicznym losie kobiet-ofiar, nierzadko prześla-
dowanych i mordowanych za swój opór i wolę wnoszenia zmian w życie 
społeczne” (Nadana, Smoleń, Wołosik 2017, s. 5).

Rozpoznanie to i towarzyszące mu praktyki rewindykacyjne wydają się 
szczególne ważne zarówno z punktu widzenia niekompletności obecnych 
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dyskursów historycznych, jak i dostrzeganej przez historyków, historyczki 
oraz środowiska (post)feministyczne i przedstawicieli badań osadzonych 
w nurcie gender studies, pilnej potrzeby reinterpretacji dotychczasowych 
wizji dziejów i uzupełniania ich o niedostrzeżone i wykluczane dotąd her-
storie. Zdaniem Michell Perrot: „historia kobiet ma swoją chronologię, nie 
zawsze łatwą do ustalenia. […] Historię tę budują swoiste wydarzenia, czę-
sto należące nie tyle do historii politycznej, ile do porządku kulturowego, 
religijnego, prawnego, biologicznego, a nawet technicznego”. Autorka Mojej 
historii kobiet zwraca uwagę na kobiece rebelie, wystąpienia publiczne i ma-
nifestacje w czasach, które w podręcznikowej wersji historii konstruowane 
są jako „męskie”. Jak konkluduje Perrot: „Jeśli mówimy o historii kobiet, 
należy w każdym razie znacznie rozszerzyć pojęcie »ważnego wydarzenia«, 
a w konsekwencji także samą koncepcję historii” (Perrot 2009, s. 175).

Historie kobiet, które nie znalazły dotąd swoich reprezentacji w pod-
ręcznikach szkolnych i oficjalnej głównonurtowej historiografii, wybrzmie-
wają w jej nurcie popularnonaukowym. Od kilku lat wzrasta popularność 
publikacji poświęconych dziejom kobiet, które osadzone są w nurcie co-
dzienności otwierającym wiedzę o przeszłości na doświadczenia i spraw-
czość kobiet. Na ten swoisty suplement głównonurtowego piśmiennictwa 
historycznego składają się m.in. herstorie czasów renesansowej Polski, 
które opisuje Anna Brzezińska w książce Córki Wawelu. Opowieść o ja-
giellońskich królewnach (2017), w której przedstawia politykę i rządy rodu 
Jagiellonów widzianą z perspektywy kobiet. Bohaterkami tej opowieści są 
zarówno kobiety z wyższych sfer – córki króla Zygmunta I Starego z mał-
żeństw z Barbarą Zápolyą i Boną Sforzą, jak i córki z nieprawego łoża, 
mieszczki, kobiety z plebsu przyjmowane do pracy na zamku jako służące. 
Przykładem tego swoistego suplementu są także książki Anny Herbich. 
Dziewczyny z Wołynia (2018) stanowią zapis pamięci rzezi wołyńskiej 
widzianej oczyma małych dziewczynek i młodych kobiet, którym udało 
się przeżyć. Z kolei Dziewczyny z solidarności (2016) to książka pokazująca 
zapomniane, ciche bohaterki w ich walce z systemem komunistycznym. 
Publikacja powstała jako zapis rozmów Anny Herbich z kobietami mocno 
zaangażowanymi w antykomunistyczną działalność w okresie PRL-u. Ich 
rola w walce o demokrację jest dziś marginalizowana, a czasem wręcz 
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zupełnie pomijana. Dziewczyny z Syberii (2015) pokazują natomiast praw-
dziwe historie kobiet zesłanych na Syberię w czasie II wojny światowej 
i tuż po jej zakończeniu. 

Z kolei Dziewczyny z powstania (2014) stanowią zapis osobistych wspo-
mnień uczestniczek powstania warszawskiego. W popularny nurt herstory 
wpisuje się także m.in. książka Łukasza Modelskiego zatytułowana Dziew-
czyny wojenne (2017), przedstawiająca wojnę widzianą i doświadczaną 
przez jedenaście kobiet, których biografie naznaczyła wojna. Popularno-
naukowym uzupełnieniem głównonurtowej historii są również książki Ka-
mila Janickiego; publikacja Pierwsze damy II Rzeczypospolitej. Prawdziwe 
historie (2012) opowiada o życiu żon prezydentów z epoki międzywojnia: 
Marii Wojciechowskiej – żony Stanisława Wojciechowskiego oraz kolej-
nych żon Ignacego Mościckiego – Michaliny i Marii. Druga z publikacji 
Janickiego to Niepokorne damy. Kobiety, które wywalczyły niepodległą Polskę 
(2018) przedstawiająca losy kilku kobiet walczących o niepodległość na 
różne sposoby: zarządzając arsenałem, przemycając środki na zakup broni, 
walcząc w żołnierskim mundurze; dzieje tych kobiet stanowią synekdochę 
losów wielu kobiet, które w aktywny sposób współuczestniczyły w wywal-
czeniu przez Polskę niepodległości. W popkulturowy nurt odzyskujący 
mikrohistorie kobiet wpisuje się również książka Anny Kowalczyk Bra-
kująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich (2018).

Wyniki sukcesywnie prowadzonych badań w historiografii Zachodu 
stały się jednym z mocnych impulsów do wzmożonej refleksji na temat 
nieistnienia polskiej historii kobiet i potrzebie jej stworzenia w akade-
mickim środowisku historycznym oraz w popkulturowych dyskursach 
historycznych. Rozpoznania dotyczące nierówności płci w głównonurtowej 
historiografii doprowadziły do zdynamizowania dyskusji wokół potrzeby 
odtworzenia historii kobiecej w Polsce oraz o problemach metodologicz-
nych i warsztatowych związanych z tym przedsięwzięciem. Działania na 
rzecz rekonstrukcji i reinterpretacji historii kobiet są podejmowane także 
w środowisku akademickim. Wyrazistym przykładem tych praktyk jest 
inicjatywa podjęta przez Komitet Nauk Historyczny Polskiej Akademii 
Nauk polegająca na intensywnych pracach badawczych zmierzających 
do rekonstrukcji polskiej historii kobiet i utworzeniu Zespołu Historii 
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Kobiet, której założycielką i długoletnią przewodniczącą była profesor 
Anna Żarnowska10. U podstaw tych retrospektywnych praktyk znajduje się 
przekonanie o zasadności i potrzebie przełamywania zastanych wzorców 
i strategii historiograficznych reprezentacji tak, by skonstruować nowe, 
uwzględniające sprawczość i doświadczenia działających, współtworzących 
historię kobiet. Wiąże się z tym przekonanie o potrzebie przewartościowań 
i nowych perspektyw w ocenie ważności wydarzeń i zjawisk z przeszłości. 

Przekaz wiedzy wrażliwej na równość płci (na obecność i zaangażowa-
nie kobiet zarówno w dziejach, jak i współcześnie) ma na celu tworzenie 
rzeczywistości społeczno-kulturowej wolnej od stereotypów i uprzedzeń 
oraz zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć. Przestrzeń edukacji 
posiada znaczny potencjał w zakresie wspomagania zmiany kulturowo-
-społecznej w postrzeganiu, hierarchizowaniu oraz budowaniu relacji płci, 
powinna zatem sprzyjać wychowywaniu do równości i sprawiedliwości 
genderowej poprzez przełamywanie dyskryminujących przekazów oraz 
wolny od stereotypów opis roli kobiet i mężczyzn w dziejach. Tym samym 
upominanie się o przemilczaną obecność kobiet w historii jest gestem 
ważnym nie tylko z punktu widzenia istotnych luk w aktualnej wiedzy 
historycznej, ale także w perspektywie konieczności rozwijania edukacji 
otwierającej, równościowej, która sprzyja kształtowaniu postaw obywatel-
skich i równościowych przekonań.

10 Komisja Historii Kobiet działa w ramach Zespół Historii Kobiet Komitetu Nauk 
Historycznych PAN; jednym z jej głównych celów jest stworzenie syntezy historii 
kobiet na ziemiach polskich, która objęłaby dzieje od średniowiecza do współczesno-
ści. Wyraźnym krokiem w tym kierunku był panel dyskusyjny zorganizowany przez 
tę instytucję w 2010 roku w Warszawie poświęcony możliwościom i ograniczeniom 
metodologicznym, źródłowym i warsztatowym, jakie dostrzegane są w toku realizacji 
tego projektu (zob. Makowski, 2014). 
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Nasi i inni w dziejach,  
my i oni dzisiaj

Jak wielokrotnie była o tym mowa w niniejszej książce, debaty wokół 
profilu kształcenia historycznego na wszystkich poziomach nauczania 
szkolnego w III RP swoją największą dynamikę miały w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku. To wówczas toczono spory nie tylko o nowy kształt 
programowy, ale także, w szerszym sensie, o wizję nowoczesnej edukacji 
historycznej, wolnej od ideologiczno-politycznej indoktrynacji czasów 
PRL. Już jednak wówczas radości i optymizmowi towarzyszyły obawy 
o przyszłość. Jak pisała Maria Kujawska: „Zachodzące zmiany to nie tylko 
szansa nadania nowego kształtu edukacji humanistycznej, to także poważ-
ne zagrożenia. Najistotniejszym problemem wydaje się groźba ślepego 
naśladowania obcych kulturowo wzorów, prowadząca do zatarcia lub wręcz 
utraty tożsamości kulturowej. Jeśli do tego dodać wyłącznie krytyczne 
odnoszenie się do własnej tradycji historycznej, to nieodległe skutki takiej 
postawy łatwo sobie wyobrazić. Inne zagrożenie to lansowany w mediach 
konsumpcyjny styl życia. Przejawia się on najbardziej niepokojąco bra-
kiem czasu na rzeczy ważne, brakiem miejsca na duchowy aspekt życia. 
Z wolna prowadzi to do zaniku wyższych wartości i idei, umiejętności 
doceniania i bezinteresownego wspierania wysiłku ludzi zaangażowanych 
społecznie. W takiej atmosferze trudno o szacunek dla tych, którzy swo-
ją pracę traktują jako służbę dla innych, bez oglądania się na prywatne 
korzyści materialne” (Kujawska 2001, 14). Wyraźnie pobrzmiewa w tych 
zdaniach echo krytyki kapitalizmu, tak typowe dla przedstawicieli Szkoły  
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Frankfurckiej, tyle że obawy sprzed lat zostały przeniesione w realia XXI 
wieku na istotny moment otwarcia społeczeństwa polskiego na liberalizm 
ekonomiczny i rynkowe mechanizmy wartościowania zjawisk z kręgu 
kultury. Okres transformacji polityczno-ekonomicznej był postrzegany 
właśnie przez pryzmat „szans i zagrożeń”, a jednym z remediów na świa-
domościowe konfuzje miała być – dzisiaj właściwie nieobecna w dyskursie 
także historycznym – idea społeczeństwa obywatelskiego (Maternicki 1998; 
Majorek 1991). Społeczeństwo obywatelskie, w akceptowanym wówczas 
powszechnie znaczeniu, to idea ludzi połączonych świadomością wspól-
nych celów i wiarą w sens zbiorowego działania w ramach procedur de-
mokratycznych. To społeczeństwo cechujące się aktywną postawą wobec 
życia, zbiór kolektywny ludzi tolerancyjnych i otwartych na argumenty 
innych. Elementem kształtowania pożądanego ideału miała być szeroko ro-
zumiana edukacja humanistyczna, której ważnym składnikiem kształcenie 
krytycznego myślenia historycznego. Efektem tej ostatniej jest „zdolność 
korygowania i racjonalizowania myślenia potocznego, poddającego się 
stereotypom i mitom. Stąd właśnie upowszechnienie w społeczeństwie 
odpowiedniego poziomu kultury historycznej i związanego z nią myśle-
nia historycznego wydaje się podstawowym celem edukacji historycznej. 
Pozwala ono bowiem lepiej rozumieć przeszłość i aktywnie odnajdywać 
drogę we współczesności” (Kujawska 2001, s. 15).

Wzmożone debaty o nowy kształt szkolnej edukacji historycznej miały 
szeroki zasięg, łączący refleksje z kręgu dydaktyki historii, metodologii 
i teorii myśli o przeszłości i postulaty wdrożenia owych nowo budowanych 
wizji nauczania w treść i profil podręczników szkolnych. I tak, w latach 
1991–1999 wprowadzono do użytku 31 podręczników nauczania histo- 
rii na poziomie klas IV–VIII, 28 podręczników na poziomie licealnym 
i 6 w zasadniczych szkołach zawodowych. Jak pokazały szczegółowe ana-
lizy (Skrzypczak 1996), niemal wszystkie te podręczniki należały do od-
miany konwencjonalnych, co oznacza, iż wykład prowadzony był w taki 
sposób, aby czytelnik uzyskiwał wiedzę o epoce w formie ostatecznej 
(skończonej). Nie było tam miejsca na przedstawienie opinii różnych 
historyków, zasygnalizowania istnienia tematów kontrowersyjnych, prze-
ważały zdania o charakterze analitycznym i informacyjnym kosztem ujęć  

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   300 2019-12-06   12:29:25



Nasi i inni w dziejach, my i oni dzisiaj     301

wyjaśniająco-problemowych. Nie brakowało też ujęć tendencyjnych w tym 
sensie, iż znani niekiedy akademiccy badacze historycy (przede wszystkim 
mężczyźni) podsumowywali własne wywody zgodnie z preferowanym 
przez siebie paradygmatem preferencji ideologicznych, co potraktować 
można jako wczesną, spontaniczną postać indywidualnie budowanej 
„polityki historycznej”. Wadą podręczników z lat 1991–1999 było także 
przeładowanie danymi faktograficznymi, wręcz niekiedy niemożliwymi 
do poznawczego przyswojenia ze strony czytających/uczących się. Maria 
Kujawska przytacza jeden znamienny przykład. W temacie poświęco-
nym „Wojnie obronnej” na terenie Polski w roku 1939 na poziomie szkoły 
podstawowej (sic!) „[a]utor na 20 stronach podręcznika […] przedstawia 
szczegółowy przebieg działań wojennych. W ramach tego tekstu zamieścił: 
43 daty, 27 nazwisk, 144 różne nazwy geograficzne, 38 danych liczbowych, 
115 nazw formacji wojskowych lub sprzętu wojskowego. Jedynie pół strony, 
ze wspomnianych 20, zostało poświęcone na ocenę września 1939 roku” 
(Kujawska 2001, s. 212). Dominująca część narracji podręcznikowej po-
święcona była, a wręcz zdominowana przez problematykę polityczno-mi-
litarną, a to, co ogólnie nazwano „kulturą” stanowiło minimalny procent 
tekstu. W odpowiedzi na specjalną ankietę, jaką rozesłano ówczesnym 
nauczycielkom i nauczycielom tego przedmiotu, autorstwa Marii Kujaw-
skiej, na którą odpowiedziało 125 osób z całej Polski, respondenci skarżyli 
się na całkowicie zachwiane proporcje w prezentacji tematów związanych 
z Polską – wskazywali na ich polityczny profil. 

Z punktu widzenia naszych badań najistotniejsze jest właśnie to, że 
od zarania III RP wspomniane wyżej tendencje do „politologizacji” hi-
storii były nie tylko obecne, ale z czasem narastały, by osiągnąć swoje 
apogeum od roku 2015. Co więcej, dochodzi do tego proces polonizacji 
historii w poetyce typowej dla założeń budowania polityki historycznej. 
Anna Dzierzgowska i Piotr Laskowski tak podsumowali ostatnie tenden-
cje: „Nowe podstawy dziedziczą wady obecnie istniejących, nie dodają 
do nich w zasadzie niczego pożytecznego, a pod wieloma względami są 
jeszcze gorsze. Przede wszystkim jest (jeszcze) więcej patriotyzmu niż 
dotąd. „Naród”, odmieniany przez wszystkie przypadki, jak natrętny refren 
przewija się przez cały tekst podstaw (nie tylko przez część poświęconą  
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historii). Szczególnie go dużo w rozdziałach omawiających ogólną kon-
cepcję nauczania przedmiotu historia (a w przypadku klas IV–VIII – także 
w kilkustronicowym komentarzu do podstawy, po raz pierwszy podpisa-
nym konkretnym imieniem i nazwiskiem – jego autorem jest Włodzimierz 
Sulej). W szkole podstawowej na ten temat mamy całostronicowy tekst, 
złożony ze zdań wielce bełkotliwych i tym samym dość trudnych do analizy. 
Zaczyna się to tak: „Historia jest skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się 
z nią [z pamięcią czy z historią? Ze zdania nie wynika to jednoznacznie] 
na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości 
»małej ojczyzny«, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje, 
zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią poprzez wydarzenia i ludzi, 
którzy w nich uczestniczyli. A czynimy to, by zrozumieć dzień dzisiejszy, 
by współtworzyć wspólnotę wartości. Tych wartości, które przez wieki 
wyrażała najpełniej nieustannie obecna w naszej historii idea wolności” 
(Dzierzgowska, Laskowski 2017, s. 30–31).

W niniejszej książce poświęcamy tym zasadniczym trendom gros 
uwagi, nie będziemy więc rozwijać tego wątku, w zamian proponując pe-
wien ogólniejszy, panoramiczny ogląd rysującej się w ostatnim trzydziesto-
leciu praktykowania nauczania historii w polskiej szkole, która prowadzi 
do coraz mocniejszego podkreślania opozycji między naszym narodowym, 
zbiorowym rzekomo „my” i światem zewnętrznym, w który historia naro- 
du i państwa polskiego zostały „wrzucona”.

Zacznijmy od spraw najogólniejszych. Niezależnie od rodzaju ustroju 
politycznego i panującej ideologii, wielu przywódców państw w wygłasza-
nych do narodu orędziach i przemówieniach zwykło odwoływać się do 
więzów krwi rodaków. Tak było w wypadku spektakularnych mów Mao 
Tse Tunga i innych komunistycznych satrapów, nie stroniły od podobnej 
retoryki reżimy faszystowskie Mussoliniego i Hitlera (to ten ostatni silnie 
podkreślał, że „krew wiąże mocniej niż biznes”, bo Blut will zu Blut), ale 
zaskoczeniem może być, że także prezydenci amerykańscy nie wahają się 
przypominać, że wspólnota krwi jest ważnym spoiwem tego szczegól-
nego narodu imigranckiego (Parenti 2004). Widać zatem, że metafora 
pokrewieństwa ludzi, którzy zamieszkują pewne terytorium i są świa-
domi, że poza obywatelstwem wiąże ich coś jeszcze nadto, jest ważnym 
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komponentem psychologii etnonarodowej, która z kolei skutkuje takim 
a nie innym profilem szkolnej edukacji historycznej, Niezależnie od to-
czących się sporów teoretycznych nad istotą narodu, jego charakterystyką 
i genezą więzi między ludźmi, zawsze można zaapelować do jednostek, 
by przypomnieć im, że będąc członkami danego narodu stanowią grupę 
ludzi, którzy mają poczucie, że są dziedzicznie powiązani. Jest to najwięk-
sza z możliwych grup, potrafiąca podporządkować sobie jednostkową 
lojalność ze względu właśnie na poczucie więzi pokrewieństwa. Jest to, 
słowem, jakby wyobrażona rodzina rozszerzona. Na ten fenomen zwra-
cał uwagę już Max Weber i jak się okazuje, jego sądy pozostają prawo-
mocne niemal sto lat później. Niemiecki socjolog pisał, że „narodowa 
przynależność nie musi się opierać na realnej wspólnocie pokrewieństwa: 
wszędzie właśnie szczególnie radykalni »nacjonaliści« są często osobami 
o innym pochodzeniu. A już z pewnością wspólność szczególnego typu 
antropologicznego, choć wprawdzie nie całkiem obojętna, nie jest ani 
wystarczająca do ugruntowania narodu, ani nie jest do tego niezbędna. Jeśli 
jednak idea »narodu« często zawiera przedstawienie wspólnego pochodze-
nia i podobieństwa istoty (o niekreślonej treści), to bliska jest w tym […] 
poczuciu »etnicznej« wspólności, także wywodzącemu się z różnorodnych 
źródeł” (Weber 2002, s. 668).

Patrząc z nieco innego punktu widzenia, możemy powiedzieć, że naród 
zawsze jest wspólnotą mityczną w tym sensie, że wyraża trwałe wartości, 
które są ludziom bliskie. Wartości te są w jakimś sensie pozaczasowe, uni-
wersalne, bo we wspólnocie, mimo zmiennych kolei historycznych losów, 
zawsze przechowuje się coś najważniejszego, coś, co stanowi o charakterze 
i duchu kolejnych pokoleń rodaków, a co nie ginie nigdy. Istnienia narodu 
można tedy dowodzić racjonalnie, odwołując się do różnych teorii narodu 
i nacjonalizmu, ale nie należy zapominać, że przynależność narodowa ma 
zawsze stronę pozaracjonalną, emocjonalną. Skoro istotnym elementem 
budowania świadomości narodowej jest nieustanne przypominanie, że 
rodaków wiąże poczucie więzi, równie istotny jest postulat, aby tę więź 
pielęgnować, utrzymywać w stanie gotowości, a niekiedy intencjonalnie 
budować. Metafory krwi i pokrewieństwa służą tutaj szczególną pomocą, 
z tego także powodu, że ich figuratywność zaciera się i pełnią one rolę 
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literalnych przyporządkowań jednostki do wspólnoty, do tego jasnych 
i czytelnych oraz emocjonalnie przekonywających. 

Jednego ze źródeł podobnych skojarzeń można doszukiwać się na grun-
cie katolickiego prawa kanonicznego, które definiuje pokrewieństwo jako 
węzeł natury fizjologicznej, taki, „jaki powstaje między osobami, które 
przez bezpośrednie lub pośrednie zrodzenie pochodzą od wspólnego naj-
bliższego przodka. Węzeł ten, choć jest w zasadzie natury fizjologicznej, 
tworzy jednak między osobami tej samej krwi najściślejszą także więź na- 
tury społecznej i moralnej (Szynkiewicz 1992, s. 43). Takie rozumienie 
pokrewieństwa skutkuje małżeństwami monogamicznymi i jasnym sys-
temem genealogicznym, a – dzięki ekstrapolacji – można uważać naród 
za grupę w rzeczywisty sposób powiązaną węzłami krwi. Naród zatem 
to rodzina ufundowana wprawdzie fizjologicznie, ale na tej bazie – także 
wspólnota moralna.

Jak się wydaje, są cztery obszary szczególnie podatne na emocjonalną 
perswazję „rodzinności” narodu. Pierwszy z nich to symbole narodowe, 
które wprawdzie różnią się historycznie, ale w ramach jednej narodowej 
tradycji są powszechnie czytelne, zrozumiałe, komunikują bez słów, Sym-
bole wschodzącego słońca, swastyki, Brytanii, orła itd. to najprostsze przy-
kłady. Drugi obszar, na którym pielęgnuje się pozaracjonalny rdzeń narodu, 
wypełnia narodowa poezja, zawsze bogata w metaforykę powinowactwa, 
wspólnoty, związku narodu z ziemią, a nawet banalnymi przedmiotami. 
Obszar trzeci to domena muzyki, o której powszechnie (nawet wśród wy-
rafinowanych krytyków muzycznych) sądzi się, że zawiera „ducha naro-
du”, zarówno przeszłego, jak i obecnego. Głównie wskazuje się na utwory 
muzyki poważnej, na pewien zamknięty historycznie kanon.

Wreszcie obszar ostatni, najważniejszy w kontekście niniejszych roz-
ważań. Więź narodową pielęgnuje się na co dzień za pomocą odwołań do 
powszechnie znanych i bliskich metafor, których zadaniem jest w magiczny 
sposób przemienić zwykłą codzienność w kierowane emocjami fantazmaty. 
I tak na przykład, to co dla zewnętrznego obserwatora jawi się jako zwy-
kłe terytorium zamieszkiwane przez jakąś populację, z punktu widzenia 
tożsamości narodowej kojarzy się jednoznacznie z ziemią ojców i matek, 
uświęconą ziemią przodków, ziemią, na której zmarli i polegli w walce nasi  
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ojcowie, z ziemią rodzinną, kołyską narodu, albo – najpowszechniejszy to 
sposób identyfikacji – po prostu z DOMEM, domem rodzinnym naszego 
ludu (pradziadków, dziadków etc…). Duchowa więź między narodem 
i terytorium jest nierozerwalna, to wzajemna transformacja metaforyczna 
analogicznych pojęć.

Nie może być żadnym zaskoczeniem, że pojęcia i wyobrażenia pod-
kreślające więź dzisiejszych rodaków z ziemią i przestrzenią duchową 
przodków, w uniwersalny sposób odwołują się do figur krwi, rodziny, 
braci, sióstr, antenatów, dziadów, domu itd. Dodajmy wszelako, że chodzi 
głównie o taki sposób rozumienia pokrewieństwa, który legł u podstaw 
zachodniej koncepcji małżeństwa i dziedziczenia opartej na związkach 
krwi biologicznej, czego wyrazem jest także przytaczana definicja katolic-
kiego prawa kanonicznego. 

Steve Fenton zwraca uwagę na bliskie powinowactwa nacjonalizmu 
i rasizmu, które przetrwało we współczesnym świecie; jeden występu-
je jednocześnie z drugim, do tego nawet stopnia, iż niekiedy całkowicie 
się stapiają w jedną ideologię. Tak dzieje się coraz powszechniej w Euro- 
pie dzisiejszej, przesiąkniętej populistycznymi hasłami „powrotu do źró-
deł narodowej tożsamości”. Fuzja rasizmu i nacjonalizmu zawiera zazwy-
czaj cztery elementy składowe, występujące w grupach lub samodzielnie:  
[1] poczucie niechcianej zmiany społecznej; [2] ukrytą tożsamość etniczną, 
identyfikującą siebie jako naród; [3] grupę, krąg lub klasę, doświadczają- 
ce poczucia zagrożenia, włączając w to rozczarowanie nowoczesnością;  
[4] rozpoznanie jednej lub więcej innych grup jako zupełnie różnych, nie-
chcianych lub uważanych za gorsze i będące przyczyną patologii społecz-
nych (Fenton 2007, s. 190). Z wszystkimi tymi elementami spotykamy się 
obecnie, w formie jawnej i utajonej, w kontekście „problemu uchodźców” 
w Europie. Podręczniki historyczne i proces edukacyjny w tym zakresie nie 
dają żadnego przygotowania do zrozumienia dziejących się obecnie proce-
sów. Można powiedzieć, odwołując się po pojęcia „nastroju” (Stimmung) 
Martina Heideggera, iż szkolna perswazja historyczna sprzyja pewnej od-
mianie takiego zbiorowego nastawienia, pogłębiającego się w kierunku 
„nowej nietolerancji). Inność jest podejrzana, „naszość”, także ta wpajana 
na lekcjach historii – samoobjaśniająca się.
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Inny jest trwała figurą naszego myślenia. Zdaje się, że napisano już 
o tym wszystko, rozpisując Inność na wszelkie możliwe warianty. Wynika 
to z faktu, że świat zawsze był wielokulturowy, był zatem od zarania dziejów 
melangé różnych konwencji życia, które ścierały się ze sobą, rywalizowały, 
ale potrafiły także zgodnie współżyć na mocy przyjętych reguł. Historia 
kultury to dzieje kontaktów, dyfuzji, wzajemnych inspiracji, dzięki którym 
budowało się przekonanie, że istniejemy wprawdzie „my”, ale nigdy nie 
jako samotna wyspa, lecz w otoczeniu innych. W optyce tradycyjnych nauk 
społecznych i humanistycznych ludzie jednak przede wszystkim „siedzieli 
u siebie”, bo tylko zlokalizowanie tożsamości do warunków oswojonego 
orbis interior rzekomo gwarantowało, że jednostka unika poznawczych 
dysonansów i wytwarza sobie spójny obraz świata, przynależąc przede 
wszystkim do własnej kultury ergo narodowej wspólnoty. 

Wiemy jednak także, iż ludzie od zawsze byli mobilni, że wiedza o świe-
cie tworzyła na się na przecięciu orbis interior i orbis exterior. Jednostki, 
a wraz z nimi ich tożsamości, były nieustannie w ruchu, mimo pozornego 
pozostawiania przez nie w miejscu i izolacji. To ruch i przemieszczanie są 
zatem zawsze gwarantem jakiejkolwiek osiadłości, która jest najczęściej 
pewnym wyborem, a nie wyłącznie koniecznością1. Łatwiej jednak przy-
chodziło pisać o świecie statycznym, uładzonym, systemowo zorganizo-
wanym, o wiele trudniej mierzyć się z realiami płynnymi, zawsze się jakoś 
przemieszczającymi, zmuszającymi do rewizji pewności orzeczeń, jak się 
sprawy mają. Najtrudniej zawsze opisywać to, co jest „pomiędzy” jako  

1 Świetnie wiedzieli o tym Rzymianie, stosując trzy podobne sobie rzeczowniki na 
oznaczenie, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, niedającej się przezwyciężyć dialektyki sta-
łości i zmiany, osiadłości i wędrówki. Emigrare znaczyło w łacinie tyle, co „wyruszać”, 
opuścić jedno miejsce, by zamieszkać w drugim – na stałe albo na czas jakiś. Ale emi-
grare skutkuje immigrare, osiedlaniem się tam, gdzie powiodły nas emigranckie szla-
ki: wyjazd zakłada przyjazd gdzieś i decyzję, czy to już kres podróży czy jedynie etap 
w dalszych peregrynacjach, co nie zawsze jest decyzją dobrowolną, racjonalną nawet, 
a niekiedy tragiczną w skutkach. Znali wreszcie Rzymianie słowo i pojęcie migrare, 
kojarzone z kolei z przesiedlaniem się, przemieszczaniem i przenoszeniem, które nie 
ograniczają się jedynie do ludzi, ale dotyczą zwierząt, kamieni i roślin. Przesiedlać 
się można spontanicznie, w sposób zaplanowany, wymuszony, sezonowo, z powodów 
religijnych, w konsekwencji wojen itd.; zob. bliżej na ten temat Burszta 2016.
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wynik międzykulturowego kontaktu sprawiającego, że elementy uważane 
za „swoje” wcale takimi autonomicznymi całostkami nie są. Tym właśnie 
zajmują się współczesne badania nad migracjami w swoim bardziej po-
głębionym wariancie studiów nad hybrydyzacją, kreolizacją i ruchliwością 
społeczną.

Każdy kontakt kulturowy to także wędrówka myśli, budująca opozycję  
„my” – „oni”, która staje się zawsze punktem wyjścia do zrozumienia fe-
nomenu, że świat to nigdy tylko „my”, lecz również „oni” logicznie go do- 
pełniają. Kultura ludzka na poziomie najbardziej abstrakcyjnym jest sym-
bolicznym uniwersum ludzkich możliwości, ale realizują się one zawsze 
w konkretnych warunkach i przyjmują postać różnych – historycznie i ty-
pologiczne – kultur określonych czasoprzestrzennie. Jest to ten rodzaj wie-
lokulturowości, który został niejako zaprojektowany przez nauki w rodzaju 
antropologii, gdyż to one sformułowały reguły, jak porządkować różnorod-
ność społecznych form istniejących na ziemskim globie. Odrębność każdej 
kultury to także jej zakres przestrzenny, wyznaczany pojęciem granicy. O ile 
jednak antropologia społeczno-kulturowa i socjologia dawno porzuciły 
taki model postrzegania świata, jest on mocno obecny w historycznej wizji 
dydaktycznej,

Pokrewieństwo, religia i narodowość są strukturyzowane za pomocą 
tych samych pojęć, a granice między tymi dziedzinami świadomości są 
zamazane albo nakładają się na siebie bądź krzyżują (Carsten 2005). I tak 
Carol Delaney sugeruje, że w dzisiejszej Turcji identyczne wyobrażenia 
„prokreacyjne” istnieją w religii, pokrewieństwie oraz ideologii państwa 
narodowego, co jest głównym źródłem „naturalizowania hierarchii płci 
kulturowej”. Dzięki ustanowieniu Kemala Atatűrka „Ojcem Narodu” w la-
tach 20. XX stulecia, ideologia nowoczesnej Turcji nawiązuje do płciowego 
imaginarium, wcześniej związanego z rodziną i religią: „Vatandes, słowo 
oznaczające obywatela, literalnie znaczy tyle, co »współtowarzysz w ma-
cicy«” (Delaney 1995, s. 186). Fizyczna substancja rodzeństwa pochodzi 
od matki, ale istotna, ponadczasowa tożsamość płodu zależna jest od ojca. 
To znów wiąże się z tzw. ludową wizją prokreacji, w ramach której kobieta 
jest bierną, żyzną glebą przyjmującą nasienie aktywnego mężczyzny. Me-
tafory seksualne wywodzą się z wielu klasycznych źródeł – Biblii, Platona  
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i Arystotelesa, a także pism wczesnośredniowiecznych teologów chrześci-
jańskich. To stworzyło liczącą sobie tysiące lat wspomnianą ludową teorię 
prokreacji na Zachodzie, którą Carol Delaney nazywa teorią „ziarna i gle-
by”. W tej koncepcji to mężczyzna jest tym, który „zasiewa”, „inseminuje” 
(inseminator to pierwotnie ten, który sieje ziarno) – he begets, tworzy, 
sprawia, płodzi, zradza. Dziecko zawiera się w istocie w nasieniu; kobieta 
nie jest współtwórczynią. She bears – nosi w sobie, rodzi, cierpi, donasza 
ciążę. Jej rola jest zatem wtórna i pomocnicza. Symbolicznie mężczyzna 
wiąże się z ze zdolnym dać życie Bogiem, a kobieta z tym, co Bóg stworzył 
(natura). Ta analogia tworzy metaforyczny i hierarchiczny związek między 
porządkiem świata i ludźmi.

Najbardziej jednak jaskrawym i prostym przykładem powiązania w jed-
ną dziedzinę sfery pokrewieństwa, religii i narodowości jest judaizm, stąd 
w ramach kultury żydowskiej zrozumiałe powodzenie i jednoznaczność 
metafor pokrewieństwa. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z metafo-
rami, które są jawne. Już H. W. Fowler zwrócił uwagę, że warto wyodrębnić 
„żywe” i „martwe” metafory; te pierwsze stosuje się z pełną świadomością 
ich funkcjonującej społecznie semantyki, która pozwala zastępować jedno 
pojęcie innym po to, by mówić o jakimś intencjonalnym bycie i apelo-
wać o identyfikację z nim. Mamy jednak, z drugiej strony, metafory tak 
skonwencjonalizowane, że właściwie nieodróżnialne od swoich literalnych 
odniesień. Fowler ostrzega jednak, iż „linia podziału między martwymi 
i żywymi metaforami jest płynna, jako że te pozornie martwe są niekiedy 
pod wpływem poczucia pokrewieństwa lub odrazy, zdolne do galwanicznej 
żywotności, niemożliwej do odseparowania od życia” (Fowler 1965, s. 359). 
Dzieje się tak zwłaszcza w tych momentach historycznych, kiedy trwała 
solidarność narodu zostaje w sposób okrutny zachwiana. Ale wówczas 
– na co trzeba zwrócić uwagę – ożywione metafory są odczytywane lite-
ralnie i prowadzą nie tylko do symbolicznych skutków, czego najlepszym 
dowodem są gwałty etniczne i złożony problem, jak państwa narodowe 
traktują pohańbione przez obcych matki i córki.

Nacjonalizm jest skuteczny, gdyż posługuje się zrozumiałą, niejako „wy-
tartą” symboliką, czytelną wszakże i emocjonalnie zawsze bliską. Symbole 
narodowe upraszczają i kondensują abstrakcyjną rzeczywistość narodu, 

KATEDRA_narod-w-szkole_07_DRUK.indd   308 2019-12-06   12:29:25



Nasi i inni w dziejach, my i oni dzisiaj     309

czynią ją czymś namacalnym i konkretnym. Intymna sfera rodziny i pokre-
wieństwa i metafory z niej czerpane, w najlepszy sposób oddają ów „głę-
boki, poziomy układ solidarności”, jakim jest narodowa więź (Anderson 
1997, s. 21). Członkowie narodu to nie obcy sobie ludzie, ale bracia i siostry, 
rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki itd., to wielka rodzina zamieszkująca 
jeden wspólny dom.

Metafora narodu jako rozszerzonej, ale rzeczywistej rodziny, jest w hi-
storycznym myśleniu nacjonalistycznym traktowana literalnie, nierzadko 
bowiem podkreśla się wspólne pochodzenie członków jednego narodu, 
wywodzących się od wspólnych przodków. Nieważne, że dane historyczne 
każą wątpić w endogamię narodową – naród jako mit zawsze jest całością 
homogeniczną i zwartą. Kryterium wspólnej krwi oznacza, że kryteria 
biologiczne określają w decydujący sposób, jeśli nie wyłącznie, czyjąś na-
rodowość. W ten sposób granice terytorialne pokrywają się w wyobraźni 
narodowej z granicami biologicznymi. Rzadko jednak taka czysto biolo-
giczna wizja narodowego trwania głoszona jest otwarcie, niemniej implicite 
zawarta jest w wielu nacjonalistycznych wypowiedziach. Najprostszy przy-
kład: kiedy w ramach debat o przerywaniu ciąży mówi się o „mordowaniu 
nienarodzonych Polaków”, czymże innym, jak nie genetyczno-biologiczną 
wizją polskości mówiący się posługują? Nie giną nienarodzeni jako tacy, ale 
jednostki szczególnie wartościowe – potencjalni rodacy. Wspierał i wspiera 
takie myślenie autorytet Kościoła katolickiego, poczynając od historycznej 
wypowiedzi Józefa Glempa, który nawoływał do zwiększania populacji 
Polaków, jako że gdy zmniejszy się liczebność narodu „do Polski mogą 
wejść ci, przed którymi bronił nas Jan III Sobieski, a my nie chcemy ani 
innej kultury, ani terroryzmu”. Przykłady takich wypowiedzi można byłoby 
mnożyć, tym bardziej, że nowego impulsu do ich głoszenia dostarcza dzisiaj 
„problem uchodźców”. Stąd także tak niechętny stosunek do gender jako 
„podejrzanej ideologii”, która próbuje dokonać racjonalnej dekonstrukcji 
takich poglądów i symbolicznie – rozerwać splot metaforycznych skojarzeń 
wspólnotowych.

W myśleniu nacjonalistycznym nie ma wątpliwości, że przynależność 
człowieka do narodu i państwa jest warunkiem moralnego życia, gdyż tylko 
te dwa byty, wzajemnie się wspierające naród i państwo są naturalnymi 
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bytami społecznymi, o podobnej naturze, jak rodzina. Ksiądz Michał Po-
radowski pisze: „Naród, podobnie jak rodzina, wyrasta z natury, czyli jest 
rzeczywistością socjologiczną natury człowieka. Naród jest konkretną 
i najwyższą formą współżycia ludzkiego, formą stałą, w pewnym sensie 
prawie wieczną, tak jak rodzina, to jest trwałą, choć ulegającą przeobraże-
niom, ale zawsze pozostającą sobą, a nie jakąś przejściową formą rozwoju 
cywilizacji. Człowiek więc z prawa natury przynależy do narodu i nie ma 
życia jak tylko w narodzie. Naród jest wspólnotą, jest organizmem (a nie 
tylko »stowarzyszeniem« kontraktowym, jak tego chce J. J. Rousseau), jest 
życiem” (Poradowski 1994, s. 82). Wyrażając to inaczej: państwo narodowe, 
owa szczególna emanacja woli narodu jako rozszerzonej rodziny trwającej 
w czasie i przestrzeni, jest bytem w pełni empirycznym jako następstwo 
rzeczywistych stosunków, potrzeb i doświadczeń społeczności. Skoro – jak 
już wiemy – naród jest grupą naturalną i pierwotną, także i państwo, jego 
narzędzie, jest w taki sam sposób naturalne, a więc zrozumiałe, że państwo 
narodowe winno odwoływać się do więzi emocjonalnej o podstawowym 
charakterze – więzi krwi krewniaczej. Takie jest myślowe zaplecze wszyst-
kim podstaw programowych do nauczania historii, począwszy od roku 
2008!

Powyższa wizja narodu jest klasycznym wyrazem myślenia mitologicz-
nego, którego osią jest odwołanie się nie tyle do racjonalnej argumentacji 
i starannej wiwisekcji historycznej, ile zasada metonimicznej przyległości 
do obszaru traktowanego jako nie mający ontycznego precedensu rodzaj 
bytu per se. Nacjonalizm widziany z tej perspektywy można zatem określić 
jako próbę zakorzenienia jednostek w zastanym i bezwarunkowo doświad-
czanym porządku wartości. Jak możemy przeczytać u Leszka Kołakow-
skiego: „mit jest pragnieniem wykroczenia poza siebie w ład, w którym 
traktuję siebie jako obiekt o wyznaczonym zakresie możności, jako rzecz, 
jako wypełnienie miejsca w budowie przede mną – choćby wirtualnie 
– gotowej […] Mit może być przyjęty tylko o tyle, o ile dla pojedyncze-
go spojrzenia staje się rodzajem przymusu zniewalającego na równi całą 
zbiorowość, w jakiej osobnik uczestniczy – ogólnoludzką albo plemienną” 
(Kołakowski 1994, s. 25–26). Jeśli tedy potraktujemy naród jako mit warto-
ściotwórczy, wówczas jasne staje się, że owo mityczne wyobrażenie narzuca 
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każdorazowo gotowy wzór osadzenia historycznej zbiorowości w niehi-
storycznej (bezwarunkowej) sytuacji bezwzględnie początkowej. Każdy 
świat wartości jest realnością mityczną, tym bardziej są nimi z definicji 
narodowe exempla virtuti. Według wybitnego filozofa bowiem „wartości 
dziedziczone pod zniewalającym działaniem autorytetu, dziedziczone są 
w swojej mitycznej formie, tj. nie są dziedziczone jako informacje o fak-
tach socjalnych lub psychicznych (»to lub owo uchodzi za wartość«), lecz 
właśnie jako informacje o tym, co jest lub nie jest wartością” (tamże, s. 32).

Jednostkowe i zbiorowe odniesienia do mitu narodu nie są żadnym po-
szukiwaniem informacji o świecie, nie zasadzają się na wiedzy krytycznej, 
na wyborze i interpretacji dostępnych źródeł, ale stanowią samoumiej-
scowienie się w stosunku do sakralnego obszaru, który doświadczany jest 
w szczególny sposób. Więź z narodem jest warunkiem egzystencjalnym 
naszego „przywierania” do świata i do wspólnoty ludzkiej jako pola krze-
wienia wartości. Z tej racji zrozumiałe staje się, tak konsekwentnie pod-
kreślane przez nacjonalistów i patriotów, poczucie obligacji, świadomość, 
iż jest się dłużnikiem wobec narodu, że naród wymaga ofiar, a wszyscy 
przynależący do wspólnoty winni się wspierać, stwarzając realną więź 
pomocy między uczestnikami tego długu. Jedną z najważniejszych form 
spłaty tego długu jest moralny obowiązek prokreacji, gdyż tylko dzięki 
biologicznej ciągłości trwał będzie naród jako kolektywny zbiór „cegie-
łek wartości”, które składają się na dobro najwyższe – byt narodu jako 
wspólnoty czasowo-przestrzennej. To, co minione, przechowuje się w ten 
sposób – co do wartości – w tym, co trwa i w tym, co będzie, jeśli tylko 
nie zbraknie nas.

Do narodu „przylega” się zatem jako do obszaru wartości, metonimicz-
nie zatem, a nie jedynie metaforycznie. W ten sposób nacjonalizm jako 
wyraz pokrewieństwa krwi jest bardzo szczególną figurą myślową, a tak-
że tropem językowym, opartym głównie na skojarzeniach o charakterze 
– powtórzmy raz jeszcze – metonimicznym. Opierając się na rozumieniu 
metonimii we współczesnym językoznawstwie kognitywnym, i odnosząc je 
do naszego tematu, możemy teraz powiedzieć, iż pojęcie narodu przynależy 
z pewnością do zbioru wyidealizowanych modeli mentalnych/ poznaw-
czych (Lakoff, Johnson 1988; Kövecses 2010). 
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Dziedzina o nazwie „naród” mieści w sobie wiele elementów składo-
wych, które pozostają we wzajemnej bliskości metonimicznej, a więc są 
wymienne jako przyległe do tejże ogólniejszej dziedziny, a ponadto każda 
z nich symbolizuje aksjologicznie pojmowaną całość. Głównym zada-
niem metonimii, w przeciwieństwie do metafory, nie jest służenie celom 
poznawczym, ale umożliwienie mentalnego dostępu do bardziej abstrak-
cyjnej idei, dziedziny, instytucji. Tak więc terytorium, rodzina, matki i sy-
nowie, przodkowie i wnuki, Ojczyzna, dom, gospodarstwo, godło, flaga 
państwowa, hymn, fragment wiersza, przysłowie, pomniki pamięci, i tak 
dalej i dalej, to wszystko przynależy do metonimicznej całości „narodu”, 
i jest typowe dla nacjonalistycznego ujmowania owych związków. Naród 
jako wyidealizowany model mentalny można „uszkodzić”, i to na wiele 
sposobów, ale zawsze sprowadzają się one do naruszenia statusu któregoś 
z elementów składowych. 

Każda metonimia ukonkretnia zatem ogólne pojęcie i jest sposobem 
jego unaocznienia-konkretyzacji z tego oczywistego powodu, że pełni ona 
głównie funkcję desygnacyjną, co pozwala na wspomnianą zamianę pojęć 
(matka-Polka= Naród). Metonimia umożliwia także lepsze zrozumienie 
pożądanej wizji ujmowania narodu, a tym samym lepsze porozumiewanie 
się podmiotów uczestniczących w nacjonalistycznej wspólnocie emocjo-
nalnej opartej na więzach krwi. Dzięki metonimii CZĘŚĆ za CAŁOŚĆ 
wyróżniamy intencjonalnie wiele części, których rolą jest tę całość repre-
zentować, przy czym wybór jednej z nich uzależniony jest od kontekstu, 
może także wynikać ze świadomej decyzji perswazyjnej, jak ma to miejsce 
w przemówieniach przywódców państw (Leach 2010, s. 13–22).

Pojęcia metonimiczne organizują myślenie zogniskowane wokół pojęcia 
narodu w sposób skuteczny i systematyczny. Jak słusznie zauważają Lakoff 
i Johnson, systemy pojęciowe kultur i religii są w swojej istocie metafo-
ryczne, a metonimie symboliczne „stanowią zasadnicze ogniwo łączące 
codzienne doświadczenia z koherentnym systemem metaforycznym, jaki 
charakteryzuje religie i kultury” (Lakoff, Johnson 1988, s. 63). Tak samo 
dzieje się w wypadku narodu jako rozszerzonej rodziny.

Można powiedzieć, że współczesna edukacja historyczna w Polsce XXI 
wieku jest pewnym – świadomie konstruowanym, ale także wynikającym  
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z potocznej świadomości samych historyków – projektem ideologicznym. 
W tej szczególnej sytuacji, jaką stwarza kultura późnej nowoczesności, „wy-
mywająca” jednostki z tradycyjnych form identyfikacji, obserwować można 
próby swoistego powrotu do ontologicznych pewników, przede wszystkim 
pojęć narodu i kultury. Poddane one zostają dość szczególnej narratywi-
zacji. „Kultura” staje się dzisiaj, jak się rzekło – zarówno w świadomości 
potocznej, jak i w wykładni ideologicznej – powszechnym synonimem 
„tożsamości”, jej znakiem i podstawową płaszczyzną różnicującą „kulturę” 
jednej grupy od analogicznych „kultur” grup innych. Rzecz jasna, nie jest to 
nowe zjawisko, jako że kultura zawsze służyła celom społecznej dystynkcji, 
do niedawna nie pociągało to jednak za sobą żądania prawnego usankcjo-
nowania przez państwo istnienia „kultur tożsamościowych” (Burszta 2004, 
s. 29–48). Zmienia to całkowicie samą koncepcję kultury w egalitarnym 
rozumieniu, zaproponowanym swego czasu przez antropologów kultury. 
Jak wiadomo, dyscyplina ta traktowała kulturę jako ogół systemów społecz-
nych oraz praktyk sygnifikacji, reprezentacji i symbolizmu, posiadających 
swą własną logikę, niezależną i nieredukowalną do intencji podmiotów. 
To dzięki kulturze – nauczali antropolodzy – możliwe jest pojawienie się 
i reprodukcja określonych zachowań. Co więcej, tak pojmowana kultura, 
jako w pełni autonomiczny byt, ściśle łączyła się z pojęciem tożsamości. 
Kultura była także określona terytorialnie i owo swoiste współgranie jej 
„ducha” osadzonego w ludziach i geograficznej przestrzeni, przydawało 
każdej z wyodrębnionych form życia autentyczności i wyłączności. 

Współczesne debaty wokół „polityki tożsamości”, wielokulturowości 
czy polityki społecznej wychodzą z podstawowego założenia, że każda ludzka 
grupa „ma” jakiś rodzaj „kultury” oraz że granice między tymi grupami 
i zarysy ich kultur są relatywnie łatwe do określenia. To jest płaszczyzna 
nowej opowieści o tym, że jest rzeczą dobrą zachowywać i propagować 
takie kultury i działać na rzecz kulturowych różnic. Co ciekawe, takie sta-
nowisko jest bliskie zarówno myśli konserwatywnej, jak i lewicowej, z róż-
nych wszelako powodów. Konserwatyści w rodzaju Samuela Huntingtona 
i Rogera Scrutona optują za tym, aby kultury się nie mieszały, gdyż hybry-
dalność jest źródłem konfliktów i niestabilności i może wręcz prowadzić 
do „zderzenia cywilizacji”; liberałowie i progresywiści powiadają z kolei, 
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ze odrębność kultur pozwala analizować ich nierówny status i działać na 
rzecz ich równouprawnienia.

Stanowisko powyższe grzeszy trzema podstawowymi fałszywymi prze-
słankami epistemologicznymi. Po pierwsze, błędnie przyjmuje, że kultury 
są łatwo odróżnialnymi całościami. Po drugie, zakłada, że kultury odpo-
wiadają grupom populacyjnym, a niekontrowersyjny opis kultury jakiej-
kolwiek grupy jest jak najbardziej możliwy. Trzecia przesłanka sugeruje, 
że nawet jeśli kultury i grupy nie odpowiadają sobie jednoznacznie, nawet 
jeśli mamy w obrębie danej grupy więcej niż jedną kulturę albo że więcej 
niż jedna grupa może podzielać te same cechy kulturowe, nie stanowi to 
istotnego problemu politycznego i społecznego. Seyla Benhabib nazywa 
te przesłanki podstawą „redukcjonistycznej socjologii kultury” (Benhabib 
2002, s. 4), która prowadzi do esencjalizowania idei kultury jako takiej. 
W jaki sposób można jednak, i czy w ogóle jest to osiągalne, zachować po-
jęcie kultury i uniknąć jednocześnie kulturowego esencjalizmu, tak typowego 
dla większości, choć nie wszystkich, nurtów ideologii multikulturalizmu?

Jednym z takich sposobów jest przyjęcie narracyjnego spojrzenia na 
kulturę i jej historię. Wszelkie analizy kultur, zarówno empiryczne, jak 
i normatywne, muszą wyjść od odróżnienia punktu widzenia obserwa-
tora społecznego (obserwatora z zewnątrz) i punktu widzenia podmiotu 
społecznego. Obserwator społeczny – osiemnastowieczny narrator czy 
kronikarz, dziewiętnastowieczny lingwista lub misjonarz, dwudziesto-
wieczny antropolog, dzisiejszy deweloper albo turysta – zawsze narzuca 
porządek i koherencję na strumień doświadczeń, z którymi ma do czy-
nienia w obliczu kultur traktowanych jako możliwe do zaobserwowania 
obiektywne byty jednostkowe. Każde spojrzenie na kultury jako jasno 
wyodrębnione całości jest spojrzeniem z zewnątrz, spojrzeniem, które 
tworzy zwarty obraz rzeczywistości w celu zrozumienia i kontroli nad 
jej kulturowym kształtem. Uczestnicy kultury, przeciwnie, doświadczają 
własnych tradycji, opowieści, rytuałów, symboli, narzędzi i warunków życia 
dzięki wspólnym, chociaż podatnym na zmiany i kontestację, narracjom 
społecznym. Widziana z perspektywy wnętrza kultura wcale nie jawi się 
jako całość, a raczej jako horyzont oczekiwań, oddalający się zawsze, kiedy 
pragniemy doń dotrzeć.
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O tym, że kultura przedstawia się nam dzięki i poprzez wyjaśnienia 
o charakterze narracyjnym, decydują dwa względy. Po pierwsze zatem, 
działania i relacje społeczne tworzą się na mocy podwójnej hermeneutyki: 
wiemy, co robimy, dzięki wyjaśnieniom, co robimy; słowa i czyny mają jed-
nakowy status w tym sensie, że niemal wszystkie istotne działania ludzkie 
określa się jako jakiś „typ działania” poprzez wyjaśnienia osoby podejmu-
jącej daną aktywność oraz przez innych, którzy to działanie interpretują. 
Dzieje się tak także wówczas, gdy nie ma zgody między osobą działającą 
i obserwatorem. Drugi powód sprawiający, iż kultura składa się z kon-
kurencyjnych narracji nie tylko z tego powodu, że działania i interakcje 
tworzone dzięki narracji tworzą łącznie „sieć narracyjną”, sprowadza się do 
faktu, iż kulturowe wykonania dokonują się ponadto w procesie oceniania 
przez działające podmioty własnych czynów. Sądy tego typu tworzą nar-
racje drugiego stopnia i mają charakter normatywnych wyjaśnień działań. 
W istocie to, co zwykliśmy nazywać kulturą, jest – powtórzmy – pewnym 
horyzontem tworzonym przez sądy wartościujące, które określają „dobro” 
i „zło”, „czystość” i „brud” (w sensie społecznym), „sacrum” i „profanum”, 
podpowiadają, co jest „nasze”, a co „obce” itd. Odróżnianie kultur i grup 
ludzi, które są jej „nosicielami” to zadanie trudne i delikatne. Posiada-
nie kultury oznacza bycie w jej wnętrzu, bycie akulturowanym w sposób 
właściwy dla tej a nie innej grupy. Stąd granic kultur strzeże się uważnie, 
narracje kulturowe „oczyszcza” z dwuznaczności, a uczestnictwo w rytu-
ałach rezerwuje dla swoich, niechętnie dopuszczając do tej sfery obcych. 

Ideologie i ruchy nacjonalistyczne stanowią skrajną postać postawy 
zmierzającej do maksymalnej ochrony czystości kultury i wyeliminowania 
z niej obcości po to, aby owa wyimaginowana całość pozostała niezmienna, 
bezpieczna i oswojona. Jest ironią, że nacjonalizm odwraca perspektywę 
uczestnik/obserwator w taki sposób, iż to zwolennicy i ideolodzy ruchów 
nacjonalistycznych próbują narzucać jedność, zwartość i homogeniczność 
na kulturę, która jest zróżnicowana, niespójna i narracyjnie niejednorodna. 
Wypowiadają się więc z perspektywy zewnętrznej, ale rzekomo w imię 
uczestników równie rzekomo spójnej całości. Podobne tropy znajdziemy 
w nauczaniu historii na poziomie szkolnym. Dlaczego? Otóż każdy niemal 
element codzienności musi stać się znakiem zwartej kultury narodowej, 
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niezależnie czy mowa o jej „genezie”, jakimś konkretnym okresie histo-
rycznym czy czasach najnowszych. W tworzeniu narodu jako narracji 
dochodzi do rozszczepienia między ciągłą, kumulującą się temporalnością 
pedagogiczną, a powtarzalną, rekursywną strategią performatywną. Dzięki 
temu procesowi rozszczepienia pojęciowa ambiwalencja nowoczesnego 
społeczeństwa staje się przyczółkiem opisania narodu. Historia jest nade 
wszystko opisem dziejów narodowych, wtórnie niejako dopiero opisem 
szerszego kontekstu czasowo-geogrfaficznego. „Temporalność pedagogicz-
na” to nic innego, jak strategie narracyjne pisania, tworzenia i nauczania 
historii, mitów i innych zbiorowych opowieści, dzięki którym naród przed-
stawia się jako istniejącą w czasie, trwałą całość. „Rekursywna strategia 
wykonań” to z kolei wynalezienie przez intelektualistów i ideologów, a także 
artystów i polityków strategii opowiadania i reprezentacji. Dzięki nim 
„naród” nieustannie może się odtwarzać dzięki swojej „kulturze”. Odwo-
łajmy się do przykładu patriotyzmu, aby bliżej zobrazować mechanizm, 
o którym mowa.

Rozplenienie sensów pierwotnego pojęcia „patriotyzm” to jedna, nie-
łatwa do rozwikłania sprawa. Druga – to jego związek z całą siatką pojęć 
zbliżonych lub opozycyjnych, a więc stosunek patriotyzmu do nacjona-
lizmu, ksenofobii, kosmopolityzmu, szowinizmu, narodowego egoizmu, 
internacjonalizmu i tak dalej, i dalej. Wszystkie te terminy nie istnieją 
wszakże w próżni, więc należałoby je umieścić w jeszcze szerszym kon-
tekście, w obrębie którego zyskują dopiero należny im sens. Patriotyzm 
od razu odsyła do narodu, państwa, narodowej historii i mitologii, obrony 
granic, wojennej tułaczki, ofiary za ojczyznę… Patriotyzm to sposób opo-
wiadania o ludziach i dziejach narodowych.

Jak wiele z dobrze zadomowionych w naszej świadomości i refleksji 
humanistycznej pojęć, także patriotyzm wywodzi się z greki. Greckie pa-
triótes oznacza ‘rodaka’, a ów odsyła do pátrios, ‘pochodzących od tego 
samego ojca’. Tym, co spaja rodaków jest więc patér, biologiczny i duchowy 
gwarant ciągłości rodowej. W naszym dzisiejszym rozumieniu patriotyzmu 
‘ojcem’ jest ojczyzna (nie zawsze identyfikowana z państwem), na tere-
nie której żyją ci wszyscy, których określa się mianem rodaków. Typowa 
dla większości starożytnej proweniencji pojęć przesunięcie semantyczne 
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i metaforyzacja pierwotnego znaczenia, jakiego dokonały nowoczesne 
języki narodowe, w wypadku patriotyzmu jest szczególnie ciekawe i in-
struktywne. 

Jak zwraca uwagę wybitny historyk i literaturoznawca, Hayden Whi-
te (1998), zgodnie z etymologią naszego słowa, patriotyzm jest postawą 
podporządkowania się „synów” uświęconemu „narodowi-ojcu”, jest więc 
swoistym związkiem wyobrażeniowym. Miłość do narodowej ojczyzny to 
żarliwe oddanie się chimerze ojcostwa, w obrębie której „naród” jest poj-
mowany jako rodzina poszerzona, ukształtowana w typowo patriarchalny 
sposób. Obiektem uczuć patriotycznych mogą stać się różne składniki 
tzw. obiektywnej definicji narodu – terytorium, religia, język, historyczni 
bohaterowie – ale zawsze istotę i granice patriotyzmu (postawy patriotycz-
nej) wyznacza moralna sytuacja synowskiego podporządkowania się ojcu. 
„Uczucia patriotyczne, przekonania które motywują patriotę do uświę-
conych działań w służbie wiary, to uczucia rodzinne, miłość i oddanie, 
jakie syn danej rodziny winien odczuwać dla swojego ojca, pana, antenata 
albo męskich przodków. Płeć patrioty jest czymś niematerialnym. Patriotą 
może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Jedyne, co jest wymagane, to 
podporządkowanie się przez jednostkę roli wyznaczonej jej przez męskich 
członków rodzin i odnoszenie się z respektem do narodu, podobnie jak 
syn wypełnia święty obowiązek wobec własnego ojca” (White 1998, s. 121). 
Ten fakt wyjaśnia, zdaniem White’a, dlaczego patriotyzm jest szczególnie 
intensywny tam, gdzie rodziny pozostają patriarchalne w swej strukturze, 
a przeżywa kryzys lub wręcz jest podawany w wątpliwość w indywiduali-
stycznie nastawionych demokracjach liberalnych. 

Aby rozumowanie White’a uczynić bardziej czytelnym i, co nie mniej 
istotne, bardziej akceptowalnym dla tradycyjnie nastawionego czytelnika, 
poczyńmy kilka dodatkowych uwag w nieco odmiennej stylistyce. Nie 
wchodząc tedy w beznadziejnie splątaną dyskusję na temat „naturalności” 
czy „sztuczności” narodu, albo jego domniemanej starożytności względ-
nie całkiem niedawnej proweniencji, dla potrzeb niniejszego wywodu 
powiedzmy jedynie rzecz następującą. Naród jest z pewnością formą 
wspólnoty, którą cechuje powszechna świadomość, iż powstała ona dzięki 
podzielanym zbiorowo przekonaniom i wzajemnym zobowiązaniom, ma  
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swoją historię, jest czymś rzeczywistym, związanym z określonym teryto-
rium i dającym się odróżnić od innych wspólnot dzięki odrębnej kulturze 
zbiorowej. Tych pięć cech definicyjnych narodu pozwala jednocześnie 
odróżnić narodowość od innych zbiorowych źródeł tworzących naszą 
podmiotową tożsamość (Miller 1994, s. 27). Identyfikacja narodowa ma 
swój własny typ opowieści opartych na sekwencyjności zdarzeń.

Jeśli skupimy się na patriotyzmie, szczególne znaczenie ma cecha pierw-
sza, ta mówiąca o „wzajemnych zobowiązaniach”. Innymi słowy – naród jest 
wspólnotą etyczną, a każdy rodak ma wobec niej moralny dług i nieustannie 
winien „mieć na oku” przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tego, co zwie 
się „narodowym losem”. Tak więc tożsamość osobową „prawdziwego” Po-
laka musi (lub właśnie „powinno”) wypełniać przekonanie, że jej istotnym 
elementem jest pojęcie moralnego obowiązku – wobec ojczyzny, narodu, 
państwa. Człowiek wykorzeniony to – jak powiada Alaisdar MacIntyre 
– a citizen of nowhere. Żeby nie być gołosłownym i jednocześnie posłużyć 
się tzw. konkretnym przykładem, zajrzyjmy do miesięcznika nauczycieli 
i wychowawców katolickich „Wychowawca”. Przeciwstawiając patriotyzm 
zarówno nacjonalizmowi, jak i kosmopolityzmowi ks. Marek Dziewiecki  
pisze: „Znacznie groźniejsza (dla patriotyzmu) w naszych czasach jest druga 
skrajność, którą nazywamy kosmopolityzmem i która traktowana jest przez 
większość lewicowych polityków oraz środków przekazu jako ideał, jako 
postawa bardzo »poprawna politycznie« i zachwalana […] Kosmopolita to 
ktoś, kto nie czuje więzi ze swoją ojczyzną i uważa, że żadna tego typu wspól-
nota nie jest potrzebna. Przejawem kosmopolityzmu jest naiwnie rozumiana 
tolerancja oraz slogany o nienarzucaniu innym narodom własnej kultury 
i tradycji. W efekcie w Europie widać coraz więcej emigrantów z innych kon-
tynentów, zachowujących swoją tożsamość narodową i więź z ojczyzną, np. 
muzułmanie, którzy poprzez stroje, wiarę religijną i solidarność narodową 
przenoszą część swojej ojczyzny do Europy. W tym samym czasie europej-
scy kosmopolici zatracają swoje korzenie, kulturę i świadomość narodową. 
Tymczasem tak jak nie można kochać wszystkich ludzi na świecie, jeśli naj-
pierw nie nauczymy się kochać naszych bliskich i samych siebie, tak też nie 
można być dobrym obywatelem świata, jeśli najpierw nie jest się dobrym 
obywatelem własnej Ojczyzny” (Dziewiecki 2002, s. 14–15). 
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Analiza tych słów nie pozostawia chyba wątpliwości, że to kosmopolita 
jest „naturalnym” wrogiem patrioty, neguje bowiem sens przynależenia 
do konkretnej wspólnoty i uchyla się od patriotycznych powinności na 
rzecz chimery, jaką jest „cała ludzkość”. Nacjonalizm może stać się złem, 
ale wywodzi się własnych patriotycznych szeregów – niektórzy patrioci 
błądzą przyjmując skrajne postawy, ale nigdy nie wyrzekną się ojczyzny, 
działają tedy w słusznej sprawie jeno złymi środkami.

To, co pisze ks. Dziewiecki, w bardziej zasadniczym sensie, doskonale 
oddaje wspomniane wcześniej moralne obligacje każdego rodaka wobec 
swej ojczyzny-ojca oraz jednoznacznie opowiada się za partykularyzmem 
etycznym. Każdy naród to jakby osobna łódź miotana po falach oceanu 
innych nacji, grup etnicznych i wszelakich „obcych” (ci muzułmanie…); 
ona nie może zatonąć, choć jej kurs jest niekiedy niestabilny; wszyscy, któ-
rzy tą łodzią płynęli onegdaj, płyną dzisiaj i będą płynąć w coraz bardziej 
niepewnej przyszłości (ci muzułmanie, ta demokracja, ta globalizacja…) 
muszą przede wszystkim czuć więź z samymi sobą, a tedy i samych siebie 
wspierać w pierwszym rzędzie. Zawsze i wszędzie. Potęga narodowości jako 
źródło podmiotowej tożsamości oznacza, iż takie moralne zobowiązania są 
silne i mogą sięgać bardzo daleko: w ostateczności ludzi powinni poświęcić 
się dla kraju w taki sposób, w jaki nie uczyniliby tego dla innych grup niż 
narodowa. „Polegli Synowie Ojczyzny” albo „Grób Nieznanego Żołnierza” 
– to kwintesencja moralnego oddania się Ojczyźnie, służby dla niej aż po 
samounicestwienie.

Wiele napisano o różnicach między patriotyzmem i nacjonalizmem. 
Czytając artykuł ks. Dziewieckiego, skierowany ku dziatwie polskiej po-
czątków XXI stulecia widzimy, jak cienka to niekiedy granica. Powiada 
się, że nacjonalizm zawsze potrzebuje wroga (wewnętrznego i zewnętrz-
nego), wymaga nieustannej czujności i propagowania wyłącznie „miło- 
ści do własnego narodu”, podczas gdy postawa patriotyczna nie polega 
w żadnym razie na wywyższaniu i idealizowaniu własnego narodu. To nie 
patrioci, ale nacjonaliści wywołują wojny, dokonują pogromów, obnoszą 
się z symbolami, powiewają groźnie swoimi flagami, paląc godła „innych”. 
To z pewnością mało zniuansowany pogląd na temat nacjonalistycznych 
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i patriotycznych praktyk, ale oddający – jak się wydaje – atmosferę czasów,  
przesiąkniętych ideą wojny kulturowej (patrz szerzej Burszta 2013). 

Innymi słowy – chodzi o moralne podstawy politycznie stanowionego 
ładu społecznego, ładu, który byłby wyrazem Dobra w tym sensie, że pro-
mowałby „normalność”, a nie „idiosynkrazję”, wartości „prawdziwe”, a nie 
te, które reprezentują mniejszości i inni bojownicy kultur tożsamościo-
wych. Jest to wojna toczona w imię afirmacji tradycyjnych koncepcji życia, 
zderzonych z tym, co Roger Scruton nazywa „kulturą odrzucenia”. Ten bój 
często bywa nazywany starciem uniwersalizmu i relatywizmu. Scruton 
powiada więc, że hasła wysuwane przez zwolenników multikulturalizmu, 
feministki czy płynące ze strony myśli liberalnej, „abyśmy nikogo nie wy-
łączali poza nawias”, abyśmy „nie dyskryminowali myślą, mową i uczyn-
kiem mniejszości etnicznych, seksualnych lub obyczajowych”, prowadzą  
w konsekwencji do zachęty „do umniejszania tego, co jest odczuwane jako  
szczególnie nasze” (Scruton 2003, s. 73). Paradoksem późnej nowoczesno- 
ści jest bowiem to, że wprawdzie świat został zdominowany przez neoli-
beralnego Lewiatana, który urynkowił całe nasze życie, ale tym, co się wy- 
myka globalnemu panowaniu neokonserwatywnej koncepcji społeczeństwa, 
są indywidualnie realizowane style życia i różnorodność pomysłów, jak 
można budować jego sens poza tradycyjnymi instytucjami i systemami 
normatywnymi promującymi to, co zwie się cnotą tradycji. Dlatego za 
powszechnie stwierdzany kryzys wszelkich tradycyjnych instytucji, autory-
tetów, norm i wartości, albo przynajmniej ich zderzenie z alternatywnymi 
konwencjami (jak choćby w sferze relacji seksualno-rodzinnych) wini się 
tych wszystkich, którzy przyczynili się do nadwątlenia podstaw tradycyj-
nego ładu. Dotyczy to także uczuć patriotycznych.

Faktem jest jednak, że dzisiaj kryzysowi czy wręcz „uwiądowi” uczuć 
patriotycznych towarzyszy bardzo dobra, coraz lepsza, jak niektórzy twier-
dzą, kondycja nacjonalizmu. Jak ten paradoks wytłumaczyć?

Pierwszym jego powodem jest idea obywatelstwa, powszechna w społe-
czeństwach zachodnich i prowadząca do zasadniczych zmian w życiu jed-
nostek i ich stosunku do własnego narodu i państwa. Ujmując rzecz krótko 
– idea obywatelstwa jest korozyjna dla patriotyzmu z tego względu, że to, 
co moralne, wsparte na partykularystycznej etyce, uzyskuje wyłącznie status 
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kontraktu obywatela z własnym państwem i jego rządowymi agendami. 
Idea obywatelska propaguje jednocześnie postawy uniwersalistyczne, co 
promuje raczej kosmopolityzm, czego wyrazem z pewnością jest także karta 
uniwersalnych praw człowieka. Patriotyzmowi jako pożądanej postawie, 
powszechnie nadal wpajanej przez narodowe systemy edukacyjne, nadaje 
się sankcję moralną , co prowadzi do traktowania jej jako wartości zbioro-
wej, opartej w dodatku na tradycyjnym rozumieniu istoty podziałów i ról 
społecznych, płciowych, wiekowych i wszelkich innych, jakie kategorialnie 
dadzą się w społeczeństwie wyodrębnić. Idea obywatelstwa jest zarówno 
niezależna od kulturowych wyobrażeń na temat płci, jak i ma charakter 
„transrodzinny”, a więc przekraczający w konsekwencji metaforę „ojcostwa”. 
Ergo – gender jest niebezpieczny. Debata wokół „kryzysu rodziny” dosko-
nale to nam uzmysławia. Wojny kultur opierają się na zasadzie tertium non 
datur, która każe wybierać na zasadzie albo-albo. Albo jesteś za Dobrem, 
albo za Złem, i vice versa. Metaforycznym, wyłączonym właściwie z debaty, 
środkiem tych walk, jest umiarkowane stanowisko, które nakazuje uważny 
ogląd powodów owej niebywałej i ciągle się rozszerzającej tendencji do walki 
pierwszego i drugiego planu kultury. Jednym z takich frontów walki jest 
koncepcja rodziny. Z punktu widzenia wojny kulturowej o rodzinę nie te 
aspekty kryzysu rodziny, które są próbą powrotu do tradycji wydają się naj-
ważniejsze. Co więcej, o niewątpliwy przecież kryzys normatywności rodziny 
nie oskarża się mechanizmów neoliberalnej ekonomii, ale liberalnie myślące 
„elity”, które nie widzą niczego złego w rozluźnieniu definicji rodziny, co ma 
rzekomo zachęcać młodych ludzi do zachowań nienormatywnych w postaci 
nowych form współżycia, symulujących jedynie „prawdziwy” model mał-
żeństwa. W konsekwencji: „Coraz trudniej znaleźć rodzinę w tradycyjnym 
ujęciu, czyli parę małżeńską posiadającą dzieci. Coraz częściej, wraz z zmia-
nami społecznymi, kulturowymi pojawiają się alternatywy dla standardowej 
rodziny. Czasem ludzie są z wyboru singlami, czasem nie decydują się na 
dzieci, czasem decydują się na związek na odległość albo też po rozwo-
dzie wychowują dzieci z różnych związków i tworzą rodzinne patchworki2.  

2 Alternatywy 4 (wywiad Adama Leszczyńskiego z Agnieszką Szkudlarek i Michałem 
Mąckiewiczem), „Wysokie Obcasy” 13.10.2012, s. 42.
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Konserwatyści alarmują, że wszystko to prowadzi do sukcesywnego zmniej-
szania się populacji, jako że choćby w Polsce pary nieposiadające dzieci to 
już 25% wszystkich polskich rodzin, wiele jest rodzin niepełnych, a do singli, 
patchworków i związków LAT (living apart together) trzeba jeszcze dodać 
homorodziny i inne konfiguracje jednopłciowe. 

Liberalny model demokracji to także poszerzająca się sfera wolności 
wyboru własnego miejsca w społeczeństwie. Ruchy feministyczne i ru-
chy praw człowieka to jedna z takich sfer, coraz silniej się zaznaczająca 
na mapie współczesności. Ani jedne, ani drugie nie przypisują kobietom 
i mężczyznom odmiennych powinności, co jednoznacznie godzi w ideę 
tradycyjnego państwa narodowego, będąc tym samym zagrożeniem dla 
patriotyzmu i nacjonalizmu. Jeśli dodamy to tego ideologię multikultura-
lizmu i wszelkie ruchy mniejszościowe (w tym mniejszości seksualnych), 
domagające się dla siebie wyraźnie zaznaczonej i respektowanej przestrzeni 
publicznej, mamy kolejny obszar „wymykający” się polityce narodowej 
i podległy patriotycznej frazeologii. Skuteczność wszelkich tego typu ru-
chów gwarantuje nie co innego, jak właśnie idea obywatelstwa, która za-
stępuje tradycyjny model „ojciec-rodzina-synowie”3.

Z punktu widzenia ortodoksyjnego patriotyzmu idea obywatelstwa 
jest nienaturalna, jako że nie wiąże się z pojęciami płci i rodziny-naro-
du. Przywiązanie do ojczyzny nie jest żadnym „kontraktem”, ale moralną 
obligacją. Obywatelstwo zawęża pole, na jakim można uprawiać cnoty 
patriotyzmu, pozostawia coraz to i mniej miejsca na pielęgnowanie naro-
dowej pamięci na rzecz patrzenia w przyszłość i zapobiegliwej krzątaniny 
wokół materialnych potrzeb. O ile w XIX stuleciu postrzegano państwo 
jako emanację narodu w sferze działań politycznych, tak w ubiegłym stu-
leciu ten stosunek uległ odwróceniu – to państwo przedstawia się jako 
twórca i obrońca narodowości. Taka sytuacja stanowi doskonały pretekst 
dla propagowania tych obrońców narodowej tradycji i wiary ojców, którzy 
obawiają się zaniku postaw patriotycznych i „urynkowienia” świadomości,  

3 Warto w tym miejscu wspomnieć Witolda Gombrowicza, który w swoich Dzien-
nikach proponował, aby „ojczyznę” zastąpić „matczyzną”, nie widząc żadnych powo-
dów, dlaczego ten pierwszy termin jest rzekomo bardziej „naturalny” i zrozumiały.
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a więc motywuje nacjonalistów do działania na rzecz przywrócenia świa-
domości o nadrzędnej roli narodowej identyfikacji. W ten sposób spełnia 
się to, o czym pisze Chantal Mouffe, że „pomimo ogłaszanego zaniku toż-
samości zbiorowych i zwycięstwa indywidualizmu, wymiar zbiorowy nie 
został wyeliminowany z polityki. W przypadku, gdy tożsamości zbiorowe 
nie były tworzone przez tradycyjne partie, było wysoce prawdopodobne, 
że znajdą sobie one inne formy. To właśnie dzieje się z dyskursem prawi-
cowo-populistycznym, który zastępuje osłabioną opozycję między lewicą 
a prawicą nowym typem relacji my/oni, zorganizowanym wokół podziału 
między »narodem« a »establishmentem«. Wbrew tym, którzy wierzą, że 
politykę można zredukować do indywidualnych motywacji, nowi populiści 
w pełni zdają sobie sprawę, że polityka zawsze polega na ustaleniu opozycji 
między »my« a »oni« oraz na wytworzeniu tożsamości zbiorowych. Z tego 
właśnie wynika siła oddziaływania ich dyskursu, który oferuje zbiorowe 
formy identyfikacji wokół wyobrażenia »narodu«” (Mouffe 2008, s. 86).

W ten sposób wracamy z powrotem do gender. Jest to element debaty 
wpisującej się w obszerne pole wojen kulturowych, będących wynikiem 
– wskazywane przez Mouffe – permanentnego stanu napięcia między 
tradycyjnym i ponowoczesnym sposobem rozwiązywania problemów 
moralnych. „Wojna o gender”, słowem, toczy się w rejestrze moralności 
i dotyczy, jak inne fronty, nie tyle kwestii materialnych (zarobki, praca, 
rola państwa), ile konfliktów związanych z porządkiem normatywnym 
życia społecznego i kwestią tożsamości zbiorowych. Przyjęło się ten obszar 
nazywać wartościami postmaterialnymi. Tym samym – ostatecznie – gra 
idzie o opowiedzenie się za określoną wizją społeczeństwa i jego moralnych 
obligacji. Stąd nietrudno się domyślić, że fronty bitewne moralnie fundo-
wanych sporów o wartości dotyczą w istocie niemal wszystkich aspektów 
życia zbiorowego i indywidualnych wyborów aksjologicznych. Ma rację 
Mouffe, że „Miejsce konfliktu »prawicy z lewicą« (right and left) zajmuje 
walka »dobra ze złem« (right and wrong)” (tamże, s. 20). W tej walce na-
cjonalizm z pewnością jest sprzymierzeńcem „dobra” w podstawowym, 
wspólnotowym rozumieniu. A obrońcą tego „dobra” jest także edukacja 
historyczna. Stąd zrozumiałe są w jej obrębie te wszystkie trendy, które 
szczegółowo analizujemy w niniejszej książce z wielu perspektyw. W tak  
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rozumianej historii niema także miejsca na koncepcję płci kulturowej, 
o czym również piszemy.

Profil nauczania historii w polskiej szkole sprawia, że wspomaga ona 
powrót na masową skalę sposobu myślenia, owego swoistego nastroju 
zbiorowego, który śmiało można nazwać monokulturowym: zawsze lepiej 
jest, kiedy ludzie różnią się jak najmniej, kiedy posiadają wspólne korze-
nie, język, religię, bez problemu rozpoznają się we wspólnych symbolach 
i nawykach, a także – co istotne – nie kłują w oczy odmiennym wyglą-
dem i dziwnymi konwencjami ubioru4. Jest dobrze, kiedy jasno można 
wytyczyć granicę między „my” i „oni”. Monokultura etniczna, w prze-
ciwieństwie do czasów „wielokulturowości na dystans” musi się dzisiaj 
zmierzyć z problemem imigracji, masowego przemieszczania się ludzi 
z najróżniejszych części świata, z których część – o zgrozo – postanawia 
osiedlić się w kraju goszczącym na stałe. Wówczas zaczyna się problem, 
rodzą potencjalne pola konfliktu w sytuacji, bo to oczywiste, kiedy coraz 
trudniej schodzić sobie z drogi, a „oni” zakłócają dotychczasowe status 
quo „naszości”. Monokultura wyobrażona musi zmierzyć się z wielokul-
turowością realną.

Jak swego czasu pisał Umberto Eco, diagnozując pogłębiającą się wie-
lokulturowość Europy: nie wiemy, co należy zrobić, kiedy reprezentant 
jakiejś kultury, której zasady nauczyliśmy się szanować, przynajmniej 
deklaratywnie, osiedla się w naszym kraju. W rzeczywistości większa 
część rasistowskich reakcji na Zachodzie nie wynika z tego, że – powiedz-
my – w Mali mieszkają animiści (wystarczy, aby siedzieli we własnym 
domu, jak mówi Liga Północna), lecz z tego, że animiści osiedlają się na 
naszych terenach. Zamieńmy animistów na Syryjczyków, Afgańczyków 
czy Libańczyków, a zobaczymy, jak uniwersalny to dzisiaj sposób myślenia 
w Europie. To, że Europejczycy przez wieki byli w sytuacji dzisiejszych 

4 Jak pisze Achille Mbembe, obcy nie może być przyjacielem, jest bowiem uosobie-
niem wszechobecności wroga, który może czaić się wszędzie jako byt bez twarzy, bez 
miejsca i bez imienia: „Niekiedy przychodzi zamaskowany, innym razem z odkrytą 
twarzą, jest wśród nas, obok nas, a nawet w nas, zdolny pojawić się znienacka w biały 
dzień lub ciemną nocą, i każde jego zjawienie się niesie groźbę unicestwienia naszego 
sposobu życia” – Mbembe (2018, s. 79).
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„wyklętych ludów ziemi” zdaje się być historią ze szczętem zapomnianą; 
także Polacy, zamiast siedzieć u siebie, w milionowych masach zasiedlili 
wszak wszelkie możliwe miejsca globu. I nadal to robią, jednocześnie 
wielce się oburzając na potencjalnych przybyszów, którzy pojawią się na 
czas jakiś w granicach kraju. 

Każdego innego, zarówno żyjącego obok nas, jak i zewnętrznego, wy-
obrażonego jedynie, traktuje się jak wroga wówczas, kiedy – jak trafnie 
pisze Umberto Eco – chcemy się upewnić w procesie „określania naszej 
tożsamości, ale również dla zapewnienia sobie przeszkody, wobec której 
moglibyśmy utrwalić nasz system wartości i w konfrontacji z nią pokazać, 
ile jesteśmy warci” (Eco 2011, s. 11). Dlatego mrzonką jest marzyć o świecie 
„bez wrogów”, jako że nawet gdy wydaje się, że ich nie ma, natychmiast się 
ich tworzy. W czasach pokoju, jak w dzisiejszej Europie, zawsze znajdzie 
się ktoś uważający za swój obowiązek wskazać na zagrożenie ze strony 
innych, choćby byli w istocie całkowicie niegroźni – sama inność staje się 
wówczas synonimem zagrożenia. Inność ma zdolność do pandemicznego 
rozpleniania sensów jej przypisywanych.

Filozof Michael Kearney w książce Strangers, Gods and Monsters prze-
konująco argumentuje na rzecz tezy, że praktyki definiowania nas samych 
w sposób nieusuwalny dokonują się w kategoriach tego, co odmienne, że 
często projektujemy i przypisujemy innym nieświadome i wyparte, a jed-
nak tkwiące w nas lęki: „Zamiast uznać, że jesteśmy głęboko odpowie-
dzialni za własną niepewność, opracowujemy wszelkiego rodzaju strategie 
unikania. Najważniejszą z nich jest wprowadzanie do naszego życia figury 
kozła ofiarnego, jakim stają się »cudzoziemcy«. Robiąc to, dokonujemy 
transformacji ofiarnego obcego w potwora lub boskiego fetysza. Ale tak 
czy inaczej, odmawiamy uznania obcego przed nami jako pojedynczego 
bytu, który z kolei reaguje na jednostkową inność w każdym z nas. Nie 
uznajemy się za innych” (Kearney 2009, s. 5).

Jak się rzekło, ten sposób myślenia powraca dzisiaj na masową skalę. 
O ile dekady lat 80. i 90. XX stulecia można postrzegać jako wyrażają-
ce nastrój optymizmu związanego z praktykowaniem wielokulturowości 
i idei multikulturalizm, rozlewające się szerokim nurtem debaty o to-
lerancji, nowym kosmopolityzmie, epoce społeczeństwa postrasowego  
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i dobrodziejstwach globalizacji (co znalazło także wyraz w reformach na-
uczania historii na Zachodzie), o tyle dwie pierwsze dekady nowego stu-
lecia wyrażają, coraz mocniej i głębiej, zupełnie odmienny nastrój świata. 
Zamiast – jak się mogło wydawać, a co postuluje we wspomnianej książce 
Kearney – coraz bardziej pogłębionej refleksji w tym nurcie, która mogłaby 
doprowadzić do powstania diakrytycznej hermeneutyki inności, stało się 
coś przeciwnego – epifanię Innego zastąpiła kratofania Obcości (tamże). 
Problematyka inności została – jakkolwiek paradoksalnie to brzmiałoby 
– wyobcowana. Inny niejako przemieścił się z horyzontu refleksyjnego 
zrozumienia do niewidzialnej, niewypowiedzianej, nie do pomyślenia 
ciemności. A ciemność to siedlisko demonów niepewności.

Wydaje się oczywiste, że kolonialnego świata dawno nie ma, ale to wcale 
nie znaczy, że myślowe matryce za nim stojące uległy dezaktualizacji, one 
ewoluowały w kierunku dzisiejszych atawistycznych nacjonalizmów i – by 
posłużyć się sformułowaniami Marthy Nussbaum – ku nowej nietolerancji 
religijnej i „monarchii strachu” wewnątrz liberalnych demokracji Zachodu 
(Nussbaum 2018a; 2018b). Achille Mbembe tak to widzi: „Społeczeństwa 
zachodnie, opętane przez złe duchy, które samy wymyśliły, i które teraz 
spektakularnie powracają, by je osaczyć, zadają sobie podobne pytania jak 
te, z którymi musiały się zmierzyć, nie tak dawno temu, społeczeństwa 
niezachodnie schwytane w potrzask przez o wiele bardziej niszczycielskie 
siły – kolonizacji i imperializmu. Czy wobec wszystkich tych zdarzeń mogą 
nadal uważać Innego za swojego bliźniego? Na czym zasadza się człowie-
czeństwo moje i mojego bliźniego, poddane ostatecznej próbie, takiej jak ta 
tu i teraz? Skoro Inny przytłacza mnie tak bardzo, to czy nie byłoby lepiej, 
gdyby moje życie nie było z nim związane, podobnie jak jego z moim? 
Dlaczego mimo wszystko i wbrew wszystkiemu powinienem troszczyć się 
o bliźniego, w styczności z jego życiem, skoro on w zamian pragnie jedynie 
mojej zguby?” (2018, s. 11).

Dzisiejszy nastrój świata nie sprzyja, jak poprzedni (wielokulturowość, 
radosna globalizacja, nadzieja na zmianę), próbom odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób budować i pielęgnować relacje z innymi na wzajemnym 
uznaniu wspólnych nam słabości i skończoności, ale „namawia”, by uczynić 
z granic „prymitywne formy utrzymania w bezpiecznej odległości wrogów,  
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intruzów i obcych, wszystkich nie-naszych” (tamże, s. 12). Wielu ludzi, 
podążając za nastrojem niepewności i nowej plemienności, żywi się lękiem, 
zarówno materialnym, jak i fantazmatycznym, przed spotkaniem z in-
nym. Jeszcze jeden konieczny cytat z Mbembe: „Wielu ludzi sądzi, że zbyt 
długo przedkładali innych nad siebie samych. Koniec z tym, myślą sobie. 
Odtąd trzeba przedkładać siebie nad innych, zwłaszcza że inni w niczym 
nam nie dorównują; trzeba wreszcie dokonać wyboru i zdecydować się na 
obiekty podobne nam. Żyjemy w epoce silnych związków narcystycznych. 
Wyobrażeniowa fiksacja na obcym, muzułmaninie, kobiecie w chuście, 
uchodźcy, Żydzie czy Murzynie pełni w tym kontekście funkcję obronną. 
Nie chcemy przyznać, że tak naprawdę nasze ja zawsze kształtowało się 
w opozycji do innego – Murzyna, Żyda, Araba, obcego, którego wprawdzie 
zinterioryzowaliśmy, ale w sposób regresywny; że w gruncie rzeczy skła-
damy się z różnych zapożyczeń od obcych podmiotów i w związku z tym 
zawsze byliśmy istotami granicznymi – tego właśnie wielu ludzi na chce 
dziś przyznać” (tamże, s. 51–52).

Obecna epoka, jak przenikliwie opisuje jej cechy Wendy Brown, to 
epoka kryzysu demokracji liberalnych, nadwyrężonych przez kapitał, 
technologię i militaryzm. Przejawia się on także w sferze mentalnej w po-
staci polityki na gruncie poszczególnych państw, które coraz wyraźniej 
odróżniają swoich obywateli (krąg równych sobie, poddanych regułom 
demokratyzacji) od tych wszystkich, którym daje się przypisać status „roz-
szerzonej” obcości (Brown 2017). Rodzą się nowe podziały, porywy niena-
wiści, nieufność i pola walki z wrogiem. „Wielość” staje się zagrożeniem 
dla „jedności”. Przedstawiciele reprezentujący tę pierwszą funkcjonują 
pod nazwami, które zastąpiły poprzednie obiekty obaw (Żydzi, Murzy- 
ni), ale w analogiczny sposób uruchamiają spirale strachu, napędzając 
– jak powiada Mbembe – wiatraki naszej wyobraźni (Mbembe 2018, s. 69) 
– to kolektywny zbiór nazwanych obiektów różnych kategorialnie: islam,  
muzułmanin, Arab, cudzoziemiec, imigrant, uchodźca, intruz itd. Wokół 
tych figur strachu buduje się zestawy emocjonalnego obrzydzenia, dy-
stansu i oddalenia, które ma być także ponownie oddaleniem przestrzen- 
nym w dosłownym sensie. Nastrój świata niechętnego obcym symbolizuje 
mur chroniący przed plagą nadmiernej obecności, którą uważa się za 
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źródło nieznośnego cierpienia: „Odzyskanie poczucia egzystencji zależy 
odtąd od zerwania więzów z tym, którego nieobecność, a nawet zupełne 
zniknięcie, nie będą przeżywane jako strata. Trzeba też założyć, że między 
nimi a nami nie ma nic wspólnego. Lęk przed unicestwieniem jawi się 
więc jako najgłębsza przyczyna współczesnych projektów oddzielenia”  
(tamże).

Świat drugiej dekady XXI stulecia jest antyutopijny, pełen niewiary, 
że przyszłość może przynieść postęp, polepszyć zbiorowy i indywidualny 
byt. Przeciwnie, jest przepojony nostalgią za czasami, które z dzisiejszej 
perspektywy jawią się jako pożądane, rzekomo sprawdzone, choć prze-
cież także pełne przemocy i okrucieństwa. Przeszłość jest idealizowana 
i traktowana wielce wybiórczo, jako „nasza” przeszłość. Przeszłość już 
była, nie może więc popełnić błędów, które przyszłość jak najbardziej jest 
w stanie Co więcej, można nią manipulować i tak się właśnie powszechnie 
robi. Niewiara w przyszłość – powiada Bauman w swojej ostatniej przed 
śmiercią książce – napędza retrotopijne tendencje, rozlewające się w niemal 
wszystkich obszarach życia jednostkowego i zbiorowego (Bauman 2018). 
Retrotopia zaczyna także rządzić nauczaniem historii stającej się wielce 
wybiórczym inwentarzem figur i zdarzeń da zapamiętania.  
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