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11Úvod

Kolektivní monografie s názvem Rok 1918 – jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/českoslo‑
venských a polských učebnicích je rozšířenou verzí klíčových referátů, které zazněly na stejnojmenné 
konferenci, konané dne 11. října 2018 na Velvyslanectví Polské republiky v Praze. Navazuje na dosavad‑
ní tři publikační výstupy Česko ‑polské pracovní skupiny pro oblast učebnic při Polsko ‑české vědecké 
společnosti, Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích (Ostrava 2014), Obraz 
období „socialismu“ v českých a polských učebnicích (Ostrava 2016) a Historické mezníky v součas‑
ných polských a českých školních učebnicích (Poznaň 2018). Zatímco první jmenovaná s ohledem na 
témata utvářející obraz sousední země zahrnovala průřezové analýzy aktuálně používaných učebnic 
dějepisu, národních literatur, občanské výchovy a zeměpisu, druhá práce se zaměřila na konkrétní časo‑
vý úsek naší nedávné minulosti, třetí pak svou pozornost koncentrovala na významné postavy polského 
a českého středověku (Měšek I., Karel IV.). U první uvedené knihy byl respektován výchozí jazyk autorů 
jednotlivých příspěvků, počínaje druhou prací se dvojjazyčnou podobou snažíme vyjít vstříc praktiku‑
jícím učitelům, k nimž naše úsilí rovněž směřuje.

Publikace je členěna do několika oddílů: Teoretické uchopení problematiky; Podoba výuky děje‑
pisu po roce 1918, kurikula, učebnice, vzdělávací systém; Učebnice a čítanky české a polské literatury 
a vznik/obnovení státu; Reflexe demokratických hodnot ve výchově k občanství; Obraz meziválečného 
Československa a Polska v učebnicích geografie. Na závěr publikace pak zařazujeme oddíl Festivity za 
účasti školní mládeže.

Úvodní studie z  pera Zdeňka Beneše sleduje proces utváření národnostně českého školského 
systému ve druhé polovině 19. století, představuje filozofická i historiografická východiska a vysvětlu‑
je, že se centrální edukační pozornost zaměřovala na otázku „co jsou české dějiny, co rakouské a jaký 
je mezi nimi poměr“. Konstatuje, že metoda synchronního výkladu, která z  českých dějin vytvářela 
rovnocennou složku dějin rakouských, našla své uplatnění nejen při výkladu dějin nového státu, ale 
i  celé nové střední Evropy. Stať Józefa Brynkuse charakterizuje způsob prezentace událostí spjatých 
se znovuzískáním polské nezávislosti po celé následující století a  představuje důvody ideologického 
zkreslování interpretace totalitními režimy, zejména ve vztahu k datu 11. listopadu.

Studie Blaženy Gracové odhaluje na základě dobových kurikulárních dokumentů a učebnic děje‑
pisu způsoby formování národní identity školní mládeže po vzniku ČSR. Nezbytnost vzniku samostat‑
ného státu je v nich dokumentována negativními obrazy doposud vládnoucích národů. Pozitivně jsou 
představováni všichni, kdo přispěli ke vzniku ČSR. Zdůrazňována je rovněž kontinuita s českým středo‑
věkým státem. Časový záběr studie Danuty Konieczky ‑Śliwińské je širší, analýzou dějepisných učebnic 
z období let 1918–2018 sleduje, jak se v nich měnilo hodnocení událostí roku 1918. Zdůrazňuje však, 
že žádný z autorů dějepisných učebnic za posledních sto let nepopíral roli Józefa Piłsudského při získání 



12 polské nezávislosti. Příspěvek Marie Stinie přibližuje problémy, které vyplynuly z  nutnosti sjednotit 
rozdílné školské systémy tří záborů, přičemž největší vyplývaly z nedostatku pedagogických pracov‑
níků, vysokého analfabetismu a řídké sítě škol v ruském záboru. Nejrychleji se rozšířila síť středních 
zemědělských a vysokých škol, možnost adekvátního vzdělávání získaly rovněž národnostní menšiny.

Studie Martina Tomáška zachycuje proměnu obrazu vzniku ČSR ve vybraných literárních učeb‑
nicích a  čítankách v  období první republiky, v  letech komunismu a  v  období po sametové revoluci. 
Bohatství faktografie zdůvodňující nutnost vytvoření samostatného státu a  představující prvorepub‑
likové ikony vystřídalo mlčení. Jistá redukce objektivně prezentované faktografie v současných učeb‑
nicích již není motivována ideologicky, ale opouštěním souvislého výkladu ve prospěch aktivizačních 
forem výuky. Studie Michaely Zormanové volící komparativní analýzu přibližuje pohled na vznik ČSR 
a obnovení svobodného Polska, jak je podávají učebnice literatury „toho druhého“. Množství literárních 
vyobrazení roku 1918 a navazujícího období přitom ani zdaleka nedosahuje objemu textů zasvěcených 
oběma válkám a následným totalitám. Beata Gromadzka ve svém příspěvku konfrontuje model utvá‑
ření národního vědomí v Polsku prostřednictvím učebnic polského jazyka v obdobích dvou školských 
reforem z let 1932 a 2017, doprovázených inovací programů a učebnic a důrazem na národní a státní 
vzdělávání. Upozorňuje na aktuální tendence k posílení polského patriotismu.

Slavoj Tomeček ve svém příspěvku vyjmenovává témata, která se v občanském a společensko‑
vědním vzdělávání nabízejí při prezentaci vzniku a ustavování ČSR. Analýzou několika učebnic demon‑
struje na vybraných příkladech jejich potenciál pro realizaci mezioborové a mezipředmětové kooperace 
dvou vzdělávacích oborů zmíněné vzdělávací oblasti. Osu příspěvku Malgorzaty Machałek tvoří mezi‑
válečná diskuse o formě a obsahu edukace polské mladé generace mezi příznivci národního a státního 
vzdělávání. Dokládá, že realizace konkrétních vzdělávacích konceptů, a hlavně jejich cíle, závisely na 
dobovém rozvržení politické scény, i to, že obě ideologie upřednostňovaly výchovu před vzděláním.

Barbara Baarová vychází z analýzy učebnic geografie vydaných mezi lety 1922–1957. Charakte‑
ristikou jejich autorů dokumentuje proměnu narace a volby informací o událostech vedoucích ke vzni‑
ku samostatného státu. Emocionálně podaný patriotický obraz vzniku státu v prvorepublikových učeb‑
nicích byl v období totalitních režimů vystřídán mlčením o hlavním protagonistovi událostí, v období 
komunismu byl vznik ČSR přičítán vlivu VŘSR. Studie Romana Matykowského charakterizuje obsah 
polských geografických učebnic z let 1892–1944, a to v kontextu informací o polských územích v době 
tzv. záborů, představuje obraz událostí let 1918–1920 spojených s obnovením nezávislosti Polska, a také 
obraz česko ‑polských vztahů v meziválečném období.

Agnieszka Chłosta ‑Sikorska uvádí výčet hlavních akcí pořádaných u  příležitosti stého jubilea 
polské nezávislosti. Pro realizaci projektů, soutěží, charitativních akcí, výstav a představení poskytlo 
Ministerstvo školství školám věcnou i  finanční pomoc v  rámci víceletého programu „Niepodległa“, 
který má podporovat proces formování moderního vlastenectví. Příspěvek Pavla Martinovského podá‑
vá přehled vzpomínkových akcí k stému výročí vzniku ČSR, které si většina škol zajišťovala sama, často 
v rámci různých projektů, včetně těch badatelsky zaměřených a nezřídka propojujících několik předmětů.

Česko‑polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko‑české vědecké společnosti uspořádala 
15. října 2019 mezinárodní seminář učebnicových skupin střední Evropy s názvem Bilance – inspirace – 



13perspektivy. Akce se uskutečnila v  Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského 
v  Praze v rámci Českého kongresu polonistických studií. Pohled zvenčí na další možnou spolupráci 
zajistili Viliam Kratochvíl, Robert Maier a Péter Badoly‑Simó. Následovala prezentace jednotlivých 
učebnicových komisí nebo pracovních skupin podle schématu historie – doba vzniku, struktura, členo‑
vé, cíle, publikace, finanční prostředky pro činnost.

Seznam účastníků a jejich mluvčích:
 Ȗ Česko‑polská pracovní skupina (Danuta Konieczka‑Śliwińska, Blažena Gracová)
 Ȗ Česko‑německá učebnicová komise (Volker Zimmermann, Zdeněk Beneš)
 Ȗ Polsko ‑německá učebnicová komise (Violetta Julkowska)
 Ȗ Polsko ‑ukrajinská komise expertů (Karol Sanojca, Michal Sadłowski)
 Ȗ Polsko ‑litevská komise (Bernadetta Manyś)
 Ȗ Polska Akademia Umiejętności (Maria Stinia)
 Ȗ Česko‑rakouská komise (Ondřej Matějka)
 Ȗ Česko‑lichtenštejnská komise (Tomáš Knoz)

Předem stanovená témata debaty:
 Ȗ Komu jsou určeny aktivity učebnicových komisí a pracovních skupin?
 Ȗ Je vidět posun v činnosti jednotlivých skupin, nebo jde spíše o setrvačnost?
 Ȗ Mají tyto aktivity smysl i v dnešním světě?
 Ȗ Jak pracovat, abychom si našli cestu k tomu „druhému“ a ke vzájemnému porozumění?
 Ȗ Nebylo by vhodnější se v další činnosti zaměřit více didakticky?
 Ȗ Jakým způsobem pracovat s odlišnými pohledy na určitou historickou událost?
 Ȗ Jaké je místo regionálních didaktických produktů v činnosti pracovních skupin?
 Ȗ Perspektiva dalších aktivit jednotlivých skupin či komisí.
 Ȗ Má smysl společná platforma učebnicových skupin napříč střední Evropou? (např. pod 

záštitou COE?)
 Ȗ Strategie spolupráce s „decision makers“.

Účastníci se shodli na smysluplnosti dalších setkávání v  této sestavě s  pravidelnou periodicitou tří 
až čtyř let. Na některá témata bylo možné nalézt odpověď již v  úvodních referátech. Ze všech akti‑
vit pracovních komisí a  skupin byly vyzdviženy ty, které jsou regionálně zaměřené, protože největší 
zájem o poznávání „toho druhého“ mají žáci a pedagogové příhraničních regionů. Metodické materiály 
a  pomůcky tohoto typu produkované školami či dalšími institucemi zaměřené na historii, geografii 
a kulturu by měly být distribuovány především v příslušném regionu.

O den později, 16. října 2019, následoval další česko ‑polský seminář s názvem Nesnadné výzvy pro 
pedagogy v minulosti a dnes, zaměřený na prezentaci osobností Janusze Korczaka a Přemysla Pittra. 
Z členů Česko ‑polské pracovní skupiny na něm vystoupila Malgorzata Machałek s referátem na téma 
Janusz Korczak ve školních osnovách a učebnicích v Polsku a Agnieszka Chłosta ‑Sikorska s příspěvkem 
Propagování Korczakových myšlenek prostřednictvím vzdělávacích projektů.



14 Věříme, že publikace bude přínosná nejen pro didaktiky příslušných oborů, ale také pro prak‑
tikující učitele a  širší veřejnost, neboť upozorňuje na řadu aspektů, které aktuální edukační média 
nabízejí a  jež jsou mnohdy přehlíženy. V této souvislosti chceme poděkovat především Martě Kmeť, 
ředitelce Pedagogického centra pro polské národnostní školství v  Českém Těšíně, která významnou 
měrou přispěla jak k organizaci konference, tak k vydání této knihy.

Blažena Gracová, Martin Tomášek a Barbara Baarová



15WSTĘP

Monografia zbiorowa zatytułowana Rok 1918  – jego założenia, konsekwencje i  znaczenie w  czeskich/
czechosłowackich i  polskich podręcznikach jest poszerzoną wersją kluczowych referatów, zaprezento‑
wanych na konferencji o tej samej nazwie, która odbyła się 11 października 2018 roku w Ambasadzie 
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Nawiązuje do trzech publikacji Czesko ‑Polskiej Grupy Roboczej ds. 
Podręczników działającej w ramach Polsko ‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego: Wzajemny obraz sąsia‑
da w polskich i  czeskich podręcznikach szkolnych (Ostrava 2014), Obraz okresu socjalizmu w czeskich 
i  polskich podręcznikach (Ostrava 2016) oraz Historyczne punkty zwrotne we współczesnych polskich 
i czeskich podręcznikach szkolnych (Poznań 2018). Podczas gdy pierwsza z wymienionych – ze względu 
na tematy wytwarzające obraz sąsiedniego kraju – obejmowała przekrojowe analizy aktualnie wyko‑
rzystywanych podręczników do historii, literatur narodowych, wychowania obywatelskiego i geogra‑
fii, druga praca skupiła się na konkretnym okresie naszej niedawnej przeszłości, natomiast trzecia 
skoncentrowała swoją uwagę na ważnych postaciach polskiego i czeskiego średniowiecza (Mieszko I, 
Karol IV). W przypadku pierwszej z wymienionych książek respektowany był oryginalny język autorów 
poszczególnych artykułów, począwszy od drugiej pracy staramy się wersją dwujęzyczną pomóc prakty‑
kującym nauczycielom, do których również skierowane są nasze opracowania.

Publikacja podzielona jest na kilka rozdziałów: Teoretyczne ujęcie problemu; Forma nauczania 
historii po 1918 roku, programy nauczania, podręczniki, system edukacji; Podręczniki i czytanki litera‑
tury czeskiej i polskiej oraz powstanie / odnowa państwa; Refleksje na temat wartości demokratycznych 
w edukacji obywatelskiej; Obraz międzywojennej Czechosłowacji i Polski w podręcznikach do geografii. 
Na zakończenie publikacji zamieszczamy rozdział Świętowanie z udziałem młodzieży szkolnej.

Praca wprowadzająca autorstwa Zdeňka Beneša śledzi proces kształtowania narodowego 
czeskiego systemu szkolnictwa w drugiej połowie XIX wieku, prezentuje filozoficzne i historiograficzne 
punkty wyjścia oraz wyjaśnia, że główna uwaga edukacyjna skupiła się na pytaniu „czym jest historia 
czeska, a  czym austriacka i  jaki jest stosunek między nimi”. Stwierdza, że metoda synchronicznego 
wykładu, która z czeskiej historii stwarzała równoważny składnik historii Austrii, znalazła zastosowanie 
nie tylko w interpretacji historii nowego państwa, ale także całej nowej Europy Środkowej.

Artykuł Józefa Brynkusa charakteryzuje sposób prezentowania wydarzeń związanych z  odzy‑
skaniem polskiej niepodległości przez cały następny wiek i  przedstawia przyczyny ideologicznego 
zniekształcenia interpretacji przez reżimy totalitarne, zwłaszcza w odniesieniu do daty 11 listopada.

Praca Blaženy Gracowej, na podstawie ówczesnych dokumentów programowych i podręczników 
do historii, odsłania sposoby kształtowania tożsamości narodowej młodzieży szkolnej po powstaniu 
Republiki Czechosłowackiej. Nieodzowność powstania niezależnego państwa jest w podręcznikach 
dokumentowana poprzez negatywne wizerunki narodów dotąd rządzących. Pozytywnie przedstawiani 



16 są wszyscy, którzy przyczynili się do powstania Republiki Czechosłowackiej. Akcentowana jest również 
ciągłość z czeskim średniowiecznym państwem.

Ramy czasowe pracy Danuty Konieczki ‑Śliwińskiej są szersze, ponieważ poprzez analizę 
podręczników do historii z lat 1918–2018 autorka śledzi sposób, w jaki zmieniała się ocena wydarzeń 
z 1918 roku. Podkreśla jednak, że żaden z autorów podręczników do historii na przestrzeni ostatnich 
100 lat nie zakwestionował roli Józefa Piłsudskiego w procesie odzyskania niepodległości Polski.

Studium Marii Stinii rozpatruje problemy, które wypłynęły z potrzeby ujednolicenia różnorakich 
systemów szkolnych trzech zaborów, przy czym największe wynikały z braku pracowników pedago‑
gicznych, wysokiego stopnia analfabetyzmu i niezbyt rozbudowanej sieci szkół w zaborze rosyjskim. 
Najszybciej rozwijała się sieć średnich szkół rolniczych oraz szkolnictwa wyższego, możliwość adekwat‑
nego kształcenia uzyskały również mniejszości narodowe.

Praca Martina Tomáška przedstawia przemianę wizerunku powstania Republiki Czechosłowac‑
kiej w wybranych podręcznikach literatury i czytankach z okresu Pierwszej Republiki, w latach komu‑
nizmu oraz okresie po rewolucji aksamitnej. Szerokie spektrum materiału faktograficznego, podkre‑
ślającego potrzebę utworzenia samodzielnego państwa i przedstawiającego ikony Pierwszej Republiki, 
zmieniło się w milczenie. Pewne ograniczenie prezentowania obiektywnej faktografii w  aktualnych 
podręcznikach nie jest już umotywowane ideologicznie, ale odejściem od spójnego wykładu na korzyść 
aktywizujących form nauczania.

Praca Michaeli Zormanowej na temat analizy porównawczej przybliża powstanie Republiki 
Czechosłowackiej i odrodzenie wolnej Polski – tak, jak przedstawiają to podręczniki do literatury „tego 
drugiego“. Mnóstwo prezentacji literackich 1918 roku oraz okresu nawiązującego nie osiąga przy tym 
jednak wielkości tekstów poświęconych obu wojnom i następującym czasom totalitaryzmu.

Beata Gromadzka konfrontuje model formowania świadomości narodowej w Polsce za pośred‑
nictwem podręczników języka polskiego, w okresie dwu reform szkolnych z 1932 i 2017 roku.Towa‑
rzyszyła im innowacja programów i  podręczników, z  akcentem położonym na edukację narodową 
i państwową. Autorka zwraca uwagę na aktualne tendencje do wzmacniania polskiego patriotyzmu.

Slavoj Tomeček w  swoim przyczynku wymienia tematy związane z  edukacją obywatelską 
i naukami społecznymi, które wyłaniają się podczas prezentacji powstania i ukonstytuowania Republiki 
Czechosłowackiej. Analizą kilku podręczników, na wybranych przykładach, demonstruje ich poten‑
cjał do realizacji interdyscyplinarnej i międzyprzedmiotowej kooperacji dwóch dziedzin nauczania we 
wspomnianym obszarze edukacyjnym.

Osią tekstu Małgorzaty Machałek jest międzywojenna dyskusja na temat formy i treści edukacji 
młodego polskiego pokolenia, tocząca się między zwolennikami kształcenia narodowego i państwo‑
wego. Autorka dowodzi, że realizacja konkretnych koncepcji edukacji, a  przede wszystkim ich cele, 
zależne były od ówczesnego rozłożenia sceny politycznej oraz faktu, że obydwie ideologie preferowały 
wychowanie przed kształceniem.

Barbara Baarová opiera się na analizach podręczników do geografii, wydanych w  latach 
1922–1957. Poprzez charakterystykę ich autorów dokumentuje zmianę narracji i  wyboru informa‑
cji o  wydarzeniach, które prowadziły do powstania samodzielnego państwa. Emocjonalnie ukazany, 
patriotyczny wizerunek powstania państwa zawarty w  podręcznikach z  okresu Pierwszej Republiki, 



17został w czasach reżimów totalitarnych zamieniony zatajaniem informacji o głównym protagoniście 
wydarzeń. W czasach komunizmu powstanie Republiki Czeskiej było przypisywane wpływowi WSRP.

Praca Romana Matykowskiego charakteryzuje treści polskich podręczników do geografii z  lat 
1892–1944, w kontekście informacji o ziemiach polskich w okresie rozbiorów, przedstawia obraz wyda‑
rzeń z lat 1918–1920 związanych z przywróceniem niepodległości Polski, a także relacje czesko ‑polskie 
w okresie międzywojennym.

Agnieszka Chłosta ‑Sikorska wylicza najważniejsze imprezy zorganizowane z okazji setnej rocz‑
nicy odzyskania niepodległości Polski. Ministerstwo Edukacji Narodowej  – w  ramach wieloletniego 
programu „Niepodległa”, który ma wspierać proces formowania nowoczesnego patriotyzmu – zapew‑
niło szkołom pomoc materialną i finansową, przeznaczoną na realizację projektów, konkursów, akcji 
charytatywnych, wystaw oraz przedstawień.

Przyczynek Pavla Martinovskiego przedstawia wykaz imprez wspomnieniowych, upamiętnia‑
jących setną rocznicę powstania Republiki Czechosłowackiej.Większość szkół organizowała przed‑
sięwzięcia sama – często w ramach różnych projektów, w  tym orientowanych badawczo i nierzadko 
łączących kilka przedmiotów.

15 października 2019 roku Czesko ‑Polska Grupa Robocza ds. podręczników, działająca w  ramach 
Polsko ‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowała międzynarodowe seminarium dla grup opra‑
cowujących podręczniki Europy Środkowej, pod nazwą Bilanse – Inspiracje – Perspektywy. Spotkanie 
przebiegło w Narodowym Muzeum Pedagogiki i Bibliotece J. A. Komeńskiego w Pradze, zorganizowane 
zostało w  ramach Czeskiego Kongresu Studiów Polonistyki. Zewnętrzny punkt widzenia dotyczący 
dalszych możliwości współpracy przekazali: Viliam Kratochvíl, Robert Maier i  Péter Badoly ‑Simó. 
Podczas seminarium zaprezentowały się poszczególne komisje podręcznikowe oraz grupy robocze, 
zgodnie ze schematem historii: czas powstania, struktura, członkowie, cele, publikacje, środki finan‑
sowe na działalność.

Lista uczestników i ich rzeczników:
 Ȗ Czesko ‑Polska Grupa Robocza (Danuta Konieczka ‑Śliwińska, Blažena Gracová),
 Ȗ Czesko ‑Niemiecka Komisja ds. Podręczników (Volker Zimmermann, Zdeněk Beneš),
 Ȗ Polsko ‑Niemiecka Komisja ds. Podręczników (Violetta Julkowska),
 Ȗ Polsko ‑Ukraińska Komisja Ekspertów (Karol Sanojca, Michał Sadłowski),
 Ȗ Komisja Polsko ‑Litewska (Bernadetta Manyś),
 Ȗ Polska Akademia Umiejętności (Maria Stinia),
 Ȗ Komisja Czesko ‑Austriacka (Ondřej Matějka),
 Ȗ Komisja Czesko ‑Liechtensteinska (Tomáš Knoz).

Zakres tematyczny debaty:

 Ȗ Do kogo są adresowane działania komisji do spraw podręczników i grup roboczych?
 Ȗ Czy widoczna jest zmiana w działaniach poszczególnych grup albo chodzi raczej o stagna‑

cję działalności?
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 Ȗ Czy działania te mają sens również w dzisiejszym świecie?
 Ȗ Jak pracować, aby znaleźć drogę do odbiorcy i do wzajemnego zrozumienia?
 Ȗ Nie byłoby lepiej skoncentrować się na działaniach bardziej dydaktycznych?
 Ȗ W jaki sposób pracować z różnymi poglądami na konkretne wydarzenie historyczne?
 Ȗ Jakie jest miejsce regionalnych produktów dydaktycznych w czynności grup roboczych?
 Ȗ Perspektywy dalszych działań poszczególnych grup lub komisji.Czy ma sens wspólna 

platforma grup ds. podręczników w całej Europie Środkowej? (np. pod patronatem COE?)
 Ȗ Strategia współpracy z „decision makers”.

Uczestnicy byli zgodni co do sensowności dalszych spotkań w  tym składzie, z  regularną frekwencją 
trzech / czterech lat. Na niektóre tematy można było znaleźć odpowiedź już w referatach wprowadzają‑
cych. Spośród wszystkich działalności komisji roboczych oraz grup wyeksponowane zostały te, które są 
skoncentrowane na regionach. Najbardziej zainteresowani poznaniem „tego drugiego” mają uczniowie 
i pedagogowie regionów przygranicznych. Tego rodzaju pomoce i materiały metodyczne produkowane 
przez szkoły lub inne instytucje zajmujące się historią, geografią i kulturą powinny być dystrybuowane 
przede wszystkim w danym regionie.

Dzień później, 16 października 2019 roku, odbyło się kolejne czesko ‑polskie seminarium pt. 
Niełatwe wyzwania dla pedagogów w przeszłości i dziś, skupiające się na prezentacji postaci Janusza 
Korczaka i Přemysla Pittra. Małgorzata Machałek, reprezentująca Czesko ‑Polską Grupę Roboczą, zapre‑
zentowała referat Janusz Korczak w  szkolnych programach nauczania oraz podręcznikach w  Polsce, 
a Agnieszka Chłosta ‑Sikorska wystąpiła z przyczynkiem Promowanie myśli Korczaka formą projektów 
edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że publikacja będzie przydatna nie tylko dla dydaktyków odpowiednich dzie‑
dzin, ale także praktykujących nauczycieli i  ogółu społeczeństwa, ponieważ zwraca uwagę na wiele 
aspektów oferowanych przez aktualne media edukacyjne, a które są często pomijane. W tym kontek‑
ście pragniemy przede wszystkim podziękować Marcie Kmeť, dyrektor Centrum Pedagogicznego dla 
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, która w sposób znaczący przy‑
czyniła się nie tylko do zorganizowania konferencji, ale również wydania niniejszej książki.

Blažena Gracová, Martin Tomášek i Barbara Baarová
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23Historickou edukací k 28. říjnu 1918? Aneb obsahují 
dějepisné učebnice před rokem 1918 předpoklady pro vznik 
Československa?

Zdeněk Beneš

Pro vznikající národní hnutí 2. poloviny 19. století byly jednou z podstatných opor jejich snah odkazy 
na vlastní národní historii, jimiž se všechna taková hnutí legitimizovala. Historické argumenty sloužily 
aktuálním národním požadavkům, a historie tak byla politickým nástrojem. Užívání dějin jako poli‑
tického instrumentu se samozřejmě lišilo podle konkrétních podmínek národního hnutí toho kterého 
národa. Pro české prostředí se nabízely – a byly také využívány – dva základní koncepty této historické 
legitimizace: nazvěme je slovanská a  rakouská. První můžeme charakterizovat jako ideovou/ideolo‑
gickou a kulturní, druhou jako státoprávní. Vzájemně se vylučovaly, stejně jako se vzájemně prolínaly, 
a obě se opíraly o společné ústřední východisko, o kategorii národa, chápanou ovšem rozdílně. Oscilace 
mezi nimi vytvářela politická i historická napětí, která nacházela svou odezvu v politice, v historickém 
vědomí české společnosti, institucionalizovaně utvářeném školní historickou edukací, ale i historickými 
„popularizačními polštáři“ tvořenými literaturou, výtvarným uměním, divadlem či žurnalistikou. Oba 
proudy českých národních historických legitimizací se úzce protnuly během Velké války 1914–1918 
a oba přispívaly k ideologii oprávněnosti vzniku Československé republiky.1

Národ a národní hnutí

Jen pro logickou celistvost textu připomeňme, že slovo národ je silně polysémní; v různých kulturních 
oblastech a  jejich jazycích má odlišný obsah. Zatímco anglický termín „nationality“ označuje struč‑
ně řečeno státní příslušnost, je v ruském či německém prostředí obsah termínu „nation“ (či v rušti‑
ně „nacija“) vymezen etnicky. Není tu místo pro bližší pozornost tomuto problému,2 zaměření textu 
směřuje jinam, avšak alespoň toto elementární upozornění je tu na místě, neboť se zde s oběma pojetími 

1 K 100. výročí vzniku Československa byla vydána řada publikací a uspořádáno několik konferencí. Z nich má 
k tématu tohoto textu nejblíže Jan HORSKÝ – Miroslav HROCH (eds.) Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za 
nezávislost?, Praha 2018. Viz i Zdeněk BENEŠ, October 28, 1918. Rewriting Czech historical memory, or its over‑
layering? in: Viola JULKOWSKA – Witold WERNER (eds.), Memory of Heritage – Heritage of Memory, UAM, 
Poznań, 2016, s. 208–227. K tomu srov. Týž: Historická výročí jako zpřítomňování dějin, in: Přednášky z 60. běhu 
Letní školy slovanských studií, Praha 2017, s.182–194.

2 K tomu blíže Jiří KOŘALKA, Co je národ?, Praha 1969; Miroslav HROCH, V národním zájmu, Praha 1999; Týž, 
Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy, Praha 2018.



24 záhy setkáme. Ani etnické pojetí národa však nelze oddělit od druhého základního pojmu spojeného 
s životem národa – se státem, v ideálním případě s „jeho“ státem, tj. státem národním. Řečeno jinými 
slovy, jedná se v  koncepci státu o  rozpor či koexistenci jeho založení na principu ethnos či démos. 
Etnické pojetí národa vychází z předpokladu, že národ je přírodní danost, sociobiologická jednotka, 
která je nositelem dějin a nikoli jejich produktem, jak v té či oné míře tvrdí současná historiografie.3 
Za termínem démos se skrývá druhé pojetí národa jakožto národa státního, tedy jeho – zjednodušeně 
řečeno – obyvatelstva. I v tomto případě jde ale o staticky chápanou jednotku, v čase se pouze vyvíjející, 
nikoli vznikající. Z tohoto faktu byly odvozovány všechny nároky jeho historické existence a k němu 
byla vztahována i hodnocení jednotlivých národů. Na české prostředí mělo bezprostřední vliv němec‑
ké filosofické myšlení, provázené samozřejmě i jeho praktickými politickými ohlasy a projevy. A tedy 
s etnickým pojetím národa, ovšem v českém prostředí nedílně spojeným s existencí státu. Je třeba si 
uvědomit, že český středověký stát, založený někde v poslední třetině 9. století, stále existoval; právně 
byl zrušen až 14. listopadu 1918 prohlášením Republiky československé, i když jeho funkce byly v rámci 
modernizace habsburské monarchie víceméně suspendovány. To byl výrazný rozdíl oproti národním 
hnutím, která se o existenci státu nemohly opřít. Například slovenskému národnímu hnutí, které ve 
druhé polovině 18. století složitě hledalo takovouto oporu buď v uherském státě, nebo Velké Mora‑
vě,4 ale i polskému, kde samozřejmě silně působily reminiscence na I. Rzeczpospolitu a kde se hledaly 
důvody zániku prvního polského státu.5 Ještě složitější bylo hledání státoprávního zakotvení ve finském 
národním hnutí.6 Národní hnutí nesamostatných národů tak muselo hledat své opory vně sebe sama, 
a to jak ve smyslu etnickém (jsme součástí většího, vyššího přirozeného celku), tak ve smyslu státním 
(dosáhnout uznání vlastní státnosti či ji posílit).

Pro slovanská národní hnutí, tedy i české, se staly klíčové myšlenky Johanna Gottfrieda Herdera 
(1744–1803). Herder se narodil ve Východním Prusku a několik let působil v Rize, na tehdejší „křižo‑
vatce kultur“; setkávaly se zde kultury německá, ruská i domácí kultura lotyšská a livonská. V tomto 
multikulturním prostředí se zrodily, popravdě řečeno, velmi schematické myšlenky o národním charak‑
teru a dějinné dynamice, v níž v jeho době končí éra germánská a přichází éra slovanská. Slovy Herde‑
rova spisu Ideje k filosofii dějin lidstva:

„Neštěstí tohoto národa pocházelo z toho, že při své mírnosti a lásce k domácí pilné práci 
nedovedl si zavésti trvalé válečné zřízení, ačkoli mu nechybělo statečnosti v rozhořčeném odporu. 
Neštěstí bylo v tom, že jeho postavení mezi národy země jej uvedlo na jedné straně v takovou blízkost 
k Němcům, na druhé straně pak vydávalo jeho nechráněný týl všem vpádům východních Tatarů, pod 
nimiž, zvláště pod Mongoly, mnoho zkusil, mnoho trpěl. Leč kolo času, který vše mění, se točí a nelze 

3 K tezi, že národ je ryzí konstrukcí, viz Ernest GELLNER, Národy a nacionalismus, Praha 1993; Týž, Nacionalis‑
mus, Brno 2003. M. Hroch realističtěji mluví o národních (etnických) pospolitostech starší doby a „moderním 
národu“ jako útvaru formujícího se během modernizačních procesů.

4 Stalo se tak v konfrontaci s maďarskou „podmanitelskou“ teorií, konstatující, že král Svatopluk prodal Hornú 
zem Maďarům za červený plášť a bílého koně. Viz Slovanství v národním životě Čechů a Slováků, Praha 1968, 
s. 76–85.

5 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky. Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě, Praha 1984, s. 76.
6 Tomáš MASAŘ, Srovnání vývoje národních identit ve Finsku a v českých zemích v průběhu 19. století, ÚSD FF UK 

2016 (nepublikováno).



25je zastavit; a jelikož tyto národy obývají většinou oblast Evropy, která by byla nejkrásnější, být jen úplně 
vzdělána a obchodně vytěžena; jelikož také není jinak možná, než že zákonodárství a politika v Evropě 
bude muset stále více podporovati tichou píli a pokojný vzájemný styk národů místo bojovnosti, a že je 
též vskutku bude podporovat; budete i vy, tak hluboko kleslí, kdysi pilní a šťastní národové [= Slované – 
ZB], konečně procitlí ze svého dlouhého, nečinného spánku, konečně osvobozeni od svých otrockých 
okovů, užívati svých krásných krajin od Asie až ke Karpatům, od Donu až k Muldě jako svého majetku 
a na nich budete moci slavit své staré slavnosti klidného obchodu a píle.

Ježto máme krásné a přístupné příspěvky k dějinám tohoto národa z celé řady zemí, jest si přáti, 
aby též mezery ostatních byly vyplněny, aby byly sebrány zbytky jejich zvyků, písní a  pověstí, které 
stále více mizí, a aby byly konečně podány dějiny tohoto národního kmene v celku, jak toho žádá obraz 
lidstva.“7

Herderovy myšlenky byly odrazem osvícenské víry ve všemocnost rozumu, který měl ovládnout 
v  zájmu budoucnosti lidské myšlení. I  politické. Stejně jako s  ním nedílně spojená idea individuál‑
ní i kolektivní svobody. Avšak rozum není vševládným principem lidského myšlení. V romantismem 
podníceném duchovním ovzduší, z něhož čerpal nacionalismus mnohé podněty (kterými ho zároveň 
sám podněcoval), hrály svoji podstatnou roli motivy emocionální či prosté uvěření předkládané ideji.

Druhým významným myslitelem, který ovlivnil historické vědomí té doby, byl Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770–1831). Z  jeho pojetí filosofie dějin stačí připomenout, že dějiny považoval za 
postupné uskutečňování svobody, což mu bylo spojeno s existencí státu. Podle tohoto kritéria rozlišo‑
val národy na „historické“ a „nehistorické“. Dokázal ten který národ vybudovat svůj stát a dějinně jej 
udržet – odkažme zde na fakt existence jediného slovanského státu, Ruska? V německém prostředí byly 
ovšem pojmy národ a stát značně nejasné. I na nich se konstituoval jednotný německý národ a stát, 
avšak cesta k němu si vyžadovala ještě dlouhou a komplikovanou cestu; zatím bylo mocensky vedoucím 
státem Prusko. Pro Hegela bylo praktickou realizací rozumu a svobody8 – koneckonců berlínská univer‑
zita byla roku 1810 založena s úmyslem intelektuálně posilovat pruskou poltickou moc a byla jedním 
z center pruské historické školy, která vytvářela historickou legitimizaci tohoto cíle.

Hegelův vliv v  rakouském prostředí nebyl dominantní, podstatnějším způsobem ovlivňovala 
prostředí, a to především prostřednictvím pedagogiky, filosofie Johanna Herbarta.9 Školství se stávalo 
jak v monarchii, tak v německých státech, stejně jako v mnoha jiných zemích, jedním ze základních 
nástrojů utváření veřejného mínění, včetně politického. Národnostně český školský systém v  plném 
slova smyslu se začal utvářet ve druhé polovině 19. století a  také v  něm se prolínavě střetávaly obě 
základní tendence sebeidentifikace Čechů. Oficiální linií v  něm byla samozřejmě idea státní, idea 
národní nebyla vytlačena, byla ale druhotná. V „černé skříňce“ praktické výuky, do níž dnes nahléd‑
nout je velmi obtížné, lze ovšem předpokládat, že byla přítomna dosti silně. Do jaké míry se tak dělo, 
záviselo na konkrétních podmínkách, od sociálních po osobnostní.

7 Johann Gottfried HERDER, Vývoj lidskosti, Praha 1941, s. 332–333. Jde o výtah z jeho objemného spisu Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784–1791. Za pozornost stojí, že překlad (Jana Patočky) je vydán za 
protektorátu; plní tak národně ‑obrannou funkci.

8 K tomu viz Georg Wilhelm Fridrich HEGEL, Filosofie dějin, Pelhřimov 2004.
9 Josef ZUMR, Máme ‑li kulturu, je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká filosofie, Praha 1998.



26 Jak rozpoznal Miroslav Hroch, tvoří učenecký zájem první fázi národních hnutí.10 Zůstává ovšem 
uzavřen v  intelektuálně elitním prostředí osvícenské vědy. Pro jeho širší působnost, proniknutí do 
širších kulturních vrstev, je zapotřebí, aby se změnil – jednoduše řečeno – v ideologii, v cílený kulturní 
a politický program.11 V českém prostředí představuje tento krok komplexní program Josefa Jungman‑
na, jehož symbolickým centrem12 se stal národní jazyk. Každá ideologie potřebuje jednoduchá a snadno 
pochopitelná hesla, právě taková, jakou je rovnice národ = jazyk. Odtud také plynul zájem o slovanské 
jazyky, úvahy o jednotné slovanštině, přijetí azbuky jako „slovanského písma“ aj.13

Je ale nutné připomenout, že Jungmannova koncepce národa nebyla jediná formulovaná vize 
národního života. Druhou vyslovil ve třech svých kázáních (exhortách) studentům pražské univerzity 
roku 1816 filosof Bernard Bolzano (1781–1848),14 tamější profesor náboženství. I  jemu je sice národ 
výchozí kategorií, neboť je přírodní daností, a proto nemusí být jeho existence zdůvodňována, ale – 
dodejme k tomu – kultivována. Uvažoval o dvojjazyčném národě (Bohemech) založeném na společném 
mravním vědomí vyplývajícím z křesťanských hodnot a směřujícím k obecné sociální spravedlnosti. 
Ostatně Bolzanův otec byl Němec a matka Italka a on sám se ctil Čechem, a to v teritoriálním a kulturně 
historickém smyslu. V  tomto smyslu měl být národ i obecně chápán.15 Jazyk je tak Bolzanovi pouze 
komunikačním prostředkem, který navíc zastírá přirozenou rovnost mezi lidmi.

Tento projekt do širšího moderního českého národního a historického vědomí uvedl až v polo‑
vině následujícího století Jan Patočka (1907–1977). Jistěže netřeba připomínat, v  jiném dějinném 
kontextu. V 60. letech 20. století již nešlo o samotnou existenci českého národa, respektive probojo‑
vávání jeho požadavků, ale o filosofickou sebereflexi jeho vývoje v moderní době. Patočka si je vědom 
nesouměřitelnosti obou programů v jejich dobovém možném reálném sociálním působeni, upozorňuje 
na pozitiva i  negativa každého z  nich. Nicméně Bolzanova vize nebyla v  jeho době až tak neznámá 
a neúčinná. Jistě se tyto myšlenky ozývaly v uzavřeném kruhu české národní inteligence, scházejícím se 
na středočeském zámku Liběchov. Mezi návštěvníky těchto setkávání najdeme přední české obrozence, 
včetně samotného Bolzana. Jeho myšlenky jistě ovlivňovaly i dalšího z okruhu účastníků liběchovských 
diskusí, hlavního tvůrce české národní historie, F. Palackého. A s jeho pojetím národa souzní i myšlenky 
brněnského hegeliána Fr. Theodora Bratranka, který jinak patřil k Bolzanovým oponentům.16

Obě koncepce se uplatnily – a  nutně musely uplatnit – během doby vzniku Československa. 
Republika byla deklarována jako národní stát „československého“ národa, ve skutečnosti byla vzhledem 

10 Miroslav HROCH, V národním zájmu, Praha 1999, zejména s. 15.
11 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky, Praha 1984, s. 35.; Miroslav HROCH, V národním zájmu, Praha 1999.
12 K symbolickým centrům viz Miloš HAVELKA, Dějiny a smysl, Praha 2001.
13 Fratišek Jan Jezbera (1829–1901), přijal po ruském způsobu křestní jméno Fjodor a  jméno po otci Ivanovič, 

působil na pražské polytechnice a posléze ve Varšavě a v Rusku. Patřil mezi „panslavistické snílky“. Viz Milan 
KUDĚLKA, Česko ‑slovenské práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760, Praha 1972, 
s. 201–202.

14 Jaromír LOUŽIL, Bernard Bolzano, Praha 1978. Dále viz František KAUTMAN, Masaryk – Šalda – Patočka, 
Praha 1990. Patočkova esej Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano a s ní související texty in: 
Jan PATOČKA, Náš národní program, Praha 1990.

15 Jaromír LOUŽIL, Sen jednotné kultury v nacionálně rozdělené společnosti, in: Marta OTTLOVÁ (ed.) Proudy 
české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál, Praha 1990, s. 26–25.

16 Tamtéž.



27ke svému národnostnímu složení státem národnostním, podobným Švýcarsku. Na rozdíl od něj však 
nikoli historií prověřeným společným státním vědomím. Utvořit jej bylo teprve úkolem, mělo se stát 
státním programem. Odtud Masarykovo vyjádření, že na dosažení takového cíle potřebujeme pade‑
sát let. Neměli jsme je; republice nebylo dopřáno na jeho řešení ani oněch dvacet let jejího trvání; ve 
skutečnosti těch klidných, pro takový úkol potřebných let, měla stěží deset. A to je na překonání naci‑
onalismů, národních předsudků a stereotypů (včetně těch českému národu vlastních) více než málo. 
Přitom československá ústava, vycházející z principu individuálních občanských práv, zaručovala všem 
obyvatelům republiky bez jakýchkoliv omezení (jen cizí státní příslušníci trvale žijící na území ČSR 
neměli volební právo) stejná práva a povinnosti. Pro tento cíl je vhodným označením „českoslovenství“, 
nikoli více – a nepřesně – užívaný termín čechoslovakismus.

Češi a Slované

V 18. století se na politickém a mocenském horizontu Evropy objevila nová mocnost – Rusko.17 Stalo 
se rychle předmětem značného politického a učeneckého zájmu, především ze strany Pruska.18 Nikoli 
náhodou. Přímé sousedství s novou, tehdy ještě označovanou jako severní, velmocí, k takovému zájmu 
nutně vedlo. Navíc Rusko přejímalo, zdálo se, mnohé ideje osvícenského pojetí státu, které Prusko, 
zvláště za Fridricha II. přímo ztělesňovalo.19 Právě v duchu osvícenského pojetí státu a společnosti byl 
politický důvod doprovázen učeneckým zájmem, především o  dějiny a  jazyk Rusů, později i  celého 
slovanského světa. Tato studia silně ovlivnil přední pruský historik, člen Královské pruské akademie 
a také Akademie petrohradské August Ludwig Schlözer (1735–1809) svým spisem Allgemeine nordi‑
sche Geschichte (1771) a  rukopisem Russische Sprachlehre; jimi se slovanské národy a  jazyky staly 
rovnoprávnými tématy historických studií.20 V  těchto snahách nelze samozřejmě nezmínit aktivity 
Václava Fortunáta Durycha (1735–1802)21 a zejména Josefa Dobrovského (1753–1829).22

Orientace jejich děl byla ryze učenecká, nebyla určena širšímu kulturnímu okruhu čtenářů 
(i když si jich jistě všimli i politici). Vyjdeme ‑li z Hrochovy periodizace národních hnutí, tvoří tento 
zájem jejich první fázi. K tomu, aby pronikly do širších společenských vrstev a staly se nakonec národ‑
ním programem, je třeba ještě dalších dvou kroků. Ve druhém bylo zapotřebí získání široké podpory 
navrhovanému národnímu programu a ve třetím jeho přijetí ve všech vrstvách národní společnosti.23 

Utvářející se česká národní společnost našla svou oporu nejprve v myšlence slovanské, v sounále‑
žitosti jednotlivých slovanských kmenů, dohromady tvořících jednotný slovanský národ. Jeho viditelným  

17 Hans LEMBERG, Porozumění. Češi – Němci – východní Evropa 1848–1948, Praha 1999, s. 249–299.
18 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky. Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě, Praha 1984.
19 K tomu viz František STELLNER, Rusko a Střední Evropa v 18. století I, Praha 2009; Milan ŠVANKMAJER, Kate‑

řina II, Praha 1970.
20 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky, Praha 1984, s. 16–17.
21 Václav Fortunát Durych. Usp. a předmluvu napsal Jindřich Dlouhý, Praha 1952.
22 Milan MACHOVEC, Josef Dobrovský, Praha 2004; Vladimír VAVŘÍNEK – Hana GLADKOVA – Karolína  

SKWARSKA (eds.), Josef Dobrovský – Fundator studiorum slavicorum: příspěvky z mezinárodní vědecké konferen‑
ce v Praze 10.–13. června 2003, Praha 2004.

23 Souborné vydání verzí: Ján KOLLÁR, Rozpravy o slovanské vzájemnosti, Praha 1929; editoval Miloš Weingart.



28 a srozumitelným příznakem byl jazyk. Slovanské jazyky – v tomto pojetí chápané jako slovanská nářečí 
(Mundarten) – se viditelně odlišovaly od jazyků germánských či románských. Vedle tohoto filologické‑
ho argumentu se postupně postavily i argumenty historické, vyplývající z hlubšího poznávání raných 
fází evropské historie. A nakonec do konceptu slovanství pronikly i motivy politické.

Silně tu zapůsobilo dílo Jána Kollára (1793–1852), především jeho Rozprava o slovanské vzájem‑
nosti. Lze ji zařadit do druhé fáze českého národního hnutí, neboť formulovala šířeji než jenom učenec‑
ky koncipovaný záměr. Svého ještě ostřejšího agitačního záměru nabyla tato koncepce v  Kollárově 
básnické sbírce Slávy dcera,24 průběžně uspořádávané z  jednotlivě publikovaných básní.25 Rozprava 
ústila v hrdé prohlášení „jsem Slovan!“. Ani v tomto případě nelze přehlédnout fakt, že se tu projevují 
myšlenky, dnešním termínem řečeno a vzhledem k dobovému pojetí fenoménu národa, interkulturní. 
Kollárova idea slovanské vzájemnosti26 byla inspirována německým národním hnutím, rozvíjejícím 
se pod hrozbou napoleonské mocenské převahy. Jako student jenské univerzity byl Kollár svědkem 
studentské slavnosti na paměť třísetletého Lutherova vystoupení konané na Wartburgu 18. října 1817, 
která byla manifestací německého programu národní jednoty. Jako její ohlas se v jeho myšlení zrodila 
právě myšlenka slovanské vzájemnosti. Nutno konstatovat, že v ní nešlo o historickou analýzu dějin 
a významu Slovanstva, ale o formulaci ideje. Ta se ukázala pro (nejen) české národní hnutí jako navý‑
sost významná, a to přesto, že česká obrozenecká společnost Rusko a ruskou sociální i politickou realitu 
prakticky neznala.27 S ruskou realitou se celek české společnosti přímo setkal – a to jen částečně – až 
za napoleonských válek, poprvé v roce 1805, podruhé 1813. Jinak se vědomí o Rusku pohybovalo jen 
v oblasti ideálna. To byl rozdíl oproti například přímé historické a soudobě politické zkušenosti polského 
národního hnutí. Ještě na počátku padesátých let trval autor Rozpravy o slovanské vzájemnosti a Slávy 
dcery a  také profesor slovanských starožitností na Vídeňské univerzitě Jan Kollár v  knize Staroitalia 
slavjanská,28 že latina je slovanským dialektem. Tyto názory se z valné míry opíraly o povrchní, fone‑
ticky založenou etymologii. Francký kupec Sámo byl tak pochopen jako slovanský Samoslav, německé 
jméno Lessing bylo překládáno jako Lesník, vynálezce knihtisku J. Guttenberg byl považován za rodáka 
z Kutné Hory, název dardanelské úžiny byl odvozován ze slovenského slova grád, slovo Korutany má 
svůj původ ve slovu Horytany, atd. Takovéto výklady poučenější část vídeňské filologie samozřejmě 
odmítla a dnes se nám jeví jako přinejmenším bizarní. Buďme však spravedliví a upozorněme, že až tak 
velkou výjimkou v dobovém hledání jakéhosi původního jazyka Kollárovy konstrukce nebyly.29 Z naše‑
ho pohledu je ale důležitější, že v nich máme příznak slovanského pojetí dějin.

24 Ján KOLLÁR, Slávy dcera: báseň lyricko ‑epická v pěti zpěvích, Praha 2014.
25 První vydání vyšlo r. 1824, vydání poslední ruky je z roku 1852.
26 Ke Kollárovi viz Tatiana IVANTYŠINOVÁ (ed.), Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v stred‑

nej Európe, Bratislava 2006.
27 Pro konkrétní ruskou realitu jsou mimořádně cenným dobovým svědectvím deníky Fjodora Michajloviče 

Dostojevského: Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKIJ, Deník spisovatele I–II, Praha 1977. K  tomu srov. Irena 
GRUDZIŃSKA ‑GROSS, Jazva revolúcie, Bratislava 2000. Tato kniha konfrontuje názory barona de Coustina na 
ruskou realitu a názory A. de Tocquewilla na realitu USA.

28 Jan KOLLÁR, Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájesloví, 
zvláště v řeči a v literatuře nejdávnějších vlaských a sousedních kmenů, z kterých zřejmo, že mezi prvotními osad‑
níky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiní četnější byli, Vídeň 1853.

29 Viz Umberto ECO, Hledání dokonalého jazyka, Praha 2001.



29Prvním, kdo se s ruskou každodenní realitou bezprostředně kriticky seznámil, byl Karel Havlíček 
Borovský (1821–1856) za své cesty na Rus na počátku 40. let. Svoje poznatky vyslovil v proslulém člán‑
ku Slovan a Čech.30 Jeho popis ruské reality byl zdrcující a vrcholil heslovitým odmítnutím Kollárova 
konceptu: „Jsem Čech, ne Slovan!“31

Ani naivním všeslovanským horováním, ani tvrdou kritikou ruských poměrů poznanou z vlastní 
zkušenosti, však idea slovanství v českém národním a historickém vědomí nemohla být poražena. Ani 
v obecném vědomí, ani v politickém životě. V obecném vědomí slovanství setrvávalo prostřednictvím 
již zmíněných historických popularizačních polštářů, v  politickém životě se stala zbraní. Dokladem 
je demonstrativní cesta českých politiků v  čele s  Palackým do Moskvy roku 1867. Jeli tam z  Paříže 
a jeli tam v době vrcholících jednání o rakousko ‑uherském vyrovnání, které pohřbívalo naděje na širší 
uplatnění národnostního vyrovnání v  monarchii. Vznik jakéhosi Rakousko ‑Uherska ‑Česka se tím 
stával nereálnou alternativou. Palacký ve své Ideji státu rakouského (1865)32 před rakousko ‑uherským 
dualismem varoval jako před nejnešťastnějším řešením národnostní otázky v monarchii, které ji může 
přivést k zániku. „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“ zní Palackého klíčová a pro monarchii 
varovná věta jeho politického manifestu.

S kritickým ostnem se ke slovanství vyjadřoval T. G. Masaryk (1850–1937). Rusko jej zajíma‑
lo od dětských let a svůj názor na ně vyslovil především ve svých Slovanských studiích a v třídílném 
spisu Rusko a Evropa.33 Abychom pochopili jeho stanovisko, postačí, ocitujeme ‑li pasáž ze Slovanských 
studií: „Mnozí lidé nepochopují, že možno milovati, co chladně posuzujeme. Většina lidí miluje jen, co 
zbožňuje. Avšak pravá a stálá láska lépe na poznání nežli na horování je založena.“ 34 S tímto motivem 
se ještě setkáme.

Češi a habsburská monarchie

Součástí habsburské střední Evropy se český stát stal roku 1526. Až do poloviny 18. století byl s ostatní‑
mi jimi ovládanými zeměmi spojen fakticky jenom osobou panovníka, a teprve osvícenskými reforma‑
mi se začalo středoevropské habsburské soustátí mocensky a administrativně skutečně centralizovat. 
A  začalo být také nazýváno společným označením Rakousko. Nutno ale konstatovat, že přes veške‑
ré úsilí se nikdy skutečně jednotným státním útvarem nestalo; smrtelnou ránu tomuto úsilí zasadil 
vynucený rakousko‑uherský dualismus roku 1867. Snahy o centralizaci a zároveň i vnitřní národnostní 
sváry samozřejmě posilovaly státoprávní snahy české zemské či později nacionální politiky. Počátky 
leží v zemském patriotismu, který se ještě nacionálně nevymezoval a byl oběma hlavním národnostem 

30 Karel Havlíček BOROVSKÝ, Slovan a Čech, in: Zdeněk Václav TOBOLKA (ed.), K. H. Borovského Politické spisy, 
díl I. Pražské noviny (1846–1848), Praha 1900, s. 28–70. Následná diskuse s J. B. Malým tamtéž, s. 71–102.

31 Viz Karel Havlíček BOROVSKÝ, Slovan a Čech. Za upozornění stojí, že to byl právě Havlíček, který jako první 
v českém prostředí na de Custina upozornil.

32 František PALACKÝ, Idea státu rakouského, Praha 1907, s. 101. Nikoli náhodou editor tohoto vydání Z. V. Tobol‑
ka text Ideje doplnil edicí neméně slavného Palackého Psaní do Frankfurtu z 11. 4. 1848 a jeho statí O centralismu 
a národnostní rovnoprávnosti v Rakousku z 21. 12.1849.

33 Tomáš G. MASARYK, Rusko a Evropa I–III, Praha 1995–1996. První vyd. prvních dvou dílů vyšlo 1913.
34 Tomáš G. MASARYK, Slovanské studie I, Praha 1893, s. 1.



30 společný, protože hájil stavovská práva Českého království proti státní centralizaci, a jehož závěrem 
jsou nacionální boje a státoprávní snahy české politiky ve 2. polovině 19. století. V těchto mezích se 
formovala pro českou historiografii a historickou edukaci základní otázka: co jsou české dějiny, co 
rakouské a jaký je mezi nimi poměr.

Otázka rakouských dějin jakožto dějin celé monarchie byla poprvé formulována v rámci osví‑
cenským myšlením ovlivněných diskusí o reformě universitního studia v 80.  letech 18. století. Čelný 
představitel osvícenských myšlenek Gottfried van Swieten (1733–1803) roku 1783 navrhoval, aby byl 
zvláštní předmět rakouských dějin zaveden na lvovské univerzitě. Jaké důvody jej k tomu vedly, není 
obtížné najít. Haličský Lvov se při prvním dělení Polska roku 1772 stal součástí habsburské monar‑
chie a novou generaci polské inteligence bylo zapotřebí připravovat v duchu nové státní příslušnosti. 
Nicméně van Swietenova politická myšlenka našla své oponenty. Jejich argumentace se opírala o hlubší 
chápání procesu centralizace a integrace habsburského soustátí. Zvláštní stolice rakouských dějin měla 
být zřízena nejprve na centrální univerzitě monarchie, tj. ve Vídni. A teprve poté výuka „rozšiřována“ 
na další univerzity. Dějiny rakouského mocnářství měly, podle návrhu z roku 1784, doplňovat tři další 
profilující historické předměty, jimiž byly dějiny říšsko ‑německé, dějiny státního práva a dějiny uher‑
ské (!). Už z tohoto předmětového půdorysu profilujících předmětů je zřejmé, že opět šlo o politickou 
motivaci, posilovanou o to, že zaměření výuky mělo směřovat k dějinám státního práva, neboť před‑
mět rakouských dějin měl být vyučován na právnických fakultách. Reformní návrhy však vídeňským 
dvorem schváleny nebyly. Důvody byly opět politické: složitost vnitřních dějin monarchie i ohledy na 
kontexty jejích vnějších dějin, zřejmě tedy vztahy k dějinám německých států. A nakonec, neexistuje 
učebnice rakouských dějin, tedy v dobovém pojetí normativní a závazný jejich výklad. Ještě v roce 1824 
byla jako univerzitní učebnice schválena již používaná učebnice středoškolská.35

Státně chápané rakouské dějiny byly chápány, podle van Swietenova vyjádření z  roku 1788, 
jako „vlastenecké“ dějiny, či jinak, jako „universální dějiny rakouských států“. Zde je nutné se nejprve 
zdržet u pojmu „universální dějiny“. Ty byly velkým tématem osvícenské historie, neboť právě v nich 
se odhalovaly (měly odhalovat) nejobecnější zákonitosti dějinného pokroku ovládaného rozumem.36 
Obdobný vztah byl připisován dějinám státně rakouským vůči dějinám jednotlivých národů či zemí 
monarchie; měly být hlubším, filozofičtějším pohledem na ně. Pražský profesor historie Franz Tietze 
tuto hierarchizaci zřetelně osvětlil ve své vstupní přednášce na stolici dějin na Karlově univerzitě v roce 
1804. Dějepis referuje o změnách v čase, avšak to je samo o sobě nedostačující. V těchto změnách je 
třeba určit příčinu a následek a objevit souvislosti historikem co možno nejpřesněji zjištěných faktů, 
což je úkolem filozofa. Historické vědění se tedy rozkládá na svou složku popisnou, historickou a složku 
skutečně interpretativní – filozofickou. Z toho vyplývá, že historik nemusí být nutně také filozofem, ale 
filozof musí být vždy alespoň zčásti historikem.37

35 Viz Karel KAZBUNDA, Stolice dějin na pražské universitě I, Praha 1964, s. 97n.
36 Viz Andrzej Feliks GRABSKI, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 300–318; též Georg G. IGGERS – Q. Edward 

WANG – Supriya MUKHERJEE, A Global History of Modern Historiography, 2008 (cit. podle německého vydání 
Geschichtskulturen. Weltgeschichte der Historiographie von 1750 bis heute, Göttingen 2013, kap. II); v širších vý‑
vojových souvislostech viz Donald R. KELLEY, Faces of History. Historical Inquiry from Herodotus to Herder, Yale 
1998 (polský překlad Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera, Warszawa 2010, s. 266–273).

37 Tamtéž, s. 149.



31A je nutné zaznamenat ještě jednu van Swietenovu myšlenku, neboť má význam pro budoucí 
koncepce rakouských dějin. Z konceptuálního východiska, podle něhož jsou rakouské dějiny dějinami 
(státně) vlasteneckými, odvodil, že v konkrétních přednáškách na jednotlivých univerzitách mají být 
zvýrazněny dějiny toho státního celku, k němuž ta která univerzita patří. Vztaženo jenom k českému 
prostředí, na pražské univerzitě budou proto zdůrazňovány české dějiny, především pak samozřejmě 
dějiny politické. Existuje tu nicméně jasně viditelný mezník: rok 1526. Teprve od toho roku má mít 
výklad, řekněme nyní celorakouských dějin, organický charakter; má být vykládán ve vzájemných 
souvislostech jako jednotný celek. Před rokem 1526 má jít o pouhý „agregát“,38 tedy pouze o časově 
„paralelní“ výklad i ostatních státoprávních celků monarchie.

S novou silou a s novou radikální politickou akcentací se problém konceptu rakouských dějin 
objevil v  polovině prvního desetiletí 19. století, v  souvislosti se zánikem Svaté říše římské národa 
německého. Co teritoriálně ‑politicky označuje nový titul rakouský císař? Jak vymezit novou sebeidenti‑
fikaci monarchie, která byla od onoho roku 1526 sice vnitřně konfrontační, nicméně fungující realitou? 
Znovu tak nutně vyvstává otázka vztahu univerzálních dějin a  jejich – řečeno dnešním termínem – 
regionálních konkretizací. Zřetelného výrazu se tomuto problému dostalo v tehdy nově konstruovaném 
kurikulu vysokoškolského studia dějin. Roku 1805 byla provedena další reforma studia. Předměty byly 
rozděleny do tří kategorií: dnešním pojetím předměty povinné, povinně výběrové a  výběrové. Mezi 
ty první byly zařazeny univerzální dějiny, mezi ty druhé dějiny německých (!) a rakouských států (!). 
Výukové oprávnění těch druhých bylo zdůvodněno „zvláštními učenými zájmy“, opět v  jednom 
z možných dnešních pojetí jejich regionální důležitostí, ale jejichž smysl se ozřejmuje jenom v jejich 
souvislosti s obecným dějinným vývojem. Odtud ona jejich hierarchizace.

Tehdy začaly vznikat první učebnice rakouských – prozatím vlastně regionálních – dějin. Nejpr‑
ve byla vytvořena gymnaziální učebnice rakouských arciknížectví a  na ni měla „navázat“ učebnice 
„Geschichte Böhmens“, k  jejímuž napsání byl poprvé roku 1807 vyzván prof. Tietze, který ji ovšem 
nenapsal. Univerzitní učitelé historie byli posléze vyzýváni i k napsání učebnic univerzálních dějin.39 
Politickou nutnost tvorby dějepisných učebnic posilovala vedle přímého ideologického mocenského 
státního zájmu ovládnout minulost jako legitimizační nástroj i probíhající proměna podoby historic‑
ké kultury. Znalost dějin se stávala obecným kulturním statkem, příznakem vzdělanosti. Napomáhaly 
tomu již zmíněné „popularizační polštáře“ tvořené literaturou, výtvarným uměním, architekturou či 
formami divadelního umění, loutkovým divadlem počínaje a  jeho vrcholným projevem – operou  – 
konče. Dokumentačních příkladů tohoto vlivu by bylo možné uvést z  celého evropského prostoru 
nespočet. Omezím se pouze na jediný, český, zato zcela charakteristický (i když je až ze závěru období, 
o nějž nám tu jde): Že české Národní divadlo v Praze bylo po požáru roku 1881 v roce 1883 otevřeno 
opětně slavnostní operou Bedřicha Smetany Libuše, napsanou speciálně pro tuto příležitost a kulturně 
kodifikující mýtus českého národa a jeho dějin, naprosto zřetelně se projevující i ve výzdobě (vlastně 

38 Viz Palackého Korrespondence a zápisky I, s. 36: „Ale sláva národů nezakládá se na mnohosti jejich ani síle fysic‑
ké: ona jest v životě, v duchu jejich. Jen ten národ jest hoden žití v letopisích člověčenstva, který jakožto národ 
živ byl, ne jako aggregat samoosobných aneb otrockých živočichů člověčích. Duch národa jeví se tam, kdež on se 
vším svým zbožím idey žíti a zemříti hotov jest.“

39 Karel KAZBUNDA, Stolice dějin I, 1964, s. 154.



32 ideologii) jeho budovy, je obecně známo. Méně je známo, čím zahajoval svou činnost činoherní soubor. 
Byla jím hra Bohumila Adámka (1848–1915) Salomena, zpodobňující příběh z prvního českého stavov‑
ského protihabsburského povstání 1547–1548.40 Politický rozměr obou děl je zcela zřejmý.

Vraťme se však k institucionalizované formě vytváření historického vědomí. Napsat, ať gymna‑
ziální či univerzitní dějepisnou, učebnici vyžaduje určité konceptuální založení, teoretické východisko, 
chceme ‑li. V souvislosti se zánikem Svaté říše, dominancí Napoleona I. v evropské politice a „osamo‑
statněním“ habsburské monarchie, která měla být „rakouská“, vzniklo několik velmi příbuzných teorií 
pojetí rakouských dějin. Byly výrazem zvýrazňování politického a mocenského centra ve smyslu jeho 
teritoriálního vymezení. Ať už jádrem výkladu rakouských dějin měl být výklad o ústřední „kmenové 
zemi“ (Stammland), nebo mělo jít o pojetí kladoucí důraz na země „hlavní“ (Hauptlande), zatím co 
zemím „vedlejším“ (Nebenlande) byla proto věnována pozornost menší, vždy byl v  intepretaci dějin 
položen důraz na stávající centrum moci, na Dolní Rakousy a Vídeň. Svého zastánce měly tyto koncep‑
ty i na pražské univerzitě v osobě Josefa Leonarda Knolla (1775–1841), od roku 1832 profesora všeo‑
becných dějin. Silně německy nacionální historik spatřoval v německé národnosti nositelku kulturního 
i hospodářského života v českých zemích, a proto jí patří i politicky vůdčí role. Universalistickým cent‑
rem dějinného vývoje je mu německá říše a německé habsburské země jsou jejím přirozeným mocen‑
ským centrem (Stammlande) a  zůstanou jimi potud, pokud budou národnostně německé. Ostatně 
byl to právě J. L. Knoll, který ihned rozpoznal, že Palackého české dějiny, jejichž první díl německé 
verze byl publikován roku 1836 jako Geschichte Böhmens, nejsou jenom skvělým dílem vědeckým, ale 
také – a pro Knolla především – nebezpečným manifestem českého nacionalismu a byl jím „nanejvýš 
popuzen“.41

Takové koncepce mohly těžko vyhovovat sílícím národním hnutím a  jejich historiografiím 
v monarchii. Za všechny uveďme znovu český příklad: hlavní zakladatel novodobé české historické vědy 
František Palacký (1798–1876) problém pregnantně formuloval v Úvodu k českému vydání prvního 
dílu svých Dějin národu českého v Čechách a v Moravě roku 1848 takto: „Dějiny národu českého jsou 
v nejednom ohledu poučnější a zajímavější nad dějiny mnoha jiných národů. Jakož země česká sama 
položena jest do středu a srdce Evropy, tak i národ Český stal se po mnohé věky středištěm, ve kterémž 
ne bez zápasu stýkaly a jednotily se rozmanité prvky a zásady novoevropského života národního, stát‑
ního i církevního. Jmenovitě spatřiti jest tu očitě i dlouhý spor i vzájemné pronikání se živlů římské‑
ho, německého a  slovanského v Evropě.“42 Tímto pojetím, formulovaným ostatně už za jeho pobytu 
v Bratislavě,43 jehož jádrem bylo stálé – řekli bychom dnes – vyrovnávání se s německým vlivem tím, že 
přejímal jeho podněty, konstruoval Palacký prostor i pro vytvoření politické reflexe postavení českého 
národa. Stala se jí teorie austroslavismu, plně zformulovaná právě na konci čtyřicátých let 19. století.

40 Alexander STICH – Zdenka BENEŠOVÁ ‑TOMANOVÁ, Otevření Národního divadla a Adámkova Salomena, in: 
Milena FREIMANNOVÁ (ed.), Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 363–376.

41 Podrobně viz Karel KAZBUNDA, Stolice dějin I, 1964, s. 205–208; cit. výraz na s. 206. Dále viz František Dvorský, 
F. Palacký a náš nepřítel, in: Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého, Praha 1898, s. 443–472; Jiří 
ŠTAIF, Historici, dějiny a společnost I., Praha 1997, kap. II.

42 František PALACKÝ, Dějiny národu českého I, Praha 1968, s. 54–55.
43 Vojtěch Jaromír NOVÁČEK (ed.), Františka Palackého korespondence a zápisky I, Praha 1898, s. 35–36, 62.



33S jinou teorií vystoupil roku 1845 archivář vídeňského Haus ‑Hof ‑und Staatsarchivu Josef Chmel 
(1798–1858).44 Vyslovil se tu pro výklad synchronní. Synchronní metoda má umožnit postihnout dějiny 
monarchie v celé jejich šíři. Jednotlivým národům a zemím se při synchronním výkladu má věnovat 
proporcionální pozornost, podle toho, jakou dějinnou úlohu v dějinách monarchie v tu kterou dějinnou 
dobu a situaci sehrávaly. Snadno tu shledáme ozvěny již zmíněného van Swietenova pojetí rakouských 
dějin. V důsledku tohoto přístupu se monarchie nejeví jako stát německý, ale jako stát národnostně 
smíšený a jazykové a národnostní odlišnosti (Eipentumlichkeiten) netvoří nepřekonatelnou překážku 
pro jeho existenci a životaschopnost. Rozhodujícím datem vzniku rakouské monarchie byl rok 1526. 
V  této souvislosti jen upozorněme, že Palacký s  J. Chmelem udržoval blízké osobní vztahy. Nemůže 
proto překvapovat, že česká historiografie se k  tomuto výkladu rakouských dějin vzápětí přihlásila. 
Zatímco teorie Stammlandu či Hauptlandu odsouvaly české země a  jejich dějiny kamsi na periferii 
monarchie, neboť v jejich kontextu byly české dějiny koneckonců vždy jen odvozeným prvkem, mohly 
se při užití synchronní metody velmi snadno stát svébytným dějinným subjektem celorakouských dějin. 
Mohly do nich vstoupit jako skutečně národní dějiny, plně v sobě obsahující i oba národní sebeidentifi‑
kační znaky, jež jsme již jmenovali, jazyk a zejména stát.

V teoretické i praktické rovině rozpracoval synchronní metodu jako první z českých historiků 
Václav Vladivoj Tomek (1818–1905).45 Tomek byl nejprve spolupracovníkem Palackého, ale po revoluci 
roku 1848 se přiklonil k provládní skupině českých intelektuálů, která úzce spolupracovala s ministrem 
vyučování hrabětem Lvem Thunem. Spolupráce „s Vídní“ vedla k  rozkolu uvnitř české intelektuální 
elity, i k dočasnému rozchodu s F. Palackým. Je nutné ale upozornit, že spolupráce byla vedena v soula‑
du s  českými národně politickými zájmy.46 Roku 1851 byl Tomek jmenován profesorem rakouských 
dějin na pražské univerzitě, a po jejím rozdělení na univerzitu českou a německou roku 1882 byl pak 
prvním rektorem české univerzity. První rakouský ministr kultu a vyučování hrabě Thun jej vyzval roku 
1851 k napsání gymnaziální učebnice Děje mocnářství rakouského. Ta byla napsána vzápětí, roku 1852, 
její vydání se však neobešlo bez cenzurních potíží a zásahů.

Původní znění učebnice recenzoval vídeňský historik A. Jäger. Jeho stanovisko bylo vcelku příz‑
nivé. Požadoval jen několik málo úprav v líčeních středověkých dějin. Tomek podle něho líčí Karla Veli‑
kého nikoli jako šiřitele křesťanství, ale jako uchvatitele, dále dává málo viny českému králi Přemyslu II. 
Otakarovi v  jeho sporu s  Rudolfem Habsburským atp. Zajímavé bylo stanovisko Thunovo. Jemu se 
zdálo, že Tomek má příliš odmítavý postoj k  státní centralizaci, k  omezování pravomocí zemských 
úřadů a  k  odstraňování starých stavovských zřízení. To už je stanovisko podmiňované politicky 
zcela zřetelně. Nejkritičtější stanovisko však zaujalo pražské vojenské velitelství, kterému v té chvíli 

44 Josef CHMEL, Was thut der österreichischen Geschichte Noth? in: Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, 
1845, č. 1, s. 1–6.

45 K V. V. Tomkovi viz V. V. Tomek (1818–1918). Na památku jeho stých narozenin, Praha 1918; Miloš ŘEZNÍK 
(ed.), W. W. Tomek. Historie a politika (1818–1905), Pardubice 2006; Pro Tomkovu veřejnou činnost mají menší 
význam jeho Paměti, soustřeďující se povýtce na jeho soukromý život. Naposledy podrobně k Tomkově vědecké 
práci a badatelskému profilu Roman PAZDERSKÝ, Historik W. W. Tomek a jeho význam v českém dějepisectví. 
Dosud nepublikovaná disertační práce ÚČD FF UK 2019.

46 Na tento rys výrazně poukázaly referáty M. Řezníka i J. Kořalky na konferenci Karel Jaromír Erben. Viz Karel 
Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supple‑
mentum 14, sv. 1, Semily – Turnov 2011. Viz i W. W. Tomek, 2006.



34 připadlo – protože v Praze platil po tzv. májovém spiknutí od 10. května 1849 stav obležení trvající do 
1. 9. 1853 – rozhodující slovo. Vojáci shledali knihu jako zcela nevhodnou. Spor o učebnici se dostal 
až k samotnému císaři. Ten si vyžádal další posudek, tentokrát od velitele právě založeného rakouské‑
ho četnictva generála Johanna Kempena (1793–1863). A ten se – přirozeně – přiklonil ke stanovisku 
pražských důstojníků. Učebnice byla podle něho „vollig umpassend“ a uvedl řadu dalších připomínek. 
Tomek nakonec ustoupil a svou učebnici podle kritických připomínek upravil. Děje mocnářství rakous‑
kého se pak staly jednou z nejrozšířenějších učebnic rakouských dějin v celé monarchii. Česky vyšly 
třikrát (ještě 1874 a 1881), německy pod názvem Geschichte des oesterreichischen Kaiserstaates dvakrát 
(1853, 1860), dále italsky Storia dell’impero austriaco da uso di Gimnasi e delle scuole reali compilata 
(1855), maďarsky Az Austriai birodalom történelme a gymnasiumok s reáliskolák használátam (1856) 
a také srbochorvatsky (1856).

Ovšem ani recenze knihy po jejím prvním vyjití nebyly vždy příznivé. Zvláště z německé strany 
zaznívaly další výtky. Podle názoru Josepha Ptaschnika vysloveného v Zeitschrift für die österreichischen 
Gymnasien (3, 1852) vykládá Tomek rakouské dějiny z hlediska periferie a nikoli centra (vzpomeňme 
názorů J. Chmela!), je málo kritický k Přemyslovi II. Otakarovi a vůbec je – jak to označil sám Tomek 
v dopise svému příteli Josefu Jirečkovi – „nebezpečný federalista“.

Tomek se mnohokrát vyjadřoval k nutnosti existence monarchie a chápal ji jako stát dynastický, 
vytvořený a udržovaný habsburskou monarchií; ještě bude zmíněno, že stejný názor měl i Josef Pekař. 
Tato intepretace v sobě vskutku obsahovala jistý politický osten – rakouská či prostě středoevropská 
monarchie mohla být vytvořena i jinou dynastií. Například Přemyslovci v době posledních Přemyslov‑
ců, zejména za vlády Přemysla II. Otakara, ale také za Lucemburků i za bezprostředních předchůdců 
Habsburků v  takovém úsilí, Jagellonců. Náznaky takového úsilí Přemyslovců a  samotného Přemysla 
Otakara II. najdeme ostatně i  v  textu publikované verze jeho učebnice 47 i  v  široké veřejnosti určené 
syntéze Děje království českého.48 Porovnání textu obou syntéz ukáže, že jsou z valné části identické. Obě 
knihy také navazují na dřívější Tomkovy syntézy, na Děje země české z roku 1843 a na Děje mocnářství 
rakouského z roku 1845.

To také někteří kritici knihy vycítili, a  proto poukazovali právě na „problematičnost“ obrazu 
Přemysla II. Otakara. Při takovém pojetí totiž bylo nutné hledat důvody existence Rakouska v širších než 
jen habsburských dynastických mezích. V úzké spojitosti s dobovými politickými problémy poloviny 
šedesátých let je na dlouhou dobu vyčerpávajícím způsobem shrnul a formuloval opět F. Palacký ve své 
Ideji státu rakouského. V jeho pojetí mělo být Rakousko nejdříve ochranou středoevropských národů 
proti Turkům, ale mělo také bránit šíření reformace (tento druhý jeho úkol považuje Palacký, na rozdíl 
od katolíka Tomka, ovšem za negativní rys). V 19. století je to ale především úkol „ochranného deštní‑
ku“ malých středoevropských národů,49 a to buď na principu národnostním, nebo státoprávním. V obou 
případech vyžaduje tato jeho úloha federalizaci monarchie.50 Takový úkol monarchie nebyl samozřejmě 

47 TOMEK, Děje mocnářství rakouského, 1885, § 32 a 33 (s. 79–83).
48 Václav Vladivoj TOMEK, Děje království českého, Praha 18501, 18642, 18763, 18854, 18915.
49 Viz již jeho proslavené Psaní do Frankfurtu z 11. dubna 1848.
50 K osudům Tomkovy učebnice viz Karel KAZBUNDA, Stolice dějin na pražské universitě II., Praha 1965, s. 53–55. 

Podrobnější a pečlivou analýzu případu Tomkovy učebnice přinesl ve své disertační práci Historik W. W. Tomek 



35ani proti mysli samotného Tomka. Právě k  tomu sloužil synchronní výklad rakouských dějin. Svoje 
pojetí, koncepci učebnice i obhajobu v ní uváděných faktů obhajoval v  textu O synchronické metodě 
při dějepisu rakouském.51 Text byl původně určen pro Vídeň, ale nakonec byl publikován v Praze česky.

Navazuje v něm na Chmelovu koncepci, ale ještě ji rozšiřuje a prohlubuje. Zejména zdůrazňu‑
je odlišnosti ve vývoji jednotlivých zemských skupin (tj. alpských, českých a uherských zemí) a jejich 
národů a  také nutnost zkoumání těchto odlišujících momentů, jež vedou k  politické koncentraci ve 
střední Evropě. Tím se snaží překonat Chmelovu představu o nutnosti centrálního úhlu pohledu na 
rakouské dějiny, jež mu v metodické oblasti splývala s maximálním využíváním vídeňských archivů, 
a snaží se tím také přispět k zodpovězení palčivé otázky po motivech a příčinách příchodu Habsburků 
na český trůn. Rakousky stát chápe důsledně jako stát dynastický – „bez rakouského domu by nebyl 
myslitelný rakouský stát“ píše. Kolem dynastie se do jedné rovnoprávné rodiny seskupily ostatní náro‑
dy. Odmítá tu také ztotožňování německého s rakouským. A to, jak je známo, bylo i názorem Thuno‑
vým. Tyto Tomkovy názory byly v podstatě totožné s principy austroslavismu. Od vedoucích českých 
politiků z doby revoluce jej však odlišovalo to, že považoval za nutné pokračovat ve spolupráci s vládou 
i v porevoluční etapě. Oproti tradičnímu výkladu této taktiky, která je poplatná interpretacím nastu‑
pující mladé české, řekněme nerudovské generace, která se cítila být novými poměry ve svém rozletu 
svazována, se ukazuje, že neúspěšná nebyla.52 Nelze pominout, že se Tomek stavěl proti germanizačním 
snahám Bachova neoabsolutismu, k němuž měl stále kritičtější vztah.

Metoda synchronního výkladu rakouských dějin se od poloviny století stala de facto jediným 
přístupem českého dějepisectví k  rakouským dějinám. Došla svého uplatnění i  v  jiných učebnicích. 
Z  nich je třeba si všimnout alespoň Lepařova Všeobecného dějepisu pro ústavy učitelské.53 Jan Lepař 
(1827–1902) byl středoškolským profesorem, ředitelem učitelského ústavu v  Jičíně, autorem mnoha 
učebnic a jedním z prvních metodiků výuky dějepisu u nás.54 Na jeho pojetí rakouských dějin stojí za 
pozornost právě interpretace dynastického principu. Odvozuje jej ze smlouvy Maxmiliána I. s aragon‑
ským králem Ferdinandem Kastilským z roku 1495. Touto smlouvou podle něho Maxmilián obětoval 
státní rovnováhu univerzální monarchii, která již nebyla národní, ale „pouze“ dynastická. K  tomuto 
hodnocení poznamenává, že „to byl skutek, jenž v  rozvoji člověčenstva neznamenal pokrok, anobrž 
zpátečnictví k pojmům feudálním“, že to byl krok nazpět ke středověkému chápání státu. Navíc Lepař 
poukázal na český vlastenecký motiv: „Maxmilián Karla IV. kdysi byl nazval otčímem říše německé, 
nebyla přece péče jeho tak obrácena k říši jako spíše ke zvelební moci rodu jeho.“55

a jeho význam v českém dějepisectví Roman Pazderský (ÚČD FF UK 2019). Vzhledem k tomu, že disertace je 
nyní v tisku, k jeho bystrým a pečlivým analýzám zde nepřihlížím. Přidržuji se jen základních faktů, obsažených 
také v Kazbundově monografii.

51 Václav Vladivoj TOMEK, O synchronické methodě při dějepisu rakouském, ČČM, roč. 28, sv. 3, s. 375–406.
52 Karel Jaromír Erben a  úloha paměťových institucí v  historických proměnách. Z  Českého ráje a  Podkrkonoší  – 

Supplementum 14, sv. 1, Semily – Turnov 2011, s. 20–21.
53 Jan LEPAŘ, Všeobecný dějepis pro ústavy učitelské, Praha 1876.
54 Viz Ivo NAVRÁTIL, Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání: sborník referátů z konference 

konané ve dnech 24.–25. června 199 v Jičíne. Z Českého ráje a Podkrkonoší, Semily 2000.
55 Jan LEPAŘ, Všeobecný dějepis, 1876, s. 221.



36 Přímo krystalicky čistého uplatnění této metody jsme svědky v dějepisné části hesla Rakousko 
v první české encyklopedii, v Riegrově slovníku naučném. Její autor Karel Tieftrunk zde postupně líčí 
dějiny Rakous, tj. alpských zemí, Čech a Moravy, Uher, tehdy rakouské části Itálie a Haliče od pravěku 
zhruba do konce 15. století. Poté přechází k líčení snah o sjednocení těchto zemí, jejichž počátek vidí 
jako Tomek v politice Přemysla II. Otakara. Odtud již přechází k popisu rakouských dějin od roku 1526 
do šedesátých let 19. století, tj. do své současnosti.56 

Zmínit tu je třeba i  učebnice Antona Gindelyho (1829–1892), v  daných souvislostech zřejmě 
nejpozoruhodnější osobnosti rakouského státoprávního i národnostně českého historického myšlení. 
Podobně jako Tomkova učebnice i jeho učebnice univerzálních (obecných) dějin, vycházející v letech 
1860–1895 v  celkem 32 vydáních a  užívaná ve všech zemích rakouské části monarchie ve verzích 
německé, české a italské, vycházela z rakouského chtěného státního vědomí. Co je však rakouský národ? 
Dobově ironizováno, je to kohorta dvora a  státních úředníku. Gindely se cítil být svým rodinným 
původem a historickým myšlením supranacionálním historikem, usilujícím o překonání nacionálních 
rozporů a jejich praktických konsekvencí v monarchii. Ostatně jako Bolzano pocházel z národnostně 
smíšené rodiny. Jeho otec byl Maďar, matka Češka a jako jediný ze sedmi dětí rodičů se hlásil k českému 
národu. Ve svém úsilí o supranacionální identitu občana monarchie však nemohl uspět. Ve všech náro‑
dech monarchie sílilo jejich nacionální vědomí a proti tomu byla jeho snaha marná.57

K synchronní metodě výkladu rakouských dějin se plně hlásí i Josef Pekař (1870–1937), od roku 
1897 profesor rakouských dějin na pražské české univerzitě (po roce 1918 potom profesor českoslo‑
venských dějin), jeden z  nejvýznamnějších českých historiků moderní doby. Ve svých univerzitních 
přednáškách, jež známe ze studentských – Pekařem autorizovaných – zápisků z roku 1905, v nichž 
uvažuje o pojmu, obsahu a periodizaci rakouských dějin. Svorníky společných rakouských dějin jsou 
mu 1. společný historický vývoj, 2. dynastie a 3. řada dalších společných interesů, které tu nespecifikuje, 
ale myslí zejména na faktory hospodářské a kulturní.

Rakouské dějiny vymezuje zcela v duchu jejich synchronního výkladu. Metodologicky řečeno: 
„Správná metoda, jíž je třeba užíti v dějinách rakouských, jest metoda synchronistická. Dějiny jednotli‑
vých států řadí se v této metodě vedle sebe vzhledem k důležitosti a významu věcí, podobně jako všeo‑
becné dějiny středověku.“58 A řečeno metodicky: „Dějiny rakouské před r. 1526 jsou vskutku dějinami 
státu českého, uherského a  zemí rakouských (alpských), po tomto roce jsou dějinami velké politiky 
domu habsburského a vedle toho opět v podstatě dějinami českými, rakouskými a uherskými.“59 Z toho‑
to pojetí mu pak nutně plyne, že tím, kdo stát vytvořil a drží jej, je dynastie, nikoli nadvláda některé 
ze zemí; odvolává se přitom i na patent z 11. srpna 1804, jímž František II. přijímá titul císaře rakous‑
kého a v němž se mluví o „Casa ďAustria“ – „Rakouský dům […] jest jméno dynastie a neznamená  

56 Riegrův slovník naučný VII, 1868, s. 86–110.
57 Ke Gindelymu souhrnně Problémy dějin historiografie VI, AUC Philosophica et Historica , roč. 3, 1993; Studia 

historica XXXVIII, Problémy dějin historiografie VI, Praha 1994.
58 Autorizovaný kamenotiskový otisk Pekařových přednášek (1905) je uložen v knihovně Historického semináře FF 

UK v Praze, sign. 32 E 90. Jiná část přednášek je v ANM, fond J. Pekař, kart. 93.
59 Tamtéž, sign. 32 E 90, nestr.



37ovšem nikterak svrchovanost rakouského arcivévodství pod Enží nad jinými zeměmi rakouskými.“60 
Skutečnost, že monarchie je dynastickým státem spojeným s Habsburky, představuje jeho hlavní odliš‑
nost od ostatních evropských států. Proto je skutečným datem jejího vzniku rok 1526, kdy se v rukou 
Ferdinanda I. ocitly vedle říšského královského titulu i  trůny český a  uherský. V  dalším společném 
vývoji jsou nejhlavnějšími mezníky doba vlády Marie Terezie a Josefa II. a rok 1867. Díky dlouhému 
společnému vývoji je Rakousko „historickou individualitou“, a to přesto, že nemá jedinou tradici, jednu 
jedinou jednotící ideu. Státy, jež se v něm spojily, tendovaly k tomuto spojení již dlouhou dobu předtím, 
a Rakousko je proto přirozeným útvarem a nikoli „umělým mechanismem, který by vytvořila náhoda 
a zvůle“. To nebyla u Pekaře pouhá vědecká teorie, ale jeho hluboké osobní přesvědčení. Za první světo‑
vé války patřil k těm Čechům, kteří se kriticky stavěli k programu osamostatnění českých zemí a Sloven‑
ska. Dlouho nevěřil v možnost porážky monarchie ve válce, a považoval proto Masarykův odbojový 
program za hazard. Naopak od nástupu Karla I. na trůn si sliboval vyřešení alespoň těch základních 
vnitřních problémů monarchie.61 Teprve na samém konci války uznal, že se ve svých předpokladech 
mýlil. V řadě článků o světové válce, které publikoval od roku 1917 do roku 1920 a které shrnul do knihy 
Světová válka,62 se vyrovnával se zánikem Rakouska jako objektivně uvažující historik i jako osobnost 
věřící v potřebnost společného státu národů střední Evropy.

Upozornění na Pekařův vztah k Rakousku tu nebylo náhodné, ani samoúčelné. V roce vypuknutí 
války publikoval Pekař učebnici rakouských dějin nazvanou Dějiny naší říše.63 Tato učebnice, ve své 
podstatě syntéza českých dějin, bezprostředně vycházející z jeho univerzitních přednášek o rakouských 
dějinách, pak vyšla v přepracovaném vydání pod názvem Dějiny československé znovu roku 1921.64 Stala 
se nejznámější a nejpoužívanější československou středoškolskou učebnicí dějepisu. A dodejme, že také 
jednou z vůbec nejlepších. Beze změn vycházela až do roku 1937, kdy vznikla její třetí redakce, a to již 
po autorově smrti péčí jeho žáka Josefa Klika (1896–1965).65 Ten byl upravovatelem i poslední, čtvrté 
verze, vzniklé za okupace roku 1942.66 Mezi těmito čtyřmi redakcemi existují mnohé rozdíly. Pro nás je 
tu však nejzajímavější sledovat, k jakým změnám dochází ve výkladu historického vývoje let 1781–1848 

60 Tamtéž, sign. 32 E 90, nestr.
61 Josef PEKAŘ, K českému boji státoprávnímu za války, Praha 1930. Viz i Martin KUČERA, Rakouský občan Josef 

Pekař, Praha 2005.
62 Josef PEKAŘ, Světová válka, Praha 1921.
63 Josef PEKAŘ, Dějiny naší říše, Praha 1914. K osudům učebnice se komplexně ponejprv věnoval Hans LEMBERG, 

Ein Geschichtsbuch unter drei Staatsystemen: Josef Pekařs Oberklassenlehrbuch von 1914–1945, in: Hans 
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38 v prvních třech redakcích učebnice, jež tento výklad obsahují. Pekař označuje tuto dobu jako „dobu 
osvícení a revoluce“. Za její základní charakteristický znak považuje napětí v česko ‑německých vztazích 
vyvolávaným nesouladem mezi administrativními opatřeními rakouského státu a  probouzejícím se 
národním vědomím Čechů. Jestliže v první redakci je význam českého národního obrození vykládán 
dosti obsáhle v kontextu jiných národních hnutí v monarchii a jeho význam a postavení je formulová‑
no velmi pregnantně, je v dalších dvou recenzích postupně rozsahově, a proto i obsahově redukován. 
Vysvětlení pro tento postup můžeme hledat v  postupném snižování bezprostřední aktuálnosti této 
látky. Vznikem samostatného československého státu byly splněny i nejzazší cíle národního obrození, 
a  to bylo proto pociťováno jen jako první fáze celého obrozovacího procesu končícího prohlášením 
Československé republiky. V  dobových úvahách se skutečně také uvažovalo o  vzniku republiky jako 
o přirozeném vyvrcholení a ukončení celého obrození.

Avšak zrod Československa program a úkoly českého národního obrození zřetelně překračuje; 
uvažovat jenom v jeho horizontech znamená jeho dějiny čechizovat. Na druhé straně je třeba uznat, že 
české národní hnutí bylo ze státotvorných národních hnutí budoucích československých národností 
nejsilnější a na jeho vzniku se podílelo rozhodujícím způsobem.67 Pekař kladl vždy důraz na státní právo 
a bylo tomu tak i v tomto případě (i když zakládajícím pojmem jeho historického myšlení byla kategorie 
národa).68 Nový stát vznikl, protože habsburská dynastie svůj dějinný úkol nezvládla. A tento nový stát 
musí ve své politice vnější i vnitřní vycházet ze stejných dějinných daností. Z nich na prvním místě byl 
problém národnostní pestrosti československého území, skutečnost, že vzniklo na území dvou před‑
chozích států, i to, že ne všechny jeho národnosti měly k nové republice pozitivní vztah. Více než tomu 
bylo v první verzi učebnice, tedy připomíná národní hnutí československých „státotvorných“ národů, 
tedy Čechů, Slováků, a dokonce i Rusínů. To ale neznamená, že by pomíjel význam těch českosloven‑
ských národností, které se s jeho vznikem buď plně, nebo alespoň zčásti neztotožňovaly – především 
českomoravských a slovenských Němců, Maďarů a Poláků. Souhrnně řečeno v jejím obsahu je oslaben 
modul dějin alpských zemí a více je zdůrazněn modul dějin uherských.

Vynechat dějiny uherského státu nebylo možné, neboť Slovensko se stalo součástí ČSR a  jeho 
dějiny se odehrávaly v kontextu dějin uherských. To je také důvod, proč je počátkům slovenských dějin 
věnována ve verzi z roku 1921 samostatná kapitola, kterou nenajdeme v žádné ze zbývajících tří recen‑
zí učebnice. Jde o nedlouhou pasáž, překračující o několik řádků pouhou jednu tiskovou stranu. Její 
význam však spočívá v tom, že je konceptuálním „můstkem“ k inkorporaci slovenských dějin do dějin 
českých. V této souvislosti je důležité si všimnout posledních dvou vět předchozího oddílu nadepsaného 
Synové Boleslava II. Dobytí Moravy, kde se píše, že „Slovenska zmocnili se Uhři. Tu počíná se staleté 
roztržení kmenů československých mezi dva státy sousední: Čechy a Uhry.“69 V první recenzi učebnice 
tento „slovenský“ zřetel zcela chybí, čtenář se tam dočte pouze o tom, že v důsledku vpádu Maďarů 
bylo souvislé slovanské osídlení rozděleno a západní Slované proto ztratili možnost přímého kontaktu 
s Byzancí a její kulturou. „Slované zemí českých a alpských byli přinuceni hledat opory státní i kulturní 

67 Zdeněk BENEŠ, October 28, 1918. Rewriting or overlayering of Czech historical memory?, Historia@Teoria, 
roč. 1, 2016, č. 1, s. 101–120.

68 Zdeněk BENEŠ, Pojmy jako předmět historiografického studia, ČČH, roč. 93, 1995, č. 3, s. 359–397.
69 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, 1921, s. 17, viz též s. 14 se stejnou intencí.



39v říši německé, rodící se z trosek říše východofrancké.“70 Samostatný život obou větví národa českoslo‑
venského je Pekařovi důsledkem pádu Velké Moravy. Z Pekařova horizontu však nemizí Slováci a dění 
na Slovensku (v Uhrách) ani v následujících stoletích.

Nepochybně se tím snaží vyvolat či posilovat pocit státní sounáležitosti. Doktrína čechoslovaki‑
smu byla kulturní a také ideologickou konstrukcí zajištující Čechům a Slovákům 64% většinu ve státě, 
který ale svým ústavně právním pořádkem usiloval o  vědomí českoslovenství, souhlasně sdíleného 
vědomí společného státního občanství. Nasvědčuje tomu i to, že ve třetí redakci učebnice je používán 
nový konceptualizační pojem – československé dějiny. Jemu je také podřízeno nové rozčleňování učiva. 
Ze sledu kapitol výkladu o dějinách doby 900–1200 proto vypadává samostatný výklad o Slovensku. 
Ten je sice převzatý z vydání r. 1921 téměř doslova a  jen s malými vynechávkami, ale je nově včle‑
něn na odpovídající místo kapitoly Československé dějiny v době r. 900–1200.71 Zcela obdobně jsou 
pak včleňovány i  jiné zmínky o Slovácích a slovenských dějinách, z nichž je nutné zastavit se znovu 
u prvních zmínek o Slovensku. Opět jsou opisem v zásadě původních Pekařových vět o Nitransku.72 
V souladu se „státoprávní funkcí“ učebnice je ale zdůrazněn osudový vliv rozpadu Velkomoravské říše: 
„Osudné bylo, že vpádem maďarským byli Slované jižní a severní od sebe odtrženi a že počínající se 
kulturní styky Slovanů západních s řeckou Byzancí byly zpřetrhány. Slované zemí českých a alpských 
byli přinuceni hledati opory státní i kulturní v říši německé, rodící se z  trosek říše východofrancké. 
Za takových okolností se posunulo těžisko moci a naděje československé z Moravy do Čech. Od konce 
IX. stol. vystupuje mezi Slovany západními do popředí stát, založený kmenem Čechů […] Čechům se 
podařilo poměrně brzy spojiti v jednu státní moc kmeny vlastní země české a konečně připojiti k ní 
i velký díl staré Moravy. Slovensko bylo však ztraceno jednotě národní na více jak deset století. Pádem 
říše velkomoravské byla rozbita i církevní organisace zemí československých a slovanská bohoslužba 
byla rychle zatlačována latinskou.“73

Pekařova učebnice, jejíž koncepce se zrodila z konkrétních podmínek řešení základních problé‑
mů rakousko ‑uherské monarchie a snah o jejich dějinné zakotvení a vysvětlení legitimizující její exis‑
tenci i  pro budoucnost, pád monarchie přežila. Navazovala na českou historiografií obecně přijatou 
koncepci synchronního pojetí dějin rakouského habsburského státu. Ve svých dalších úpravách, které 
nelze charakterizovat jako příslovečné „převlékání kabátů“, byla hlubším promýšlením a domýšlením 
problémů, jež přetrvávaly, i když v nových politických a mocenských podmínkách. Ty střední Evropu 
trápily minimálně do poloviny 20. století. Stejně jako tomu bylo u učebnice Tomkovy i Pekařovy.

Paměť historie?

Existuje paměť historie? Zdánlivě protismyslný termín však svůj obsah má nebo mít může. Historiografie 
sama o sobě je místem paměti. V původním chápání je místo paměti jakýmsi sedimentem toku dění, 

70 Josef PEKAŘ, Dějiny naší říše, 1914, s. 18.
71 Josef PEKAŘ – Josef KLIK – Jakub PAVEL, Dějiny československé, 1937, s. 16–17, srov. např. i s. 23.
72 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, 1921, s. 11–12 a Josef PEKAŘ – Josef KLIK – Jakub PAVEL, Dějiny českoslo‑

venské, 1937, s. 10–11.
73 Josef PEKAŘ – Josef KLIK – Jakub PAVEL, Dějiny československé, 1937, s. 12–13.



40 v  němž se ukládají jeho „nugety“, události, činy a jejich zřetězení v  podobě dějinné procesuality 
koncentrující se do symbolických center historického dění.

28. říjnem 1918 a vznikem ČSR byly splněny oba základní požadavky českého národního hnutí. 
Slavné provolání Českého národního výboru z odpoledne onoho 28. října začínalo slovy plnými revo‑
lučního nadšení a pathosu: „Lide československý! [!] Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát českosloven‑
ský vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, 
nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný činitel do svých rukou 
správu svého státu.“74

Situace byla ale složitější. Částečně byly splněny i cíle slovenského národního hnutí, i když jeho 
rychlý vývoj během meziválečných dvaceti let přinesl nové problémy a nové konflikty s českým prostře‑
dím. Svébytnou kapitolou nyní už státně národnostních hnutí byla situace na Podkarpatské Rusi, připo‑
jené k ČSR až roku 1919. Německá, maďarská, ale i polská národnostní menšina měla z těch či oněch 
důvodů k novému státu vztah negativní, přerůstající v otevřené vojenské konflikty. Národnostní problém 
byl osudovým místem jejích dějin. Přesto nebyla Republika československá „chybnou konstrukcí“. Byla 
upřímně myšleným politickým projektem spolužití v  jednom státě, zakládaným na liberálně demo‑
kratických idejích, jenž měl překonat předchozí nacionální animozity, nacionalismem vytvářené před‑
sudky a stereotypy. Nebylo vinou jejího záměru, že tato myšlenka se ukázala v daných národnostních 
poměrech a časovém horizontu, který měla k dispozici, jako nedosažitelná. V prvním případě nesli svoji 
vinu i Češi, neboť i oni nedokázali překonat limity nacionalismu epochy národních hnutí, ve druhém 
šlo o  mezinárodní souhrn okolností a  hru momentálního rozložení evropských mocenských sil.

Střízlivěji viděl situaci nového státu Josef Pekař. I jeho slova jsou vzletná, obsahují však viditelné 
varování – ČSR je dar, ale zároveň úkol: „Dějiny posledních sedmi let, během nichž zřítila se po stale‑
tí budovaná stavba střední a východní Evropy, a kdy mezi státy evropskými zaujala místo republika 
československá, překonávají svým významem a bohatstvím událostí celá století české historie. Nejsou 
však ještě veskrze dějinami: jsou částí přítomnosti, kterou jsme prožili a prožíváme; proto po nejedné 
stránce vymykají se soudu historickému, ano lze říci, že i hlubšímu poznání historickému. […] Třeba 
důvěřovati a pomáhati, aby tento návrat k práci, odpovědnosti a rozvaze sílil a pokračoval: jen tak bude 
možno upevniti a zachovati nenadálý, veliký dar, jejž naší generaci přinesl osud a proměniti jej opravdu 
v štěstí, štěstí české samostatnosti.“75

Pekařova slova jsou zároveň vlastně i výzvou. Jejich autor si byl vědom nejen toho, že budovat 
republiku je a bude velkým úkolem a byl si vědom i  toho, že vznik nového státu se bude muset stát 
i  předmětem historického studia. Že historická věda bude muset hledat hlubší kořeny nejen zrodu 
nového státu, ale nutně i celkové proměny střední Evropy. Takřka po čtyři století Habsburky budovaná 
integrace střední Evropy se zhroutila během pouhých čtyř let.

Viděli jsme, jak se česká historiografie a české historické vědomí reflektovala a  interpretovala 
české národní a státní dějiny v průběhu českého národního hnutí. V jeho závěru sehrála velkou úlohu 

74 Provolání Českého národního výboru z 28. října 1918. Dostupný také z: http://www.moderni ‑dejiny.cz/clanek/
provolani ‑narodniho ‑vyboru‑28‑rijna‑1918/, online: 29. 2. 2020.

75 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, Praha 1921, s. 166 a 198.
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41i  historická náhoda. Shodou dějinných událostí vzniká republika 300 let po vypuknutí prohraného 
Druhého českého stavovského povstání 1618–1620 a platnost a působivost takového symbolu se nedala 
přehlédnout. 8. listopadu, v  den porážky povstání v  bitvě na Bílé hoře roku 1620, také prošel velký 
průvod mezi místem popraviště 27 českých pánů na Staroměstském náměstí a Bílou horou a na jeho 
čele byl nesen transparent s nápisem Prvním padlým za svobodu republiky československé. Mýtus Bílé 
hory76 jako osudové porážky, ztráty české státní samostatnosti, se rodil od první poloviny 19. stole‑
tí a  sankcionován byl zejména dvěma velkými a  hojně čtenými díly francouzského historika Ernes‑
ta Denise Konec samostatnosti české a Čechy po Bílé hoře.77 Denisova díla svojí filozofií českých dějin 
přímo navazovala na Dějiny národa českého Františka Palackého, končící rokem 1526 a dováděla je až 
k 70. letům 19. století a k státoprávním a národním bojům té doby. Vznik ČSR byl interpretován jako 
„odčinění Bílé hory“, vysvobození z třistaleté poroby národa Habsburky a dovršení českého národního 
obrození. Aby bylo možné nové úkoly zvládnout, bylo ale zapotřebí se na minulost dívat historicko‑
‑kritickýma očima; vzpomeňme T. G. Masaryka s jeho požadavkem „kritické lásky k národu“.

Nešlo ale jenom o uspořádání domácích vnitřních poměrů v Československu. Toho, jak jsme již 
poznamenali, nebylo možné bez nového uspořádání celoevropských poměrů. I toho si česká historio‑
grafie a politika byla vědoma. Slovy historika a významného československého diplomata a politika, 
v letech 1936–1938 ministra zahraničí Kamila Krofty (1876–1945) z jeho, dnešními slovy řečeno poli‑
tologické eseje Stará a nová střední Evropa: „Poznali jsme příčiny a podstatu velikého převratu, který 
se na konci světové války udál na území býv. Rakousko ‑Uherska. Poznali jsme též základy, na nichž se 
dnes na území tom rozvíjí nový život. Při tom nám neušly veliké obtíže, které jest nástupcům bývalé říše 
přemáhati za nových poměrů. Nebylo také možno nepřiznati, že ze tří vlastních států nástupnických 
jenom Československo stojí o zachování nového stavu věcí, kdežto Rakousko a Maďarsko touží po jeho 
změně, ono připojením k Německu, toto obnovením starého Uherska co možná v jeho bývalých hrani‑
cích. To ovšem nepůsobí příznivě na vzájemný poměr těchto tří států a na jejich poměr k státům, na něž 
přešly části býv. území rakousko ‑uherského. Ztěžuje to politické i hospodářské styky všech těchto států 
a vnáší neklid do poměrů středoevropských. Jejich uklidnění však by zajisté velmi přispělo k upevnění 
evropského míru a k pokojnému vývoji celé Evropy. Najíti cestu k takovému uklidnění je proto jeden 
z nejdůležitějších, ale také nejtěžších úkolů evropské mezinárodní politiky.“78 Nelze se zbavit dojmu, že 
apel Kroftových posledních třech vět lze vznést plným právem a se stejnou naléhavostí i dnes.

76 K tomu Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 2004, s. 291–302.
77 K E. Denisovi viz Jindřich Vančura, Arnošt Denis a jeho dílo o českých dějinách, Praha 1905; Tomáš CHROBÁK – 

Doubravka OLŠÁKOVÁ, Ernest Denis, Praha 2004.
78 Kamil KROFTA, Stará a nová střední Evropa, Praha 1929, s. 129.





43Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w polskich 
podręcznikach historii – kluczowe uwarunkowania 
merytoryczne i interpretacyjne

Józef Brynkus

Polemika o  odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku jest sporem, który ujawnił się już 
w momencie odzyskiwania suwerenności i nie trzeba być zbyt przenikliwym analitykiem życia publicz‑
nego, by stwierdzić, że trudno przypuszczać, że będzie kiedykolwiek sporem rozstrzygniętym. W sporze 
tym racje historyczne nie mają specjalnego znaczenia – są jedynie argumentem, albo wręcz narzędziem 
do popierania konkretnego stanowiska. I wreszcie po trzecie: edukacja szkolna – w tym także historycz‑
na – to z jednej strony przekaz oficjalnej wykładni problemu: jak z tym odzyskaniem niepodległości 
przez Polskę faktycznie było i z drugiej strony: coraz mniejsze jej znaczenie w kształtowaniu stosunku 
do tego zagadnienia.

Choć w przypadku tej ostatniej tezy nigdy nie da się jej tak naprawdę zweryfikować. Pewnym 
wskaźnikiem może być tu Internet. Chodzi o  takie kryterium, jak pozycjonowanie publikacji inter‑
netowych poświęconych problematyce odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Niektó‑
rzy mogą się oburzyć, że można tu dokonywać manipulacji. Ale nie wydaje mi się, żeby ktoś w takim 
specjalnym pozycjonowaniu miał interes. Zresztą w przypadku tego założenia i tak należałoby to uznać 
za dowód słuszności tezy: nie tyle o porażce szkolnej edukacji historycznej, co małym jej znaczeniu 
w kreowaniu obrazu genezy polskiej niepodległości po latach zaborów.

Przeglądając strony internetowe, można zauważyć pewną prawidłowość: artykuły o charakterze 
naukowym poświęcone odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, wskazówki ministerial‑
ne (resortu odpowiadającego za szkolnictwo) co do specyfiki i ukierunkowania merytorycznego oraz 
interpretacji obchodów rocznicy tego zdarzenia, zalecenia metodyczne giną w zalewie publicystycz‑
nych polemik i publikacji o publiczno ‑politycznych obchodach tej rocznicy.

Na szczęście szkoła ma pewne narzędzia egzekwowania i przynajmniej jest w stanie wymusić 
poprawność kanonu merytorycznego w warstwie stricte zdarzeniowej – i  to w odniesieniu do głów‑
nych elementów tego kanonu. No bo już w przypadku zinterpretowania nie ma, i zgodnie z założeniami 
dydaktyki, nie powinna mieć specjalnego wpływu. Owszem dydaktycy historii, nauczyciele tego przed‑
miotu na różnych poziomach nauczania muszą brać pod uwagę poprawność argumentacji, jej logikę 
w zakresie oceny zdarzeń historycznych, ale nie mogą i nie są w stanie przymusić uczniów choćby do 
przyjęcia takiego stanowiska, w którym uczeń opowiedziałby się jednoznacznie za słusznością koncep‑
cji niepodległościowych któregoś z wielkich jej twórców.



44 Pomimo tych – dość oczywistych zastrzeżeń – należy w sposób jak najbardziej rzetelny opisać, 
jak z  problemem niepodległości radziła i  radzi sobie szkolna edukacja historyczna. Przynajmniej 
w warstwie normatywnej. To jest w pewnym stopniu wygodne, a w odniesieniu do okresów wcześniej‑
szych, choćby II RP, okresu II wojny światowej i Polski Ludowej, łatwiejsze. Możemy się bowiem w przy‑
padku tych okresów historycznych oprzeć na dość ograniczonym zasobie źródeł historycznych. I  to 
źródeł mających status źródła normatywnego, a więc bardziej autentycznego i wiarygodnego.

W okresie II Rzeczypospolitej jednym z ważniejszych przedmiotów konfrontacji o  faktografię 
związaną z odzyskaniem niepodległości był spór o rzeczywisty w nią wkład Polaków. Już w listopadzie 
1918 r. pewną popularność u malkontentów polskiego czynu zbrojnego zyskało powiedzonko Piłsud‑
skiego, że „ni z tego ni z owego była Polska od pierwszego”. Marszałek wypowiedział je ironicznie, mając 
na uwadze tych, którzy nie chcieli zaakceptować jego roli w wywalczeniu polskiej wolności. Postawy 
kontestacji tego faktu spotykały się ze zdecydowanym odporem, a krytyce takich poglądów sprzyjała ta 
okoliczność, że Polska musiała zbrojnie utrwalać swoją suwerenność, walcząc z praktycznie wszystkimi 
swoimi ówczesnymi sąsiadami. Czasem poglądowi, że Polacy sami musieli wywalczyć sobie wolność, 
pomagało i to, że w życiu publicznym najważniejszą rolę odgrywały środowiska legionowe, które legity‑
mizowały ją, wskazując na swój udział w walkach o wolną Polskę.

Istotnym przedmiotem publicznego sporu o  fakty związane z  dojściem Polaków do wolności 
było uznanie pierwszeństwa koncepcji niepodległościowych. Spór był bezpardonowy, bo nie tylko 
determinował oceny polskiej przeszłości, ale też dawał argument w bieżącej politycznej walce. Przy 
czym żadna z  głównych stron polemiki (piłsudczycy i  endecy, bo inne koncepcje, ani nie odegrały 
większej roli, ani też nie przebijały się ze swoją narracją do życia publicznego) nie chciała przyznać, że 
obie w równym stopniu przysłużyły się do polskiej wolności. Obie jednak nie tylko deprecjonowały się 
nawzajem, ale też z jednakowym zacięciem kwestionowały znaczenie innych czynników, które przyczy‑
niły się do odrodzenia państwa polskiego.

Najważniejszym jednak przedmiotem ideowo ‑politycznej konfrontacji, toczącej się wokół odzy‑
skania niepodległości przez Polskę, był spór o  fakt, który miałby ją symbolizować, a  jego obchoda‑
mi upamiętniać wielopokoleniowe zmagania Polaków w tym zakresie. 11 listopada stał się świętem 
ustawowym dopiero w 1937 roku. Ale próbę jego zadekretowania podjęto już znacznie wcześniej. Nie 
było jednak sprzyjającej politycznej atmosfery. Mimo tego Polacy świętowali 11 listopada już w latach 
20. XX wieku.

Murem za innym świętem państwowym – czyli za 3 maja stali endecy. Socjaliści daliby się posie‑
kać za rocznicą ustanowienia tzw. Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej powołanego 
przez Ignacego Daszyńskiego. Ale problem z uznaniem 11 listopada za dzień święta polskiej niepod‑
ległości mieli też sami zwolennicy Piłsudskiego. Zbyt mocno wiązał się z rozejmem zawartym przez 
państwa zachodnie z  pokonanymi Niemcami.1 Ta koincydencja deprecjonowała polski czyn zbrojny 
i samego Piłsudskiego. Otoczenie Marszałka chciało uczcić świętem dzień jego powrotu z Magdeburga, 
ale to z  kolei wywoływało powszechny opór. Komuniści negowali w ogóle potrzebę ustanowienia 

1 Krzysztof KLOC, Jak to z tym 11 Listopada było… Kilka refleksji o Niepodległej i świętowaniu jej odzyskania, 
https://niepodlegla.gov.pl/o‑niepodleglej/jak‑to‑z‑tym‑11‑listopada‑bylo‑kilka‑refleksji‑o‑niepodleglej‑i‑swie‑
towaniu‑jej‑odzyskania/, dostęp: 17. 4. 2018.

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/


45takiego święta, bo ono kłóciło się z ich programem, w którym nie było miejsca na wolną Polskę, a tylko 
na jej polityczną obecność jako bolszewickiej, a potem sowieckiej republiki.

Pierwszym więc świętem ogólnopaństwowym, w mniejszym zakresie narodowym, a jednocze‑
śnie dniem wolnym od pracy, został 3 maja, jako z jednej strony święto drogiego Polakom aktu usta‑
wodawczego, a jednocześnie od 1923 roku dnia powiązanego z katolickim świętem Matki Bożej Królo‑
wej Polski. Ten fakt ułatwił w pewnym sensie piłsudczykom misję ustanowienia 11 listopada świętem 
polskiej niepodległości. Polska była przecież państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Takie 
otwarte związki świąt państwowych z wyznaniem katolickim nie tylko gnostykom, ateistom, ludziom 
indyferentnym religijnie, ale też innowiercom nie podobały się. Formalnie stało się to dopiero w 1937 
roku, choć sam Piłsudski robił wcześniej wiele, by Polaków przyzwyczaić do takiej sytuacji, m.in. przez 
obchody dnia Wojska Polskiego.

Propagandowa wojna o symbol polskiej niepodległości sprzyjała dowartościowaniu Piłsudskiego, 
jego niepodległościowej koncepcji i faktografii z nim związanej. W pierwszym szeregu tej propagando‑
wej kampanii stawiani byli legioniści, którzy dla „Ziuka” rzuciliby się nawet w ogień i dla których, jak to 
metaforycznie ujął Michał Sokolnicki, „był on po prostu Polską”. Legionistom zależało na tym, by dzień 
11 listopada 1918 roku łączyć tylko i wyłącznie z ich ukochanym Komendantem. I jak pokazują fakty, 
udało się im to zrobić. Podjęty przez nich wachlarz działań był przeogromny. Rozwijaniu kultu Piłsud‑
skiego i propagowaniu legendy legionowej służyły akcje doraźne i systemowe. Z myślą o nim budowano 
pomniki upamiętniające poległych w czasie walk o wolną Polskę, bądź zmarłych później legionistów. 
Powszechnie nadawano patronat Piłsudskiego szkołom, placom, ulicom, ale także – co ważne z punk‑
tu widzenia edukacyjnego  – w przestrzeni publicznej pojawiała się piłsudczykowska interpretacja 
historii. „Odpowiednia propaganda historyczna trafiała także masowo pod strzechy szkół czy wojsko‑
wych garnizonów. Armia dość szybko zresztą wkroczyła na ścieżkę piłsudczykowskiej wizji dziejów.”2

Zagadnienie odzyskania niepodległości szybko znalazło odzwierciedlenie w programowych 
treściach i praktyce nauczania historii okresu międzywojennego. „W programie nauczania z 1920 roku 
i  w przypadku szkół średnich określono go jako ‚wskrzeszenie państwa polskiego’ (…). Sfomułowa‑
nia tego użyto nieprzypadkowo, gdyż zwrot ‚wskrzeszenie’ był alegorią XX ‑wiecznych idei o  Polsce, 
która jeszcze nie umarła.”3 Do jego przedstawienia przykładano wielką wagę, zarówno pod względem 
bogactwa merytorycznego, jak też określonego uwypuklenia roli Polaków w tym dziele. Rozpisywano 
się w programach i podręcznikach o bitwach I wojny światowej, w których udział brali polscy żołnie‑
rze.4 Bardzo silne w podręcznikach historii podkreślenie wątku militarnego, związanego zarówno 
z udziałem Polaków w I wojnie światowej, jak też obroną niepodległości i granic niepodległego państwa 

2 Krzysztof KLOC, Jak to z tym 11 Listopada było … Kilka refleksji o Niepodległej i świętowaniu jej odzyskania, 
https://niepodlegla.gov.pl/o‑niepodleglej/jak‑to‑z‑tym‑11‑listopada‑bylo‑kilka‑refleksji‑o‑niepodleglej‑i‑swie‑
towaniu‑jej‑odzyskania/ , dostęp: 17. 4. 2018.

3 Józef BRYNKUS, Odzyskanie niepodległości w programach i podręcznikach szkolnych okresu międzywojennego 
(dalej BRYNKUS), in: Zbigniew TABAKA – Henryk ŻALIŃSKI (eds.), Społeczeństwo i niepodległość. Pokłosie 
sesji naukowej zorganizowanej w 70‑lecie Odrodzenia Państwowości Polskiej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kra‑
ków 1992, s. 133.

4 Program gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe, Warszawa 1920, s. 30; Program nauki w szkołach po‑
wszechnych siedmioklasowych, Warszawa 1920, s. 20.

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/


46 polskiego miało na celu udowodnienie, że Polacy sami sobie wolność wywalczyli i nikt im w tym nie 
pomagał. Jeśli już, to akceptował polskie marzenia o wolnej Polsce i dążenia do tego celu. Ale samo 
zdobycie niepodległości przedstawiano jako owoc działalności całego społeczeństwa.5 Samo wyda‑
rzenie ujmowano jako ciąg zdarzeń zakończonych pełnym ukształtowaniem i utwierdzeniem granic 
suwerennego państwa polskiego.6 Jako głównych twórców polskiej wolności wykreowano Józefa Piłsud‑
skiego i Romana Dmowskiego.

Wybijanie się na niepodległość w pierwszej fazie II RP przedstawiano w szkole jako proces – ciąg 
zdarzeń historycznych, w którym wydarzenia z dziejów polskich osadzano na tle zdarzeń międzyna‑
rodowych. Cechą charakterystyczną ówczesnej edukacji jest bogactwo treści, które uczeń powinien 
sobie przyswoić, obudowane niezwykłą jak na ówczesne możliwości techniczne ilością i różnorodnością 
środków dydaktycznych: źródeł, map i ilustracji. Z czasem proporcje treści uległy zmianie w kierunku 
zdecydowanej dominacji tych odnoszących się bezpośrednio do roli Polaków, w tym przede wszyst‑
kim legionistów i Piłsudskiego w odzyskaniu państwowej wolności. Na uwagę zasługuje również to, że 
w wizji polskiej niepodległości, którą aplikowano w międzywojennej szkole, silnie zaznaczył się problem 
polskich granic. W ten sposób czynniki odpowiedzialne za polską szkołę upowszechniały pogląd, iż 
pełną suwerenność ma się wtedy, gdy posiada się bezpieczne, ale też sprawiedliwe granice.7

Generalnie trzeba przyznać, że w okresie międzywojennym w przestrzeni publicznej spór 
o wizję niepodległości, o to, jak należało ją społeczeństwu przedstawić, w o wiele większym stopniu 
wpływał na nauczanie o niej, niż wyniki badań historycznych. Dotyczył on ważności faktów, roli postaci 
życia politycznego, koncepcji odzyskania i utrwalania niepodległości, ale też kształtowania symboliki 
związanej z odzyskaniem niepodległości. Systematyczna historyczna edukacja szkolna, w kontekście 
nauczania o  odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wspierana była przez masowo organizowane 
uroczystości we wszystkich polskich szkołach II RP. Przykładowo w Brzeźnicy, małej miejscowości pod 
Wadowicami, stałym elementem poznawczo ‑wychowawczej działalności szkoły były imprezy upamięt‑
niające to wydarzenie. Ich walor zawierał się także w tym, że brali w nich udział mieszkańcy miejsco‑
wości, a odbywały się one w najbardziej reprezentacyjnym obiekcie, czyli w Domu Ludowym. Stawały 
się one także okazją do zbiórki środków na wyposażenie placówki oświatowej. W ten sposób uczono 
młodzież i dorosłych patriotyzmu oraz odpowiedzialności za Polskę w każdych okolicznościach. Przy‑
kład uroczystości niepodległościowych z tej miejscowości pokazuje również to, że rocznice odzyskania 
niepodległości wiązano z akademiami na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego, organizowanymi w dniu 
jego imienin.8 Po śmierci Piłsudskiego jego kult i związki z działalnością niepodległościową utrwalały 
także ceremonie szkolne inspirowane postacią prezydenta II RP Ignacego Mościckiego.9

5 Anatol LEWICKI, Zarys historii Polski, Tom II, Warszawa 1930, s. 165; Tadeusz BORNHOLTZ, Historia dla klasy 
II gimnazjum, Warszawa 1935, s. 231.

6 Program nauki w szkołach powszechnych pierwszego stopnia, Lwów 1936, s. 286; Program nauki w publicznych 
szkłach powszechnych trzeciego stopnia, Lwów 1933, s. 7–8.

7 BRYNKUS, s. 134–143.
8 Kronika szkoły w Brzeźnicy, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, sygn. 16/ 432/1, 

k. 61–62, 73–75, 78, 83–85.
9 Kronika szkoły w Sosnowicach, AP w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, sygn. 16/ 432/32, k. 25.



47Z  pewnością skutkiem międzywojennej edukacji historycznej, jak i  pewnego konsensusu 
ideowo ‑politycznego w momencie przyjmowania ustawy ustanawiającej 11 listopada świętem państwo‑
wym, a także utraty suwerennego bytu państwowego we wrześniu 1939 roku, były postawy Polaków 
w czasie II wojny światowej, w których wyrażano stosunek do odzyskania niepodległości w 1918 roku. 
Oczywiście robiono to tajnie, ale przede wszystkim w rocznicę 11 listopada. Organizowane wówczas 
uroczystości były elementem akcji małego sabotażu. Niewątpliwym wpływem wojny było to, że w prak‑
tyce, przynajmniej w jej początkach, umilkły spory o zasadność świętowania odzyskania niepodległości 
w 1918 roku w dniu 11 listopada. Choć tak bardzo ten dzień kojarzył się z sanacją i piłsudczykami, to 
także rząd polski na wychodźstwie uznawał to święto za państwowe i robił wszystko, by Polacy pod 
obiema okupacjami nie zapomnieli o nim.

Obydwaj okupanci zdawali sobie sprawę z ideowego znaczenia święta 11 listopada mobilizują‑
cego Polaków do walki z nimi. Podejmowali akcje represyjne, także te o charakterze prewencyjnym. 
Niemcy, aby uniemożliwić uczestnictwo w nabożeństwach w tym dniu, bo wiedzieli, że oprócz sfery 
religijnej i duchowej, Polaków do świątyń przyprowadzała sprawa niepodległości, zamykali kościoły. 
Nie na wiele się to zdawało. 11 listopada, w dniu dla Polaków symbolicznym, nabożeństwa za ojczyznę 
odprawiano nawet w łagrach i obozach koncentracyjnych. Okupanci w tym dniu przeprowadzali też 
spektakularne akcje mające na celu osłabienie morale Polaków. Przykładowo 11 listopada 1941 roku 
Niemcy, aby zamanifestować swój stosunek do polskiej niepodległości, dokonali pierwszej masowej 
egzekucji w KL Auschwitz.10 O bezpośrednim związku daty tej masakry ze sprawą polskiej wolności 
pisał w swoim Raporcie z Auschwitz Rotmistrz Witold Pilecki.11

W Polsce Ludowej w oficjalnym dyskursie, „splugawiono bohaterskie lata 1918–1922” poprzez 
bezpośredni atak na ich bohaterów. W tym ataku wykorzystano zarówno historiografię, zwaną nauko‑
wą, literaturę, artystyczne formy wyrażania treści, publicystykę, jak też edukację historyczną. Jednym 
z  powodów odcięcia się od 11 listopada 1918 roku w Polsce Ludowej był fakt, że w walce o  polską 
wolność i na jej legendzie ukształtowała się polska młodzież kontestująca nową władzę. Ukształtowa‑
ły się wzorce postaw, które komuniści odrzucili, tak, jak uczestników i bohaterów tych walk. Trudno 
sobie wyobrazić taką sytuację, w której władze Polski Ludowej chciały popularyzować choćby znane‑
go z podjazdowych walk z bolszewikami rotmistrza Jerzego Dąmbrowskiego „Łupaszki”, czy rozbicie 
konnej armii Siemiona Budionnego pod Komarowem przez polskie oddziały dowodzone przez gen. 
Władysława Sikorskiego.

Drugim powodem było to, że przed 1939 rokiem w edukacji historycznej odzyskanie niepodle‑
głości przez Polskę opisywano jak całość, łącznie ze zdarzeniami ją utrwalającymi. Opis ten obejmował 
więc wojnę z  bolszewikami. Ujęcie przedwojenne było nie do przyjęcia dla komunistów. W czasach 
komunistycznej Polski zawsze tę wojnę przedstawiano z  perspektywy ideologicznej. Najpierw, jako 
najazd „jaśniepanów polskich” na państwo klasy robotniczej, a potem niepotrzebny atak Piłsudskiego 
na Rosję Radziecką, który spowodował utratę ziem rdzennie polskich.

10 Adam CYRA, 11 listopada w KL Auschwitz, http://cyra.wblogu.pl/11‑listopada‑w‑kl‑auschwitz.html, dostęp: 
17. 4. 2018.

11 Witold PILECKI, Witold’s Report from Auschwitz, (eds.) Józef BRYNKUS – Michał SIWIEC‑CIELEBON –  
Wieslaw Jan WYSOCKI, Gdzie’ Foundation, Apostolicum Publishing House, Kraków‑Ząbki 2017, s. 75. 
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48 Ważnym powodem szczególnego traktowania wydarzeń z lat 1918–1922 było to, że komuniści, 
nawet wbrew swoim ortodoksom, takim jak zwolennicy tzw. luksemburgizmu, musieli przyznać, iż 
Polacy oczekiwali wolnej państwowości i walczyli o nią. Dlatego też władza Polski Ludowej propagowa‑
ła pogląd, że stało się to przede wszystkim na skutek bolszewickiej rewolucji. Dlatego data 11 listopa‑
da 1918 roku jej przeszkadzała. I postanowiła wyeliminować ją z kalendarza świąt państwowych oraz 
dni wolnych od pracy. Początkowo jednak musiała liczyć się ze społecznymi nastrojami. By przypo‑
dobać się Polakom i pokazać wspólne dziedzictwo walki o wolność państwa polskiego, jeszcze w 1944 
roku, na terenach, z  których wypędzono Niemców, zorganizowano uroczystości w przedwojennym 
stylu: z defiladami wojska i religijnymi nabożeństwami. Brali w nich udział komunistyczni notable.12 
O święcie 11 listopada przypominano też w wychodzącej wówczas partyjno ‑państwowej prasie i wspo‑
minano nawet o Piłsudskim. Uroczystości 11 listopada odbyły się nawet w Moskwie.

Ale już w 1945 roku komuniści zlikwidowali Święto Niepodległości, wprowadzając w jego miej‑
sce tzw. Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Miało być ono obchodzone 22 lipca – na pamiątkę ogło‑
szenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Pewnie dlatego też nie zaakceptowano 
daty 7 listopada 1918, jako symbolu walki o niepodległość Polski po epoce zaborów, choć zabiegał o to 
dość mocno Józef Cyrankiewicz, pragnący zachować przychylność dla siebie dawnych kolegów z PPS ‑u.

Potem mieliśmy swoistą walkę polityczno ‑propagandową między opozycją próbującą zorganizo‑
wać potajemnie obchody 11 listopada a władzą komunistyczną, zmuszoną przez różne okoliczności do 
koncesjonowania obchodów rocznicy tej daty. Szczególnie było to widoczne podczas okrągłych rocznic 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Komuniści nie mogli 1918 roku wymazać z pamięci Polaków, 
ale też nie mogli zgodzić się z tezą, iż przejęcie władzy przez Piłsudskiego oznaczało ukonstytuowanie 
się niepodległego państwa polskiego. Dlatego banalizowali ten fakt, eksponując w zamian znaczenie 
rewolucji październikowej. Podczas obchodów 50. rocznicy odzyskania niepodległości, „7 listopada 
1968 roku, czyli w rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z socjali‑
stą Ignacym Daszyńskim na czele, zorganizowali w Lublinie podniosłą akademię. Premier PRL Józef 
Cyrankiewicz przekonywał, że wyzwolenie narodowe to zasługa ‚ludowych mas’, a rząd PKWN – ‚nasz 
drugi rząd lubelski’ – to nowa, lepsza i trwalsza wersja rządu Daszyńskiego.”13

Komuniści byli bardziej ulegli w czasie uroczystości 60. rocznicy 11 listopada 1918 roku. Niewąt‑
pliwie wpływ na ich postawę miał wybór Karola Wojtyły na papieża, który wyzwolił niezwykły entu‑
zjazm Polaków. Obawy komunistów związane były także z oczekiwaniami co do postawy rodzącej się, 
a w niektórych przypadkach konsolidującej się, antykomunistycznej opozycji. Do demonstracji jednak 
doszło m. in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Łodzi. Podczas manifestacji śpiewano znienawidzoną 
przez komunistów „Pierwszą Brygadę”.14

W latach 80. XX w. uwidoczniło się formalne przemodelowanie stanowiska władz partyjno‑
‑państwowych do 11 listopada 1918 roku, choć nie do samej ideowej interpretacji odzyskania przez 

12 Karolina WICHOWSKA, 11 listopada: Jak komuniści traktowali w PRL święto niepodległości (dalej WI‑
CHOWSKA), http://www.rp.pl/Plus‑Minus/311039880‑11‑listopada‑Jak‑komunisci‑traktowali‑w‑PRL‑swieto‑
‑niepodleglosci.html/, dostęp: 17. 4. 2018.

13 Ibidem.
14 Ibidem.

http://www.rp.pl/Plus-Minus/311039880-11-listopada-Jak-komunisci-traktowali-w-PRL-swieto-niepodleglosci.html/
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49Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Owszem moment przejęcia władzy przez Piłsudskiego 
był datą mniej ważną niż 22 lipca 1918 roku. Ale jego obecność w kanonie informacyjnym naucza‑
nia historii nie podlegała już dyskusji. W oficjalnej przestrzeni polityczno ‑publicznej władza musiała 
pogodzić się z koniecznością organizowania specjalnych własnych uroczystości, aby nimi odpowiedzieć 
na obchody organizowane z tej okazji przez antykomunistyczne środowiska, traktujące je wręcz jako 
element walki z komunizmem. Dla władz państwowych 11 listopada był takim wymuszonym „półświę‑
tem”. „W czasie ‚karnawału Solidarności’ 11 listopada obchodzono półoficjalnie. W 1981 roku kwiaty 
na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie złożył nawet przewodniczący Rady Państwa Henryk 
Jabłoński.15 Rok później, już w stanie wojennym, komuniści wykorzystali rocznicę do wypromowania 
powstającego właśnie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego – fasadowej organizacji wspie‑
rającej reżim Wojciecha Jaruzelskiego. Lider PRON Jan Dobraczyński 11 listopada składał wieniec na 
Grobie Nieznanego Żołnierza obok Kazimierza Barcikowskiego z Biura Politycznego KC PZPR i przed‑
stawicieli tzw. stronnictw sojuszniczych.”16

Ale świadomość społeczeństwa czemu służą oficjalne uroczystości była coraz większa. Stąd 
środowiska opozycyjne w następnych latach organizowały swoje obchody 11 listopada praktycznie 
w całej Polsce. Niemal każde z nich miało symboliczną oprawę i wymowę. Te w 1982 roku zbiegły się 
ze śmiercią genseka Leonida Breżniewa, co wywołało entuzjazm w społeczeństwie polskim, mimo że 
w okolicznościach atmosfery listopada 1982 roku, gdy władza obawiała się, że może dojść do strajku 
generalnego, informację o śmierci Breżniewa zachowywano przez chwilę w tajemnicy. Drugim symbo‑
licznym momentem ówczesnych obchodów odzyskania niepodległości w 1918 roku była zapowiedź 
zwolnienia z  internowania Lecha Wałęsy, poprzedzona ogłoszeniem w telewizji jego wiernopoddań‑
czego listu do Jaruzelskiego. Te dwie okoliczności sprawiły, że demonstracje opozycji 11 listopada 1982 
roku odbywały się w atmosferze wielkiej nadziei na normalizację sytuacji w Polsce. Ale też spowodowa‑
ły apatię wśród uczestników opozycyjnych manifestacji.17

W miarę rozwoju sytuacji społeczno ‑politycznej w Polsce w latach 80. XX w. mamy do czynie‑
nia z coraz intensywniejszą instrumentalizacją problematyki odzyskania niepodległości przez Polskę 
w  1918 roku, a  szczególnie daty 11 listopada. I  to przez obie strony sporu: władze komunistyczne 
i  środowiska opozycyjne. Można nawet przyjąć, że niechęć do daty 11 listopada 1918 roku spotęgo‑
wała się na skutek traktowania jej jako ideowego instrumentu walki z komunistami, gdyż jej uroczyste 
przypominanie deprecjonowało podstawową tezę komunistycznej wykładni odzyskania niepodległości 
przez Polskę, mianowicie rzekomy wpływ na nią rewolucji październikowej i decyzji bolszewików.

W praktyce, 11 listopada w latach 80. XX w. było trzecią „stałą” symboliczną datą: obok 13. dnia 
każdego miesiąca,  jako miesięcznicy wprowadzenia stanu wojennego przez Jaruzelskiego i  3 maja, 
podczas których opozycja werbalizowała swój negatywny stosunek do władz Polski Ludowej. Te 

15 Funkcja Przewodniczącego Rady Państwa to była taka polityczna dekoracja. Jak wypadało w czymś uczestniczyć, 
ale by nie nadawać specjalnej rangi tej uroczystości, to wysyłano na nią Przewodniczącego Rady Państwa. To też 
pokazywało hierarchię władzy w Polsce Ludowej – najważniejsza była ta partyjna, a potem inne, w tym Sejm PRL‑u.

16 WICHOWSKA, 11 listopada: Jak komuniści traktowali w PRL święto niepodległości (dalej WICHOWSKA), http://
www.rp.pl/Plus‑Minus/311039880‑11‑listopada‑Jak‑komunisci‑traktowali‑w‑PRL‑swieto‑niepodleglosci.
html/, dostęp: 17. 4. 2018.

17 Ibidem. 
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50 przygotowywały się do zapowiadanych manifestacji opozycji bardzo starannie i w połowie lat 80. XX w. 
wręcz dążyły do siłowej konfrontacji z  manifestantami. Tak było choćby w 1984 roku w Krakowie, 
gdzie jednak na skutek przypadku nie doszło do starcia funkcjonariuszy aparatu represji Polski Ludo‑
wej z  uczestnikami 11‑listopadowej demonstracji. Obchody 70. rocznicy (1988) odzyskania polskiej 
niepodległości stanowią dowód na przejmowanie przez komunistów najlepszych tradycji polskiej histo‑
rii. Miały też pokazać ideową jedność partii z narodem. Władze w tym celu nawet zawiesiły na Domu 
Partii w Warszawie hasło „1918–1988: zawsze Polska”, które też świeciło na grafice nad prezenterem 
„Dziennika Telewizyjnego”.18 Widać było, że komuniści szykują się do rozmów z koncesjonowaną opozy‑
cją i chcą ją pozyskać także za pośrednictwem spreparowanej przez nich tradycji niepodległościowej. 
Na oficjalnych uroczystościach grano – nie zawsze zaś śpiewano – „Pierwszą Brygadę” i niekoniecznie 
na pierwszym planie, ale jednak zamieszczano zdjęcia Komendanta. Organizowano też przy tej okazji 
wiele konferencji naukowych. O ich rzeczywistym kształcie merytorycznym i ideowym świadczyła ta 
zorganizowana w 1988 r. w Krakowie w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Podczas tej konferencji porusza‑
no kwestię niepodległości Polski w 1918 r. z perspektywy ideologiczno ‑politycznej.19

Niewiele osób nabierało się na partyjną instrumentalizację tradycji niepodległościowej, zwłasz‑
cza, że komuniści nadal torpedowali oficjalne uznanie 11 listopada za pełnoprawne święto państwowe. 
Próbowali to robić poprzez zrównywanie go do 22 lipca. Jeszcze 15 lutego 1989 roku wicemarszałek 
ówczesnego Sejmu PRL mówiła, iż sejmowe komisje uznały, że spuścizna 22 lipca wrosła w polską świa‑
domość, zachowując przy tym w pamięci 11 listopada i obie daty „są kamieniami milowymi polskiej 
państwowości” oraz niepodległości. Dopiero kilka miesięcy później Sejm przyjął ustawę uznającą 
11 listopada za Narodowe Święto Niepodległości.

Choć komunistyczna władza musiała zmienić i  zmieniała sztafaż obchodów 11 listopada, to 
jednak długo nie ustępowała w oficjalnej szkolnej interpretacji odzyskania niepodległości przez Polskę 
w 1918 roku. W dalszym ciągu obowiązywała reguła interpretowania polskich wysiłków niepodległo‑
ściowych i sytuacji międzynarodowej, że to nie one, ale rewolucja październikowa dała Polsce wolność. 
Inną udowadnianą tezą, ważną z punktu widzenia odrodzenia Polski, było twierdzenie, że dwie wizje 
odzyskania niepodległości: Józef Piłsudskiego i Romana Dmowskiego były błędne z punktu widzenia 
polskich interesów. Niewątpliwie charakterystycznym rysem szkolnej edukacji historycznej w odnie‑
sieniu do kreowania w latach 80. XX w. wizji polskiej niepodległości było eksponowanie problemu: jak 
z bagażem doświadczeń pozaborowych radzili sobie Polacy odzyskując wolność. Także i dziś zajmuje 
to poczesne miejsce w treściach nauczania historii, ale jest ujmowane z innej perspektywy aksjologicz‑
nej.20 Wyniki badań przeprowadzonych przez Józefa Ruchałę wśród krakowskich nauczycieli historii 

18 Ibidem.
19 Zdecydowana większość artykułów zamieszczona w pokonferencyjnej publikacji dowodzi tej tezy, Zbigniew 

TABAKA – Henryk ŻALIŃSKI (eds.), Społeczeństwo i niepodległość. Pokłosie sesji naukowej zorganizowanej 
w 70‑lecie Odrodzenia Państwowości Polskiej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1992.

20 Andrzej BRZOZOWSKI – Grzegorz SZCZEPAŃSKI, Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–2006. Podręcznik 
do historii dla klasy i szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. Wyd. III zmienione, wydawnictwo Stentor, 
Warszawa 2015, s, 17–22; Macej PRZYBYLIŃSKI – Lech MORYKSIEWICZ, Poznać przeszłość. Zrozumieć dziś. 
Dzieje najnowsze 1918–2006, cz. 2. Podręcznik do historii dla klasy III szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszer‑
zony, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2015, s. 36–41.



51w II połowie lat 80. XX wieku w Krakowie, a dotyczące praktyki nauczania o tym problemie, mają przy‑
gnębiającą wymowę. Okazuje się, że tylko w kilku szkołach lekcje poświęcone odzyskaniu niepodległo‑
ści w 1918 roku miały bardziej uroczysty charakter. Zdecydowana większość nauczycieli nie dostrzegała 
potrzeby zaakcentowania „wybitnych walorów tego tematu”.21

Nakreślenie tego w jaki sposób traktowano rocznicę 11 listopada 1918 roku i samą problematykę 
odzyskania wolności w okresie Polski Ludowej jest niezwykle ważne dla dzisiejszego patrzenia na te 
zagadnienia. Zwłaszcza koniec Polski Ludowej ukształtował strukturę wydarzeniową i  interpretacyj‑
ną, z  którą musiała poradzić sobie, a  jak świadczy wiele zachowań publicznych, nie zawsze było to 
skuteczne, edukacja historyczna po 1989 roku. Ale efektywność treści nauczania podawanych uczniom 
po przemianach demokratycznych w Polsce końca XX wieku przyniosła efekt w postaci pluralizmu 
poglądów na problem odrodzenia się polskiej wolności po okresie zaborów. Widać to zwłaszcza po 
podręcznikach pisanych przez tych samych autorów, którzy tworzyli je jeszcze w Polsce Ludowej, 
a przynajmniej w jego końcowym okresie.22

Współcześnie odzyskanie niepodległości przez Polskę  – zarówno w ed. historycznej, jak też 
w przestrzeni publicznej – traktuje się jako strukturę zdarzeń, z których data 11 listopada 1918 ma 
niezwykle symboliczne, wręcz metaforyczne znaczenie. Choć w dyskursie naukowym, paranaukowym 
i  publicystycznym, a  czasem wręcz politycznym pojawiają się pytania o  zasadność świętowania jej 
rocznic.23 Ton takiej narracji nadawały centralne uroczystości obchodów 100‑lecia odzyskania przez 
Polskę politycznej suwerenności. Ich organizatorzy, a  przede wszystkim ogólnopolscy inicjatorzy, 
w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, chcieli je ukazać jako wspólne dobro. W tym celu, by pogo‑
dzić pretensje różnych środowisk politycznych do uznania ich poglądów na okoliczności odzyskania 
przez Polskę wolności, rozszerzono poczet jej ojców ‑założycieli o przywódców najważniejszych środo‑
wisk politycznych przełomu XIX i XX stulecia. To było także rozszerzenie ideowego spektrum zdarzeń 
wolnościowych i wyjście poza działania polityczno ‑militarne oraz podniesienie rangi innych obszarów 
aktywności Polaków.

Mimo ogólnopolskiego dość zuniformizowanego sztafażu obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, lokalne uroczystości miały jednak swój własny koloryt. Podkreślano 
w nich miejscowe inicjatywy niepodległościowe, co służyło budowaniu i wzmacnianiu lokalnej tożsa‑
mości. W  Wielkopolsce przykładowo włączano w nie 100‑lecie Powstania Wielkopolskiego. „Trzeba 
było czekać aż do 100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, aby o  tym zwycięskim zrywie 
 
 

21 Józef RUCHAŁA, Realizacja problemu odzyskania niepodległości w obecnej praktyce szkolnej, in: Zbigniew 
TABAKA – Henryk ŻALIŃSKI (eds.), Społeczeństwo i niepodległość. Pokłosie sesji naukowej zorganizowanej 
w 70‑lecie Odrodzenia Państwowości Polskiej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1992, s. 147–163. 

22 Anna RADZIWIŁŁ – Wojciech ROSZKOWSKI, Historia 1871–1939.Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwa 
Szkolne PWN, Warszawa 2002, s. 167–199; Tadeusz GLUBIŃSKI, Historia 8. Trudny wiek XX, wyd. III poprawi‑
one, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 62–97; Grzegorz WOJCIECHOWSKI, Dzień dobry 
historio! Podręcznik historii i społeczeństwa dla klasy VI, wyd. XII, wydawnictwo Nowa Era, s. 142–147.

23 Krzysztof KLOC, Spór o mit założycielski Drugiej Rzeczypospolitej, czyli dlaczego świętujemy 11 listopada?, 
https://histmag.org/Spor‑o‑mit‑zalozycielski‑Drugiej‑Rzeczypospolitej‑czyli‑dlaczego‑swietujemy‑11‑listopa‑
da‑4844/1, dostęp: 7. 5. 2019.
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52 dowiedziała się cała Polska. Hołd bohaterskim powstańcom podczas jubileuszowych uroczystości 
zorganizowanych w Poznaniu 27 grudnia oddali Prezydent RP i Premier polskiego rządu.”24

W rekonstrukcjach historycznych, koncertach, konferencjach i  innych okolicznościowych 
imprezach uczestniczyły wręcz tysiące Polaków. Ze względu na przyjętą formułę obchodów 100‑lecia 
odzyskania suwerenności politycznej, przede wszystkim zawarcie w nich zdarzeń z  lat 1918–1922, 
możliwe stało się i staje podkreślenie narodzin ważnych dziś instytucji życia publicznego. Każda z nich 
ma też ambicję nie tylko zasygnalizowania swojej genezy, ale też zaakcentowania roli w utrwalaniu 
polskiej suwerenności. Kolejnym ważnym elementem tego rozszerzenia chronologicznego jest podkre‑
ślenie polskości ziem, które dziś do Polski nie należą oraz pewne przewartościowanie wagi konkretnych 
działań. Widoczne jest choćby bardzo silne wyeksponowanie wojen z bolszewikami jako fundamentu 
polskiej niezawisłości.

Intensywne działania, dotyczące obchodów 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego po 
latach zaborów, podjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i podległe mu kuratoria. Zewnętrzny wyraz 
dało ono przez organizację tematycznych wystaw, udekorowanie siedziby resortu, wystosowanie przez 
minister Annę Zalewską listu do krajowych i polonijnych polskich szkół oraz placówek oświatowych, 
zachęcającego je do angażowania się w szkolne i  pozaszkolne uroczystości. Wskazało również na 
możliwość pozyskania dość znaczących środków finansowych z  rządowego programu „Niepodległa”. 
Ciekawą ministerialną inicjatywą było przedsięwzięcie, podjęte wspólnie z  Radą Dzieci i  Młodzieży 
Rzeczypospolitej Polskiej: „Rekord dla Niepodległej”, polegające na uroczystym odśpiewaniu Mazurka 
Dąbrowskiego w piątek, 9 listopada o godz. 11.11 we wszystkich polskich szkołach.25 Te i inne przed‑
sięwzięcia resortu edukacji wzmacniały standardowe szkolne treści nauczania z zakresu wychowania 
patriotycznego, a zapisane w nowej podstawie programowej.

Reakcja szkół na apel MEN ‑u  była bardzo pozytywna i  powszechna. Pomysłowość placówek 
oświatowych, a  zwłaszcza uczniów w upamiętnianiu 100. rocznicy odzyskania polskiej suwerenno‑
ści była imponująca, Miała także wymiar praktyczny: sadzono „dęby pamięci”, erygowano pomniki 
upamiętniające lokalnych bohaterów walk o  niepodległość. Podkreślano ich pionierską rolę w życiu 
lokalnej społeczności, np. podejmowanie nowatorskich inicjatyw gospodarczych i edukacyjnych. Miało 
to poświadczać także dojrzałość obywatelską ludzi zaangażowanych w legionowy czyn zbrojny.26

Kanon merytoryczny i kierunek interpretacyjny współczesnej edukacji historycznej wyznaczają 
dokumenty odnoszące się do praktyki szkolnej: podstawa programowa, budowane na niej programy 
i pisane w oparciu o nią podręczniki oraz przygotowane dla niej materiały pomocnicze. Ale wyznaczają 
je także inne działania MEN i władz państwowych bezpośrednio inspirujących jej charakter. W odnie‑
sieniu do omawianego zagadnienia był nią np. prezydencki projekt uroczystości 100. rocznicy Odzy‑
skania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W stosunku do poprzednich kierunków nauczania 

24 Przemysław TERLECKI, Raz na 100 lat. Wielkopolska Wiktoria 1918–2018, „WNET” luty 2019.
25 Rok dla Niepodległej – działania edukacyjne MEN związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, https://www.gov.pl/web/edukacja/rok‑dla‑niepodleglej‑dzialania‑edukacyjne‑men‑zwia‑
zane‑z‑obchodami‑setnej‑rocznicy‑odzyskania‑przez‑polske‑niepodleglosci, dostęp 9. 5. 2019.

26 Małgorzata CHMIEL, Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez  przywracanie pamięci o bohaterach 
Małej Ojczyzny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2019, s. 13–22.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rok-dla-niepodleglej-dzialania-edukacyjne-men-zwiazane-z-obchodami-setnej-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci
https://www.gov.pl/web/edukacja/rok-dla-niepodleglej-dzialania-edukacyjne-men-zwiazane-z-obchodami-setnej-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci


53o  tym problemie, najważniejsze była zmiana dotychczasowego modelu opartego na eksponowaniu 
dwóch wizji odzyskania polskiej wolności po latach zaborów. W czasach komunistycznych była to 
jedynie słuszna odpowiedzialna i efektywna rola bolszewików przeciwstawiana wersji „jaśniepanów”: 
Dmowskiego i Piłsudskiego. Współcześnie w edukacji historycznej – również w podręcznikach szkol‑
nych, fakty historyczne – bo o prezydenckim pomyśle i jego ideach przewodnich rozmawiano w trakcie 
konstytuowania się nowej podstawy programowej i pisania do niej programów oraz podręczników do 
nauczania historii – mamy choćby do czynienia ze zrównaniem znaczenia roli wielkich polskich staty‑
stów politycznych tamtego czasu: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. Mamy też do czynienia wręcz z nobilitacją roli wszyst‑
kich, nawet drobnych bitew lokalnych, a przede wszystkim z promocją działalności całego polskiego 
społeczeństwa spragnionego politycznej, kulturowej, gospodarczej i tożsamościowej wolności.27 Takie 
wyobrażenie polskiego procesu odzyskiwania suwerenności po latach zaborów z pewnością ma charak‑
ter instrumentalny, może nie do końca zbieżne jest z  ówczesną rzeczywistością historyczną, ale ma 
służyć jednoczeniu Polaków. I chyba to jest słuszny kierunek, bo z bliższych współczesności dziejów jest 
to jeden z niewielu epizodów, na których można budować zgodę narodową.

27 Igor KĄKOLEWSKI – Krzysztof KOWALEWSKI – Anita PLUMIŃSKA‑MIELOCH, Historia. Podręcznik 7, Wy‑
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, s. 139–217; Janusz USTRZYCKI – Mirosław USTRZYCKI, 
Historia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej, wydawnictwo Operon, Gdynia 2017, s. 113–138. 





Podoba výuky  
dějepisu po roce 1918,  
kurikula, učebnice,  
vzdělávací systém /
Forma nauczania historii 
po roku 1918, programy 
nauczania, podręczniki, 
system edukacji





57Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní 
identity mládeže po vzniku Československa1

Blažena Gracová

Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý 
vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa.

Citací provolání Národního výboru z 28. října 1918 autoři nejen prvorepublikových, ale i současných 
dějepisných učebnic dokumentují význam klíčové události českých, respektive československých dějin. 
Publicista Erik Tabery při příležitosti stého výročí vzniku státu uvedl, v rozporu s výše citovaným provo‑
láním, že uplatněním dnešní rétoriky na události vedoucí k této proklamaci „bychom mohli konstato‑
vat, že v letech 1914–1918 se nikým nevolené elity bez jakéhokoliv mandátu od svého národa rozhodly 
vyjednávat o  založení Československé republiky. A  uspěly. T. G. Masaryk a  jeho druhové jednali na 
vlastní pěst, většina Čechů (nemluvě o Slovácích a dalších menšinách žijících na našem území) o jejich 
misi ani netušila. A kdo ví, zda by ji schvalovala, ještě pár let předtím byl Masaryk označován za zrádce 
národa, který má se svými kosmopolitními myšlenkami táhnout pryč. Masaryk ale zůstal, rozhodl se 
řídit vlastním politickým instinktem a podle něj i jednal.“2 

Při příležitosti oslav desátého výročí vzniku samostatného státu mohl už prezident Masaryk 
v Národním shromáždění konstatovat, že jsme „vybudovali stát, který požívá důvěry za hranicemi a, 
což je ještě důležitější, důvěry nás samých, nás všech.“3 Vznik Československa by nebyl možný bez 
naplnění určitých předpokladů. České národní hnutí vytvořilo bez podpory státu národní pospolitost, 
kterou lze od konce 19. století pokládat za středně vyspělou industriální společnost s nadprůměrnou 
vzdělanostní úrovní. Přes značnou ekonomickou a kulturní vyspělost českých zemí česká politika, která 
nesledovala jen užší národní zájem, ale šlo jí o „zkulturnění“ Rakouska, úspěšná nebyla, což se ukládalo 
do české paměti. Středoevropský vzestup „němectví“ vyhranil problém „malých“ národů. Roztrpče‑
ní způsoboval i pocit „germanizace“ Rakouska. Rozhodující důvody pro zásadní reorganizaci střední 
Evropy však vytvořila válka, její průběh a posuzování. Pro vznik ČSR byl podstatný evropský rozměr 
politického myšlení představitelů československého zahraničního odboje, především však podíl česko‑
slovenských legií na porážce Ústředních mocností a skutečnost, že se česká společnost sama uznala za 
zralou pro samostatný stát, tvrdí Robert Kvaček. Samozřejmostí pak bylo přijetí jeho republikánské 

1 Tato studie vznikla v rámci řešení projektu SGS05/FF/2019‑2020 Možnosti využití tématu každodennosti moder‑
ní doby ve výuce dějepisu na Ostravské univerzitě.

2 Erik TABERY, Masarykův sen a my. Co máme společného s republikou, která vznikla před sto lety. 1918–1938. 
Zrození, budování, pád, Respekt, 2018, č. 38, s. 6–7.

3 České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály, Fortuna, Praha 1990, s. 140.



58 formy a demokratického charakteru.4 Převzetí moci proběhlo bez násilí, v podobě všelidového happe‑
ningu v ulicích hlavního města.5 První dny samostatnosti však tak jednoduché nebyly, ještě složitější 
bylo překonávání důsledků války. Nás však v tomto kontextu bude zajímat, jakým způsobem byla pro 
budování státu získávána mladá generace, jak decizní sféra, ale především školní výuka dějepisu přispí‑
vala k formování nové národní identity. Pokusíme se o to prostřednictvím obsahové analýzy verbál‑
ních i  ikonických textů základního edukačního média, tedy prvorepublikových dějepisných učebnic, 
a nahlédnutím do některých ministerských výnosů, souvisejících s výukou dějepisu.

Posuneme ‑li se o století zpátky, do doby, o které bude v následujícím pojednání řeč, tak historie 
jako vědní disciplína i školní dějepis plnily poněkud odlišnou funkci. Podle Miroslava Hrocha historie byla 
pro 19. století nejen zdrojem právního a politického nároku, ale také hodnot, konstrukce národní minu‑
losti měla nesmírný význam pro identifikaci s národem. „Z ní čerpala nově se formující občanská národ‑
ní pospolitost nejenom sebepoznání, ale rovněž vědomí svého vlastního významu, vědomí prospěšnosti 
vlastní existence, a také zodpovědnost za národní pospolitost a její kulturní dědictví.“6 Hroch upozor‑
ňuje ještě na jeden významný fenomén, na snahu tehdejších historiků vyčlenit české dějiny z kontextu 
dějin německých.7 Soudí, že národní pospolitost „potřebuje pro svoji existenci takovou paměť, takový 
výběr složek historického vědomí, který bude působit jako faktor posilující národní identitu.“8 Již před 
vznikem samostatného státu bylo v tomto duchu historické vědomí ovlivňováno jak historickou vědou, 
školní výukou dějepisu, uměleckým zpracováním, tak neformálním předáváním informací o minulosti.

Ponecháme stranou terminologické otázky odkazem na základní literaturu9 a na autorčin nedáv‑
no publikovaný příspěvek.10 Náš zájem je upřen na způsob formování národní identity prostřednictvím 
školní výuky dějepisu. Kánon školního vědění lze vymezit „jako souhrn oficiálního, schváleného státem 
a veřejností ‚posvěceného‘ vědění, které se stává obsahem vzdělávání, … část vědění, které má být nastu‑
pujícím generacím zprostředkována ve škole.“11 Historie byla a je politickým nástrojem. Každý politic‑
ký systém si tuto oblast výchovy a  vzdělání kontroluje.12 Vznik Československa přirozeně znamenal 
potřebu osamostatnění se mimo jiné i v oblasti školství. K zásadnímu přebudování fungujícího systému 

4 Robert KVAČEK, Ke vzniku Československa, ČČH, roč. 4, 1998, č. 96, s. 717–735.
5 František EMMERT, Zrození republiky. Národní revoluce 1918, Knižní klub, Praha 2018, s. 138.
6 Miroslav HROCH, Historické vědomí a potíže s jeho výzkumem dříve a nyní, in: Jiří ŠUBRT (ed.), Historická 

sociologie. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum, Nezávislé centrum pro studium 
politiky, ARC – Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín 2010, s. 43.

7 Tamtéž, s. 42.
8 Miroslav HROCH, Paměť a historické vědomí v kontextu národní pospolitosti, in: Radka ŠUSTROVÁ – Luba 

HÉDLOVÁ (eds.), Národ, dějiny a místa paměti, Praha 2014, s. 43.
9 Jiří ŠUBRT (ed.), Historická sociologie. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu, Teorie a výzkum, Ne‑

závislé centrum pro studium politiky, ARC – Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín 2010; Nicolas 
MASLOWSKI, Jiří ŠUBRT a kol. (eds.), Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám, Karolinum, Praha 2014.

10 Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím 
školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, Tom X, 2019, s. 100–119.

11 Tomáš JANÍK – Petr KNECHT, Učebnice jako zrcadlo kánonu školního vědění, in: Mária NOGOVÁ – Monika 
REITEROVÁ (eds.), Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu, Štátny pedagogický ústav, Bratisla‑
va 2009, s. 7–12.

12 Zdeněk BENEŠ, Učebnice dějepisu jako edukační médium a jako didakticko ‑historický text, in: Blažena GRACO‑
VÁ – Denisa LABISCHOVÁ – Józef SZYMECZEK (eds.), Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních 
učebnicích, FF OU, Ostrava 2014, s. 15–16.



59rakouského školství, vytvořeného ve druhé polovině 19. století, třebaže se o tom intenzivně diskutovalo, 
po roce 1918 nedošlo.13 Nicméně dějepis byl předmětem, který vyžadoval obsahovou proměnu.14 Bude‑
me sledovat intenci některých výnosů ministerstva školství a národní osvěty, především však pokynů 
obsažených v nově vydávaných osnovách, které se nějakým způsobem dotýkaly našeho tématu, tedy 
formování národní identity mládeže.

Ministerská doporučení pro dějepisnou výuku

Pokyny pro výuku dějepisu z roku 1919 v obecné rovině vymezovaly geografickou perspektivu dějepis‑
ného učiva a doporučovanou tematiku.15 Jako cíl školní historické edukace stanovily středoškolské osno‑
vy klást zvláštní důraz „na ty historické osobnosti a události, které mají důležitost pro stát českosloven‑
ský.“16 Učivo středověku a raného novověku mělo akcentovat tematiku z českých dějin a z historie jiných 
Slovanů. Zvýšená pozornost měla být věnována „zejména době husitské a české reformace“, obšírněji 
mělo být pojednáno „o době pobělohorské a vytčen její duch“. Potřebný prostor pro upřednostňovaná 
témata a současně aktuální „odrakouštění“ měla zajistit redukce témat z německé a rakouské historie. 
Požadovalo se dovedení učiva až do současnosti, včetně objasnění výsledků války.17 

Instrukcemi nových dějepisných osnov z  roku 1922 mělo být formování historického vědomí 
středoškoláků podpořeno přiblížením významu historických postav, které ve své době výrazně ovlivnily 
středoevropský prostor (mezi jmenovanými nechybí císař Karel IV.). Připomíná se nezbytnost poučení 
o  Janu Husovi a  husitství, o  „husitském“ králi Jiřím z  Poděbrad. Z  období vlády Habsburků osnovy 
doporučují vyzvednout protireformační působení habsburských panovníků v době pobělohorské, dále 
národní hnutí označované jako obrození a samozřejmě obnovení státnosti.18 Mezi osobnostmi upřed‑
nostňovanými ve školní výuce dějepisu tedy s výjimkou Milana Rastislava Štefánika nenajdeme žádného 
zástupce ze Slovenska, byť se vždy hovořilo o dějinách československého státu a československých ději‑
nách jednotlivých historických etap, natož zástupce jiného početného etnika žijícího na našem území.

13 Tzv. „malý“ školský zákon z roku 1922 plnil především funkci unifikační, ale nevztahoval se na území Podkar‑
patské Rusi.

14 Odkazujeme v tomto směru na práci Miroslava JIREČKA Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013, 
Masarykova univerzita, Brno 2015. Autor zde představuje podobu základního vzdělávání mládeže v českých ze‑
mích se zřetelem k předmětu dějepis.

15 Věstník, I, výnos č. 25256, 7. 7. 1919, s. 163–165, „O  změně učebné osnovy zeměpisu a  dějepisu na školách 
měšťanských“. Z konkrétních událostí jsou jmenovány: reformace, válka amerických osad za nezávislost, Velká 
francouzská revoluce, revoluční rok 1848, boje slovanských národů, první světová válka a moderní socialismus.

16 Věstník, I, výnos č. 25552, 14. 6. 1919, s. 136–141, „O normálních osnovách gymnásií, reálných gymnasií, škol 
reálných a  vyšších reformních gymnasií v  republice Československé“; Věstník I, výnos č. 24203, s. 175–179, 
„Normální osnovy dívčích lyceí a  učitelských ústavů v  republice Československé“; Věstník I, výnos č. 42322, 
11. 9. 1919, s. 251–268, „Doplňky a změny v učebných osnovách jednotlivých předmětů na středních školách 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“.

17 Věstník I, výnos č. 42322, 11. 9. 1919, s. 253, 259.
18 Věstník, IV, výnos č. 44598, 25. 7. 1922, s. 343–344, „Nová osnova zeměpisu a dějepisu v nižších třídách středních 

škol s vyučovacím jazykem československým“.



60 Nabídka dějepisných učebnic v meziválečném období

Dějepisná učebnice plnila v meziválečném období výraznější roli, než jí přísluší dnes. Na formování 
historického vědomí mládeže se tedy největší měrou podílela školní výuka dějepisu, respektive učitelův 
výklad a právě text učebnice. Nabídka českých dějepisných učebnic byla bohatá.19 Některé se používaly 
i několik desetiletí a ovlivnily tak více generací vzdělávané mládeže.20 Pekařova učebnice Československé 
dějiny (1921) a  její přepracování realizované Josefem Klikem (1937) byly používány ve své originál‑
ní verzi nejen na českých ústavech, ale i  na školách slovenských, polských, rusínských, židovských, 
v překladu také na maďarských středních školách. Umožnilo to pojetí textu, které nebylo konfrontační 
ani nacionalistické. Neexistence slovenského středního školství před rokem 1918 a také problematič‑
nost zařazení vhodných poznatků z historie uherského státu komplikovaly vznik slovenské středoškol‑
ské učebnice.21 Tento deficit částečně řešilo doplnění Pekařova textu o „slovenská“ témata až na samém 
konci první republiky.22 Na německých středních školách se ve 20. letech používalo několik učebnic, od 
roku 1933 pak schvalovací doložku získala jediná, jejímž autorem byl Ernst Steinitz.23 

Metodický přístup

Obsahová analýza příslušných pasáží českých dějepisných učebnic bude vycházet z několika předpo‑
kladů. Lze očekávat, že autoři učebnic budou v duchu osnov akcentovat: nezbytnost vzniku samostat‑
ného státu zdůrazněním „utrpení“ Čechů v habsburské monarchii a negativními obrazy habsburských 
panovníků; stereotypními pohledy na Němce a Maďary nutnost zbavit se jejich dominance; pozitivní 
představení osobností Dohody, které přispěly ke vzniku státu; zdůraznění kontinuity s českým středově‑
kým státem a vyzvednutí těch historických postav, za jejichž působení sehrály české země významnou 

19 Používaly se takové, které vznikly ještě za Rakouska ‑Uherska a po drobném přepracování a doplnění informací 
o válečných událostech a vzniku samostatného státu mohly plnit svou funkci dále.

20 Jaroslav BIDLO – Josef HÝBL – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních, Praha 1911–1913, 
1921; Jaroslav BIDLO – Josef DOBIÁŠ – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních, Praha 
1932, poslední vydání 1948; Josef PEKAŘ, Dějiny naší říše, Praha 1914; Josef PEKAŘ, Československé dějiny, pro 
nejvyšší třídy škol středních (dále PEKAŘ, 1921), Praha 1921. Speciální učebnice dějepisu byly vytvořeny rovněž 
pro odborné školy, obchodní akademie a učitelské ústavy.

21 Pro slovenské základní školství (ľudové, meštianské školy) bylo k dispozici postupně několik učebnic sloven‑
ských autorů se skromným, ale rovnoměrným zastoupením slovenských a českých reálií. Viz Vladimír MICHA‑
LIČKA, Učebnice na slovenských školách v prvom desaťročí existencie Československej republiky (1918–1928), 
in: Magdaléna ŠUSTOVÁ (ed.), Dějiny ve škole, škola v dějinách, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 
2010, s. 105–109.

22 Josef PEKAŘ, Dejiny československé pre najvyššiu triedu stredných škol, poslovenčil C. CHORVÁT, Praha 1938. 
Blíže o tom Mirek NĚMEC, Škola mezi národem a státem. Dějepis na středních školách v meziválečném Česko‑
slovensku (dále NĚMEC, 2010), in: Magdaléna ŠUSTOVÁ (ed.), Dějiny ve škole – škola v dějinách, Pedagogické 
muzeum J. A. Komenského, Praha 2010 s. 52–57; Mirek NĚMEC, Československé dějiny jako mystifikace, in: 
Josef MÄRC a kolektiv (eds.), Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou, Acta Universitatis Purkynianae, 
Facultatis philosophicae, Studia historica didactica 2, Ústí nad Labem 2010, s. 216–224.

23 Ernst STEINITZ, Landes‑ und Staatskunde der Cechoslovakischen Republik. Geographie, Geschichte, Bürgerkun‑
de u. Volkswirtschaftlehre für die oberste Klasse der Mittelschulen sowie für den dritten Jahrgang der Lehrerbil‑
dungsanstalten, vierte, verbesserte und um die Volkswirtschaftlehre erweiterte Auflage, Böhmisch Leipa 1937. 
První vydání 1924.



61roli; sledování aktivit reprezentantů zahraničního odboje; podrobný popis účasti československých legií 
ve válce na straně Dohody; připomenutí role domácích politiků při vzniku státu.

Z textu prvorepublikových učebnic se pokusíme představit a interpretovat ty pasáže, které sledo‑
valy utváření žádoucího obrazu jak významných postav české minulosti, tvůrců samostatného státu 
a zahraničních osobností, které jejich úsilí podpořily, tak negativní pohledy na dosavadní monarchii 
a Čechům a Slovákům vládnoucí dynastii a národnosti.

Obraz nepřítele – Habsburkové

V prvních letech po vzniku Československa zaznamenáváme v učebnicích určených různým úrovním 
historického vzdělávání snahu dokazovat nezbytnost osamostatnění a odpoutání se od panovnického 
rodu. V předmluvě k jedné z učebnic její autor stanovil dva základní úkoly vyučujících. Výklad národ‑
ních dějin zaměřit na „zúčtování s Habsburky“ a na vyrovnání se s „římanstvím a němectvím“. Českou 
minulost vidí jako nepřetržitý řetěz „nesplněných povinností a zrad“, tvrdí, že každý z habsburských 
panovníků „zanechal otisk své neohrabané ruky, potřísněné krví“24 a že „nejhorší chvíle našeho národa 
byly zaviněny Habsburky“.25 K utváření obrazu nepřítele, v prvním případě Habsburků, autoři využívali 
mimo jiné i popisu jejich fyziognomie, vyjmenovávali negativní vlastnosti.26 Se značnou dávkou emoci‑
onality líčili pobělohorskou perzekuci. Dokumentuje to už název kapitolky – „Habsburkova msta“. 
Ferdinandu II. se přičítá úmysl potrestat nejen odbojnou šlechtu, ale celý národ, „který byl svým neka‑
tolictvím po 200 let nebezpečným protivníkem katolické církve i Habsburků“. A „bezmezným záštím 
a krvelačnou pomstychtivostí“ se vysvětlují „hrůzy, které následovaly“.27 Odkaz na reformační tradice je 
využíván opakovaně. Dočteme se, že „národní vědomí, mohutně rozkvetlé v dobách husitských a posí‑
lené hnutím českobratrským, nedalo se úplně udusiti ani strastmi doby pobělohorské, ani germanizací 
doby absolutistické“.28 Logickým vyústěním tohoto téměř 400letého utrpení byl pak 28. říjen.

Mladší žáci získávali představu o „habsburské proradnosti“ už v rámci vlastivědy. V kapitolce 
Ve vlasti osvobozené v  metodické poznámce k  tématu uznávaný autor učebnic dějepisu zdůrazňuje, 
že „z celého dějství světové války není nic tak důležitého pro výchovu, jako jasné svědomí mravního 
oprávnění, mravní povahy našeho rozhodnutí, rozloučení s dynastií a osvobození revolucí.“ Objasňo‑
vání této skutečnosti pak pokládá za trvalý úkol dějepisného vyučování na všech stupních. Obdobný 
přístup lze zaznamenat i v učebnicích pro měšťanské školy. Autoři zařadili dokonce odstavec Obrázky 
z našeho utrpení v Rakousku před světovou válkou, v němž připomínají dominanci Němců ve všech 
oblastech života v českých zemích29 a oceňují vlastní zásluhy o osvobození.30

24 Ladislav HORÁK, Počátkové dějepisu návodného na škole národní (dále HORÁK, 1924), III. díl, Praha 1924, s. 6–7.
25 Tamtéž, s. 19.
26 Eduard ŠTORCH – Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu (dále ŠTORCH – ČONDL, 1946), díl III, pro třetí 

třídu měšťanských škol, Praha 1946, schválena roku 1936, s. 18.
27 Tamtéž, s. 32.
28 Tamtéž, s. 103.
29 Marie GEBAUEROVÁ – Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro měšťanské školy III (dále GEBAUERO‑

VÁ – JIRÁK – REITLER, 1937), Praha 1937, s. 68–69.
30 Tamtéž, s. 80.



62 Gymnazistům se však dostávalo věcného a ryze faktografického poučení o příčinách i způsobu 
nástupu Habsburků na český trůn. Obdobně „katastrofa bělohorská“ a  její důsledky jsou líčeny bez 
větších emocí.31 Důvodem může být vyšší profesionalita autorů, historiků a univerzitních profesorů, 
respektujících především požadavek vědeckosti v duchu současného stavu výzkumu. U učebnic urče‑
ných mladším žákům byl více upřednostňován výchovný aspekt učiva.

Objasnění důvodů nutnosti odtržení českých zemí od Rakousko ‑Uherska je věnována největ‑
ší pozornost v  učebnicích vydaných krátce po vzniku republiky. V  materiálech určených mladším 
žákům ve značně emocionálním, avšak obecnějším podání jak v názvech příslušných pasáží (Kterak 
česká důvěra v Rakousko vzala za své, Kterak národ bezmocný se rdousí), tak ve vlastním výkladovém 
textu („ničemné Rakousko nezaslouží, aby dále žilo a svým jařmem národy kdysi svobodné utiskovalo“, 
„státy XX. století nesmějí státi na bezpráví a  násilí, nýbrž na spravedlivosti a  samostatnosti“).32 Ale 
i v pozdějších letech je podrobně líčena perzekuce české politické reprezentace a potlačování lidských 
práv, zdůrazňováno je ohrožení existence českého národa v  případě vítězství Ústředních mocností, 
připomínán osud polabských Slovanů, ale také nechuť bojovat proti „slovanským bratřím“ za zájmy 
utiskovatele.33 S menší dávkou emocionality, avšak s výčtem konkrétních důvodů, jsou pak poučováni 
žáci maturitních ročníků. Ani Pekař se jí v závěru své učebnice zcela nevyhnul.34 

Obraz „dědičného“ nepřítele – Germánů

Problematika obrazu Slovanů a Germánů v prvorepublikových dějepisných učebnicích už byla před časem 
předmětem systematického výzkumu.35 Matouš Turek zaznamenává ve většině analyzovaných textů 
přímé spojování etnik starých tisíce let s dobovou geopolitickou situací. Germány vidí jako „referenční 
bod, vůči kterému se autoři museli nějak, více či méně, ostřeji či mírněji vymezit“.36 Nenásilná polarizace 
evropských dějin do paradigmatu Germáni – Slované má podle něho za cíl ukázat žákům jejich „předky“ 
jako rovnoprávné tvůrce evropských dějin. V učebnicích určených mladším žákům se předkládá spíše 
konfrontační nacionalistický výklad dějin. Verifikaci některých tvrzení podle zjištění Turka zajišťují 

31 Jaroslav BIDLO – Josef HÝBL – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních, díl druhý, Praha 
1921, s. 142, 176–177; Jaroslav BIDLO – Josef DOBIÁŠ – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol 
středních, díl druhý, Praha 1935, s. 117–118, 148–149; Josef PEKAŘ, Československé dějiny, pro nevyšší třídy škol 
středních (dále PEKAŘ, 1921), Praha 1921, 87–90.

32 Ladislav HORÁK, Počátkové dějepisu návodného na škole národní, IV. díl, Praha 1920, s. 106–107; Tamtéž, III. díl, 
Praha 1923, s. 225.

33 Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro roční kursy (IV. ročník) při měšťanských školách (dále JIRÁK – 
REITLER, 1935), Praha 1935, s. 151; Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol (dále HORÁK, 
1936), Praha 1936, s. 137; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 93. Viz Blažena GRACOVÁ, Chances in 
the picture of ‚October 28‘ in czech history textbooks, in: Violetta JULKOWSKA – Wiktor WERNER, Memory of 
heritage – heritage of memory, Poznań 2016, s. 228–255.

34 Odstavec Myšlenkový a citový stav Čechů. PEKAŘ, 1921, s. 168.
35 Matouš TUREK, Obraz Slovanů a Germánů v prvorepublikových učebnicích dějepisu, in: Magdaléna ŠUSTOVÁ 

(ed.), Dějiny ve škole – škola v dějinách, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 2010, s. 110–116; Matouš 
TUREK, Užití a zneužití tématu Slované versus Germáni v prvorepublikových učebnicích dějepisu (dále TUREK, 
2014), s. 225–239 in: Josef MÄRC (ed.), Mystifikace školního dějepisu, Studia historica didactica 2, Ústí nad 
Labem 2014; NĚMEC, 2010, s. 216–224.

36 TUREK, 2014, s. 238–239.



63odkazy k autoritám (archeologové zjistili). Upozorňuje na různé prostředky ovlivňování žáků pomo‑
cí selekce informací, specifického uspořádání látky, zařazených ikonografických pramenů, zvolených 
rétorických prostředků až po manipulaci s fakty a ahistorické domýšlení.37 Středoškolské učebnice jsou 
v tomto směru umírněnější. Pekař začlenil odstavec nazvaný Mylné názory starších historiků. Uvádí, že 
historiografie 19. století „Germány líčila jako národ bojovných dobyvatelů, žijících z lovu a kořisti a soci‑
álně rozdělený v pány a otroky. Slovany jako národ holubičí povahy, národ pokojných zemědělců nezna‑
jící stavovských rozdílů a zřízený vůbec demokraticky“.38 Nicméně i on místy posiluje stereotyp německé 
panovačnosti.39 Žákům měšťanských škol jsou předkládány emocionálnější charakteristiky typicky stře‑
dověké „surovosti mravů“, připisované právě germánským národům.40 Germánům se přisuzovaly vlast‑
nosti podle novodobých zkušeností s Němci, Němci se pokládali za přímé pokračovatele Germánů.41

Právo na prostor, který zaujalo Československo, se někteří autoři učebnic pokoušeli doložit 
charakteristikou našich předků jako původních obyvatel střední Evropy. „Tu obýval od nepaměti jarý, 
bodrý a prostý lid slovanský. Na pastvinách salašil, v horách kutal, v nížinách vzdělával půdu, byl tedy 
pastýřem, horníkem i rolníkem již v dobách nejdávnějších.“42 Jiný způsob představuje snaha dokázat, 
že Slované zaujímali značnou část kontinentu. „Na úsvitu dějin v VI. a VII. století objevují se Slované 
pojednou v ohromném množství a zaplňují víc než půl Evropy […] My jsme nyní jako poslední a skoro 
osamělá výspa západního Slovanstva téměř obklopeni cizím živlem, ale v minulosti jsme měli všude 
kolem sebe bratrské sousedy.“43 Po emocionálním vylíčení osudu „bratrských“ Polabanů autoři přece jen 
připouští, že „ostatní národové nebyli tenkrát o mnoho lepší“. Z kroniky pak citují, že i Slované v „boji 
jsou velmi stateční a po boji nejvýš ukrutní. Tím se zvláště proviňují, že loupí a vraždí.“44 Střetává se tak 
záměr posílit fungující stereotyp se snahou o objektivitu sdělení. V renomované gymnaziální učebnici 
nalezneme snahu dokázat přítomnost Slovanů na našem území před stěhováním národů odkazem na 
výsledky vědeckého výzkumu: „Podle bádání archeologického, a to podle rozšíření zvláštních žárových 
hrobů čili tzv. polí popelnicových, pronikli Slované již asi r. 600–500 př. Kr. skrze Sudety do pravého 
českého Polabí a odtud pak znenáhla i do ostatní země české a do Moravy, zvláště pak když země tyto, 
asi od I. stol. po Kr., opouštěli dosavadní jejich obyvatelé Markomani a Kvádové.“45

V učebnicových textech nechybí připomenutí Německa jako hlavního „viníka“ války a chmur‑
ných existenčních perspektiv Čechů v případě jeho vítězství. „Všemu světu bylo již zjevno, že válku vede 
vlastně Německo, a to o svoji světovládu. Čechům se již od počátku války dávalo najevo, že všecka jejich 
svatá práva mohou být konečně rozšlapána, a že jakýkoliv odpor bude krutě zlomen. Přišla chvíle, kdy 

37 TUREK, 2014, s. 238–239.
38 PEKAŘ, 1921, s. 10.
39 Odstavec Protiva germánsko ‑slovanská, tamtéž, s. 14.
40 Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro jednoroční učebné kursy (IV. třídy) při měšťanských školách 

(dále JIRÁK – REITLER, 1927), Praha 1927, s. 34.
41 TUREK, 2014, s. 232.
42 Ladislav HORÁK, Dějepis pro první třídu měšťanských škol (dále HORÁK, 1928), Praha 1928, s. 56–57.
43 Eduard ŠTORCH – Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu (dále ŠTORCH – ČONDL, 1935), díl II, pro druhou 

třídu měšťanských škol, Praha 1935, s. 51.
44 Tamtéž, s. 53, 58.
45 BIDLO – HÝBL – ŠUSTA, 1921, s. 14.



64 Čechové a jejich starobylé království mělo být vymazáno z mapy Evropy a kdy také Čechy měl potkat 
osud polabských Slovanů.“46

Obraz Maďarů v českých učebnicích

Negativní obraz Maďarů v českých učebnicích byl motivován snahou dokázat oprávněnost vzniku ČSR 
přerušením historické tradice uherského království. Jedním ze způsobů byla charakteristika Maďa‑
rů při jejich vpádu do střední Evropy a  vina za rozbití tehdejší slovanské říše: „Kočovní Maďaři se 
přihrnuli na koních z dalekých rovin černomořských, až se utábořili v nížině Uherské. Odtud ukrutně 
loupili v sousedních zemích […] Nejdříve padlo Slovensko Maďarům do rukou a roku 907 již nebylo 
slavné říše velkomoravské. Maďaři se usadili v Uhrách nadobro a  tím nás navždy oddělili od bratr‑
ských Slovanů balkánských.“47 Ladislav Horák nárok Slováků na Horní Uhry zdůvodnil jednoznačně: 
„divocí kočovníci Maďaři, kteří asi od roku 900 najížděli do říše velkomoravské, dobyli Děvína a odňali 
Slovákům zemi uherskou.“48 Pekař označuje důsledky usídlení Maďarů v Uhrách za „velké neštěstí pro 
budoucnost Slovanstva“ mimo jiné i pro zpřetrhání kulturních kontaktů západních Slovanů s řeckou 
Byzancí.49 Autoři Maďarům přičítají vinu také za civilizační regres, který byl důsledkem jejich vpádu.

Dalším prostředkem, jak prokázat nezbytnost odtržení Slovenska od Uher, byla charakteristika 
tamějších poměrů ve druhé polovině 19. století. Jeden z autorů připomíná: „Maďarské násilí škrtilo 
ještě nestoudněji Slováky. Maďaři se na počátku XIX. století probudili k národnostnímu životu. Počali 
však hned surově utiskovat nemaďarské národy, a zejména Slováky … od roku 1848 se vedlo Slovákům 
v  Uhrách hůř a  hůř. ‚Vyhladit! Vyhubit!‘, to byl cíl Maďarů.“50 Většinou se však zdůrazňuje absence 
adekvátního politického zastoupení a nemožnost vyššího vzdělání v mateřštině. „Ve školách, v úřadech 
a na sněmu se nesměl nikdo slovensky ani ozvat.“51 V jiné učebnici je už vznik Československa přímo 
označen za osvobození Slováků. „Slovák neměl vůbec žádných práv ani ve škole, ani v  úřadě. Jazyk  
slovenský měl býti vyhuben. Celá země měla být pomaďarštěna.“ Logickým vyústěním této „katastrofy“ 
bylo osvobození, které „přišlo včas“.52

Americká podpora vzniku Československa

Woodrow Wilson, který zastával funkci prezidenta USA v letech 1913–1921, se do českého povědomí 
zapsal mnohem výrazněji než ve své rodné zemi a tato úcta je zasloužená, soudí Milan Babík. Byl to 
on, kdo přispěl ke zrodu první republiky zcela zásadním způsobem, byť nepřímo. Během první světo‑
vé války „přišel s  vizí nového mezinárodního pořádku na bázi demokratických hodnot, národního 

46 Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol, Nová škola, Praha 1937, s. 137.
47 ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 19.
48 HORÁK, 1928, s. 84.
49 PEKAŘ, 1921, s. 13–14.
50 Josef S. TOUC, Stručné československé dějiny (dále TOUC, 1946), Státní nakladatelství v Praze, 1946, s. 66.
51 TOUC, 1946, s. 66.
52 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 67, 80–81.



65sebeurčení a kolektivní bezpečnosti, začlenil tyto požadavky do svých Čtrnácti bodů shrnujících váleč‑
né cíle Spojených států a posléze je tvrdohlavě prosazoval na mírové konferenci“.53 Je proto logické, že 
této postavě americké historie vyhradili autoři prvorepublikových učebnic adekvátní místo, stejně tak 
ocenili vstup USA do války. „Této veliké, původně nečekané pomoci dostalo se Dohodě jako zázrakem 
ve chvíli, kdy na východě ztrácela pomoc ruskou,“54 píše Josef Pekař. Ladislav Horák totéž vyjadřuje 
poněkud emocionálněji. „Svět ovšem trnul hrůzou, jak by vše vypadalo, kdyby Němci ve válce zvítězili. 
Také Američané přijali jejich výsměch s plnou vážností a obětavostí.“55 Pekař lapidárně hodnotí důsled‑
ky této události: „Pomoc Ameriky musila pak brzo dáti Dohodě na západní frontě převahu; také Wilso‑
novo odhodlání k nelítostné válce až do konce, k válce, jež by radikálně proměnila starou Evropu a dala 
vítězství utištěnému právu. Pomáhalo vniveč obraceti mírové pokusy ústředních mocností.“56 Vyčísluje 
rovněž pomoc amerických Čechů a  Slováků. „Početná a  zámožná česká a  slovenská větev americká 
podporovala, zejména po vstupu Ameriky do války, českou věc s velkou obětavostí. Na 50 000 Čechů 
a  Slováků přihlásilo se dobrovolně do armády Unie, na sbírkách sebráno v  Americe přes 3 milionu 
dolarů a zásob a potravin posláno českým vojskům do Evropy za peníz ještě vyšší.“57 

Portrét Woodrowa Wilsona, označovaného jako „přítel českého národa“, „obránce demokracie“, 
„apoštol svobody“ nechybí v žádné učebnici.58 Cituje se jeho výrok, že „národy – ať velké, ať malé – mají 
býti napříště ovládány jen za svého vlastního souhlasu, neboť jen od něho mohou vlády odvozovati 
svou spravedlivou moc,“59 a že „trvalý mír lze vybudovati toliko v duchu nezištnosti a nestranné spra‑
vedlnosti a se zřetelem na práva národů.“60 Vyjadřovaný obdiv k němu není prost emocí. „President 
Wilson zapsal se věčně do srdce českého národa. Uznal za spravedlivý požadavek jeho snahu po samo‑
statnosti a mocně jej podporoval.“ Na žáky muselo působit i zdůvodnění nezištného vstupu USA do 
války. „Spojené státy daly se do války, ač nechtěly z jejího výsledku míti zisku. Učinily tak na ochranu 
práva. Svým účastenstvím přispěly značně k povalení Německa, neboť rozmnožily jeho nepřátele, valně 
oslabené odpadnutím Ruska.“61 Bipolární vnímání centrálních mocností a Dohody posílil vstup USA do 
války a dohodová vojska byla považována za stranu bojující za svobodu a lidská práva.62

53 Milan BABÍK, Cti otce svého… Ale co Bibli? Woodrow Wilson, politika jako svaté poslání a role náboženství 
v demokracii, Dějiny a současnost, roč. XL, 2018, č. 6, s. 10–13.

54 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, Praha: Historický klub, 1921, s. 175.
55 Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol, Praha: Státní nakladatelství, 1928, 120.
56 PEKAŘ, 1921, 178–179.
57 PEKAŘ, 1921, s. 180.
58 Ilona PŮLPÁNOVÁ, Obraz Spojených států amerických v českých učebnicích dějepisu (1890–1989) (dále PŮLPÁ‑

NOVÁ, 2017), Diplomová práce (vedoucí práce L. FASORA), Filozofická fakulta MUNI, Brno 2017, s. 43.
59 Ladislav HORÁK, Dějepis pro jednoroční učebné kursy (IV. ročníky) při školách měšťanských, Praha: Státní nakla‑

datelství, 1931, s. 210.
60 Tamtéž.
61 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, 82.
62 PŮLPÁNOVÁ, 2017, s. 46.



66 Evropská podpora vzniku samostatného státu

První velmocí, která uznala Československou národní radu jako reprezentaci budoucího státu, byla 
Francie. Je proto logické, že osobnostem z tohoto prostředí byl v učebnicích vyhrazen poměrně značný 
prostor. Mělo to i jiné důvody. Francie byla svými strategickými zájmy velmocí Československu nejbliž‑
ší, spojeneckou zemí, byť smluvní jištění bylo stvrzeno až v roce 1924, neboť bylo zcela zřejmé, když 
o organizaci vznikající československé armády se zasloužil francouzský generál Maurice Pellé. Vyzve‑
dány jsou vojenské úspěchy francouzské armády. Ladislav Horák označil za nejdůležitější okamžik 
celé války poněkud nadneseně už situaci, kdy „byl nenadále celý předvoj Němců zasažen pařížským 
generálem Gallienim. Generál Joffre, vrchní velitel francouzský na počátku války, sebral zatím síly, 
zarazil vítězný postup Němců, zřídil zákopy s ‚liščími doupaty‘. Ti dva zachránili Paříž a Francii.“63 Je 
známo, že nejtěžší boje na západní frontě Francii teprve čekaly. Autor však zdůraznil až závěrečnou fázi 
válečného střetu a francouzské zásluhy o konečné vítězství. „Maršál Foch přejal vrchní velení a chystal 
se k rozhodným úderům na trojí betonové zákopy německé… Největší válečné síly za trvání světa se 
střetly na půdě Francie. Zničeny byly všecky betonové linie… ústup Němců začínal.“64 

Kromě francouzských generálů zachycených i  na fotografiích, je připomínána role historika 
Ernesta Denise. „Ač Francouz, napsal Čechům dějiny nové doby (‚Konec samostatnosti české‘ a ‚Čechy 
po Bílé hoře‘) a vroucím citem osvětlil národní zápas a utrpení pod žezlem bezcitných Habsburků.“65 
S menší dávkou emocionality je zmiňován i dalšími autory učebnic. „Masarykovi a Benešovi pomáhali 
nejen naši krajané v cizině, ale i někteří cizinci, přátelé našeho národa. Zejména to byl francouzský 
historik Arnošt Denis, známý svými pracemi o českých dějinách.“66 Kromě Francouzů je uvedeno jméno 
Angličana Setona Watsona, „jenž bezmála jako jediný z  cizinců pronikl masku ‚hrdinského národa‘ 
Maďarů a znal porobu Slováků.“67 Sympatie k Francii a Francouzům jsou však patrné i při interpretaci 
středověkých dějin, jak doložíme následujícími pasážemi.

Zdůraznění kontinuity se středověkým českým státem

Příležitostí k připomenutí tradice české samostatnosti bylo pojednání o období vlády nejvýznamněj‑
šího českého středověkého vladaře, Karla IV. Čechem byl pouze po matce Elišce Přemyslovně, proto 
autoři učebnic cítili potřebu zdůraznit návaznost na úspěšné poslední Přemyslovce. Současně však 
upozorňovali na výhody spojení s civilizačně vyspělejším francouzským prostředím a oslabení němec‑
kého vlivu. „Znova otevřel prameny blahobytu a zemi českou zvelebovati počal po vzoru království 

63 Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol (dále HORÁK, 1936), Praha, Nová škola 1936, s. 135. 
Viz také Jan MLČOCH, Učebnice dějepisu pro měšťanské školy, III, pro třetí třídu, novověk, Praha, Československá 
grafická unie 1935, s. 104; Eduard ŠTORCH – Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu, díl třetí, pro třetí třídu 
měšťanských škol (dále ŠTORCH – ČONDL, 1946), Státní nakladatelství, Praha 1946 (dotisk vydání z roku 1937), 
s. 163; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 88.

64 HORÁK, 1936, s. 150; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 90–91.
65 HORÁK, 1936, s. 138.
66 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 170. Viz také GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 94–95.
67 HORÁK, 1936, s. 140.



67francouzského, tehdy kvetoucího“, a docílil povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, „aby země 
i národ svůj vymanil z německého područí církevního“.68 Francouzský vliv je připomínán v souvislosti 
se stavební činností, a to jak obecně uplatněním gotického slohu, působením Matyáše z Arrasu, tak 
konkrétními stavbami („hrad pražský podle pařížského opravoval a  stavěl“, Karlštejn vystavěn „dle 
vzoru papežského hradu v Avignonu“).69 Francouzská inspirace je konstatována při založení vysokého 
učení,70 ale také kupříkladu pro dobovou módu, upřednostňující „vkus a jemnost francouzskou, kterou 
německé výrobky té doby byly zastíněny“.71 Pozitivně je vnímáno především povznesení významu 
českého království. „Od založení univerzity a korunovační cesty do Říma r. 1354 stala se Praha městem 
světovým a říše Karlova stala se vzorem pro panovníky zemí sousedních: Polska, Uher a Rakous: Za 
krále Karla dosáhla také říše česká největšího takřka rozsahu.“72 Autoři k tomu dodávají, že toho docílil 
i bez válek.73 

Délka textu věnovaného této postavě české minulosti74 je příznačná pro snahu autorů tehdejších 
učebnic posílit národní identitu zdůrazněním výjimečné role českého středověkého státu a jeho panov‑
níka jako povzbuzení pro současníky.75 Zaujme také historické zdůvodnění soudobé politické orientace. 
„Po vymření Přemyslovců nastal potěšitelný obrat pro českou národnost. Nový královský rod – Lucem‑
burkové – pěstoval hojně styky s dvorem francouzským a vymanil se z vlivu německého.“76

Doba husitská

Již v úvodu této studie jsme citovali z prvních poválečných učebních osnov, které doporučovaly v děje‑
pise zdůraznit pojednání o „době husitské a české reformaci“. Souviselo to se změněnou pozicí katolické 
církve v Československu, ale také s potřebou připomenout bojové tradice husitských válečníků, s nimiž 
byly dávány do souvislosti úspěchy československých legionářů. Pro autory dějepisných učebnic byl 
tento požadavek vítaný. Všichni se shodují v ocenění Jana Husa jako jednoho z nejpřednějších „synů“ 
našeho národa, ale i  jako jednoho z „největších mužů lidstva“.77 Dočteme se, že Hus „hájil myšlenku 

68 Ladislav HORÁK, Dějepis a nauka občanská pro II. třídu měšťanských škol, Praha 1922, s. 6–7; Ladislav HORÁK, 
Dějepis a nauka občanská pro I. třídu měšťanských škol, Praha 1928, s. 132–134; ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 100; 
Jan MLČOCH, Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. Pro druhou třídu (dále MLČOCH, 1935), Praha 1935, s. 75; 
Josef KLIK, Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol, díl druhý (dále KLIK, 1947), Praha 1947, s. 4.

69 HORÁK, 1922, s. 6, 9–13; HORÁK, 1928, s. 138–139.
70 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, Dějepis pro měšťanské školy, II, upravil Antonín REITLER – Josef S. TOUC, 

Praha 1930, s. 61–62 (dále GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930); Josef HORČIČKA – Jan NEŠPOR, Dě‑
jepis pro školy měšťanské (dále HORČIČKA – NEŠPOR, 1922), II, Praha 1922, s. 12–13; MLČOCH, 1935, s. 78; 
J. S. TOUC, Stručné dějiny československé (dále TOUC, 1946), Praha 1946, s. 33.

71 HORÁK, 1922, s. 8–16, HORÁK, 1928, s. 136–143.
72 HORÁK, 1922, s. 18; HORÁK, 1928, s. 144; ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 98–99.
73 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 68; SOCHOR, 1946, s. 9 a 11. Zde odstavec nazvaný Mír a spokoje‑

nost: prvý Karlův dar českým zemím.
74 9–13 stran včetně ikonografických pramenů.
75 Podrobněji viz Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže 
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68 svobody svědomí a  rozumu a položil za ni život. Tato myšlenka znamená především zavržení násilí 
v náboženských věcech. Dnes ji uznávají zákony všech kulturních států světa.“78 Výjimečnost tohoto 
postoje je zdůrazněna už názvem kapitoly Čechy svědomím Evropy.79 A ještě jeden citát vystihuje výše 
zmíněnou roli, která byla Janu Husovi přiřčena v  českém historickém vědomí. „Svými myšlenkami 
a snahami předstihl svou dobu o celé století. Vedl národ český v boj proti Římu za svobodu myšlení 
o sto let dříve, než Luther v Německu a Kalvín ve Švýcarsku.“ Výjimečná role tohoto muže vyniká ze 
srovnání s oblastí západní Evropy, odkud české země dlouhodobě čerpaly inspiraci pro vlastní kulturní 
vzestup, a nyní se tyto role obrátily. Někteří autoři označují kapitolu o Husovi a husitském hnutí jako 
Dobu české reformace a pojednání o jejím tvůrci Český reformátor mistr Jan Hus.80 

Hus nebyl jedinou postavou „husitského panteonu“. Náležité pozornosti tvůrců učebnic se těšil 
Jan Žižka, geniální vojevůdce porážející křižácká vojska i domácí reakci, Prokop Holý pro vůdčí nadání, 
bitevní úspěchy, přenesení husitských aktivit do zahraničí a jako osoba, s níž byli nuceni zástupci církve 
usednout k jednacímu stolu.81 Robert Novotný upozorňuje ještě na jeden aspekt, který husitské hnutí 
v době vzniku jednotného československého státu nabízelo, a sice svědectví česko ‑slovenských vzta‑
hů, kterých historie mnoho neposkytovala. Ve všech učebnicích proto nalezneme pasáž o Janu Jiskrovi 
z Brandýsa a jeho ovládnutí části Slovenska.82 Za vrchol husitských úspěchů je pokládána skutečnost, že 
církev přistoupila na jednání s husity. „Toho dosud nikdo v Evropě nedosáhl.“83 

Další dobovou výjimečnost naznačují marginálie v textu o „husitském králi“ Jiřím z Poděbrad: 
„Myšlenka Svazu národů už v  XV. století“, „Věčný mír – česká myšlenka“ nebo „Evropa tehdy ještě 
nepochopila mírové myšlenky“. Projektem vytvoření spolku křesťanských panovníků, který měl své 
spory vyřizovat dohodou, „se proslavil jako první průkopník věčného míru národů, neboť se stal před‑
chůdcem dnešní Společnosti národů“.84 Výjimečnost těchto historických postav je cíleně propojována 
se současností.85

Tvůrci československé samostatnosti

Nedlouho po vzniku republiky se rozpoutal spor o zásluhách o vznik samostatného státu mezi před‑
staviteli zahraničního a domácího odboje, který trval až do konce první republiky. Vyprovokoval ho 

druhou třídu měšťanských škol (dále HORÁK, 1936), Praha 1936, s. 74; HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 25.
78 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 72.
79 ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 111.
80 MLČOCH, 1935, s. 84; KLIK, 1947, s. 15.
81 Jan RANDÁK, V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948–1956, Nakladatelství 

Lidové noviny, FF UK, Praha 2015, s. 131.
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85 Odkazujeme opět na studii Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní iden‑
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69Masarykův projev v parlamentu po návratu z emigrace, v němž se nezmínil o úloze „mužů 28. října“ 
ani Karla Kramáře. Veřejnost mohla spor sledovat na stránkách denního tisku od roku 1924. Historiko‑
vé přiznávají určující roli zahraničnímu odboji, nicméně oceňují klidný průběh převratu jako zásluhu 
právě „mužů 28. října“. Jak podíl obou stran prezentovali autoři prvorepublikových učebnic? 86 

Štorch s Čondlem v kapitole nazvané Československý odboj z 15 stran (včetně fotografií) vyhra‑
zují informacím o  perzekuci domácích politiků celou stranu, na další komentují Manifest českých 
spisovatelů (1917) a Národní přísahu (13. 4. 1918), v odstavečku věnovaném převratu 28. října jmenují 
jak jeho aktéry, tak tehdy v Ženevě pobývajícího Karla Kramáře.87 Jasně dominují pasáže představující 
aktivity zahraničního odboje. Někde jsou k nadpisu připojena jména všech protagonistů, tedy kromě 
Masarykova i  jméno Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Pojednání nejen v  této učebnici 
začíná poměrně obsáhlým Masarykovým životopisem, v  němž je zdůrazněn jeho „prostý“ původ.88 
Rozhodnutí odejít do emigrace a  zahájit boj proti Rakousku je zdůvodněno jeho výjimečnou prozí‑
ravostí. „Na počátku války Masaryk pozoroval chování našeho lidu a brzo vystihl, že náš národ jde do 
války jen z donucení a že srdcem je proti Rakousku a se Srby, s Rusy a s trojdohodou… Prof. Masaryk si 
řekl, že ‚hlas lidu – hlas boží‘ a že přichází doba zúčtování s Rakouskem. Poslechl tohoto hlasu a zahájil 
boj za osvobození národa.“89 Následně autoři zdůrazňují jeho připravenost pro jím zvolené poslání. 
„Nikdo se k veliké úloze lépe nehodil nežli poslanec Masaryk. Měl styky s významnými politiky v cizině 
a jeho jméno mělo ve světě dobrý zvuk.“90 Josef Pekař ocenil roli Masarykovu obdobně: „Jsa z Čechů 
působících politicky a vědecky v cizině nejznámějším, znaje dobře cizinu a zejména svět a jazyk anglo‑
saský (ale i ruský), byl zvlášť způsobilým k veliké úloze, jíž se podjal.“91 Horákův text sugeruje představu 
Masaryka, bělovlasého kmeta opouštějícího rodinu i vlast, aby 6. července 1915 u pomníku Jana Husa 
v Kostnici přislíbil za celý národ našemu mučedníkovi „rozchod s kletým Rakouskem i jeho dynastií“.92 
„Nedbaje pokročilého věku 66 let, ani nebezpečí od nepřátel, kteří ho stíhali jakožto velezrádce“, vytváří 
ze zajatců v Rusku armádu, „která jako kdysi stateční husité měla rotu Žižkovu, Prokopovu, Husovu 
a na bojišti ruském i francouzském se dala v hrdinský boj“.93

Masaryk si od počátku uvědomoval potřebu zahraničního vojska, které by bojovalo po boku 
dohody a aktivně přispělo k porážce Ústředních mocností. V učebnicích je objasněno formování česko‑
slovenských legií z Čechů a Slováků žijících v cizině a z válečných zajatců. Je oceňováno jejich bojové 
nasazení na západní, východní i jižní frontě. „Naše legie se proslavily v těžkých bojích nevídanou stateč‑
ností, takže české jméno se rozneslo po celém světě a dohodové mocnosti uznaly náš národ jako svého 

86 Více viz Blažena GRACOVÁ, Chances in the picture of ‚October 28‘ in czech historical textbooks, in: Historia@
teoria, Dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamięci, 2016, č. 1, s. 73–99.

87 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 167–181.
88 Obdobně v jiné učebnici je kapitola nazvána Z moravské vsi do hradu českých králů. Biogramy viz HORÁK, 1931, 

s. 195–201; HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 79–81; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 101–103.
89 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 169–170. 
90 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 170.
91 PEKAŘ, 1921, s. 181–182.
92 Ladislav HORÁK, Naše škola. Knihovna pokrokové práce učitelstva československého, III. díl, Praha 1923, s. 226.
93 Ladislav HORÁK, Naše škola (dále HORÁK, 1931), I díl, Praha 1931, s. 199.



70 samostatného spojence.“94 Připomínány jsou především bitvy u  Zborova a  Bachmače. Rozhodující 
význam pro uskutečnění programu zahraničního odboje Pekař přičítá „českému opanování Sibiře, kdy 
jméno našeho národa po tři měsíce plnilo tisk celého světa.“95 Reminiscence na slávu husitů nalezne‑
me ve většině meziválečných učebnic. „Duch husitských předků ožil v legionářích. Nelekajíce se smrti, 
v nadšení pro osvobození vlasti dobyli zákopů, prorvali německé obranné linie a strhli svým příkladem 
i vlažné ruské oddíly. Tehdy bylo vyslovováno jméno Čechoslováků všemi národy s obdivem.“96

Československému domácímu odboji je v  dějepisných učebnicích věnováno podstatně méně 
pozornosti než aktivitám zahraničního odboje. Informace o dění v českých zemích se koncentrují na 
perzekuci v prvních měsících války, konkrétně jsou připomínána jména několika popravených, sokola 
S. Kratochvíla, E. Matějky a redaktora J. Kotka. Častěji se uvádí zatčení předních politiků a známých 
literátů, V. Klofáče, J. S. Machara, V. Dyka, ale především K. Kramáře a A. Rašína, odsouzených k trestu 
smrti jakožto osob zodpovědných za protirakouské smýšlení Čechů a přebíhání českých pluků do zaje‑
tí.97 Vesměs nalezneme zmínku o Maffii, tajném spolku udržujícím kontakty se zahraničním odbojem, 
s výčtem jmen jeho členů.98 Autoři se pak k domácímu prostředí svými odkazy vracejí až v pojednání 
o významných vystoupeních z posledních válečných let, někde v odstavci nazvaném „Domácí odboj“.99 
Připomíná se projev českých spisovatelů z května 1917, státoprávní prohlášení českých poslanců, tzv. 
tříkrálová deklarace, národní přísaha, ojediněle i divadelní slavnosti, dále shromáždění v Liptovském 
Mikuláši a vznik Národního výboru.100 

Značný prostor ale autoři vyhrazují obrazu 28. října. „Zásluhou prozíravých vůdců nepadla 
v překrásný den ani jedna rána v opojných okamžicích, kdy se národ zbavil téměř 400letého panství 
Habsburků. Z radosti nad neuvěřitelnou zprávou Čechové slzeli, objímali se, jásali. Prahou zněly vlaste‑
necké písně, z úředních budov byli shazováni dvouhlaví orlové, znaky třistaleté poroby. Stejně radostné 
chvíle prožívali Čechové v ostatních městech, naslouchajíce řečem předáků. Ubírali se za zvuků hudby 
a hlaholu zvonů ulicemi, svorně vedle sebe, necítíce společenských rozdílů ani zloby. Po tolika útrapách 
byli svědky blaženého dne, na nějž marně čekaly generace. Pohádková chvíle se rozlila po celé vlasti.“101 
Jinde se zase dočteme, že „už v poledne nadšené davy lidu zaplavily Prahu. Všude jásot, hudba, zpěv 
a radostný pláč. Veliký den našeho národa! Po třistaletém otroctví opět svoboda! Nesmírné nadšení, doje‑

94 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 172.
95 PEKAŘ, 1921, s. 181–182.
96 MLČOCH, 1935, s. 109. Viz také Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní 

identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, Tom X, 2019, s. 100–119.
97 Ladislav HORÁK, „Naše škola“. Knihovna pokrokové práce učitelstva československého, III. díl, Praha 1923, s. 226; 

MLČOCH, 1935, s. 110; Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol (dále HORÁK, 1936), Praha 
1936, s. 137‑138; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 93.

98 MLČOCH, 1935, s. 111; HORÁK, 1936, s. 143; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 94; TOUC, 1946, 
s. 69; ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 170.

99 Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro roční kursy (IV. ročník) při měšťanských školách (dále JIRÁK – 
REITLER, 1935), Praha 1935, s. 152.

100 Ibid., s. 152; Josef HORČIČKA – Josef LEDR, Dějepis pro měšťanské školy. Díl čtvrtý, Praha 1935, s. 124; HORÁK, 
1936, s. 148–149; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 97–98; TOUC, 1946, s. 70; ŠTORCH – ČONDL, 
1946, s. 177; MLČOCH, 1935, s. 112.

101 MLČOCH, 1935, s. 114.



71tí – a také kázeň a pořádek; nebyloť prolito jediné kapky krve.“102 Ve všech textech ovšem není obraz dění 
28. října podán stejně emocionálně. Zdůrazňuje se však, že Národní výbor provedl státní převrat hladce, 
bez krveprolití, že se vojenské posádky vzdaly bez většího odporu a zastoupili je dobrovolníci, sokolo‑
vé a skauti. „Nikdy ještě Praha neviděla takového nadšení jako tento den. Osvobozený národ jásá.“103 

Využití ikonografických pramenů v dějepisných učebnicích

Dějepisné učebnice meziválečného období vzhledem k tehdejším technickým možnostem nejsou vyba‑
veny dostatečným množstvím ikonografických pramenů, nemluvě o jejich pestrosti. Pokud se nějaké 
vyskytují, pak jde výhradně o  fotografie, především malířských děl, kresby, sporadicky nalezneme 
mapové náčrty, a to vše výhradně v učebnicích určených žákům měšťanských škol a nižších tříd více‑
letých gymnázií. Přesto jejich autoři dokázali promyšleně volit příklady, které umocňovaly působení 
verbálního textu, posilovaly hrdost žáků na slavnou minulost národa a dotvářely jejich národní iden‑
titu. Podle Zdeňka Beneše „je prostřednictvím konkrétního zobrazováno obecné. Za jevovou stránkou 
uměleckého díla se skrývá rovina hlubší a podstatnější, protože (mimo jiné) nadčasová. Událost, před‑
mět, čin či jiná podobná součást minulého dění je ze svých dobových souvislostí vyňata a vřazena do 
nových, jiných kontextů. Je hypostazována do podoby jakéhosi ‚ikonického exempla‘.“104

Povšimneme si nyní způsobu zobrazení výše charakterizovaných historických postav. V prosto‑
ru vyhrazeném pojednání o Karlu IV. v učebnicích najdeme zachycení podoby panovníka v různých 
fázích jeho života. Výjimkou je zpodobnění Karla jako sedmnáctiletého mladíka,105 častější je výřez ze 
známého votivního obrazu druhého pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi nebo dobové vyobra‑
zení společné cesty císaře a jeho syna Václava do Francie, uskutečněné v závěru Karlova života.106 Na 
stránkách učebnic se však setkáme také s fotografiemi sochařských ztvárnění, busty Karla IV. umístěné 
ve svatovítské katedrále,107 pečeti zakládací listiny univerzity s vyobrazením panovníka,108 gotické sošky 
Karla IV. z 15. století,109 detailu z výzdoby Staroměstské mostecké věže se sochou Karlovou110 a sním‑
kem vladařova pomníku stojícího u Karlova mostu.111 Všechny záběry panovníka symbolizují současně 
promyšlenou koncepci jeho vládnutí a významné činy, jimiž se do historie zapsal. Založení vysokého 
učení dokumentují dvě různá vyobrazení slavnostního aktu, včetně kresby Mikoláše Alše.112 Ikonografií 

102 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 98–99.
103 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 180; HORÁK, 1936, s. 151; JIRÁK – REITLER , 1935, s. 152.
104 Zdeněk BENEŠ, Historický text a  historická kultura (dále BENEŠ, Historický text), Karolinum, Praha 1995, 

s. 109–110.
105 SOCHOR, 1946, s. 9, obr. 6.
106 SOCHOR, 1946, s. 15, obr. 13, s. 16, obr. 14. První jmenované dílo neznámého autora Sochor připsal Mistru 

Theodorikovi.
107 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 61, obr. 19.
108 HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 11, obr. 3.
109 KLIK, 1947, s. 5, obr. 1.
110 SOCHOR, 1946, s. 34. obr. 27.
111 HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 12, obr. 4.
112 Josef PEŠEK, Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol (dále PEŠEK, 1932), Profesorské nakladatelství 

a knihkupectví, Praha 1932, s. 51, obr. 23; MLČOCH, 1935, s. 81, obr. 38, s. 75, obr. 35.



72 jsou představeny všechny významné stavby iniciované Karlem IV., ve většině učebnic nalezneme 
snímek svatovítské katedrály, výjimečně i Svatováclavské kaple,113 stejně jako Karlova mostu.114 Četnější 
zastoupení má vyobrazení Karlštejna jak v původní podobě,115 tak jeho vzhled po Mockerově přestav‑
bě,116 případně i  záběry interiéru této stavby.117 Obnovení slovanské bohoslužby připomíná snímek 
křížové chodby kláštera Na Slovanech.118 Mimořádné postavení českého státu dokumentuje fotografie 
svatováclavské koruny.119 

Účinnost uměleckého díla závisí velkou měrou na jeho prestiži či ohlasu.120 Význam dalších 
osobností, Mistra Jana Husa a Jana Žižky, je proto podtržen představením jejich ztvárnění v různých 
historických okamžicích prostřednictvím děl významných českých umělců. Zařazeny jsou snímky 
některých obrazů Mikoláše Alše121 a Václava Brožíka.122 Podle Z. Beneše dal kanonickou podobu Žižko‑
va zobrazování Mikoláš Aleš. „A ‚symboličnost‘ tohoto Žižkova pojetí pro celé husitství dokládají jiné 
Alšovy kresby, na nichž jsou imaginární hejtmani zobrazeni takřka identicky.“123 Nejčastěji se setkáme 
s dílem Jménem Páně (1908), se zachycením vojevůdce při bojovém nasazení (pod Vítkovem, u Domaž‑
lic), s vyobrazením anonymního táborského bojovníka, některé z postav Jiráskova románu Proti všem 
či útoku husitské jízdy. Převahu Alšových ztvárnění narušuje reprodukce Mánesova obrazu (Žižkova 
smrt u Přibyslavi).124 Na umělecká díla, která autoři nevtěsnali do učebnicového textu, pak odkazují 
v poznámkách, kupříkladu na Panoráma bitvy u Lipan Luďka Marolda. Svědectví česko ‑slovenských 
vztahů v  tomto významném úseku naší minulosti dokumentuje nejen verbální, ale i  ikonografické 
připomenutí Jana Jiskry z Brandýsa.125 Stejně jako při prezentaci Karla IV. je v učebnicích zařazena foto‑
grafie Šalounova pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí126 a Bílkova ztvárnění mistra v Kolí‑
ně.127 Symbolickou funkci plní vyobrazení Betlémské kaple128 nebo dalších míst spjatých s  tragickým 
osudem kazatele.129 Ze sochařských děl zachycujících Jana Žižku nalezneme fotografii Kafkovy jezdecké 

113 SOCHOR, 1946, s. 12, obr. 9.
114 HORÁK, 1922, s. 14; HORÁK, 1928, s. 140, obr. 92.
115 HORÁK, 1922, s. 13; HORÁK, 1928, s. 134, obr. 91.
116 HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 14, obr. 6.; PEŠEK, 1932, s. 48, obr. 20; MLČOCH, 1935, s. 80, obr. 37.
117 Kaple sv. Kateřiny. KLIK, 1947, s. 7, obr. 2; ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 103, obr. 28.
118 KLIK, 1947, s. 8, obr. 3.
119 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 65, obr. 24; HORÁK, 1928, s. 136, obr. 89; HORÁK, 1936, s. 56, 

obr. 33.
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121 PEŠEK, 1932, s. 53, obr. 24.
122 HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 14, obr. 6; HORÁK, 1922, s. 26; HORÁK, 1936, s. 73, obr. 39; MLČOCH, 1935, 

s. 86, obr. obr. 39.
123 BENEŠ, Historický text, s. 115.
124 HORÁK, 1936, s. 81, obr. 42.
125 HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 37, obr. 14; HORÁK, 1936, s. 89, obr. 45; PEŠEK, 1932, s. 62, obr. 30; TOUC, 

1946, s. 45.
126 HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 29, obr. 8; MLČOCH, 1935, s. 88, obr. obr. 40.
127 KLIK, 1947, s. 20, obr. 10.
128 ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 113, obr. 32.; HORÁK, 1936, s. 70, obr. 38; SOCHOR, 1946, s. 35, obr. 28.
129 Místo loučení s vlastí, místo Husovy smrti, místopis v době Husově. SOCHOR, 1946, s. 36–7, obr. 29–31.



73sochy na Vítkově,130 pomníku v Čáslavi131 či mohyly u Sudoměře.132 Nejen naučnou funkci plní kresby 
husitských zbraní či vozové hradby. Rovněž historická postava „husitského“ krále Jiřího z  Poděbrad 
je prezentována nejčastěji fotografií pomníku v  Poděbradech od Bohuslava Schnircha,133 olejomalby 
Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem od Mikoláše Alše,134 výjimečně i plátna Zvolení Jiříka 
z Poděbrad za českého krále od Václava Brožíka.135 

Vyobrazení prvního československého prezidenta samozřejmě nechybí v žádné učebnici pojed‑
návající o první světové válce a poválečném uspořádání světa. Nejčastější je oficiální portrét umístěný 
buď na přebalu učebnice, nebo v kontextu pojednání o něm. Setkáme se ale i s Masarykovou známou 
fotografií v uniformě a s tzv. masaryčkou, nebo je elegantní státník zachycen v plášti a s kloboukem, 
případně na momentkách z pobytu v USA, při návratu do vlasti či při vojenské přehlídce.

Závěr

Z uvedených příkladů je zřejmé, že akcentovaná témata posilující národní identitu mladé generace nově 
vzniklého státu jsou ryze česká a mohla tak zapůsobit především na české čtenáře. Teprve v pokynech 
k učebním osnovám pro nejnižší ročník středních škol z  roku 1930 se v dějepise předepisuje probí‑
rat „obrazy z  dějin státu československého od dob nejstarších až po naše časy se stálým zřením ke 
Slovensku, přičemž jest připomenouti i nejvýznačnější události z dějin Podkarpatské Rusi“.136 Nutno 
však dodat, že učební osnovy byly koncipovány jako rámcové, málo konkrétní a  až na malé výjim‑
ky nepředepisovaly přesně danou učební látku, čímž vytvářely prostor pro učitelův osobní přístup, 
který mohl otupit český nacionální akcent, ale mohl také dějiny pojmout odlišně.137 Návrh nových 
gymnaziálních osnov, předpokládajících jejich uvedení do praxe od školního roku 1933/1934, se od 
dřívějších osnov zásadně lišil nejen svou konkrétností, ale hlavně pojetím a cílem dějepisného vyučo‑
vání. „Při výběru učební látky a jejím uspořádání je nutné dbát na to, aby byly vzaty v potaz i částečně 
rozdílné potřeby a zájmy studujících různých vyučovacích jazyků a různých zemí Republiky.“138 Neho‑
voří se zde o redukci německých a rakouských dějin, ale o redukci „válečné“ historie a naopak se vyža‑
duje posílení témat z dějin kultury. Jsou zde jmenovány významné postavy německé minulosti, v centru 
pozornosti se ocitají česko ‑německé a slovensko ‑maďarské vztahy.139 Tento návrh osnov podle Mirka 
Němce „nastavil skutečně moderní rámcové podmínky učebního plánu dějepisu tak, aby mohlo dojít 

130 KLIK, Josef: Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol, díl druhý, Praha 1947, s. 23, obr. 11.
131 HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 29, obr. 12.
132 MLČOCH, 1935, s. 95, obr. obr. 44.
133 HORÁK, 1922, s. 43; HORÁK, 1936, s. 92, obr. 46; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 83, obr. 33.
134 PEŠEK, 1932, s. 67, obr. 32; SOCHOR, 1946, s. 50, obr. 41.
135 ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 141, obr. 39.
136 Věstník, XII, výnos č. 96897–II, 4. 7. 1930, 358–359.
137 NĚMEC, 2010, s. 51.
138 NĚMEC, 2010, s. 51.
139 NĚMEC, 2010.



74 k smysluplné syntéze státních a národních historiografií a pohledů na dějiny.“140 Mezinárodní situace 
druhé poloviny 30. let 20. století však znemožnila realizaci tohoto pozoruhodného projektu.141 

Vedle systematického působení školy na formování národní identity české mládeže prostřed‑
nictvím dějepisných učebnic se někteří učitelé podíleli také na tvorbě brožurek s  tematikou české 
minulosti, vydávaných pro školní potřebu.142 Mezi četnými tituly nechybí životopisy našeho prvního 
prezidenta.143 „Ač byl Masaryk tak výjimečný zjev, lidé ho milovali. Obdivovali na něm to, za co se mu 
stejný národ nedlouho předtím vysmíval, tedy odvahu, zásadovost, vlastenectví (nikoliv národovectví) 
a hlavně oddanost pravdě. Změně přístupu pomáhala samozřejmě i propaganda – ve školách, institu‑
cích, ale bralo se to tak, že nabízí příklad k následování. Svou slušností, pílí, střídmostí. Lidé chtěli, aby 
stát byl jako Masaryk“, dodává již v úvodu citovaný Erik Tabery.144 

140 NĚMEC, 2010, s. 52.
141 Více viz Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže pro‑

střednictvím školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, Tom X, 2019, s. 100–119.
142 Knižnice Pro školu a dům, Malý republikán, České mládeži, Knihovnička Mládí, Naše světla, Dětská kronika atd.
143 Rudolf ELIÁŠ, Masaryk Osvoboditel Národa, Holešov 1922.
144 Erik TABERY, Masarykův sen a my. Co máme společného s republikou, která vznikla před sto lety. 1918–1938. 

Zrození, budování, pád, Respekt, 2018, č. 38, s. 7.



75Podręczniki historii jako forma kształcenia tożsamości 
narodowej w polskiej szkole

Danuta Konieczka ‑Śliwińska

Podręczniki historii pełnią w edukacji szkolnej różnorodne role i funkcje. Jedną z nich jest bez wątpie‑
nia ważna kwestia kształcenia postaw, na którą składa się także oddziaływanie na tożsamość narodową 
uczniów. Funkcja ta nabrała szczególnego znaczenia w polskim systemie oświaty w okresie między‑
wojennym, kiedy to w 1918 r. odrodziło się państwo polskie po ponad 123 latach zaborów i uczniowie 
znów mogli uczyć się historii swojej ojczyzny. Kształcenie tożsamości narodowej w ramach edukacji 
szkolnej nikogo wówczas nie dziwiło. Zmieniające się jednak cele polityki oświatowej i  powiązanej 
z nimi dominującej koncepcji wychowania zadecydowały o ewolucji celów wychowawczych szkoły i, co 
za tym idzie, wpłynęły także na zawartość szkolnych podręczników historii. Niniejszy artykuł prezen‑
tuje syntetyczny przegląd koncepcji wychowawczych obowiązujących w polskim systemie oświaty 
w latach 1918–2018 oraz ich bezpośredni wpływ na dobór i układ treści w podręcznikach do nauczania 
historii, ich obudowę dydaktyczną oraz blok ćwiczeń i zadań.

Tożsamość / świadomość narodowa

Tożsamość, jako pojęcie niejednoznaczne, bywa różnie rozumiana i stosowana na gruncie odrębnych 
dyscyplin naukowych, jak filozofia, psychologia, socjologia czy antropologia. Jednym z  możliwych 
ujęć jest przekonanie, że stanowi ona element systemu wiedzy jednostki o samej sobie, a tym samym 
przez niektórych badaczy określana jest także jako świadomość.1 W odniesieniu do związku jednostki 
z konkretnym narodem i relacji z ojczyzną, tożsamość / świadomość narodowa definiowana jest jako 
identyfikacja z narodem, przypisywanie do narodu przez innych, poczucie odrębności wobec innych 
narodów, albo jako świadomość swojego pochodzenia. Łączona jest także z poczuciem przynależności 
do określonego narodu i solidarności z innymi jego przedstawicielami.2 Z punktu widzenia pedagogicz‑
nego natomiast tożsamość narodowa traktowana jest jako niezbędny etap do wykształcenia tożsamości 
otwartej. Jerzy Nikitorowicz uważa, że tę tożsamość można budować na solidnym fundamencie tożsa‑
mości prywatnej / osobistej, lokalnej i regionalnej, a w konsekwencji wykorzystać jako podbudowę do 
kolejnych poziomów edukacji państwowej i kontynentalno ‑planetarnej. Pominięcie lub ograniczenie 

1 Patrz szerzej na ten temat, Krystyna M. BŁESZYŃSKA, Tożsamość – orientacje teoretyczno‑metodologiczne, in: 
Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom VI, Warszawa 2007, s. 761–773.

2 Dorota SIPIŃSKA, Świadomość społeczna (dalej SIPIŃSKA), in: Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogicz‑
na XXI wieku, Tom VI, Warszawa 2007, s. 451.



76 jednego z tych etapów, a przede wszystkim związanego z nim rodzaju tożsamości, którą dany poziom 
kształtuje, może – jego zdaniem – doprowadzić wręcz do „zerwania ciągłości i zaniku zdolności dostrze‑
gania różnic niezbędnych do poszukiwania podobieństw i interpretowania inności jako pobudzającej 
i  inspirującej.”3 W środowisku socjologicznym z kolei świadomość narodowa uważana jest za rodzaj 
świadomości społecznej, czyli rozprzestrzeniającej się i obiektywizującej w ramach pewnej zbiorowości. 
Kształtuje się ona w wielu różnych formach, jak np. w myśleniu potocznym, różnego rodzaju mitach czy 
ideologiach, wiedzy naukowej czy utrwalonych kulturowo wzorach wyrażenia ekspresji emocjonalnej.4 
Pozytywnym przejawem tożsamości narodowej jest patriotyzm, natomiast negatywnym – szowinizm.

Co wpływa na dobór treści i układ wewnętrzny podręczników szkolnych?

W rozważaniach nad sposobem oddziaływania podręcznika historii na kształcenie tożsamości narodo‑
wej ucznia warto także zwrócić uwagę na praktyczne uwarunkowania procesu konstruowania szeroko 
rozumianej narracji podręcznikowej, wpływające między innymi na dobór treści i  układ wewnętrz‑
ny podręczników. Szkolny podręcznik historii jako problem badawczy możemy bowiem rozpatrywać 
w trzech różnych płaszczyznach: jako środek dydaktyczny wykorzystywany w ramach edukacji histo‑
rycznej, jako komunikat językowy konstruowany przez nadawcę–autora i odbierany przez odbiorcę–
czytelnika oraz jako szczególny rodzaj narracji historycznej.5 

Głównym czynnikiem warunkującym dobór treści i układ wewnętrzny podręcznika szkolnego 
jest sam jego autor. Na podstawie własnego systemu wartości, wiedzy faktograficznej i ogólnej – przed‑
stawia on w podręczniku swoją wizję przeszłości. Posługuje się przy tym określonymi kompetencjami 
językowymi, a także zakorzenionymi sposobami myślenia o rzeczywistości, czyli ulega różnego rodzaju 
mitom fundamentalnym.6 W konstruowaniu narracji szkolnej, nastawionej na młodego odbiorcę, istot‑
ną rolę odgrywają także inne czynniki, jak: wiedza autora podręcznika z zakresu psychologii, peda‑
gogiki i dydaktyki historii, znajomość specyfiki różnych typów szkół, umiejętności (doświadczenia), 
dotyczące oddziaływania na dzieci i młodzież, czyli tzw. kultura pedagogiczna. Pozostaje ponadto sam 
podręcznik i zespół uwarunkowań swoistych dla tego rodzaju środka dydaktycznego. Są to m.in. ogólna 
koncepcja i  typologia podręcznika, pełnione przez niego funkcje, określona struktura treści, a  także 
strona graficzna publikacji.

Na kształt i  przekaz narracji umieszczonej w szkolnym podręczniku historii mają również 
wpływ pełnione przez niego role i funkcje dydaktyczne. Wśród środków dydaktycznych stosowanych 
w edukacji szkolnej podręcznik może spełniać zarówno rolę dominującą (wtedy funkcjonuje na lekcji 

3 Jerzy NIKITOROWICZ, Edukacja międzykulturowa, in: Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, Tom I, Warszawa 2003, s. 934–942.

4 Por. SIPIŃSKA, s. 450–454.
5 Parz szerzej na ten temat: Danuta KONIECZKA‑ŚLIWIŃSKA, Podręcznik historii w trójpłaszczyznowym ujęciu, 

in: Barbara KUBIS Edukacja historyczna a współczesność. Księga jubileuszowa dedykowana prof. A. Suchoński‑
emu w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i naukowej oraz z okazji siedemdziesiątych urodzin, Opole 2003, 
s. 455–464.

6 Jerzy TOPOLSKI, Rzecz o socjologii wiedzy historycznej, mity fundamentalne w pisaniu historii, in: Przegląd 
Humanistyczny, Tom XXXVIII, 1994, nr. 5, s. 28.



77jako podstawowe źródło wiadomości, za pomocą którego nauczyciel organizuje działania dydaktyczne), 
rolę równorzędną (równorzędne korzystanie z podręcznika i innych pomocy pozapodręcznikowych), 
jak i uzupełniającą (wówczas głównym źródłem informacji będą pomoce pozapodręcznikowe, a wyko‑
rzystanie podręcznika sprowadza się do pewnego minimum).7 Na etapie konstruowania podręcznika 
funkcje, jakie on wypełnia, decydują o przyjętej przez autora strukturze dzieła. Przez pojęcie tej struk‑
tury rozumiemy jego elementy składowe oraz wzajemny ich układ. Autor przygotowując podręcznik, 
tworzy strukturę, nadaje mu kształt przydatny do realizacji określonych celów kształcenia. Z chwilą, 
gdy podręcznik jest gotowy, mamy do czynienia z  drugą zależnością: struktura wyznacza funkcje 
podręcznika. Ogólnie możemy powiedzieć, że strukturę podręcznika stanowią teksty (rozumiane jako 
tekst podstawowy, teksty uzupełniające, np. wypisy ze źródeł i teksty wyjaśniające, np. słowniki, alfa‑
bety) oraz elementy pozatekstowe (ilustracje, mapy, rysunki, system informacji, np. wstęp, symbole 
informacyjne, system sterowania przyswajaniem wiedzy np. pytania, zadania, odpowiedzi oraz system 
utrwalania i  kontroli, np. testy kontrolne).8 W  literaturze równie popularna jest klasyfikacja części 
składowych podręcznika określanych jako tekst i  obudowa dydaktyczna (zarówno w  węższym, czyli 
bezpośrednio związana z tekstem, jak i szerszym znaczeniu, wykraczająca poza podręcznik).9 

Wychowanie narodowe

Jeszcze w czasach zaborów ukształtował się w polskim środowisku pedagogicznym, reprezentowanym 
m.in. przez Bogdana Nawroczyńskiego, Stanisława Prus ‑Szczepanowskiego, Zygmunta Balickiego 
i Lucjana Zarzeckiego, pogląd, iż wychowanie powinno łączyć wszystkie warstwy społeczne i tworzyć 
typ Polaka patrioty, gotowego poświęcić wszystko dla dobra narodu. Uważano, że to właśnie naród, 
a nie państwo czy klasa społeczna, jest twórcą i nosicielem kultury, dlatego opowiadano się za stworze‑
niem takiego systemu wychowawczego, który będzie najlepiej opowiadał właściwościom i potrzebom 
charakteru Polaków.10 Między innymi Antoni Karbowiak przekonywał wówczas, że w sytuacji, kiedy 
duża część uczniów nie zna literatury polskiej, historii państwa polskiego i geografii ojczystej: „Wiel‑
kie sprawy wymagają wielkich ofiar, a wychowanie młodzieży w duchu narodowym należy do spraw 
największych i najżywotniejszych.”11 Powiązanie idei narodu z wychowaniem dzieci i młodzieży nie było 
jednak tylko koncepcją teoretyczną (mającą wiele nurtów!), rozwijaną w ramach tzw. pedagogiki naro‑
dowej.12 Hasła narodowe znajdowały się wówczas w programach wszystkich ugrupowań politycznych, 

7 Patrz: Alojzy ZIELECKI, Role i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984 oraz tegoż, Dydaktyczna koncep‑
cja podręcznika historii i jego obudowy, in: Alojzy ZIELECKI – Jan WALCZAK Przeszłość w szkole przyszłoś‑
ci: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej „Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku“. Częstochowa 
20–22. V. 1997, Częstochowa 1997, s. 13–28.

8 Dymitr D. ZUJEW, Podręcznik szkolny, Warszawa 1986, s. 165.
9 Jerzy MATERNICKI – Czesław MAJOREK – Adam SUCHOŃSKI, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 345.
10 Stefan Ignacy MOŻDŻEŃ, Historia wychowania 1918–1945, Kielce 2000, s. 19.
11 Antoni KARBOWIAK, Problem wychowania narodowego w zaborze pruskim, in: Świat Słowiański, Tom I, 1913, 

nr. 9, s. 336.
12 Trzeba jednak mieć na uwadze, że pojęcie „wychowanie narodowe” jest terminem wieloznacznym, obejmującym 

różne modele wychowawcze od nacjonalistycznego poczynając, a na obywatelsko‑demokratycznym kończąc. 
Więcej na ten temat: Feliks A. ARASZKIEWICZ, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.



78 a w formie ideologii narodowej (nacjonalistycznej) propagowane były przez Ligę Narodową i później 
także przez Narodową Demokrację. Wysunięcie na pierwszy plan idei narodu, tak charakterystycznej 
dla nacji dążących do uzyskania niepodległości i zagrożonych w swoim istnieniu, implikowało z kolei 
odwoływanie się do silnej potrzeby integracji i solidaryzmu. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
wychowanie w duchu narodowym stało się podstawą pierwszych programów oświatowych w odro‑
dzonej Polsce. Za główne cele tego wychowania uważano odrodzenie i umocnienie więzi narodowej 
oraz przystosowanie młodego pokolenia to twórczej pracy na rzecz odbudowy ojczyzny. Przyjęto, że 
podstawę moralnej siły narodu buduje wychowanie religijne, narodowe i obywatelskie, za które odpo‑
wiedzialni są rodzina, szkoła, państwo i  Kościół.13 Szczególną rolę w realizacji tak pojętych założeń 
przypisywano nauczycielom i wychowawcom (powinni pamiętać, że „są sługami kraju i narodu”) oraz 
wybranym przedmiotom szkolnym, jak nauczanie języka polskiego, geografia, tzw. nauka obywatelska, 
gimnastyka czy edukacja historyczna („zaznajomienie dziecka z przeszłością narodową przyczyni się 
do poznania teraźniejszości, budzi podziw i miłość Ojczyzny, odstręcza od błędów popełnionych przez 
dawniejsze pokolenia”).14 Co ważne, uważano, że trzeba uświadomić uczniom (i  całemu społeczeń‑
stwu), iż wszyscy jesteśmy dziećmi „jednej Matki ‑Ojczyzny”, powołani zarówno do wspólnej pracy na 
rzecz jej rozwoju, jak i do jej obrony w sytuacji zagrożenia.15 

Okres dominacji wychowania narodowego obejmował lata 1922–1926, po wejściu w życie 
Konstytucji Marcowej i wyłonieniu sejmu I kadencji, aż do przewrotu majowego. Jeszcze w połowie lat 
20. zaczęto wysuwać nowe propozycje celów wychowawczych. Jak pisze Wiesława Leżańska, pojawiły 
się projekty „aby dotychczasowy ideał obywatela  – bojownika, zastąpić ideałem obywatela – pracow‑
nika, którego celem winna być ‚służba Bogu i  Ojczyźnie’. Usiłowano zmienić psychikę Polaka przez 
zmniejszeniu w wychowaniu czynnika emocjonalnego i historycznego na rzecz realizmu.”16 Zgłaszano 
również słowa krytyki pod adresem dotychczasowej polityki oświatowej, której zarzucano m.in. brak 
czynnika państwowego i lojalności wobec państwa, a także anachroniczność ideologii ukształtowanej 
jeszcze w czasach zaborów, w odmiennych warunkach politycznych i społecznych.17 I choć dostrzegano 
także zalety wychowania narodowego, jak pielęgnowanie tradycji rycerskiej, kultywowanie przeszłości 
narodowej, czy łączenie kultury polskiej z tradycjami kultury zachodnio ‑europejskiej, to jednak wyraź‑
nie zarzucano świadome odejście od naturalnego przywiązania człowieka do państwa oraz niedoce‑
nianie (lub zbyt niewielkie) lojalności, karności i posłuszeństwa wobec władz państwowych.18 Nie bez 
znaczenia była także ówczesna sytuacja społeczno ‑polityczna państwa polskiego, w ramach którego 

13 Edyta GŁOWACKA‑SOBIECH, Wychowanie narodowe, in: Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogiczna 
XXI wieku, Tom VII, Warszawa 2008, s. 416–418.

14 Andrzej URBAŃSKI, Ideał wychowania narodowego (dalej URBAŃSKI), in: Przyjaciel Szkoły, Tom IV, 1925, 
s. 129–36.

15 URBAŃSKI, s. 132.
16 Wiesława LEŻAŃSKA, Wyjaśnianie w badaniach nad ideałami wychowawczymi Drugiej Rzeczypospolitej (dalej 

LEŻAŃSKA), in: Tadeusz JAŁMUŻNA – Iwona MICHALSKA – Grzegorz MICHALSKI (eds.), Konteksty i metody 
w badaniach historyczno‑pedagogicznych, Kraków 2004, s. 242–243.

17 LEŻAŃSKA, s. 246.
18 Jerzy K. TARGOWSKI, Wychowanie państwowe w Polsce wczoraj i dziś (dalej TARGOWSKI), Zrąb, Tom V, 1931, 

s. 19–29.



79funkcjonowało kilka znaczących mniejszości narodowych. Odwoływanie się w takim wypadku do idei 
narodu wbrew założeniom nie służyło budowaniu spójnego organizmu państwowego.

Wychowanie państwowe

W połowie okresu międzywojennego zaproponowano zatem nową koncepcję wychowania – wycho‑
wanie państwowe, łączące w sobie elementy wychowania obywatelskiego, religijnego z wychowaniem 
narodowym.19 Uważano, że w wychowaniu młodzieży trzeba oprzeć się przede wszystkim na pier‑
wiastkach natury emocjonalnej, wzbudzić uczucie miłości do państwa i ojczyzny, kształtować poczucie 
dumy z przynależności państwowej i narodowej, a przede wszystkim kłaść nacisk na obowiązki wzglę‑
dem państwa, społeczeństwa i narodu.20 Wychowanie państwowe miało kształtować ludzi mogących 
i pragnących świadomie uczestniczyć w pracy całego społeczeństwa (nie tylko narodu!), zorganizowa‑
nego w formie państwa, rozwijać kulturę materialną i duchową, doskonalić relacje i stosunki społeczne.21 
Stanowiło ponadto naturalną płaszczyznę, na której można było rozwiązać kwestię szkolnictwa mniej‑
szości narodowych. Czołowy zwolennik wychowania państwowego, Sławomir Czerwiński przekonywał: 
„Nie możemy i nie chcemy wymagać od szkół i innych instytucji wychowawczych w Polsce, aby Niem‑
ców lub Ukraińców wychowywały na Polaków, albo ewangelików lub prawosławnych na katolików, ale 
mamy prawo i obowiązek żądać zupełnie kategorycznie, stanowczo i konsekwentnie, aby wszystkie formy 
i wszystkie czynniki wychowania publicznego na obszarze naszego państwa działające, w z godnym 
trudzie pracowały nad założeniem w sercach dziatwy i młodzieży mocnej podwaliny pod rozkwit i potę‑
gę Rzeczypospolitej.”22 Dowodził ponadto, że wychowanie państwowe nie stoi w sprzeczności z wycho‑
waniem narodowym, ponieważ to ostatnie jest pojęciem szerszym i mieści w sobie to pierwsze, jednak 
prawdziwe wychowanie obywatelskie, czyli wychowanie dla życia w państwie i do życia dla państwa, 
może w pełni zawierać się dopiero w wychowaniu państwowym.23 Trzeba jednak dodać, że największy 
okres dominacji wychowania państwowego przypada na początek lat 30. XX wieku. Mniej więcej od 
1935 r. w polskiej polityce oświatowej nastąpił bowiem częściowy powrót do wychowania narodowe‑
go i wprowadzenie z kolei idei wychowania obywatelsko ‑narodowego, łączącego w sobie wychowanie 
państwowe z wychowaniem narodowym. Spowodowano to było niewątpliwie osłabieniem obozu sana‑
cyjnego oraz pogarszającą się sytuacją międzynarodową Polski. Wobec coraz bardziej realnego zagro‑
żenia zewnętrznego znów powróciły kwestie obrony niepodległego bytu narodowego i państwowego.

Podręczniki historii z lat 1918–1939

Wychowanie narodowe i państwowe realizowano w polskich szkołach m.in. poprzez odpowiednio dobra‑
ne treści kształcenia w programach nauczania, a w konsekwencji także w podręcznikach szkolnych. Po 

19 Hanna POHOSKA, Wychowanie obywatelsko‑państwowe, Warszawa 1931.
20 LEŻAŃSKA, s. 247.
21 Janusz JĘDRZEJEWICZ, Wychowanie państwowe, Zrąb, Tom III, 1930, s. 315–316.
22 Wypowiedź ministra Czerwińskiego cytuję za: TARGOWSKI, s. 28–29.
23 Sławomir CZERWIŃSKI, O nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1934 (wyd. II), s. 77.



80 odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie po 123 latach zaborów kwestią zrozumiałą było poło‑
żenie nacisku w treściach programowych z okresu międzywojennego przede wszystkim na utrzymanie 
zdobytej wolności i niezależności, argumentowane siłą armii polskiej oraz patriotyzmem narodu. Uczeń 
kończący edukację szkolną miał wynieść przekonanie, że Polsce niepodległość się należała, że naród 
polski miał do niej prawo, ponieważ nigdy nie stracił nadziei na odrodzenie Ojczyzny i zawsze był gotów 
na poświęcenie życia dla niej. W jednym z podręczników do nauczania historii z tego okresu, czytamy 
m.in.: „Zmagania się z potężną Rosją, nieustanne boje i trudy wojenne nie osłabiły zapału, ni sił żołnie‑
rza polskiego. Przyświecała mu bowiem nadzieja odzyskania własnej ojczyzny a zarazem silna wiara, że 
sława oręża polskiego świadczy najwymowniej o całym narodzie, o szlachetności jego ducha, o prawach 
jego do niepodległości. Szli więc śladem zasłużonych i ukochanych swych Wodzów, zawsze na śmierć 
gotowi lecz na śmierć taką, która dawała życie – Polsce!”.24 Powrót państwa polskiego na mapy Europy 
w 1918 r. odbierano wówczas głównie w kategoriach narodowych jako wyzwolenie narodu polskiego 
spod ucisku państw zaborczych, dokonane wspólnym wysiłkiem wszystkich stanów, w obronie wolności 
i ideałów chrześcijańskich. Uważano, że Polska się odrodziła, dzięki sprzyjającym warunkom zewnętrz‑
nym (jako efekt wojny pomiędzy zaborcami) oraz dzięki męstwu i  wytrwałości Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego. Zakres chronologiczny tak opisywanych wydarzeń odrodzenia państwa polskiego 
omawiano szeroko, sięgając do początku I wojny światowej w 1914 r., kiedy to pojawiła się realna szansa 
na wolność, a kończąc na uchwaleniu Konstytucji Marcowej w 1921 r., która przypieczętowała funkcjono‑
wanie państwa polskiego i jego ustrój. Obudowa dydaktyczna podręczników z okresu międzywojennego 
była dość skromna, stąd istotny zakres oddziaływania na ucznia przenosił się na tekst główny. Jeśli już 
się pojawiały jakieś elementy materiałów uzupełniających, to były to głównie fragmenty poezji patrio‑
tycznej lub podobizny Józefa Piłsudskiego.25 Bloku ćwiczeń i zadań rzadko używano w samym podręcz‑
niku, ewentualnie dodawano je w oddzielnych broszurkach lub jako wkładki. W odniesieniu do analizo‑
wanego problemu odzyskania niepodległości przez Polskę koncentrowano się w tego typu ćwiczeniach 
pomocniczych przede wszystkim na ukazaniu roli Józefa Piłsudskiego w tych wydarzeniach („Przypo‑
mnij prace Józefa Piłsudskiego, zmierzające do wywalczenia Polsce niepodległości”) oraz na podkreśle‑
niu znaczenia 11 listopada dla państwa polskiego („Wytłumacz, dlaczego dzień 11 listopada święcimy 
jako święto państwowe polskie?”).26 W pracy ze starszymi rocznikami uczniów zalecano także ćwiczenia 
z mapą, polegające na wskazaniu, w których dzielnicach toczyły się walki o „wyswobodzenie” Polski.27 

Wychowanie socjalistyczne

Zmiana sytuacji społeczno ‑politycznej w Polsce po II wojnie światowej wywołała w oczywisty sposób 
również zmianę polityki oświatowej i  zaowocowała wypracowaniem nowych celów wychowawczych 

24 Anna FISCHERÓWNA, Druga czytanka historyczna: dla czwartej klasy szkół powszechnych (dalej FISCHERÓW‑
NA), Część I, Przemyśl‑Warszawa 1928 (wyd. II), s. 259.

25 Patrz: FISCHERÓWNA, s. 259–260 oraz W. JAROSZ – T. PINI, Opowiadania z przeszłości i teraźniejszości Polski. 
Podręcznik do nauki historii dla IV klasy szkół powszechnych 1 stopnia. Kurs B, Lwów 1937, s. 110 i 113.

26 Włodzimierz JAROSZ – Tadeusz PINI, Opowiadania z przeszłości i teraźniejszości Polski. Ćwiczenia pomocnicze 
do nauki historii do podręcznika historii dla IV klasy szkół powszechnych 1 stopnia (wkładka do podręcznika) 
(dalej JAROSZ – PINI), Lwów 1937, s. 12.

27 Ibidem, s. 12.



81w ramach tzw. wychowania socjalistycznego. Jak pisał Maksymilian Maciaszek, nie można było 
w warunkach nowej rzeczywistości nadal opierać dydaktyczno ‑wychowawczej pracy szkół na treściach 
programowych okresu międzywojennego, „niezbędne okazało się wyeksponowanie tych treści, które 
wiązać będą dzieci i młodzież z budową Polski Ludowej, które ukażą miejsce dorastającego pokolenia 
w budownictwie ustroju socjalistycznego”,28 zwłaszcza, że szkołę uznano za jeden z kluczowych obsza‑
rów ofensywy ideologicznej.29 Podstawowym założeniem nowej koncepcji wychowania było przekona‑
nie o nierozdzielności nauczania i wychowania, dlatego treści wychowawcze były integralnie powiązane 
z treściami poznawczymi. Punktem odniesienia dla tych treści i całości procesu edukacyjnego, zarówno 
pod względem metodologicznym, światopoglądowym, jak i wychowawczym, był marksizm ‑leninizm 
propagujący materialistyczny i naukowy pogląd świat oraz przekonanie, że socjalizm w stosunku do 
kapitalizmu stanowi „wyższą formę ustroju społecznego i  gospodarczego, lepsze i  sprawiedliwsze 
formy współżycia ludzi, wyższy stopień kultury i moralności.”30 Szczególną rolę wyznaczano sytuacjom 
wychowawczym rozwijającym poczucie patriotyzmu (rozumianego jako „bezgraniczna miłość do ludo‑
wej, ku socjalizmowi zdążającej Polsce”), internacjonalizmu (czyli „międzynarodowej solidarności mas 
pracujących walczących o pokój, demokrację i postęp”) i sprawiedliwości społecznej, a także socjali‑
stycznego stosunku do pracy (praca jako jedyny miernik wartości społecznej człowieka i źródło awansu 
społecznego) i  własności społecznej (poszanowanie mienia narodowego) jako ważnych cech moral‑
ności socjalistycznej.31 Akcentowano przede wszystkim potrzebę przygotowania uczniów do rozumie‑
nia teraźniejszości i współtworzenia przyszłości (tzw. dorastanie do zadań, przygotowanie do nowych 
sytuacji i możliwości), zaś z tradycji i przeszłości postanowiono wybierać tylko te elementy, które kore‑
spondują (nawiązują i  uzasadniają) z  ówczesnymi przemianami politycznymi. Bogdan Suchodolski 
uważał nawet, że młodzież nie jest zainteresowana tym, co zostało zrobione w przeszłości (bo to należy 
do zasług starszego pokolenia), dlatego należy przygotowywać ją do zadań, które będzie wykonywać 
w przyszłości, ponieważ aktywizuje ją przede wszystkim nowy program działania i nowe wyzwania.32 
Dla kształtowania aktywności młodego pokolenia ważne było wychowanie poprzez walkę nowego ze 
starym, nie chodziło tylko o aprobatę istniejącej rzeczywistości, ale przede wszystkim o jej przekształ‑
canie i usuwanie negatywnych zjawisk.33 Zarzucając programom z okresu międzywojennego nadmier‑
ne nastawienie na eksponowanie zachodnio ‑europejskich źródeł kultury polskiej, postanowiono dla 
równowagi wysuwać jej słowiańskość i wspólnotę kulturalną z narodami słowiańskimi.34 

Celem wychowania było zatem kształtowanie pożądanych postaw ideowo ‑politycznych młode‑
go pokolenia, opartych na więzi z  partią i  narodem. Akcentowano postęp i  rozwój technologiczny 
oraz zaangażowanie w budowę socjalistycznej ojczyzny i możliwość awansu społecznego. Kształcenie 

28 Maksymilian MACIASZEK, Treści kształcenia i wychowania w reformach szkolnych PRL, Warszawa 1980, 
s. 25–26.

29 Por. Józef JAKUBOWSKI, Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944–1948, Warszawa 1975, s. 227.
30 Józef BARBAG, Zagadnienia programów szkolnych i wyników nauczania. Referat wygłoszony na Ogólnokrajowym 

Zjeździe Inspektorów Szkolnych w Warszawie w maju 1949 roku, Warszawa 1949, s. 5.
31 Czesław BANACH, Główne kierunki polityki oświatowej w latach 1982–1985, Zielona Góra 1983, s. 19.
32 Bogdan SUCHODOLSKI, Podstawy wychowania socjalistycznego, Warszawa 1967, s. 195.
33 Czesław BANACH, Oświata polska w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1984, s. 32.
34 Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi, 18–22 czerwca 1945, Warszawa 1945, s. 80.



82 i wychowanie miało przygotować głównie wykwalifikowanych pracowników, posłusznych i łatwych do 
manipulowania przez aparat partyjny. Odniesienie do wartości i całej sfery wychowania humanistycz‑
nego było skutecznie pomijane lub świadomie wypaczane.35 

Podręczniki historii z lat 1945–1989

W szkolnych podręcznikach historii wydanych po 1945 roku, w przeciwieństwie do tych z  okresu 
międzywojennego, przy omawianiu wydarzeń z  1918 roku akcentowano początkowo tylko wątek 
państwowy, pisząc o niepodległości Polski i powstaniu niepodległego państwa. Świadomie nie nawią‑
zywano do Polski szlacheckiej, traktując II Rzeczpospolitą jako państwo wyłonione w wyniku ruchów 
rewolucyjnych, które przetoczyły się przez Europę w tym okresie. Stąd też zakres chronologiczny 
problematyki odzyskania niepodległości sprowadzano albo wyłącznie do samego roku 1918 (koniec 
I  wojny światowej), albo przesuwając do roku 1921, kiedy to uchwaleniem Konstytucji Marcowej 
i  postanowieniami traktatu ryskiego zakończono okres walki o  władzę i  o  granice. Dopiero mniej 
więcej od lat 70. XX wieku w narracji podręcznikowej pojawia się określenie nawiązujące do odrodzenia 
(a nie powstania) państwa polskiego, sugerujące ciągłość i nawiązanie do jego wcześniejszych dziejów. 
Zaczęto wówczas podkreślać wkład narodu polskiego w zdobycie niepodległości w 1918 r., odchodząc 
stopniowo od wątku państwowego, lub nawet utożsamiano naród z państwem i pisano, że to sam naród 
polski odzyskał niepodległość. Choć doceniano znaczenie tych wydarzeń w dziejach Polski, to jednak 
nie zapominano, że w ich wyniku powstało państwo rządzone przez burżuazję, uciskające „lud robot‑
niczy” i preferujące własność prywatną, a więc samo w sobie obce ideologicznie dla ówczesnej władzy 
komunistycznej i jako takie niegodne promowania.

Opisany powyżej dobór treści w podręcznikach historii znajdował swoje wzmocnienie w odpo‑
wiednio dobranej obudowie dydaktycznej. Wydarzenia roku 1918 r. w Polsce ilustrowano przede 
wszystkim fotografiami czołowych działaczy Komunistycznej Partii Polski, socjalisty Ignacego 
Daszyńskiego (pierwszego premiera tzw. rządu lubelskiego i współzałożyciela Polskiej Partii Socjalno‑
‑Demokratycznej) oraz Józefa Piłsudskiego podczas przyjazdu do Warszawy z więzienia w Magdebur‑
gu. Umieszczano także materiały źródłowe dotyczące rad delegatów robotniczych oraz mapy ukazujące 
przebieg granic II RP i rozmieszczenie owych rad delegatów robotniczych. Dopiero od lat 70. XX wieku 
w podręcznikach do nauczania historii pojawiają się w powszechnym użyciu teksty źródłowe, ale przy 
wydarzeniach 1918 r. przywołuje się jedynie proklamację Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej.36 Podobnie, uwagę uczniów na sprawach związanych z kształtowaniem się ruchu robotnicze‑
go / socjalistycznego w państwie polskim, kierowały ćwiczenia i  zadania umieszczone pod tekstami 
głównymi. Podkreślano rolę i znaczenie zwłaszcza pierwszego rządu w odrodzonym państwie polskim, 
współtworzonego przez partie socjalistyczne („Jak kolejno wyzwalały się ziemie polskie i jak powstała 
pierwsza władza Polski niepodległej?”),37 wkład partii politycznych w odbudowę państwa („Co wpłynęło 

35 Por.: Ludwik SZUBA, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin 2002, s. 321.
36 Patrz np.: Andrzej L. SZCZEŚNIAK, Historia dla klasy VIII (dalej SZCZEŚNIAK, 1974), Warszawa 1974, s. 7–8.
37 Patrz: Henryk SĘDZIWY, Historia dla klasy XI, część 2: Od końca I wojny światowej do konferencji w Poczdamie, 

Warszawa 1964, s. 30.



83na ożywienie działalności partii politycznych na ziemiach polskich jesienią 1918 r.?”)38 oraz powiązanie 
odzyskania niepodległości z  ruchami rewolucyjnymi ostatnich lat I  wojny światowej („Co wpłynęło 
na wzrost nastrojów niepodległościowych i rewolucyjnych w końcowym okresie wojny?”).39 Dodatko‑
wym wątkiem, pojawiającym się przy okazji omawiania wydarzeń 1918 r. w Polsce, było eksponowanie 
aktywnego udziału Polaków w przejmowaniu władzy, m.in. poprzez umieszczanie zdjęć z rozbrajania 
Niemców oraz pytanie uczniów o przebieg rozbrajania zaborców (w bloku ćwiczeń).40

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

W literaturze pedagogicznej relacje pomiędzy wychowaniem obywatelskim a wychowaniem patriotycz‑
nym zostały jednoznacznie rozdzielone, stawiając tzw. patriotyzm państwowy ponad patriotyzmem 
narodowym, i podając odmienne składniki współtworzące oba rodzaje oddziaływań wychowawczych 
(m.in. cel, pojmowany jako kształcenie świadomości mechanizmów funkcjonowania nowoczesnego 
państwa, oraz relacje łączące wychowanka z  przedmiotem wychowania, rozumiane w kategoriach 
gotowości do podejmowania obowiązków względem państwa, a  także korzystania z przysługujących 
obywatelom praw).41 

Kluczowym punktem odniesienia dla koncepcji wychowania patriotycznego jest przede wszyst‑
kim różnie rozumiane pojęcia patriotyzmu, zarówno w potocznym, jak i  słownikowym znaczeniu, 
odwołujące się do pojęcia ojczyzny. O  ile na poziomie rozważań o  charakterze bardziej ogólnym, 
definiowane pojęcie ojczyzny przez pryzmat bardzo bliskich relacji wobec niej, jak miłość, służba czy 
poświęcenie, jest dla wszystkich oczywiste, o tyle przy zagłębianiu się w problem okazuje się, że ma 
ono charakter wielowymiarowy, i to zarówno w perspektywie jednostki (każdy z nas nosi w sobie co 
najmniej kilka wyobrażeń takiej ojczyzny, począwszy od ojczyzny prywatnej tzw. małej, po ojczyznę 
ideologiczną, nazywaną również wielką), jak i danego terytorium (np. ojczyzna regionalna, ojczyzna – 
Polska, ojczyzna – Europa). Dla uzasadnienia wielości znaczeń semantycznych „ojczyzny” podstawowe 
znaczenie w moim przekonaniu odgrywa przede wszystkim, klasyczna już pod pewnym względem, 
socjologiczna analiza pojęcia „ojczyzna” autorstwa Stanisława Ossowskiego. Wyróżnił on bowiem 
dwa podstawowe rodzaje stosunków zachodzących między jednostką a terytorium, pozwalających na 
zakwalifikowanie tegoż terytorium jako ojczyzny: ojczyznę prywatną i  tzw. ojczyznę ideologiczną.42 
Ojczyzna prywatna może być różna dla różnych członków narodu, jej zakres może się również zmieniać 
(może być węższy lub szerszy) dla danej osoby. Ojczyzna ideologiczna natomiast, jest jednakowa dla 
wszystkich, bo jest całemu narodowi przyporządkowana w całości.43 Procesy zachodzące we współ‑
czesnej Europie (takie jak globalizm czy regionalizm) skłoniły jednak Ossowskiego do uzupełnienia 

38 Por.: Henryk SĘDZIWY, Historia dla klasy VIII, Warszawa 1968, s. 72.
39 SZCZEŚNIAK, 1974, s. 8.
40 Patrz: SZCZEŚNIAK, 1974, oraz Marian WOJCIECHOWSKI, Historia dla klasy VIII, Warszawa 1970, s. 40. 
41 Andrzej JANOWSKI, Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002, s. 10.
42 Stanisław OSSOWSKI, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna. Ziemia i naród (dalej OSSOWSKI), in: tegoż, 

Dzieła. T.3.: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 201–235. 
43 OSSOWSKI, s. 27.



84 pojęcia „ojczyzna” o jeszcze jeden rodzaj relacji jednostki i terytorium. Jak pisał w obszernym artykule 
poświęconym Śląskowi Opolskiemu: „W dzisiejszej Europie można mówić także o ojczyźnie ideologicz‑
nej zbiorowości regionalnej: pomiędzy ojczyzną prywatną i terytorium narodowym może być miejsce 
na regionalną ojczyznę.”44 Uzasadnił tym samym fakt występowania wielości więzi łączących każdego 
z nas z różnymi wspólnotami, w których jednocześnie funkcjonujemy: od więzi najprostszych, spaja‑
jących jednostkę z ojcowizną, z  terytorialnie bardzo ograniczoną okolicą, poprzez relacje z ojczyzną 
regionalną, aż po najbardziej złożone, wynikające ze związków jednostki ze wspólnotą narodową. Skoro 
zatem istnieje tak wiele odniesień pojęcia ojczyzny – pojęcia kluczowego w definiowaniu patriotyzmu, 
to konsekwentnie możemy również dopuszczać funkcjonowanie różnych rodzajów patriotyzmu, jak 
patriotyzm lokalny, regionalny, narodowy czy państwowy, w znaczeniu „odnoszący się do” – ojczyzny 
prywatnej, regionu, narodu, państwa.

Kształcenie postaw obywatelskich, podobnie jak opisywane powyżej wychowanie w duchu 
patriotycznym, stanowiło niemalże stały element wszystkich koncepcji wychowania. Przypomnijmy, że 
w wychowaniu państwowym w okresie międzywojennym, jeden z głównych filarów stanowiło wycho‑
wanie obywatelskie, podobnie jak w wychowaniu obywatelsko ‑narodowym, propagowanym po 1935 r.45 
Również w czasach Polski Ludowej kształcenie postaw obywatelskich wpisywano jako ważny cel wycho‑
wawczy, choć oczywiście sposób i zakres rozumienia pojęcia „dobrego obywatela” znacznie się różnił 
w poszczególnych okresach historycznych.46 Swoisty renesans idei wychowania obywatelskiego nastąpił 
jednak dopiero wraz z demokratyzacją życia w Polsce po 1989 r.47 

Podręczniki historii z lat 1990–1999

Nowa sytuacja polityczna w Polsce po 1989 r., brak cenzury, a przede wszystkim powrót do demokracji, 
wpłynęły także na dobór treści kształcenia w szkolnych podręcznikach historii. Rok 1918 prezentowany 
jest w nich jako data związana z odzyskaniem niepodległości, wolności i suwerenności państwa polskie‑
go. W mniejszym stopniu już eksponuje się rolę narodu polskiego w wydarzeniach 1918 roku, a większy 
nacisk kładzie się na odbudowę państwa po 123 latach niewoli. Po raz pierwszy zaczyna się analizować 
i przedstawiać odrodzenie Polski jako efekt umiędzynarodowienia sprawy polskiej w I wojnie światowej 
oraz jako proces składający się z trzech etapów: wyłonienia władzy polskiej, walki o granice i odbudo‑
wy wewnętrznej. Znacznie rozszerza się zatem zakres chronologiczny i  problemowy tego zagadnie‑
nia, dostrzega się złożoność uwarunkowań zewnętrznych i długi czas nadawania nowoutworzonemu 

44 Stanisław OSSOWSKI, Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, in: tegoż, Dzieła. 
T.3.: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 251.

45 Więcej na ten temat: Wiesław JAMROŻEK, Wychowanie obywatelskie w Drugiej Rzeczypospolitej (geneza 
i  rozwój), in: Zbyszko MELOSIK – Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI (eds.) Wychowanie obywatelskie. Studi‑
um teoretyczne, porównawcze i empiryczne (dalej MELOSIK – PRZYSZCZYPKOWSKI), Toruń‑Poznań 1998, 
s. 69–81.

46 Por.: Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI, Wychowanie obywatelskie w koncepcjach edukacyjnych opozycji 
politycznej w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, in: MELOSIK – PRZYSZCZYPKOWSKI, 
s. 83–105.

47 Por.: T. HERZOG, Zagrożenia i wyzwania dla edukacji obywatelskiej we współczesnej Polsce, in: MELOSIK – 
PRZYSZCZYPKOWSKI, s. 107–124.



85państwu polskiemu ostatecznego kształtu. Podkreślając jednocześnie, że wywalczoną niepodległość 
trzeba było jeszcze utrzymać i „przełożyć” na funkcjonowanie państwa.

Choć formalnie były wówczas w obiegu tylko pojedyncze podręczniki historii do poszczegól‑
nych klas, to zaczęły się pojawiać pierwsze nowe wydawnictwa, wprowadzające na rynek alternatywne 
podręczniki szkolne. Aby zdobyć czytelników starały się one wyróżnić nie tylko ciekawym ujęciem 
problematyki, ale przede wszystkim bogatą obudową dydaktyczną. Stąd w przypadku wydarzeń 1918 r. 
w  Polsce mamy do czynienia w  podręcznikach z  lat 1990–1999 z  dużą różnorodnością materiałów 
dydaktycznych towarzyszących tekstowi głównemu. Są to zatem i fotografie postaci, i plakaty propa‑
gandowe i  teksty źródłowe. Ich wspólną cechą jest chęć przedstawienia różnych opcji politycznych 
i różnych wizji niepodległej Polski. Pojawiają się więc fotografie marszałka Józefa Piłsudskiego dowódcy 
Legionów Polskich, kompozytora i dyplomaty Ignacego Paderewskiego, późniejszego premiera i mini‑
stra spraw zagranicznych RP, wspomnianego już wcześniej Ignacego Daszyńskiego, a także pierwszego 
premiera II Rzeczypospolitej Jędrzeja Moraczewskiego. Podobnie wśród tekstów źródłowych przed‑
stawia się różnorodne rodzaje źródeł z tego okresu i różne punkty widzenia, jak np. Telegram Józefa 
Piłsudskiego o powstaniu państwa polskiego z 16 listopada 1918 r., Dekret o najwyższej władzy repre‑
zentacyjnej Republiki Polskiej z 22 listopada 1918 r., odezwy rządu Jędrzeja Moraczewskiego oraz frag‑
menty manifestu Komunistycznej Partii Robotniczej Polski.48

Zmianę w ocenie i  interpretacji wydarzeń roku 1918 w Polsce można dostrzec także w bloku 
ćwiczeniowym podręczników historii. Umieszcza się w nich pytania i zadania zwracające uwagę ucznia 
m.in. na wewnętrzną solidarność narodu polskiego w czasach niewoli („Jakie czynniki jednoczyły naród 
polski w okresie zaborów?”)49 oraz znaczenia i  roli narodu w procesie odbudowy państwa polskiego 
(„W czym przejawiała się wola narodu polskiego odbudowania niepodległego państwa?”).50 Podkreśla 
się jednocześnie wielonarodowy charakter II Rzeczypospolitej i konsekwencje z tym związane, zwra‑
cając uwagę na aspiracje wszystkich narodów zamieszkujących ówczesne terytorium Polski („Dlaczego 
rozmieszczenie ludności zamieszkującej Polskę przypominało ‚wzorzysty dywan’”; „Oceń polską poli‑
tykę wschodnią, uwzględniając aspiracje narodów współzamieszkujących te ziemie”).51 Wyraźnie daje 
się zauważyć także zmiany w koncepcji kształcenia ucznia, przejawiające się m.in. w nastawieniu na 
kształcenie postaw patriotycznych oraz krytycznego stosunku do przeszłości („Z jakimi wydarzeniami 
kojarzy ci się dzień 11 listopada 1918 r.”; „Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości 
przez Polaków”).52

48 Patrz np.: Maciej MILARCZYK – Andrzej SZOLC, Historia 8. Burzliwy wiek upadków i wzlotów. Podręcznik dla 
klasy ósmej (MILARCZYK – SZOLC), Warszawa 1998, s. 76 oraz Andrzej Leszek SZCZEŚNIAK, Historia 8. Polska 
i świat naszego wieku. Podręcznik dla klasy ósmej (dalej SZCZEŚNIAK, 1997), Warszawa 1997, s. 77 i 80.

49 SZCZEŚNIAK, 1997, s. 80.
50 MILARCZYK – SZOLC, s. 78.
51 Stanisław SIERPOWSKI, Historia najnowsza (1918–1996). Podręcznik dla szkoły podstawowej, Warszawa 1998, 

s. 25 oraz Andrzej PANKOWICZ, Historia 3. Polska i świat 1815–1939. Podręcznik dla klasy III liceum ogólno‑
kształcącego, Warszawa 1996, s. 337.

52 Elżbieta CENTKOWSKA  – Jerzy CENTKOWSKI  – Janusz OSICA, Historia dla klasy 8. „Drogi do wolności” 
1914–1994, Warszawa 1996, s. 40 oraz Grażyna SZELĄGOWSKA, Historia. Dzieje nowożytne i  najnowsze 
1870–1939. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1997 (wyd. IV), s. 200.



86 Podręczniki z lat 1999–2016

Po reformie programowej podręczników szkolnych w 1999 r. i po zmianie zasad ich dopuszczenia do 
użytku szkolnego na rynku pojawiło się wiele konkurujących ze sobą propozycji materiałów dyda‑ 
ktycznych. Praktycznie dla każdego etapu edukacyjnego  – szkoły podstawowej, gimnazjum i  szkoły 
ponadgimnazjalnej – zaczęło funkcjonować po kilkanaście alternatywnych podręczników do naucza‑
nia historii, różniących się także sposobem ukazania wydarzeń 1918 r. w Polsce. Motywem, których 
pojawia się w większości z nich jest eksponowanie idei wolności i niepodległości, znajdujących swoje 
spełnienie w 1918 r. Wyraźnie też dostrzega się ciągłość w dziejach państwa polskiego i  świadomie 
podkreśla się odzyskanie niepodległości i  odrodzenie Rzeczypospolitej po 123 latach niewoli. Inne‑
go znaczenia nabrał także okres zaborów. Nie jest już przysłowiową „czarną dziurą”, w której nie było 
państwa polskiego i niewiele się w związku z tym działo, tylko staje się on ważnym etapem na drodze 
„ku wolności” i „ku niepodległości”. Inaczej ukazuje się również genezę wydarzeń 1918 r., postrzegając 
odzyskanie niepodległości przez Polskę jako efekt wielu czynników, wśród których istotne znaczenie 
miała działalność Polaków w czasie I  wojny światowej. Wyraźnie w tym okresie rozróżnia się samo 
odzyskanie niepodległości, traktując je jako akt jednorazowy, od odbudowy państwa polskiego przed‑
stawianej już jako proces wieloetapowy (walka o granice, walka o kształt ustroju Polski).

Nowe możliwości edytorskie i coraz szerszy dostęp do archiwów spowodowały, że znacznemu 
urozmaiceniu uległa obudowa dydaktyczna podręczników historii. Każde z  wydawnictw starało się 
także wyróżnić unikalnością użytych materiałów pomocniczych. Wśród tych wielu propozycji zilu‑
strowania wydarzeń 1918 r. w Polsce można jednak wyróżnić kilka powtarzających się elementów, jak 
np. postawienie na wychowanie patriotyczne uczniów i ukazywanie odzyskania niepodległości przez 
państwo polskie jako powodu do dumy każdego Polaka, co przejawiało się m.in. w przywoływaniu 
symboli narodowych (flagi, godła, hymnu państwowego). Prezentacja jak najszerszej plejady współ‑
twórców polskiej niepodległości, wśród której znaleźli się nie tylko Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski 
czy Ignacy Daszyński, ale także Roman Dmowski i gen. Józef Haller. Co ciekawe, zmieniają się też rodza‑
je wykorzystanych tekstów źródłowych, odchodząc od dokumentów formalnych na rzecz tzw. literatury 
pamiętnikarskiej, ukazując rok 1918 np. we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych.53

Tym staraniom ukazania wydarzeń 1918 r. w Polsce w jak najbardziej obiektywnym i  wielo‑
wątkowym przekazie, nastawionym wyraźnie na kształcenie postaw patriotycznych, towarzyszył 
odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń i  zadań. Rozwiązując je uczeń miał uświadomić sobie przede 
wszystkim znaczenie tych wydarzeń nie tylko w dziejach państwa polskiego, ale także dostrzec ich 
wpływ na swoją osobistą historię, stąd pojawia się m.in. pytanie „Dlaczego 11 listopada obchodzimy 
Narodowe Święto Niepodległości”.54 Chodziło również o  to, aby nauczyć młodych ludzi dostrzegania 
w przeszłości złożoności uwarunkowań decydujących o  przebiegu określonych wydarzeń i  różnych 
w związku z  tym możliwościach ich oceny (np. „Przedstaw okoliczności odzyskania przez Polskę 

53 Stanisław ROSZAK – Jarosław KŁACZKOW, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponad‑
gimnazjalnych. Zakres rozszerzony (dalej ROSZAK – KŁACZKOW), Warszawa 2012, s. 68.

54 Grzegorz WOJCIECHOWSKI, Dzień dobry Historio! Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6, Warszawa 
2010, s. 147.



87niepodległości” lub „Jakie trudności ujawniły się u progu odradzania się państwa polskiego”).55 W tym 
ostatnim przykładzie możemy dostrzec też elementy wychowania obywatelskiego, zwracające uwagę 
na nieuniknione problemy towarzyszące zmianom w państwie i wymagające przy tym odpowiednich 
postaw od jego obywateli.

Podręczniki historii od 2017 roku

Najnowsza reforma Podstawy programowej dla szkół podstawowych wprowadziła nową koncepcję 
doboru treści w szkolnych podręcznikach historii, eksponując m.in. wątek biograficzny, prezentację 
dziejów Polski poprzez jej osiągnięcia na przestrzeni wieków czy wyraźne nastawienie na kształcenie 
wiedzy uczniów. Problematyka związana z wydarzeniami roku 1918 w Polsce w tej koncepcji pełni rolę 
szczególną, bo jest to przykład niekwestionowanego sukcesu, zarówno w kategorii odzyskania wolno‑
ści / niepodległości, jak i w kategorii odrodzenia państwa polskiego, mogącego stanowić podstawę do 
kształcenia u uczniów poczucia dumy narodowej. Stąd też stosowane są równolegle różne określenia 
tych wydarzeń, jak np. „odzyskanie niepodległości”, „niepodległa Polska”, „odrodzenie Rzeczypospo‑
litej”, „odrodzenie państwa”. Tym, co stanowi wyraźną cechę najnowszych podręczników historii, jest 
redukcja liczby osób, których moglibyśmy określić jako „ojców niepodległości” czy „współtwórców 
odrodzonego państwa”, praktycznie do jednej postaci – Józefa Piłsudskiego. Jego rola jest bardzo mocno 
eksponowana, a przedstawiany jest jako główny mąż stanu, któremu zawdzięczamy odzyskanie wolno‑
ści w 1918 r. Dostrzega się w podręcznikach wielość uwarunkowań przyczyniających się do tego efektu, 
w tym także wpływ sytuacji międzynarodowej, ale te korzystne okoliczności zewnętrzne – zdaniem 
autorów podręczników – tylko uaktywniły Polaków do przejęcia władzy od zaborców i to Polacy sami 
sobie wywalczyli niepodległość, od nikogo nie otrzymując jej w prezencie, tylko zawdzięczając ją 
własnemu poświęceniu i walce. Eksponowany jest także dzień 11 listopada 1918 r. jako symboliczna 
data odrodzenia Polski i późniejszego Narodowego Święta Niepodległości. Kontynuacją problematyki 
odzyskania niepodległości jest wątek dalszej walki Polaków, tym razem o granice odrodzonej Polski.

Podobnie, jak w przypadku podręczników z  lat poprzednich, obudowa dydaktyczna i  blok 
ćwiczeniowo ‑zadaniowy dopełniają w opisanej koncepcji prezentacje wydarzeń z 1918 r. Wśród wyko‑
rzystywanych ilustracji przeważają liczne zdjęcia Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich, uzupełnia‑
ne ewentualnie fotografiami Ignacego Paderewskiego lub Ignacego Daszyńskiego. Z  racji wyraźnego 
ochłodzenia stosunków obecnych władz z sąsiadem zza granicy zachodniej, ponownie pojawiają się – 
wydawałoby się, że już zapomniane  – ilustracje przedstawiające rozbrajanie oddziałów niemieckich 
przez Polaków. Wśród tekstów źródłowych eksponowana jest przede wszystkim depesza J. Piłsudskiego 
do rządów mocarstw, informująca o odrodzeniu państwa polskiego, a w bloku ćwiczeniowym, w którym 
wyraźnie widać nastawienie na sprawdzenie wiedzy uczniów, pojawiają się m.in. zadania dotyczące roli 
Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę („Omów działalność Józefa Piłsudskiego 
w czasie I wojny światowej”), ukazujące jedynie sprzyjające (a nie decydujące) okoliczności tego wyda‑
rzenia („Wyjaśnij, dlaczego rezultat I wojny światowej sprzyjał odzyskaniu przez Polskę niepodległości”), 

55 ROSZAK – KŁACZKOW, s. 70.



88 czy podkreślające sprawczą rolę samej Polski i Polaków w odrodzeniu państwa („Przedstaw okoliczno‑
ści odzyskania przez Polskę niepodległości”) oraz jej znaczenie na arenie międzynarodowej („Omów 
dążenia władz polskich do uzyskania przez Polskę uznania międzynarodowego”).56

Wniosek

Jak wynika z  przedstawionego przeglądu polskich podręczników historii wydanych na przestrzeni 
ostatnich 100 lat, problematyka wydarzeń 1918 r. w Polsce była ukazywana w nich w różnych kontek‑
stach, w zależności od preferowanej w danym okresie koncepcji wychowania. Zawarte w tekście głów‑
nym podręcznika informacje związane z tą problematyką odzwierciedlały zmieniające się poglądy na 
ocenę tych wydarzeń (przejawiającą się m.in. w określeniu ich nazwy), ustalenie przyczyn, które do 
nich doprowadziły, wskazanie osób, które odegrały w nich znaczącą rolę, a także na ich rolę i znaczenie 
w dziejach państwa polskiego. Dobór i układ zastosowanych treści był dodatkowo wzmocniony odpo‑
wiednio dobraną obudową dydaktyczną, w postaci fotografii, tekstów źródłowych, map czy materiałów 
ikonograficznych, które konsekwentnie wpisywały się w przyjętą koncepcję wydarzeń 1918 r. Podob‑
ną rolę uzupełniającą pełniły też pytania i zadania, znajdujące się w bloku ćwiczeniowym badanych 
podręczników, rozwijając niektóre wątki i zwracając uwagę uczniów na najistotniejsze ideały w danej 
wizji wychowania. Bez wątpienia we wszystkich podręcznikach szkolnych do nauczania historii odzy‑
skanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. i odrodzenie państwa polskiego uznawane było za niekwe‑
stionowany sukces. Żaden z  autorów nie negował też roli Józefa Piłsudskiego w tych wydarzeniach. 
Różnice pojawiały się przede wszystkim w odpowiedzi na pytanie, o  przyczyny i  okoliczności tego 
sukcesu, a także o rolę w nim samych Polaków. Z biegiem lat zmieniała się także ogólna ocena roku 
1918 w Polsce i, co za tym też idzie, głębia jego analizy, zwracając uwagę na wielość uwarunkowań 
oraz złożoność procesu odbudowy II RP. W każdym jednak przypadku odzyskanie niepodległości przez 
Polskę w 1918 r. stanowiło ważny fundament budowania tożsamości narodowej uczniów, bez względu 
na to, jakie znaczenie narodowi polskiemu przypisywano w danej koncepcji wychowania i czy było ono 
powiązane z innymi założeniami.

56 Tomasz MAŁKOWSKI, Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Gdańsk 2017, s. 131; Bogu‑
miła OLSZEWSKA – Wiesława SURDYK ‑FERTSCH – Grzegorz WOJCIECHOWSKI, Wczoraj i dziś. Podręcznik 
do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Warszawa 2017, s. 117; Jarosław KŁACZKOW – Anna ŁASZ‑
KIEWICZ  – Stanisław ROSZAK, Wczoraj i  dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, 
Warszawa 2017, s. 221.



89Problemy unifikacji systemu oświatowego w okresie budowy 
państwa polskiego (1917–1922)

Maria Stinia

Kształtujące się w latach 1917–1922 państwo polskie stanęło przed wieloma problemami. Toczone 
walki o granice, mnogość lokalnych ośrodków władzy czy budowa republikańskich podstaw ustrojo‑
wych stanowiły duże wyzwania. Do tego dochodziła kwestia scalania ziem po ponadstuletnim okresie 
zaborów, zwłaszcza w aspekcie gospodarczym, administracyjnym i  prawnym. Ważnym wyzwaniem 
była również organizacja jednego systemu oświatowego niwelującego zaborowe różnice na wszystkich 
poziomach edukacyjnych. Konieczne było zorganizowanie władz szkolnych, zbudowanie struktury 
szkolnej, sytemu kształcenia nauczycieli dla poszczególnych szczebli nauczania, rozbudowa sieci szkół 
powszechnych (zwłaszcza na terenach centralnych i wschodnich), określenie typów szkół średnich oraz 
utworzenie nowych szkół wyższych i ukształtowanie ich ustroju. Szybką budowę takiego systemu miał 
wspomagać lansowany przez państwo model wychowawczy.

Przed 1918 rokiem społeczeństwo polskie musiało funkcjonować w ramach państw zaborczych: 
Rosji, Prus i Austro ‑Węgier. Istniały więc trzy odrębne systemy oświatowe, a także zróżnicowany był 
stosunek tych państw do kształcenia osób deklarujących przynależność do narodowości polskiej. Scen‑
tralizowane państwo pruskie, a  od 1871 roku Cesarstwo Niemieckie, dążyło do pełnej germanizacji 
systemu szkolnego, zarówno pod względem językowym, jak i prawodawstwa oświatowego. Obowiązek 
szkolny trwał od 6 do 14 roku życia, kadra w szkołach elementarnych i średnich była niemal wyłącz‑
nie pochodzenia niemieckiego. Nauka trwała co prawda osiem lat, ale w Wielkopolsce i na Pomorzu 
niski poziom nauczania wynikał z faktu, że były to najczęściej szkoły o jednym lub dwóch nauczycie‑
lach.1 Szkolnictwo średnie oparte było na ośmioletnim gimnazjum z  maturą i  wolnym wstępem na 
uczelnie wyższe. Jednak na terenie zaboru pruskiego brak było uczelni wyższej, co pogłębiało proces 
germanizacji. Ponadto funkcjonowały alternatywne dla szkoły ogólnokształcącej sześcioletnie szkoły 
realne, również kończące się maturą oraz pięcioletnie Mittelschule (bez egzaminu dojrzałości). Ofer‑
ta edukacyjna na tych terenach, obejmowała również szkoły rzemieślnicze, które pod koniec wieku 
zaczęły się przekształcać w szkoły zawodowe. W celu wyeliminowania wpływu Kościoła katolickiego 
na uczniów szkół średnich zlikwidowano żeńskie szkoły zakonne, a zgromadzenia przeniosły się do 
Galicji. Ścisła kontrola państwa niemieckiego przejawiała się również w zakazie prywatnej nauki na 
poziomie elementarnym. Obowiązkiem szkolnym objętych było niemalże 100 % uczniów, a odsetek 
analfabetów był najniższy w stosunku do innych ziem polskich.

1 Klemens TRZEBIATOWSKI, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932 (dalej TRZEBIATOWSKI), 
Wrocław 1970, s. 20.



90 Odmienna sytuacja panowała na terenie zaboru austriackiego. Osłabiona w drugiej połowie 
XIX wieku monarchia Habsburgów poczyniła wobec swoich krajów koronnych znaczące ustępstwa. 
Dzięki temu w Galicji spolonizowany system szkolny na poziomie szkół ludowych (6‑letnich na wsiach 
i 7‑letnich wydziałowych w miastach), średnich (gimnazja i szkoły realne) oraz zawodowych podlegał 
władzom krajowym. Rada Szkolna Krajowa (RSK) podporządkowana była wprawdzie ministerstwu 
w  Wiedniu, ale rządzona przez Polaków. W Galicji także istniał obowiązek szkolny i  na początku 
XX  wieku funkcjonowała już rozbudowana sieć szkół ludowych w mieście i  na wsiach, jednak nie 
obejmowała ona wszystkich dzieci. Na wsiach naukę kończono zazwyczaj na poziomie czterech klas.2 
Dominowały tam szkoły jednoklasowe, a  w  miastach dwuklasowe. Udało się znacznie ograniczyć 
analfabetyzm, lecz nadal odsetek nie potrafiących czytać i pisać pozostawał dość znaczny. Na terenie 
zaboru austriackiego w latach 1871–1914 kształcenie nauczycieli szkół ludowych odbywało się w 18 
państwowych seminariach nauczycielskich i  34 prywatnych, co w 97 % zapewniało przygotowanie 
kadry nauczającej dla szkół.3

Istniejąca w tym zaborze sieć gimnazjów klasycznych, zarówno państwowych jak i prywatnych, 
wspomagana była niewielką liczbę gimnazjów realnych i szkół realnych. Samych państwowych gimna‑
zjów działało wówczas ponad 50. Dzięki dobremu systemowi przygotowywania do zawodu nauczycie‑
li szkół średnich na spolonizowanych uniwersytetach we Lwowie i  Krakowie Galicja posiadała duży 
zastęp bardzo dobrze przygotowanej kadry nauczycieli gimnazjalnych. Oba uniwersytety przeżywały 
wówczas okres świetnego rozwoju i promieniowały na całość ziemi polskich. Ponadto działały inne, 
znaczące wyższe uczelnie zawodowe: Szkoła Politechniczna, Szkoła Lasowa i Szkoła Weterynaryjna we 
Lwowie oraz Akademia Rolnicza w Dublanach. Natomiast ułomnościami systemu szkolnego w tym 
zaborze była niewielka liczba szkół realnych, słabo rozwinięta sieć szkół zawodowych oraz przewaga 
nisko zorganizowanych, jedno‑ lub dwuklasowych szkół ludowych.

Najtrudniejsza sytuacja oświatowa była jednak na obszarach zaboru rosyjskiego. Głęboko zrusy‑
fikowane szkolnictwo (do rewolucji 1905 roku) oraz brak obowiązku szkolnego powodował, że do szkół 
początkowych w tym zaborze uczęszczało jedynie około 20 % dzieci. Szkoły nie były zorganizowane 
w sieć szkolną, nie istniały jednolite przepisy dotyczące czasu i  zakresu nauki. Decyzja o powstaniu 
szkoły znajdowała się w rękach gmin, które musiały pokryć wszelkie koszty jej utrzymania. To wszyst‑
ko powodowało, że w zaborze tym był najwyższy na ziemiach polskich procent analfabetów (54 %). 
W  istniejących szkołach elementarnych dominował typ szkoły jednoklasowej. Po 1905 roku obok 
5 tys. szkół początkowych funkcjonowało także 826 prywatnych.4 Kiedy w roku 1915 wojska rosyjskie 
opuściły teren Królestwa Polskiego, doszło do szybkiego spolszczenia placówek oświatowych. Wśród 
szkół średnich najczęściej spotykanym modelem szkoły były gimnazja i  protogimnazja, a  w okręgu 
łódzkim i warszawskim funkcjonowały również szkoły realne. W ośrodkach miejskich widoczne były 
również początki systemu tworzenia szkół zawodowych i handlowych. Także w szkolnictwie średnim 

2 TRZEBIATOWSKI, s. 24.
3 Andrzej MEISSNER, Seminaria nauczycielskie, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V, Warszawa 

2006, s. 697–700; tenże, Galicyjskie seminaria nauczycielskie na tle szkolnictwa pedagogicznego monarchii aus‑
tro‑węgierskiej, Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej, 2003, nr. 14, s. 83–96.

4 TRZEBIATOWSKI, s. 28.



91sytuacja poprawiła się dopiero po roku 1905, kiedy to w wyniku wydarzeń rewolucyjnych władze rosyj‑
skie zdecydowały się na pewne ustępstwa. Zezwolono między innymi na powstawanie szkół prywat‑
nych z polskim językiem wykładowym, co spowodowało gwałtowny wzrost ich liczby. Nie wszystkie 
jednak placówki posiadały prawa publiczne, a brak takich praw uniemożliwiał dostęp do rosyjskich 
uniwersytetów, choć nie zamykał drogi do studiów na uniwersytetach galicyjskich. Opracowały one 
listę szkół prywatnych z Królestwa, których ukończenie pozwalało na podjęcie studiów. Szkoły rządowe 
w Królestwie bojkotowano, a  liczba uczących się w nich stopniowo spadała.5 Przed I  wojną świato‑
wą liczba szkół średnich w zaborze rosyjskim osiągnęła liczbę 366, w tym zaledwie 19 państwowych. 
Rozwijała się ponadto myśl pedagogiczna, dużą rolę odgrywali nauczyciele szkół prywatnych oraz dzia‑
łacze społeczni, którzy szczególnie uaktywnili się po wydarzeniach 1905 roku. Działali wówczas między 
innymi Natalia Gąsiorowska, Ludwik Krzywicki, Jan Władysław Dawid. Przygotowano podstawy 
organizacyjno ‑prawne oraz treści nauczania i wychowania w przyszłym państwie polskim.6 Na pozio‑
mie szkolnictwa wyższego w zaborze tym istniał zrusyfikowany do 1915 roku Uniwersytet Warszawski.

W czasie I  wojny światowej działania wojenne toczyły się na obszarach zaboru rosyjskiego 
i austriackiego. Przechodzące fronty powodowały przerwy w nauczaniu oraz niszczyły bazę lokalową 
oraz materialne zaplecze dydaktyczne w szkołach (biblioteki oraz pomoce naukowe). Zajęcie części 
zaboru rosyjskiego przez wojska niemieckie, ogłoszenie przez dwóch cesarzy Aktu 5 listopada 1916 r. 
i  utworzenie Tymczasowej Rady Stanu umożliwiły utworzenie w jej ramach w styczniu 1917 roku 
Departamentu Wyznań i Oświecenia Publicznego, któremu 1 października tego samego roku władze 
niemieckie przekazały władzę zwierzchnią nad szkolnictwem elementarnym i średnim.7 Dwa miesiące 
później Departament przekształcono w Ministerstwo Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 
(MWRiOP). Jego bazę stanowiło Centralne Biuro Szkolne z Ksawerym Praussem na czele, które objęło 
zarząd nad terenami okupowanymi przez wojska niemieckie i austriackie oraz przygotowało projekt 
organizacji szkolnictwa po uzyskaniu niepodległości. Do roku 1918 udało się na tych terenach spolsz‑
czyć oraz znacząco zwiększyć liczbę szkół początkowych (o 77 %). Spolonizowano także 29 istniejących 
seminariów nauczycielskich. W Galicji Rada Szkolna Krajowa po powstaniu państwa polskiego podpo‑
rządkowała się władzom centralnym (choć formalnie istniała do 1921 roku). W zaborze pruskim do 
zakończenia wojny funkcjonował niemiecki system oświatowy. Od stycznia 1919 roku rozpoczęto prace 
nad organizacją szkolnictwa polskiego (z wyjątkiem regencji bydgoskiej oraz prowincji gdańskiej, gdzie 
przeprowadzono to w roku następnym). Przebudową szkolnictwa kierowała Sekcja Oświaty w Wydziale 
Organizacji Naczelnej Rady Ludowej. Od maja 1919 r. Polacy stopniowo przejmowali administrację 
szkolną oraz polonizowali szkolnictwo. Dokonano również zmian programów nauczania.

Po powstaniu niepodległego państwa polskiego proces przejmowania władzy przez warszawskie 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego na obszarze wszystkich zaborów trwał 
kilka lat (do 1922 roku). Jednym z pierwszych kroków był Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 

5 Maria STINIA, Tradycje szkolnictwa gimnazjalnego na ziemiach polskich, Prace Historyczne Uniwersytetu Ja‑
giellońskiego, 2015, nr. 142 (2), s. 247–248.

6 TRZEBIATOWSKI, s. 30.
7 Stanisław MAUERSBERG, Unifikacja administracji szkolnej (dalej MAUERSBERG), in: Józef MIĄSO, Historia 

wychowania. Wiek XX, Warszawa 1981, s. 24.



92 roku, który zakładał bezpłatną, obowiązkową naukę dla dzieci wieku od 7 do 14 lat.8 Akt ten wprowa‑
dzał też wypracowany przez działaczy oświatowych pochodzący z Królestwa Polskiego model jednolitej 
7‑klasowej szkoły powszechnej.9

Innym problemem, przed którym stanęły władze młodego państwa, był brak kadry nauczającej, 
odczuwalny zwłaszcza na terenie zaboru pruskiego po gremialnym wyjeździe nauczycieli niemieckich. 
Podobna sytuacja istniała również na obszarze zaboru rosyjskiego, choć tam brak nauczycieli wynikał 
z  niewielkiej i  nisko zorganizowanej struktury szkół, a  odczuwalny był zwłaszcza po wprowadzeniu 
powszechnego obowiązku szkolnego. W pewnym stopniu niedostatki te kompensowano wykorzystu‑
jąc „nadwyżki” wykształconych nauczycieli z obszaru byłego zaboru austriackiego. Według obliczeń 
Zygmunta Zagórowskiego w każdej szkole średniej na terenie Drugiej Rzeczypospolitej uczyło średnio 
2–3 nauczycieli z  Galicji.10 Nauczyciele i  naukowcy galicyjscy zasilali wszystkie typy szkół i  uczelni, 
stając się dodatkowym czynnikiem integrującym system oświatowy. Ponadto Galicja dysponowała 
polskim ustawodawstwem oraz doświadczeniem administracyjnym.11 Mogła więc oprócz pedagogów 
dostarczać również wzorów organizacyjnych, podręczników i pracowników administracji szkolnej.

Pilną koniecznością było też zunifikowanie administracji szkolnej. Działania te rozpoczęto na 
wiosnę 1919 roku, a podstawy prawne systemu zarządzania szkolnictwem zostały zawarte w ustawie 
z 1920 roku O tymczasowym ustroju władz szkolnych,12 która powierzała Ministerstwu nadzór i zarząd 
nad wychowaniem publicznym na terenie całej Rzeczypospolitej, wprowadzała też okręgi szkolne ze 
stojącymi na ich czele kuratorami.13 Po włączeniu byłych ziem zaboru pruskiego do Polski utworzono 
kuratorium poznańskie dla Wielkopolski i  toruńskie dla Pomorza. Natomiast Śląsk przez cały okres 
międzywojenny posiadał autonomię  – funkcję kuratorium pełnił tam zorganizowany w 1922 roku 
Wydział Oświecenia Urzędu Wojewódzkiego. Tereny wschodnie Rzeczypospolitej objęto polską admi‑
nistracją oświatową po zakończeniu działań wojennych z Rosją Radziecką.14 W 1921 roku z obszarów 
będących pod zarządem RSK utworzono dwa kuratoria (lwowskie i krakowskie).

Ważnym problemem była kwestia zmiany struktury własnościowej szkół średnich. Szybki 
przyrost placówek prywatnych, jaki był efektem boomu po roku 1905, spowodował, że nie wszyst‑
kie spełniały standardy edukacyjne, część z nich zniknęła z mapy szkół w sposób naturalny, a część 
zdołano upaństwowić. Do roku 1922 w Warszawie funkcjonowało 105 gimnazjów, w tym jedynie 14 
państwowych, a pośród nich 11 było upaństwowionych, a  trzy założono od podstaw po 1918 roku.15 

8 Dekret o  obowiązku szkolnym. Dziennik Praw Państwa Polskiego [dalej: Dz.Pr.P.P.] 1919, nr 14, poz. 147, 
s. 192–197.

9 TRZEBIATOWSKI, s. 68.
10 Józef ŚWIEBODA, Rola Galicji w rozwoju nauki i oświaty II Rzeczpospolitej (dalej ŚWIEBODA), Rzeszów 1999, 

s. 38.
11 ŚWIEBODA, s. 23. 
12 Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych. Dziennik Ustaw [dalej: Dz.U.] 1920, 

nr 50, poz. 304, s. 872–873.
13 MAUERSBERG, s. 25.
14 ŚWIEBODA, s. 26.
15 Zygmunt ZAGÓROWSKI (ed.), Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczyciel‑

skich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych (dalej ZAGÓROWSKI), Warszawa 1924, s. 121–129.



93Podobny trend istniał w Galicji, gdzie część samorządów miast powiatowych, organizacji społecznych 
i osób prywatnych pokrywała koszty utrzymania gimnazjów. Jednak dwukrotnie przechodzący front 
oraz zapaść finansowa często uniemożliwiała ich działanie. Tu również udało się upaństwowić znacz‑
ną liczbę placówek prywatnych, między innymi w Brzozowie, Jaworowie, Kolbuszowej, Leżajsku czy 
Zakopanem.16

Ostatecznie podstawowym typem szkoły stała się 7‑letnia szkoła powszechna (ale najczęściej 
z  jednym nauczycielem i  realizująca jedynie program czterech pierwszych klas). Utrzymano system 
ośmioletniej szkoły średniej (gimnazjum), najczęściej typu klasycznego. Starano się uzyskać drożność 
sytemu umożliwiając przejście do szkoły średniej po czterech lub siedmiu latach szkoły powszechnej 
(4+8 lub 7+5). Nowe programy nauczania dla szkół powszechnych i średnich wprowadzono w latach 
1919–1921.

Pierwsze działania władz koncentrowały się przede wszystkim na szkolnictwie ogólnokształcą‑
cym, natomiast bardzo słabo rozwinięte było szkolnictwo zawodowe.17 Brak było choćby ustawodaw‑
stwa dotyczącego tego segmentu szkolnictwa. Rzeczpospolita była przede wszystkim krajem rolniczym, 
więc pierwsze akty prawne dotyczyły szkół rolniczych (ustawa z 9 lipca 1920 roku o ludowych szkołach 
rolniczych).18 Pośredni wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego miała konstytucja marcowa z 1921 
roku zabraniająca zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia. Państwo przejęło wiele szkół powsta‑
łych w czasach zaborów, zwłaszcza te, które były dobrze wyposażone oraz posiadały fachową kadrę. 
W pierwszych latach niepodległości powstały szkoły techniczne w Wilnie, Łomży, Tczewie, spolszczono 
i rozbudowano szkoły w Bielsku, Tarnowskich Górach oraz utworzono w Królewskiej Hucie. Faktycznie 
szkolnictwo zawodowe włączono w system edukacyjny dopiero w 1932 roku.19 Jednocześnie równolegle 
powstawało dużo prywatnych szkół zawodowych, jednak z powodu wysokich kosztów ich utrzymania, 
funkcjonowały zazwyczaj krótko.20

Dla ministerstwa Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego jednym z  najważniejszych 
zadań była likwidacja analfabetyzmu poprzez objęcie nauczaniem jak największej liczby dzieci. Celem 
stało się takie poszerzenie sieci szkół powszechnych, by każde dziecko nie miało więcej niż 3 km do 
szkoły. Początkowo jednak głównym wyznacznikiem była liczba dzieci w gminie w wieku 7–14 lat, jeże‑
li było ich minimum czterdzieścioro, to gmina zobowiązana była do uruchomienia szkoły powszech‑
nej. Wymagało to intensywnego rozwoju kształcenia i dokształcania kadry nauczycielskiej, zwłaszcza 
na potrzeby szkół w środkowej i wschodniej części kraju. Już w 13 lutego 1919 roku wydano dekret 

16 ZAGÓROWSKI, s. 300, 302, 306.
17 Józef MIĄSO, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne, 

Wrocław 1988, s. 35–36.
18 Ustawa z 9 lipca 1920 roku o ludowych szkołach rolniczych. Dz.U. 1920, nr 62, poz. 398, s. 1072–1075.
19 Józef MIĄSO, Kształcenie zawodowe w Drugiej Rzeczypospolitej, in: Karol POZNAŃSKI (ed.), Oświata, szkol‑

nictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej, Lublin 1991, s. 71.
20 Ferdynand ŚLIWIŃSKI, Organizacja szkolnictwa w Polsce współczesnej, Wyd. 3, Lwów–Warszawa 1932, s. 135. 

Zob. też Karol SANOJCA, Społeczna funkcja szkoły zawodowej w Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym 
uwzględnieniem Kresów Południowo‑Wschodnich), in: Grażyna PAŃKO – Katarzyna RUHLAND (eds.), 
Człowiek i praca, Wrocław 2016, s. 87–101.



94 o  kształceniu nauczycieli szkół powszechnych.21 Wprowadzał on 5‑letnie seminaria nauczycielskie 
po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej z egzaminami nauczycielskimi, ale bez matury. 
W roku 1928 utworzono dwuletnie pedagogia dla absolwentów gimnazjów klasycznych. Potrzeby były 
tak wielkie, że zatrudniano również jako nauczycieli osoby bez kwalifikacji, dla których organizowa‑
no kursy dokształcające.22 Zasady organizacji szkolnictwa ostatecznie regulowała ustawa o zakładaniu 
i utrzymaniu szkół powszechnych z 1922 roku.23

Palącym problemem była konieczność ułożenia nowych relacji z  mniejszościami narodowy‑
mi. Kwestię tę miała rozwiązać ustawa uchwalona 31 lipca 1924 roku (tzw. lex Grabski) przesądzają‑
ca, że „ustrój szkolny jest jeden dla całego Państwa”.24 Stanowiła ona ważny etap unifikacji państwa 
polskiego i  porządkowania systemu oświaty. Odnosiła się w całości do specyfiki narodowościowej 
Kresów i  dotyczyła mniejszości ukraińskiej, białoruskiej i  litewskiej zamieszkałej na terenie woje‑
wództw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, 
wileńskiego oraz powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego, województwa białostockiego, czyli ponad 
połowy powierzchni Polski. Istota wprowadzonych rozwiązań polegała na tworzeniu szkół wspólnych 
dla różnych narodowości, a  w nauczaniu na wprowadzeniu utrakwizmu, czyli równoległej edukacji 
w dwóch różnych językach. Szczegółowe rozwiązania przyniosło rozporządzenie MWRiOP z 7 stycznia 
1925 roku, w którym precyzyjnie określono zasady podejmowania decyzji o języku nauczania w szkole. 
Decydujący głos otrzymali rodzice (opiekunowie) dziecka, którzy mogli składać stosowne deklaracje 
(„żądanie nauczania w  języku macierzystym”).25 W ustawie utrzymano zasadę swobody zakładania 
szkół prywatnych na wszystkich szczeblach nauki i równe prawa w tym względzie zarówno dla szkół 
polskich, jak i przeznaczonych dla innych narodowości. Jednak wbrew założeniom przyjęte ustalenia 
prawne nie rozwiązały problemów, a kwestia tzw. plebiscytów szkolnych stała się źródłem nieustannych 
konfliktów, zwłaszcza z ludnością ukraińską.26

Odmiennych działań i  regulacji wymagało szkolnictwo wyższe. Widoczne były istotne braki 
na mapie szkół wyższych w Polsce. Na terenach byłej Galicji działały spolonizowane szkoły wyższe: 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, we Lwowie Uniwersytet Franciszkański, Szkoła Politechniczna, 
Wyższa Szkoła Lasowa, Akademia Medycyny Weterynaryjnej oraz Akademia Rolnicza w Dublanach. 
Dwie ostatnie zostały włączone do Szkoły Politechnicznej przekształconej w 1919 roku w Politech‑
nikę Lwowską. W byłym zaborze pruskim brak było uniwersytetu, a  działający w byłym Królestwie 

21 Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim, Dz.Pr.P.P. 1919, nr 14, poz. 185, 
s. 280–285.

22 Joanna SADOWSKA, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 17.
23 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. Dz.U. 1922, nr 

18, poz. 143, s. 284–285.
24 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa. Dz.U. 1924, nr 79, 

poz. 766, s. 1212–1214.
25 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 stycznia 1925 roku wydane 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w sprawie wy‑
konania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r., zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa. Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1925, nr 3, poz. 33, s. 26–30.

26 Karol SANOJCA, Relacje polsko‑ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo‑wschodnich województw 
Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2013, s. 115–201.



95Polskim rosyjski Uniwersytet Warszawski został ewakuowany do Moskwy, a następnie do Rostowa nad 
Donem.27 Zmiany w strukturze szkół wyższych zachodziły od 1915 roku, kiedy to wojska niemieckie 
zajęły Warszawę. Wówczas szybko podjęto w tym mieście prace nad uruchomieniem uniwersytetu 
i  politechniki z  polskim językiem wykładowym, które uruchomiono jesienią tegoż roku. Powoła‑
no wówczas również prywatną Wyższą Szkołę Handlową.28 Równolegle rozpoczęto działania mające 
uzupełnić sieć szkół wyższych na pozostałych obszarach kraju. Jak stwierdził w swej broszurze jeden 
z najwybitniejszych polskich prawników „Polska rozpoczęła swój byt państwowy od kroku dowodzą‑
cego wysokiej kultury narodu – od tworzenia uniwersytetów”.29 U progu niepodległości powstały więc 
w stolicy trzy uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika i  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej‑
skiego.30 Nie tylko państwo inicjowało powstawanie uniwersytetów, ale przede wszystkim społeczeń‑
stwo, powołując do życia nowe uczelnie prywatne – uniwersytet w Lublinie (od 1920 roku Katolicki 
Uniwersytet Lubelski) oraz Wolną Wszechnicę Polską w Warszawie. W wypadku Lublina kierowano 
się bliskością obszarów podlegających uciskowi religijnemu i narodowemu, a uczelnia miała charak‑
ter katolicki, powstała za zgodą episkopatu, z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego.31 Podobnie było 
w Poznaniu i  Wilnie, gdzie z  inicjatywy społecznej zapoczątkowano proces tworzenia państwowych 
uniwersytetów.32 W Poznaniu już 11 listopada 1918 roku zawiązała się Komisja Organizacyjna Uniwer‑
sytetu Polskiego w Poznaniu.33 W kolejnych dniach kontrolę nad tworzeniem uczelni przejęła Naczelna 
Rada Ludowa, a 30 stycznia 1919 r. zawiadomiła MWRiOP o powołaniu Wydziału Filozoficznego, który 
zatwierdzono dekretem tejże Rady 26 lutego 1919 roku.34 Odbudowanie uniwersytetu w Wilnie było 
bardziej skomplikowane wobec niepewnej sytuacji politycznej i  istnieniu różnych ośrodków władzy. 
Jednak osobiste zainteresowanie Józefa Piłsudskiego spowodowało, że działania potoczyły się stosun‑
kowo szybko i Naczelnik Państwa dekretem z 28 sierpnia 1919 r. wskrzesił uczelnię. W 1919 r. urucho‑
miono również Akademię Górniczą w Krakowie, która choć powołana w 1913 roku, z powodu działań 
wojennych nie została otwarta. Ogółem w roku akademickim 1921/1922 funkcjonowało w Polsce już 
16 uczelni wyższych, w tym siedem w Warszawie, po trzy w Krakowie i  Lwowie oraz uniwersytety 
w Lublinie, Poznaniu i Wilnie (z tego 13 było uczelniami państwowymi).35 Zasady ich funkcjonowania 

27 Joanna SCHILLER, Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Rozprawy 
z Dziejów Oświaty, Tom XLVII, 2010, s. 198.

28 Artur BAJERSKI, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne (dalej BAJERSKI), Poznań 2016, 
s. 67.

29 Juliusz MAKAREWICZ, Społeczna rola najwyższych uczelni, Lwów 1920, s. 3.
30 Dorota ZAMOJSKA, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 

1915–1920 (dalej ZAMOJSKA), Warszawa 2009, s. 15.
31 Grażyna KAROLEWICZ, Geneza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, in: Grażyna KAROLEWICZ – Marek 

ZAHAJKIEWICZ – Zygmunt ZIELIŃSKI (eds.), Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów 
uczelni, Lublin 1992, s. 54; tejże Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie między‑
wojennym, cz. 1, Lublin 1996, s. 19, 24; tejże, Idzi Radziszewski (1871–1922), Polski Słownik Biograficzny, Tom 
XXX, Wrocław 1987, s. 121–123. 

32 ZAMOJSKA, s. 18.
33 ZAMOJSKA, s. 66.
34 ZAMOJSKA, s. 68, 71.
35 BAJERSKI, s. 68.



96 regulowała ustawa o szkołach akademickich z 13 lipca 1920 roku,36 oparta na humboldtowskim modelu 
uniwersytetu należała do najbardziej liberalnych i postępowych.37 Wprowadzała określone typy szkół 
akademickich: uniwersytety, wszechnice, szkoły główne, politechniki i akademie. Dla uniwersytetów 
galicyjskich konsekwencją wprowadzanych zmian był znaczny odpływ kadry do nowo utworzonych 
ośrodków oraz do uczelni stołecznych. Unifikacja w zakresie szkolnictwa wyższego postępowała szybko 
i zakończyła się sukcesem.

Pomimo toczonych wojen, kryzysu finansowego, niedoboru kadr i  wielu zapóźnień z  okresu 
zaborów, do 1922 roku nastąpiła pomyślna unifikacja systemu szkolnego na wszystkich szczeblach 
edukacyjnych. Udało się poszerzyć sieć szkół powszechnych w województwach środkowych i wschod‑
nich, niestety tylko w niewielkim stopniu uległy tam poprawie warunki lokalowe (na to trzeba było 
znacznie więcej czasu). Stworzono strukturę administracyjną władz oświatowych. Przyspieszono 
kształcenie nauczycieli szkół powszechnych i  ich dokształcanie, choć nie nastąpiło jeszcze w pełni 
nasycenie rynku pracy, zwłaszcza w województwach wschodnich. Nadal, pomimo prowadzenia akcji 
kształcenia dorosłych, istniał duży odsetek analfabetów. W szkolnictwie średnim zachowano gimna‑
zjum, jako podstawowy typ szkoły ogólnokształcącej. Opracowano nowe programy nauczania dla szkół 
powszechnych i średnich charakteryzujące się dominacją treści narodowych. Państwo w stosunkowo 
niewielkim stopniu włączało się w rozwój szkół zawodowych. Największe sukcesy odniesiono w rozwo‑
ju szkolnictwa wyższego tworząc nowe ośrodki w Poznaniu, Wilnie i Lublinie. Zachowano tradycyj‑
ny model uniwersytetu pozwalający na swobodny rozwój nauki. Ukształtowany w pierwszych latach 
niepodległości system oświatowy przetrwał do początku lat 30., a więc do czasu, gdy reforma jędrzeje‑
wiczowska w 1932 i 1933 roku wprowadziła nowe rozwiązania.

36 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich. Dz.U. 1920, nr 72, poz. 494, s. 1277–1294.
37 Macej IŁOWIECKI, Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981, s. 235.
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101Sto let posilování a oslabování vědomí naší státnosti ve světle 
dobových učebnic a čítanek

Martin Tomášek

Téma, které jsme se rozhodli sledovat v česky psaných literárních učebnicích a čítankách, umožňuje 
proniknout k historické reflexi československé státnosti, tak jak byla schválena prvotním či nástupnic‑
kým státem, a lze ji tudíž považovat za politicky reprezentativní. Jelikož se jedná o publikace zasahující 
školou povinná dítka, a tudíž značnou část populace, nabývá jimi předkládaný obraz historie na význa‑
mu. Nedostatkem našeho přehledu je jeho výběrovost, v záplavě titulů jsme se u těch nám dostupných 
snažili soustředit na explicitní zmínky o vzniku státu, stejně jako mezerovitost, neboť některá období 
pokryta nejsou. Zároveň nedokážeme posoudit skutečný společenský dopad těchto textů, a nevíme ani 
to, jak loajálně či naopak kreativně s těmito knihami pracovali učitelé. Ze všech těchto důvodů je nutno 
pokládat výsledný text toliko za průpravný a orientační.

První republika

Hned první z knih, Národní čítanka, která vyšla v  létě 1918, tedy v posledních měsících monarchie, 
nemohla být schválena pro školní výuku. Evidentně však byla sestavena právě proto, aby zaplnila učeb‑
nicovou mezeru. Editoři, Cyril Merhout a Bohumil Němec, ji uvádějí slovy: „Byly nám ponechány sice 
školní knihy jazyka českého, ale duch jejich byl zbaven téměř všeho, čím by mladá naše pokolení byla 
národně uvědomována, posilována, čím by v nich byla probouzena láska ke slavné a veliké naší minu‑
losti, láska a úcta k mateřskému jazyku, láska k volnosti, vlasti a rodné půdě, hrdá a pevná českost.“1

Výsledkem byla vlastivědná publikace o  bezmála šesti stech stranách zevrubně představující 
českou minulost i přítomnost, společnost a její kulturu. Doplněk k ní už vychází do změněných pomě‑
rů. Zpětně editoři uvádějí, že v první knize nemohli uvést Masarykovo jméno ani výňatky z jeho spisů. 
Na osmdesáti stranách se nyní snaží především dokázat historickou kontinuitu a přirozenost vývoje 
k samostatnosti. Historik Karel Hoch popsal, co jejímu vyhlášení předcházelo i první den českosloven‑
ského státu. V závěru dostal prostor slavnostní patos: „V radostných barvách praporů, ve slavnostním 
osvětlení ulic, jež trvalo po celou noc, v jásotu a zpěvu zástupů, ve volání slávy profesoru Masarykovi 
a národům a státníkům spojenců, v mocné úlevě a pozdvižení českých srdcí, v jednomyslném přání, 
aby nová éra svobody byla zdárná a šťastná, končil první den samostatného československého státu.“2 

1 Cyril MERHOUT – Bohumil NĚMEC (eds.), Národní čítanka, B. Kočí, Praha 1918, s. 2.
2 Karel HOCH, 28. říjen 1918, in: Cyril MERHOUT – Bohumil NĚMEC, Národní čítanka (doplněk), B. Kočí, Praha 

1919, s. 55.



102 Následují texty pařížského, pražského a  svatomartinského prohlášení samostatnosti, přiblíže‑
ní prozatímní ústavy ad. Střízlivost pohledu dokazuje článek právníka Emila Svobody s provokujícím 
názvem Šťastná republika, v němž rozptyluje nereálná očekávání a z nich vyplývající zklamání a ukazu‑
je, že stát může být jenom tak dobrý, jako jsou ti, kteří ho tvoří. V knize i jejím doplňku se střídají texty 
beletristické s naučnými, aniž by byly komentovány nebo se s nimi jakkoliv pracovalo.

Pokud byla v dalších letech česká státnost tematizována – je nutné si uvědomit, že korespondo‑
vala pouze s nejnovějšími dějinami literatury, které jsou většinou reflektovány s určitým zpožděním 
– dělo se to různými způsoby. Např. v rámci závěrečného sloupce historických událostí souvisejícího 
se sloupcem vydaných literárních děl, jak jsme to zaznamenali v Rukověti Jana V. Nováka z roku 1921: 
„1918 dne 28. října prohlášena politická neodvislost republiky československé. 14. listopadu. Národ‑
ní shromáždění prohlásilo rod Habsburský za zbavena trůnu a T. G. Masaryk presidentem republiky. 
21. prosince návrat presidenta Masaryka do Čech.“3 

Jindy se tak děje alespoň zařazením textů politických osobností spjatých s novým státem, jako 
je např. v Čítance pro ústavy učitelské z roku 1920 Poselství presidenta republiky československé armádě 
v Sibiři4 v  rámci tzv. slohu jednacího nebo texty T. G. Masaryka nebo Vavro Šrobára v Čítance Jana 
Máchala z roku 1922 ilustrující tzv. vědeckou prózu.5 Patetickou oslavu vzniku ČSR najdeme v prvo‑
republikových učebnicích a příručkách výjimečně, kupříkladu v závěru Přehledu dějin české literatury 
[…] pro potřebu školní a obecních knihovníků Františka Šimka z roku 1931, kde je nedávná minulost 
reflektována slovy: „A tak přichází krásný den Svobody, 28. říjen 1918, kdy jsme svrhli navždy nadvládu 
Habsburků a  spojením koruny české se Slovenskem byla vytvořena republika československá. Doži‑
li jsme se splnění nejvřelejších tužeb svých předků. […] Tužba Platonova, aby byl vládcem filozof, je 
splněna. […] Demokratismus, v jehož duchu už dávno pracovala celá naše literatura, nastoupil vítězně 
na místo zpuchřelých řádů starých. […] Rovnost, volnost, bratrství – toť heslo každého pravého občana 
republiky československé. […] Radost z nového života a pevná naděje ve skvělou budoucnost, jež naše‑
mu národu kyne, vane ze všech literárních plodů veliké přítomnosti.“6 

V  přehledu tak široce pojatém nebylo místo na hledání konkrétních příkladů této tendence, 
proto se proklamace stěží mohla promítnout do školního výkladu a zůstala nejspíše stranou pozornosti 
čtenářů.

Funkční přístup k nedávné historii zaznamenáváme např. ve známých Stručných dějinách česko‑
slovenské literatury autorů Josefa Kotrče a Josefa Kotalíka vydaných 1934. Existence státu se dotýkají 
v rámci kapitoly o vědeckém realismu, v níž je důkladně přiblížen Masaryk a jeho všestranná činnost, 
přímo je ale tento motiv zmíněn v  jediné větě: „Jeho vůdcovství v zahraničním odboji, jeho zásluhy 
o naši svobodu a její vybudování byly zvěčněny zákonem ‚T. G. Masaryk zasloužil se o stát‘.“7 Směřování 

3 Jan V. NOVÁK, Rukověť k čítance pro vyšší třídy gymnasií a reálných gymnasií, Česká grafická unie, Praha 1921, s. 128.
4 Kol., Čítanka pro ústavy učitelské. Díl 1, Státní nakladatelství, Praha 1920.
5 Jan MÁCHAL, Čítanka pro vyšší třídy škol středních, druhé vydání pozměněné, Bursík & Kohout, Praha 1922.
6 František ŠIMEK, Přehled dějin české literatury od počátku literárního tvoření až po naše časy pro potřebu školní 

a obecních knihovníků, vydání deváté, nově přepracované, Jan Svátek, Praha 1931, s. 194–195.
7 Josef KOTRČ – Josef KOTALÍK, Stručné dějiny československé literatury pro vyšší třídy škol středních (dále 

KOTRČ – KOTALÍK), Československá grafická unie, Praha 1934, s. 123.



103k samostatnosti je zde úzce spjato s jeho literárními projevy: „Literatura dobře obráží poměr českého 
člověka k světové válce. Byl dvojí, protirakouský a protiválečný a zároveň revoluční ve smyslu národním. 
Národní myšlenka jednotila všechny spisovatele. Na militaristický útisk rakouský (censura, žalářová‑
ní: Machar, Dyk, Bezruč) odpovídal český spisovatel náznakem, nápovědí nebo mystifikací (Toman, 
Křička, Dyk). Útěchu a vzdor živila četba literatury směru národního (díla Jiráskova, básně Čechovy, 
Macharovy, Bezručovy) ve feuilletonech, v novinářských článcích, v pojednáních a kritikách se citují 
nebo vykládají starší spisovatelé (Palacký, Komenský […]). Spisovatelé čeští nebojácně promluvili za 
národ o našich tužbách v memorandu českých spisovatelů v květnu 1917 – z iniciativy Jaroslava Kvapila 
a za autority Aloise Jiráska. V mnoha dílech československých spisovatelů ještě za války promluvila 
národní úzkost a naděje. (Opakuj!)“8 

Autoři neproklamují, ale vykládají a lze se domnívat, že tento organický způsob se do vědomí 
čtenářů zapisoval silněji a trvaleji než jakákoliv hesla.

Za podobný konec vzal tuto problematiku Jiří Haller ve své Slohové čítance vydané v roce 1935. 
Kniha je rozdělena na tři části zasvěcené jednotlivým slohům (stylům). V  rámci prvního, pojedná‑
vacího (výkladového) slohu do oddílu textů naučné povahy autor zařazuje jako příklad charakteris‑
tiky Masarykův text Čech a Slovák jako voják nebo Benešovu Povahu politického stranictví, životopis 
je demonstrován na textu o  Aloisi Rašínovi, mezi úvahami najdeme Palackého Úkol malého náro‑
da, Masarykův Český národ v  nové Evropě, Nové češství F. V. Krejčího, ale i  článek Nutnost výchovy 
k brannosti, mezi paměťmi figuruje rovněž Masarykovo vzpomínání Domů. V oddílu textů jednacích 
(administrativních) pak najdeme Vojenskou přísahu československé branné moci. Druhou část knihy 
tvoří řečnický sloh, ilustrovaný mj. Jiráskovou Národní přísahou či Poselstvím presidenta republiky dr. 
T. G. Masaryka k 28. říjnu 1928. Poslední část učebnice je věnována novinářskému slohu a jako příklad 
úvodníku je zde zařazen text Ke jmenování nové vlády, tzv. entrefilet je zastoupen článkem Pro dobrou 
míru vycházejícím z projevu prezidenta Beneše. Pokud bychom udělali kompletní analýzu knihy, došli 
bychom k tomu, že její snahou je vedle zvládnutí různých stylů také posilování státotvorného uvažová‑
ní. Podstatný rozdíl mezi propagandou a plnohodnotným učebním textem je založen na tom, že se se 
všemi shromážděnými materiály pracuje ve smyslu analytického a kritického myšlení. V komentáři je 
nejprve objasněn dobový kontext a z něho – v případě Krejčího Nového češství – vyplývající odlišnosti 
od textů předchozích: „Úvaha […] byla podnícena novou situací, v které se octl český národ po převra‑
tu. Národ osvobozený z dlouhého poddanství má sice mnoho nových práv, ale také nové povinnosti. 
[…] Všem třem úvahám je společný zřetel k minulosti a ke zkušenosti, že malý národ musí svou malost 
fysickou přemáhat intensitou práce. Úvaha Palackého a Krejčího se shoduje i v tom, že hledí ke skuteč‑
nému, aktuálnímu stavu českého národa (Palacký ovšem ještě k stavu politické a kulturní porobenosti, 
Krejčí vychází už ze situace národa svobodného a suverénního), kdežto úvaha Masarykova se týká stavu 
příštího, za který sama teprve bojuje. Odtud se udává různý ráz těchto tří úvah: první z nich je progra‑
mem a pobídkou, druhá je apologií, třetí pak nástinem programu.“9 

8 KOTRČ – KOTALÍK, s. 166–167.
9 Jiří HALLER, Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. Druhá část. Pro VII. a VIII. třídu (dále HALLER), 

Bursík & Kohout, Praha 1936, s. 86.



104 Součástí pasáže zasvěcené námětu jsou také otázky typu „Oč se opírá přesvědčení, že povaha 
českého národa je demokratická?“ Následuje výklad obtížnějších slov a  odkazů k  reáliím završe‑
ný úkolem charakterizovat úvahu po jazykové stránce a převést první odstavec z jazyka básnického do 
běžného. Poslední část komentáře patří kompozici: otázky směřují k roli úvodu, hlavním myšlenkám 
stati a účelům závěru, sledována je i koheze a koherence textu (motivy a způsoby jejich napojování). 
Materiál je završen úlohou: „Pokuste se definovat nebo aspoň vyjádřit výstižným opisem tyto pojmy, 
jež se vyskytují v úvaze F. V. Krejčího: češství, nové češství, národnost, tradice, demokracie! (Při tom 
hleďte vyjadřovati se co možná hutně; uvažujte o každém slově, je ‑li k vašemu účelu nutné a vystihuje ‑li 
příslušnou představu nejlépe ze všech slov, která jsou vám po ruce.)“10 

Existence státu a vývoj evropského dění přináší ve 30. letech obavy o jeho udržení. Zatímco učeb‑
nice autorů Kotrče a Kotalíka zdůrazňuje především hrůzy války, jak vnější, tak jejich dopad psychický, 
byť upozorňuje, že myšlenka protiválečná měla v legionářské próze také protiváhu v oslavě „hrdinného 
idealismu v boji za svobodu“,11 o dva roky později, jak jsme viděli u Hallera, se již do čítanky dostávají 
texty podporující národní sebevědomí a schopnost bránit nový stát (pro srovnání popisu populárního 
a odborného je např. zvolen stíhací letoun Avia B‑534‑II začínající větou „K úspěšné obraně státu je 
nezbytně třeba, aby bylo vojenské letectvo vyzbrojeno rychlými, pohyblivými a spolehlivými letadly, 
kterými by mohlo stíhati a překonávati nepřátelské letce, jakmile by ohrožovali naše území.“12).

Fričovy Dějiny československé literatury vyšly poprvé v roce 1927 (279 stran) a naposledy v roce 
1938 (426 stran). Jakoby se do nich autor snažil vložit vše, co by mohlo národ povzbudit v nadcházejících 
těžkých časech: připomíná úlohu školy a literatury za války, heroizuje odboj domácí i ten zahraniční, 
legionářský, zpřítomňuje historické události (mj. s pomocí dobových fotografií) a provazuje je s jejich 
literárními obrazy včetně těch dokumentárních. Nechybí ani patos, s nímž je vyzdvihováno odhodlá‑
ní československých vojáků: „Veliký převrat politický a sociální, způsobený světovou válkou a novými 
poměry po ní, zasahujícími hluboko do národního a občanského života, vnesl ovšem i do všech odvětví 
umění nové směry. […] Československá válečná literatura liší se namnoze od válečného písemnictví 
jiných národů, např. Němců nebo Francouzů. Zatím co tito popisují jen zákopy, bídu, utrpení těles‑
né i duševní, zní v československé literatuře ještě jiná struna: svoboda vlasti a národa. Čechoslováci 
prožívají útrapy, ale nemluví o nich, jdou na smrt v bratrské družnosti, vědouce, že za nimi jdou bratři, 
kamarádi, stejně hotovi dáti život a krev za tentýž veliký cíl. Vědí, že proti nim stojí snad i jejich otcové 
a bratři, kteří nemohli uniknouti z nepřátelské armády, trpí i tím, že jsou bezmocnými svědky rozkladu 
velkého bratrského národa – říše ruské.“13 

Samostatný oddíl tvoří nauková literatura, v jejíž části věnované filozofii je podrobně předsta‑
ven Masaryk jako myslitel i politik, přičemž i z jeho pohřbu bylo zřejmé, že „národ stojí jednotný za 
svým vůdcem“.14 Masaryk je zařazen i do části o politice, kde následuje portrét Eduarda Beneše, který 

10 HALLER, s. 87.
11 KOTRČ – KOTALÍK, s. 177.
12 HALLER, s. 11.
13 Jan FRIČ, Dějiny československé literatury pro vyšší průmyslové školy, ústavy příbuzné i pro soukromé studium 

(dále FRIČ), Šolc a Šimáček, Praha 1938, s. 286–289.
14 FRIČ, s. 360.



105v  loučení s  prezidentem Osvoboditelem „volal všecky občany Československé republiky od Šumavy 
až k  Jasině k  věrnosti mravnímu i  politickému odkazu prvního presidenta“.15 Po Benešovi následují 
Štefánik, Šrobár a další slovenští politici včetně Hlinky. Benešova Světová válka a naše revoluce, Čapko‑
vy Hovory s Masarykem, Denisův Konec samostatnosti české, Englišovy Vybrané kapitoly z národního 
hospodářství, Masarykova Světová revoluce, Medkova Legionářská epopeja a Lví srdce, Palackého Ději‑
ny, Pekařův Svatý Václav, Peroutkovo Budování státu nebo Svobodovy Myšlenky o právu, etice a nábo‑
ženství tvoří spolu s dalšími tituly doporučenou literaturu pro čtvrtý ročník, jejíž zvládnutí slibovalo 
solidní státotvorné povědomí. Jak vidno, ve chvílích ohrožení se autoři snažili využít literárních učebnic 
k posilování národní hrdosti, literaturu proto neredukovali na beletrii a její literárněvědnou reflexi.

Komunistická éra

Diametrálně odlišně bylo Československo včetně jeho vzniku interpretováno po roce 1948. V Nástinu 
dějin české literatury autorů František Buriánek, Milan Jungmann, Jan Petrmichl a Vítězslav Rzounek 
vydaném v  roce 1952 je pozoruhodný již úvod knihy, v němž autoři reagují na potřebu „správného 
hodnocení naší literatury“, pro které mají být oporou „soudy našich nejvýznamnějších marxistických 
myslitelů Klementa Gottwalda, Zdeňka Nejedlého, Julia Fučíka“.16 Vznik samostatného státu je v knize 
radikálně rekontextualizován: „Velká říjnová revoluce […] měla také obrovský vliv na národně osvo‑
bozenecké hnutí a pod jejím vlivem dosáhl i náš národ svobody a samostatného státu. První světová 
imperialistická válka odhalila zcela prohnilost staré monarchie rakousko ‑uherské i zrádnou úlohu soci‑
álně demokratických vůdců. Lid, který byl hnán do války proti své vůli, počal chápat nutnost svrhnout 
starý společenský řád. […] Revoluční hnutí doma vyslovuje na konci války požadavek socialistického 
státu, buržoasii se však podařilo v říjnu 1918 strhnout moc na sebe a revoluční požadavky lidu zůstaly 
nesplněny.“17 

Plodem demokratizačního procesu 60. let se staly Přehledné dějiny literatury18 autorského kolek‑
tivu vedeného Bohušem Balajkou, dokončené na konci roku 1967 (kdy je datována předmluva), vydané 
v roce 1970 a po dvě desetiletí sloužící jako neoficiální, oblíbená, avšak těžko dostupná učebnice dota‑
hující literární vývoj k první světové válce. V nich se zmínka o vzniku státu objevuje poprvé v pasáži 
představující Aloise Jiráska: „První světová válka přiměla Jiráska k politickému vystoupení. Roku 1917 
podepsal mezi prvními květnový Manifest, v němž se čeští spisovatelé přihlásili k boji za samostatný 
stát.“19 Druhá a poslední pak v medailonu Josefa Svatopluka Machara: „V osvobozeném státě byl několik 

15 FRIČ, s. 376–377.
16 František BURIÁNEK – Milan JUNGMANN – Jan PETMICHL – Vítězslav RZOUNEK, Nástin dějin české literatu‑

ry od počátku národního obrození až do současnosti. Pomocná kniha literární historie pro gymnasia, pedagogická 
gymnasia a vyšší odborné školy (dále BURIÁNEK – JUNGMANN – PETMICHL – RZOUNEK), Státní pedagogic‑
ké nakladatelství, Praha 1952, s. 3.

17 BURIÁNEK – JUNGMANN – PETMICHL – RZOUNEK, s. 144.
18 Bohuš BALAJKA – Viliam MARČOK – Jozef MINÁRIK – Ján SEDLÁK, Přehledné dějiny literatury: dějiny litera‑

tury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury 1 (dále BALAJKA – MARČOK – MINÁ‑
RIK – SEDLÁK), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971.

19 BALAJKA – MARČOK – MINÁRIK – SEDLÁK, Praha 2000, s. 310.



106 let generálním inspektorem čs. armády. Macharovo počáteční nadšení z nového státu vystřídalo rozča‑
rování; po názorovém rozchodu s presidentem Masarykem se uzavřel do svého individualismu, klonil 
se k politické pravici a glosoval kriticky vývoj v republice, často z reakčních pozic.“20 Pokud bychom 
ovšem hledali odkaz k tomuto výskytu Masarykova jména v rejstříku, tak bezúspěšně. Kniha se Masa‑
rykovi nevyhýbá, ovšem pouze jako mysliteli, jeho prezidentství na příslušném místě zmíněno není. 
Nepochybně šlo v okamžiku schvalovacího procesu učebnice o maximum možného, např. v paralelně 
vznikajících akademických Dějinách české literatury IV z roku 1969, které vyšly v pietní verzi až v roce 
1995, se zmínka o vzniku státu explicitně neobjevuje a výklad zůstává věrný marxistickému čtení histo‑
rie.21 Navazující druhý díl Balajkových Přehledných dějin vydaný v roce 1971 již přímo zahrnoval období 
první republiky, kniha se ale do škol prakticky nedostala, neboť byla vzápětí stažena z oběhu.22 Bohužel 
nemáme k dispozici dobovou verzi knihy a v roce 1993, kdy znovu vyšla, byly příslušné partie přizpů‑
sobeny novým publikačním možnostem po pádu totalitního režimu.

V Rukověti dějin literatury pro III. ročník středních škol Miloše Pohorského vydané roku 1972 je 
rozhodující již kompozice textu. Námi sledovaný oddíl nese titul Hledání východisek – válka – revoluce 
a  jednotlivé kapitoly jsou pojmenovány: Začátek století – „doba přechodná“; Nové podněty: technic‑
ká civilizace, vědomí kolektivnosti lidské práce; Moderní umělecké směry; F. X. Šalda; Zdeněk Nejed‑
lý; S. K. Neumann; Počátky socialistické orientace české literatury; Zápas o charakter kultury: Červen, 
proletářská literatura, Devětsil. Poslední část zahrnuje překvapivě i informaci o vzniku Československa. 
Válka je v ní nahlížena jako „kritický zlom ve vývoji kapitalismu“, jako „konec iluzí a naděje, že by se 
pokrok mohl uskutečňovat cestou dílčích reforem nebo automatickým rozvojem civilizace“, mj. proto, 
že oficiální česká politika „zůstala loajální vůči Vídni“.23 Všechno nasvědčuje tomu, že se kola dějin 
neomylně roztáčejí směrem k socialismu: „Teprve v průběhu války, jež od základů převracela Evropu, 
teprve po svržení carského režimu v Rusku začínala se zřetelněji rýsovat cesta k vyřešení národnostních 
a sociálních problémů. Živelný odpor proti válce a proti habsburské monarchii měnil se v naději na 
státní samostatnost. […] Události pak překotně postupovaly a  po porážce Rakouska ‑Uherska došlo 
28. října 1918 k vyhlášení samostatného československého státu. Tato skutečnost byla přijata s všeo‑
becnými nadějemi. Ovšem brzy objevovaly se první příznaky zklamání nad politickým a  sociálním 
vývojem v samostatném státě a začal se složitý proces, který bývá označován jako zápas o charakter 
republiky. […] Konec války, vznik republiky, brzké vystřízlivění z nadějí, jež byly spojovány s existencí 

20 BALAJKA – MARČOK – MINÁRIK – SEDLÁK, Praha 2000, s. 424.
21 Jan MUKAŘOVSKÝ (ed.), Dějiny české literatury IV, Victoria Publishing, Praha 1995, s. 16: „Když za války selha‑

la oficiální česká politika, představovaná Českým svazem poslanců, a nepřestávala projevovat loajalitu vůči Vídni 
i habsburskému trůnu a dokonce odmítla deklaraci dohodových států, jež vyslovila požadavek osvobození Čechů 
a Slováků z cizího panství, čeští spisovatelé, vyjadřujíce mínění lidu a celé kulturní obce, vystoupili 17. listopadu 
1917 na veřejnost s projevem, který proklamoval myšlenku konstitučních svobod, věrnost lidu (‚jen lid může 
mandáty dáti a obnoviti‘) a ‚osvobozující hlediska‘, odpovídající ‚Evropě demokratické, Evropě národů svépráv‑
ných a svobodných‘.“

22 Bohuš BALAJKA – Zdeněk BAJER – Emil CHAROUS, Přehledné dějiny české literatury II. Dějiny české a slovenské 
literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945 (dále BALAJKA – 
BAJER – CHAROUS), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1993, s. 9.

23 Miloš POHORSKÝ, Rukověť dějin literatury (dále POHORSKÝ), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972, 
s. 73.



107nového státu, a konečně zrada sociálně demokratických vůdců po vstupu této strany do měšťácké vlády 
byly provázeny výrazným příklonem české společnosti, a tedy i české literatury, k politické levici.“24 

Zjednodušený, tendenční výklad dějin budoval představu, že nově vzniklý stát byl pouhou 
přestupní stanicí ke státu komunistickému a  že většina jeho občanů po ničem jiném netoužila. 
Uvědomíme ‑li si, že učebnice vychází v době tuhé normalizace, společnost má již zkušenost s čtvrtsto‑
letím vlády komunistů a obrací se nikoliv ke straníkům, ale ke středoškolským studentům, nepřekvapí 
nás závazná marxistická perspektiva, která poznamenala nejen jazyk, který neodpovídal věku adresáta 
ani deklarovanému účelu knihy, tedy výuce literatury, ale především se promítla do názorové plochosti 
a myšlenkové sterility výkladu, nemluvě o rezignaci na sebemenší dialog se čtenářem, např. formou 
otázek k zamyšlení.

Závazný marxistický pohled na literaturu představovaly i učebnice vysokoškolské, jak je vidět 
např. ve skriptu Světová literatura vydaném v roce 1986 kolektivem Jana O. Fischera. Jedinou zmín‑
ku o Československu najdeme v kapitole Zrod socialistického realismu a  literatura v odcizeném světě. 
František Buriánek coby autor části věnované české a slovenské literatuře i v době tzv. perestrojky, tedy 
pokusu o demokratizaci společnosti, zůstává věrný dřívější dikci: „Společenský řád, který zplodil první 
světovou válku a v nové československé republice ovládl všechny úseky života, byl spojen s rozvojem 
moderní technické civilizace, a  tedy i  s perspektivou dalších hrozících katastrof lidstva. Proti tomu‑
to rozporuplnému světu a  hrozící katastrofě dalších imperialistických válek, proti snahám násilím 
vnutit svou pravdu a  svou vůli druhým lidem, skupinám nebo státům zaměřil svou literární tvorbu 
Karel Čapek. […] Epocha vítězné socialistické revoluce byla v české literatuře hned na svém počátku 
(v prvních letech let dvacátých) vyznačena mohutnou vlnou proletářského umění.“25 

Rámec, do něhož je izolovaná informace vložena, zajišťuje, aby měl stát, náhle se vynořivší na 
stránce a opět v ní beze stopy mizející, patřičně špatný zvuk. Víc není potřeba.

Učebnice literatury vydávané v období komunismu působily ve dvou směrech – existenci první 
republiky více či méně ignorovaly a – pokud nikoliv – představovaly ji v negativním světle. Těžko říct, 
co napáchalo v povědomí o ní větší škodu.

Z polistopadové perspektivy

Není proto divu, že se nově vznikající učebnice snaží informační vakuum v této velice podstatné oblasti 
zaplnit, respektive jednostranný obraz vybalancovat. Například ve druhém díle Přehledných dějin lite‑
ratury Bohuš Balajka píše: „Na troskách rakousko ‑uherské monarchie vznikl 28. října 1918 samostatný 
československý stát, do jehož čela byl postaven jako první president T. G. Masaryk, sjednotitel českého 
a slovenského zahraničního odboje. […] 28. říjen 1918 znamenal výrazný historický mezník, dokonce 
se dá s jistou nadsázkou povědět, že 19. století skončilo teprve první světovou válkou. Zavládlo uspoko‑
jující vědomí, že národ konečně dosáhl své politické svobody, vstoupil do rodiny svébytných evropských 
národů a  že se podaří vyřešit všechny naléhavé sociální problémy. […] Sociálním zákonodárstvím, 

24 POHORSKÝ, s. 73–75.
25 Jan O. FISCHER, Světová literatura III. 20. století do druhé světové války, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 

1986, s. 223.



108 právní stabilitou a  zřetelem k  právům národnostních menšin se zařadila republika na čestné místo 
mezi evropskými demokratickými státy.“26 

Historii první republiky je věnován poměrně rozsáhlý prostor, připomenuty jsou politické reálie 
i dobové problémy (sociální, náboženské, nacionální), přesto je – zvláště v poslední citované větě – 
patrné uznání významu tohoto státu.

Ještě důkladněji, na dvanácti stranách, se o  porozumění historickému kontextu snaží Česká 
literatura od počátků k dnešku z  roku 1998 v části zpracované Jiřím Holým. Dostatečnou výpovědní 
hodnotu mají již části tvořící kapitolu Nový stát: Pluralizace kultury; Tradice katolická a evangelická; 
T. G. Masaryk a pragmatická generace; Komunismus a F. X. Šalda; Národnostní spory; Literární život. 
Nakladatelství, tisk, časopisy. Ve větší míře než Balajka ilustruje Holý atmosféru dobovými texty: 
„28.  října 1918 si Pražané mohli přečíst provolání Národního výboru: ‚Lide československý! Tvůj odvě‑
ký sen stal se skutkem…‘ O dva dny později následovala na Slovensku Martinská deklarace: Národná 
rada vyhlasuje, že v méně česko ‑slovenského národa, bývajúceho v hraniciach Uhorska, je jedine ona 
oprávnena hovoriť a konať. […] Slovenský národ je čiastka i rečove, i kultúrno ‑historicky jednotného 
česko ‑slovenského národa. Nadšení ze vzniku Československa uchvátilo celý národ. Pozdravné básně 
Tomáši Masarykovi uveřejňují jeho někdejší odpůrci Dyk, Toman a Neumann. Vlna entuziasmu zasáhla 
i osamělce, stojící stranou, Ladislava Klímu a  Jakuba Demla. Deml, názorově, konfesí i  lidsky proti‑
chůdce Masarykův, slouží mši za TGM, píše na něj verše a  nachází nový směr života. […] Nejinak 
sám F. X. Šalda hledá v novém státu naplnění absolutních tužeb: ‚…nesmí býti člověka, který by vinou 
naší na duši své újmy trpěl; nesmí býti chuďasa, který by prodával sílu svého těla a  s  ní sílu svého 
ducha, nesmí býti rabstva ani duchovního, ani tělesného.‘ (článek Radostný, 1918) Podobným vysokým 
nárokům bylo samozřejmě velmi těžké dostát. Československo bylo sice státem demokratickým, kde se 
kultura rozvíjela svobodněji než za Rakouska, ale jeho vznik a vývoj nebyly bez problémů. Ohrožovaly 
jej spory sociální, konflikty národnostní, zčásti i náboženské.“27 

Kniha, která svou úpravou i korespondencí s řadou čítanek slibovala vstřícnost vůči uživatelům 
z řad studentů, byla ve skutečnosti svým výlučně literárněhistorickým pojetím (jakkoliv výklad jedno‑
značně převládá nad faktografickým výčtem) i enormním rozsahem právě pro tento účel nevhodná. 
Důkladností přiblížení charakteru první republiky představuje pomyslný informační vrchol, z něhož 
lze nadále pouze sestupovat.

Ve třetím dílu Kouzelného zrcadla literatury, který vydal v roce 2003 Jaroslav Blažke, je první 
republika pojednána v rámci jednoho odstavce, do něhož se vešel jen první prezident a Andrej Hlin‑
ka, pevný demokratický charakter státu a národnostní spory, jež vedly k jeho konci.28 Kolektiv autorů 
učebnice Literatura pro 3. ročník středních škol (nakl. Didaktis)29 z  roku 2009 pojednává historické 
souvislosti formou „novin“ tvořených kaleidoskopem článků evokujících různé tváře dobové reality. 

26 BALAJKA – BAJER – CHAROUS, s. 34.
27 Jan LEHÁR – Alexandr STICH – Jaroslava JANÁČKOVÁ – Jiří HOLÝ, Česká literatura od počátků k dnešku, Na‑

kladatelství Lidové noviny, Praha 1998, s. 548–549.
28 Jaroslav BLAŽKE, Kouzelné zrcadlo literatury. Sny a realita moderního světa, Velryba, Praha 2003, s. 8.
29 Lukáš ANDREE – Jan DVOŘÁK – Michal FRÁNEK – Kateřina SRNSKÁ – Alena ŠTĚPÁNKOVÁ – Vlasta TOBO‑

LÍKOVÁ, Literatura pro 3. ročník středních škol (učebnice), Didaktis, Brno 2009.



109Vznik Československa se objevuje v novinách přibližujících období 1914 až 1918 (Masarykův a Benešův 
projekt samostatného státu, situace na frontách) a 1918 až 1928 (vyhlášení státu, distance Němců, vznik 
senátu, zahraniční spojenci, hospodářský charakter státu, politické strany, stabilizace financí). K učeb‑
nici byl vydán pracovní sešit s úkoly typu: vyhledejte v  článku faktografické chyby a přepište ho do 
správné podoby; vysvětlete na základě článků reálie, o nichž pojednávají, dohledejte chybějící historická 
fakta; na základě článků vytvořte vlastní text; přečtěte si stať a odůvodněte vlastními slovy postoj autora; 
po prostudování článků chronologicky seřaďte události; po pročtení článků společně diskutujte, zda se 
mělo Československo v roce 1938 bránit či ne; na základě článku vytvořte nekrolog TGM; na základě 
článků sepište okolnosti, které vedly k rozbití ČSR; na základě textu odpovězte na otázky; rozhodněte, 
zda jsou uvedená tvrzení pravdivá. Právě posun k aktivnímu zapojení studentů, snaha zpřítomnit jim 
danou dobu a evokovat v nich pocity tehdejších obyvatel Československa je patrně hlavním důvodem 
značné oblíbenosti učebnicové sady.

Poslední sledovanou učebnicí je Literatura v souvislostech 3 (nakl. Fraus) z roku 2013 vytvořená 
Danielem Jakubíčkem. Podíváme ‑li se na příslušné strany, vidíme jasnou snahu propojit vznik státu 
s  jeho zánikem – v textu, v  ilustračních obrázcích i následných otázkách (U „rakve“ Československé 
republiky stáli mj. také sudetští Němci. Zjistěte podrobnosti o sudetském problému, jak vznikl a  jak 
se řešil v období tzv. první republiky. Jak byl vyřešen po 2. světové válce? Proč je sudetská otázka stále 
aktuálním problémem?;30 Připomeňte politické a společenské okolnosti vzniku ČSR v roce 1918. Jaké 
poměry provázely jejich rozpad v letech 1938–1939? Vymezte pojmy první, druhá a třetí republika.31). 
Zcela chybí jakýkoliv zakladatelský patos, formulace emoce popisují, ale samy nevyvolávají: „Zatím‑
co 20. letům dominuje radost z nově nalezené a vybojované svobody, 30. léta jsou spíše ve znamení 
zadumání a smutku, který pramenil z nenaplnění některých ideálů, ale také z obavy z dalšího evrop‑
ského a světového politického i hospodářského vývoje. Době po roce 1938 dominuje odhodlání, neboť 
je pravidlem, že přes určitou názorovou nesourodost se umí český národ v  dobách vnějšího útlaku 
semknout a hledat společné řešení situace.“32 

Samotný Masaryk je v tomto dílu učebnice stručně zmíněn na čtyřech místech, dvakrát v textu, 
dvakrát v popisce: v souvislosti s Šaldou, který podle autora vykonal v literatuře to, co Masaryk v poli‑
tice; u fotografie sochy před Masarykovou univerzitou; v souvislosti se Seifertovou sbírkou reagující na 
prezidentovu smrt; u fotografie s Karlem Čapkem. Obrysy první republiky se spolu s redukcí výkladové 
složky vytrácejí, tentokrát ve prospěch ilustrací a úryvků z dobových textů.

Závěr

Náš stručný průlet literárními učebnicemi ukázal několik zajímavých jevů: marginalizace téma‑
tu nemusí být nutně spojena s  nepřátelskou ideologií, ale závisí rovněž na tom, do jaké míry autor 
propojuje umění s  historií; po období mlčení a  ideologické manipulace následuje přirozená snaha 

30 Daniel JAKUBÍČEK, Literatura v souvislostech 3. Od plnicího pera k psacímu stroji aneb literatura 1. poloviny 
20. století (dále JAKUBÍČEK), Nakladatelství Fraus, Plzeň 2013, s. 160.

31 JAKUBÍČEK, s. 162.
32 JAKUBÍČEK, s. 158.



110 o zacelení děr v kolektivní paměti; nejintenzivnější posilování identity je vyvoláno pocitem akutního 
ohrožení; umění vytvářet učebnicový text není podmíněno dobou – didakticky nejzvládnutějšími texty 
jsou Hallerův z  roku 1935 a  brněnského kolektivu z  roku 2009; pojetí učebnic jako dějin literatury 
má dlouhou tradici, s níž se někteří autoři vyrovnávají vytvořením pracovních sešitů, posilováním role 
vybraných uměleckých i neuměleckých textů a obrazového materiálu (Blažke, Jakubíček) – rezignace 
na konstrukci historického kontinua se nedočkáme tak dlouho, dokud budou psát literární učebnice 
primárně literární historici, a nikoliv didaktici literatury.



111Rok 1918 „očima souseda“ v českých a polských učebnicích 
literatury1

Michaela Zormanová

Rok 1918 je jedním z momentů v naší historii, kdy Poláci a Češi, nebo chcete ‑li Čechoslováci, prožívali 
obdobné situace a změny. Řeč je samozřejmě o vzniku samostatného československého státu a obno‑
vení svobodného Polska po 123 letech záborů. Takovéto historické chvíle přímo vyzývají ke srovnání, 
a poskytnutí tak žákům a studentům možnost uchopit téma v širším kontextu.

Pro účely výzkumu jsme podrobili analýze české a polské učebnice literatury určené pro žáky 
střední školy, které zahrnují období, do něhož spadá rok 1918. Cílem tohoto bádání je přiblížit obraz, 
který učebnice vytvářejí o  této dějinné události v  domácím prostředí, přičemž zvláštní důraz bude 
kladen na to, jaké jsou hlavní rozdíly ve vykreslování tématu. Také nás zajímalo, jak české a  polské 
učebnice zobrazují, či zda vůbec, sledovaný historický moment v zemi souseda, tedy rok 1918 v Polsku 
v českých učebnicích a rok 1918 v Československu v učebnicích polských. Jako hlavní výzkumné otázky 
jsem tedy stanovila:

V čem zásadním se liší prezentace roku 1918 v polských a českých učebnicích literatury? Jak 
učebnice zobrazují události roku 1918 v zemi souseda?

Učebnice jsou systematicky zkoumány z  mnoha úhlů pohledu, z  mezinárodních organizací 
se této problematice věnuje například Iartem nebo Unesco, dlouhodobě pak Georg ‑Eckert ‑Institut – 
Leibniz ‑Institut für internationale Schulbuchforschung v německém Braunschweigu. V Česku funguje 
při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Skupina pro výzkum učebnic, která se zabývá pedago‑
gickým aspektem tohoto média. Jedním z důležitých pohledů je i obraz vytvářený o různých událostech. 
Byť toto téma můžeme označit za populární, je třeba přiznat, že ve většině případů mluvíme o výzku‑
mu učebnic určených výuce historie. Menšímu zájmu se těší učebnice občanské výchovy a  základů 
společenských věd, ještě o něco menšímu pak učebnice literatury. Pro prezentaci dějinných událostí 
slouží literatura a společenské vědy jen jako doplňující zdroje informací. Přesto, jak se ostatně snaží‑
me prokázat i  tímto příspěvkem, nemůžeme vliv literární výchovy na vnímání historických událostí 
žáky zanedbat. „V rámci výuky českého jazyka a literatury se žáci setkávají s celou řadou textů, jež se 
dotýkají problematiky moderních dějin. Pokud si učitelé tyto přesahy uvědomují a dokáží je z perspek‑
tivy jednotlivých předmětů tematizovat a vzájemně provázat, výuku to výrazně zefektivní.“2 Tento fakt 

1 Příspěvek vznikl za podpory MŠMT, grant IGA_FF_2019_Text a intertextualita ve slovanských literaturách 
a kultuře III.

2 Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Č. j.: MSMT‑26856/2013 ze dne 16. 7. 2013, dostupné z: http://
msmt.cz, přístup 20. 5. 2019.
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112 potvrzuje i výzkum České školní inspekce ze školního roku 2015/2016,3 kdy 87 % dotázaných ředitelů 
základních a středních škol odpovědělo, že soudobé dějiny se probírají i v  rámci jiných předmětů, 
a 96,8 % ředitelů a 98,7 % učitelů souhlasilo s výrokem, že soudobé dějiny patří k tématům, které je 
třeba učit mezipředmětově – ve spolupráci učitelů různých předmětů. Mezi disciplínami, ve kterých 
se žáci seznamují se soudobými dějinami, byl český jazyk na druhém místě, hned po dějepisu. Tuto 
odpověď uvedlo 82,8 % studentů 2. a 3. ročníku středních škol.

V posledních letech byly učebnice literatury zkoumány v rámci aktivit Česko‑polské pracovní 
skupiny pro výzkum učebnic při Polsko‑české vědecké společnosti a Česko‑německé učebnicové komi‑
se. Nás budou zajímat výsledky obsahových analýz souvisejících s tématem. Jde o studii Obraz polské 
kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a  čítankách po roce 1989 Martina 
Tomáška a  článek Obraz české kultury ve vybraných polských učebnicích literatury pro střední školy 
Piotra Szałasného v publikaci Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.4 Martin 
Tomášek je autorem příspěvku Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích lite‑
ratury. Vzpomínky jako pramen a současně spoluredaktorem kolektivní monografie Obraz období soci‑
alismu v českých a polských učebnicích. V ní je zařazena také stať Lenky Németh Vítové Obraz socialismu 
v polských středoškolských učebnicích literatury.5

Z dalších výzkumů obrazů utvářených učebnicemi, ale nesoustřeďujících se na literární výchovu, 
můžeme jmenovat například monografii Ewy Zalewské Obraz světa v učebnicích pro nižší ročníky ZŠ 
[Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkujących]6 nebo Svět slabikářů. Obraz skutečnos‑
ti v učebnicích určených výuce čtení v zemích sovětského bloku [Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości 
w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego]7 Joanny Wojdon, ale zejména publi‑
kaci Polský rok 1918 v učebnicích určených výuce historie a autobiografické literatuře [Polski rok 1918 
w podręcznikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego]8 Marka Białokura, Barbary 
Kubis, Adama Suchońského a Anny Gołębiowské.

Vedle obrazu různých regionů a zemí, který nám může poskytnout běžná obsahová analýza, stojí 
za pozornost také pohled kognitivní lingvistiky. Tím se dostáváme k tzv. jazykovému obrazu světa. Ten 
se těší zájmu badatelů zejména v Polsku, opomíjený není ale ani u nás. V Polsku je spojen v prvé řadě 
s Lublinskou školou, kde můžeme upozornit na rozsáhlé dílo Jerzeho Barmińského, z dalších příkladů 
uveďme Jazykový obraz světa v etnokultuře Těšínského Slezska [Językowy obraz świata w etnokulturze 
Śląska Cieszyńskiego]9 Jana Kajfosze, Diskuzní body v chápání jazykového obrazu světa – viděné perspek‑

3 Česká školní inspekce, Tematické zprávy –  školní rok 2015/2016, dostupné z: https://www.csicr.cz, přístup 
23. 5. 2019.

4 Blažena GRACOVÁ (ed.), Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, Ostrava 2014.
5 Blažena GRACOVÁ – Martin TOMÁŠEK (eds.), Obraz období socialismu v českých a polských učebnicích, Ostrava 

2016.
6 Ewa ZALEWSKA, Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkujących, Gdańsk 2013.
7 Joanna WOJDON, Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku 

radzieckiego, Warszawa 2015.
8 Marek BIAŁOKUR – Barbara KUBIS – Adam SUCHOŃSKI – Anna GOŁĘBIOWSKA, Polski rok 1918 w podręcz‑

nikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego, Opole 2018.
9 Jan KAJFOSZ, Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego, Slezský sborník. Acta Silesiaca. Čtvrt‑

letník pro vědy o společnosti, roč. 102, 2004, č. 3, s. 229–233.
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113tivou komparativních výzkumů [Punkty dyskusyjne w rozumieniu językowego obrazu świata – widziane 
z perspektywy badań porównawczych]10 Renaty Grzegorzczykowé nebo Jazykový obraz světa a kreativ‑
ní text [Językowy obraz świata i tekst kreatywny]11 Anny Pajdzińské a Ryszarda Tokarskiho. Z českého 
prostředí pak otázku jazykového obrazu najdeme v pracích s polskými lingvisty úzce spolupracující 
Ireny Vaňkové. Za zmínku stojí sborníky příspěvků z  česko ‑polské mezinárodní konference (2001, 
2004) Obraz světa v jazyce a publikace Čítanka textů z kognitivní lingvistiky, které vyšly se shodným 
názvem pod hlavičkou Univerzity Palackého a také Univerzity Karlovy.

Jak již tedy z výše uvedeného vyplývá, učebnice budou pro účely tohoto článku podrobeny kvalitativní 
analýze jednotlivých textů a kvantitativní obsahové analýze, kterou se budeme snažit alespoň orientačně 
načrtnout množství prostoru tématu věnovanému. Vzhledem k záměru porovnat polské a české mate‑
riály použijeme také analýzu komparativní. Zahrneme rovněž metodu kognitivní lingvistiky, pomocí 
které budeme hledat odpovědi na otázky, jaké jazykové obrazy jsou nám, respektive žákům, předkládány.

Nejprve bude naše pozornost upřena na kurikulární dokumenty, tedy české RVP a polské podsta‑
wy programowe. Následovat bude analýza učebnic literární výchovy, které byly zařazeny do seznamů 
Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy ČR a  Ministerstwa edukacji narodowej PR. Zatímco 
v polském případě se jedná o seznamy závazné, ze kterých si školy musí vybírat, v českém případě se 
jedná o doporučení.12 Schvalovací doložka se uděluje na šest let a nakladatelství má povinnost uvést 
doslovné znění doložky na rubové straně titulního listu.13 V Polsku je možné volit konkrétní učebnici 
pouze v rámci nabídky, kterou poskytují seznamy.14 Pracovali jsme však i s českými učebnicemi z mini‑
sterských seznamů, protože je lze považovat za jakousi reprezentaci českých vzdělávacích materiálů. 
Vzhledem k zaměření našeho výzkumu na události spojené s rokem 1918 se náš výběr zúžil na tři české 
učebnice, respektive dvě učebnice a jeden pracovní sešit, a na sedm polských učebnic.

10 Renata GRZEGORCZYKOWA, Punkty dyskusyjne w rozumieniu językowego obrazu świata – widziane z pers‑
pektywy badań porównawczych, in: Irena VAŇKOVÁ (red.) Perspektivy kognitivní (etno) lingvistiky, Praha 2009, 
s. 275–287.

11 Anna PAJDZIŃSKA – Ryszard TOKARSKI, Językowy obraz świata i tekst kreatywny, in: Irena VAŇKOVÁ (ed.) 
Perspektivy kognitivní (etno) lingvistiky, Praha 2009, s. 288–297.

12 Dle § 27, odstavce 2, školského zákona: „Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených 
v seznamu podle odstavce 1 používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání sta‑
novenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou 
a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních textů podle 
věty první rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínek.“ Zákon č. 561 o předškol‑
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004, dostupné 
z: http://www.msmt.cz/dokumenty‑3/skolsky‑zakon‑ve‑zneni‑ucinnem‑od‑15‑2‑2019, přístup 14. 4. 2019.

13 Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanove‑
ným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování 
učebnic a učebních textů do seznamu učebnic ze dne 30. září 2013. In: § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o před‑
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s. 1; dostupné z: http://
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi ‑v‑cr/schvalovaci ‑dolozky ‑ucebnic‑2013, přístup 14. 4. 2019.

14 Odstavec 1 Przepisy ogólne, in: Ustawa o systemie oświaty ze dne 7. září 1991, aktualizovaného 31. července 
2018, dostupné z: https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?Qdatprz=akt&qplikid=1, přístup 14. 4. 2019.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?Qdatprz=akt&qplikid=1


114 Analýza kurikula

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia15 mají být žáci v dějepise schopni uvést základní 
údaje o vzniku Československa a součástí učiva, které se dotýká našeho tématu, je Kultura první polo‑
viny 20. století a Československo v meziválečném období. Kapitola zahrnující tento úsek dějin se zabývá 
spíše světovými válkami, mocenským obrazem světa či ideologiemi. V učivu pro český jazyk a literaturu 
se požadavek na provázanost s dějepisnými událostmi nevyskytuje.

Polské základní kurikulum [Podstawa programowa] zaměřená na vzdělávací etapu střední školy 
(lyceum/technikum) téma roku 1918 a obnovení Polska zmiňuje v rámci předmětu historie v kapitolách 
Válka o obrození polského státu po 1. světové válce [Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie 
światowej] a Politické dějiny 2. polské republiky [Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej]. Návaznost v rámci 
literatury sice není stanovena explicitně, je však patrná z výběru děl v seznamech povinné a doplňkové 
literatury, kde najdeme například Předjaří [Przedwiośnie] Stefana Żeromského. I zde je zřejmé, že téma‑
tu obnovení státnosti není vyhrazena taková pozornost jako historii druhé světové války.

Metodický přístup a formální charakteristika učebnic

Jak rok 1918 zobrazují české a polské učebnice literatury? V čem spočívají hlavní rozdíly? Jak již bylo 
řečeno, analýze jsme podrobili 10 učebnic, přičemž všech sedm polských učebnic splňovalo podmín‑
ku, že příslušný díl série, který pojednává o roku 1918, patří mezi ministerstvem schválené učebnice.16 
Analýzou získané informace budou pro přehlednost systematizovány ve čtyřech tabulkách. První z nich 
bude představovat „jazykový obraz“, kdy do  prvního sloupce budeme zaznamenávat pojmy spojené 
přímo s  rokem 1918, do druhého sloupce budou umístěny pojmy vykreslující dobu bezprostředně 
následující, třetí sloupec „užité obrazy“ poslouží ke zdůraznění obrazů expresivních, opakujících se, 
nebo propojených s  aktivizačními prvky. Druhá tabulka má za úkol vymezit prostor, který je téma‑
tu věnován, způsoby pojmenování zmíněných úseků a poslední sloupec „literární dílo“ bude vyplněn 
výčtem jmen autorů (konkrétní literární díla budou pak uvedena v textu). Třetí tabulka bude mapo‑
vat zobrazování sousední země v rámci sledovaného tématu, tedy obraz Polska v českých učebnicích 
a Československa v učebnicích polských. Čtvrtou, doplňkovou, tabulku tvoří inventář použitých přídav‑
ných jmen spojených s rokem 1918, dobou a obrazem souseda. 

Značné rozdíly mezi českými a polskými učebnicemi vidíme již na makroúrovni. Polské učeb‑
nice jsou více integrované a více provázané s jinými předměty než učebnice české. Ačkoli i v českých 
učebnicích je patrná snaha o zapojení estetické výchovy, ty polské mají v tomto ohledu převahu. Stejně 
tak v polských učebnicích literatury najdeme větší množství přehledných tabulek s historickými daty. 
České učebnice předkládají žákům v oddělených svazcích jazykové a literární vzdělávání, případně ještě 
slohové a komunikační. Nutno však připomenout, že ani v  takto rozdělených učebnicích jedné řady 
nechybí provázanost a že jde spíše jen o formální úpravu.

15 Rámcové vzdělávací programy, dostupné z: http://www.nuv.cz/file/159, přístup 14. 4. 2019.
16 V seznamech totiž dochází k tomu, že některé části ucelené série učebnic schválené jsou a některé díly ne.

http://www.nuv.cz/file/159


115Co se týče obsahové náplně, v polských učebnicích je zařazen vyšší počet jmen domácích auto‑
rů než zahraničních, na rozdíl od učebnic českých. V polských učebnicích nalezneme více odkazů na 
Československo než naopak, avšak v  českých učebnicích je uvedeno více jmen polských autorů než 
českých autorů v učebnicích našeho severního souseda.

Z  českých materiálů budou analyzovány učebnice a  pracovní sešit Literatura pro 3. ročník 
z nakladatelství Didaktis, přičemž pozornost bude věnována i materiálům na CD, a učebnice Literatura 
v souvislostech 3 vydaná v nakladatelství Fraus, jejíž součástí je také elektronická čítanka.

Obrazy utvářené českými a polskými učebnicemi literatury

TABULKA Č. 1
jazykový obraz

rok 1918 období od 1918 užité obrazy

české učebnice rozpad monarchií, 
nové národní státy, 
zánik Rakouska‑
‑Uherska, vznik 
samostatné 
republiky

neklid, změny, svoboda, 
rozklad tradičních 
hodnot a osobnosti, bída 
a spory, kulturní rozvoj, 
avantgarda, zlatý věk

první republika jedním 
z mála skutečně 
demokratických států 
meziválečné Evropy, 
osvobození prosperujícího 
státu od nespravedlivého 
útlaku, pluralita, občanské 
sebevědomí

polské učebnice obrozené Polsko, 
vítězství, národní 
státy, entuziasmus, 
nové naděje, konec 
1. světové války, 
abdikace cara

Józef Piłsudski, rozvoj, 
boje, propojení třech 
částí, euforie, konflikty, 
autoritářství, zničená 
Evropa, umělecký 
a kulturní rozvoj, 
modernizmus, zničená 
země

patriotismus jako radost 
z běžných věcí, smutek 
z Polska rozděleného před 
rokem 1918, úpadek ideje 
mnoho ‑etnické země 
se smrtí Piłsudského, 
anachronické Polsko 
v rozvíjející se Evropě

TABULKA 1: Polské učebnice rok 1918 a jeho události komentují podstatně radostněji než české, zároveň také 
více zdůrazňují svou aktivní účast v tomto historickém zlomu, který označují za vybojovaný. České učebnice 
se přiklánějí spíše k popisu vzniku národních států jako důsledku historického vývoje a zároveň také jako 
konci něčeho, co bylo dříve. Na druhou stranu české učebnice značně pozitivněji vykreslují dobu, která po 
vzniku národních států přišla. Samozřejmě není možné přehlížet, že popis historických událostí není jen 
otázkou výběru slov či úhlu pohledu, ale v prvé řadě toho, co se fakticky dělo.

TABULKA Č.2
prostor pro téma

prostor pro 1918 hesla literární dílo

české učebnice zmíněno v rámci kontextu vznik ČSR, vznik 
samostatného státu, 
založení

Rudolf Medek, 
Vilém Mathesius

polské učebnice nejčastěji podkapitola 
v rámci kapitoly, ale dvakrát 
také celá kapitola a ve dvou 
případech zmíněno v rámci 
kontextu

získání nezávislosti, 
stvoření sjednoceného 
Polska, výbuch svobody, 
sundat z ramenou 
Konrádův plášť

Stefan Żeromski, 
Jan Lechoń,  
Antoni Słonimski, 
Jan Tuwim



116
TABULKA 2: Polské učebnice tématu dopřávají více prostoru než ty české, používají také expresivnější hesla 
a názvy, což je ale tendence, která je při porovnávání českých a polských učebnic obecně výrazná. Co se týče 
literárních děl, v polských učebnicích je poměrně častým tématem kritika upínání se k minulosti a mýtům.

TABULKA Č.3
obraz souseda

obraz roku 1918 obraz období

české učebnice 0 dohody zajistily republice území Těšínska, 
Żeromski, spor o Těšínsko, osvobozenecký 
zápas na konci 19. a začátku 20. století

polské učebnice jen v jednom případě – 
proklamace nezávislosti ČSR

v Česku se narodil Freud, byl napsán Švejk

TABULKA 3: Přesto, že dva vedle sebe ležící státy prožívaly podobné situace, explicitní zmínka o zemi souseda 
téměř chybí. V českých učebnicích se nachází zmínka o sporu o Těšínsko, v polské učebnici Język polski. 
Odkrywamy na nowo je zmíněna až anexe Záolší v roce 1938, spor z roku 1918 zde popsán není.

České učebnice literatury

V rámci série učebnic, které vznikly pod hlavičkou Didaktis, je téma roku 1918 obsaženo v Literatuře 
pro 3. ročník.17 S tématem se setkáváme hned na začátku knihy, kde se nachází, do několika barevně 
odlišených oblastí rozčleněná, podkapitola Vývoj kultury v 1. polovině 20. století. Heslo nesoucí v sobě 
pojem vznik zazní v tomto kontextu v učebnici jen třikrát. Pokud nepočítáme například zmínku v živo‑
topisech spisovatelů, že v roce 1920 se vrátili do nově vzniklého Československa. Na časové ose je rok 
1918 popsán heslem „na troskách Rakousko ‑Uherské monarchie vznikly nástupnické státy“ a následně 
je u  letopočtů 1918–1938 zmíněno období první Československé republiky. Stejně tak je heslo první 
republika použito i v textu. Na další časové ose18 je zaznamenán jak vznik prozatímní československé 
vlády v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, tak i založení Československé republiky. Zároveň je zde 
přiblížena situace před rokem 1918 a to, co ke vzniku republiky z českého pohledu vedlo – sílící germa‑
nizace a  problémy se zásobováním způsobené válkou, cenzura a  útlak rozvinutých a  prosperujících 
českých zemí. Jmenován je Manifest českých spisovatelů, zahraniční odboj v čele s Masarykem a Bene‑
šem a jejich snaha o přesvědčení států Dohody o potřebě rozbití habsburské monarchie.19 Období po 
roce 1918 je popisováno jako to, které nepřineslo klid. „V prvních letech po válce se mapa Evropy rychle 
měnila. Rozpadly se staré monarchie, na jejich místě vznikaly nové národní státy. Zpočátku se zdálo, 
že demokracie a politická svoboda budou ve většině zemích slavit úspěch. Ekonomická bída a nespo‑
kojenost s poválečným stavem však nahrály nedemokratickým ideologiím.“20 Opakovaně je zmiňován 

17 Lukáš ANDREE – Michal FRÁNEK – Vlasta TOBOLÍKOVÁ – Alena ŠTĚPÁNSKÁ – Kateřina SRNSKÁ – Jan 
DVOŘÁK, Literatura pro 3. ročník středních škol, učebnice, Brno 2009, s. 6–7.

18 Lukáš ANDREE – Michal FRÁNEK – Vlasta TOBOLÍKOVÁ – Alena ŠTĚPÁNSKÁ – Kateřina SRNSKÁ – Jan 
DVOŘÁK, Literatura pro 3. ročník středních škol, učebnice (dále ANDREE – FRÁNEK – TOBOLÍKOVÁ – ŠTĚ‑
PÁNSKÁ – SRNSKÁ – DVOŘÁK), Brno 2009, s. 32.

19 ANDREE – FRÁNEK – TOBOLÍKOVÁ – ŠTĚPÁNSKÁ – SRNSKÁ – DVOŘÁK, s. 32.
20 ANDREE – FRÁNEK – TOBOLÍKOVÁ – ŠTĚPÁNSKÁ – SRNSKÁ – DVOŘÁK, s. 6.



117konec Evropy jako lídra západní civilizace. Optimističtější pohled poskytuje charakteristika Českoslo‑
venska jako demokratické republiky sice s problémy (např. spor o Těšínsko), ale usilující o zabezpečení 
demokracie, rovných práv pro všechny její obyvatele a plurality politických stran. Seznamujeme se zde 
s termínem „zlatá léta“.21 Textům komentujícím vznik Československé republiky zde prostor dán není, 
jsou zmiňovány patriotické texty dokumentované zde krátkou citací z Anabáze Rudolfa Medka: „Bratři, 
provolejme v tento den vládě Československé republiky v čele s jejím prezidentem Masarykem třikrát 
‚Na zdar!‘ “. Představena je také v tomto období glorifikovaná legionářská literatura a rovněž Josef Svato‑
pluk Machar a jeho přátelství s Masarykem, které se později proměnilo v znechucení z poměrů ve státě.22

Uspořádání učebnice odpovídá také uspořádání pracovního sešitu. V  něm se žáci dočtou 
o obohacení českého kulturního života po roce 1918 a o vzniku dvou nových univerzit v Brně a Brati‑
slavě. Následně najdeme text věnovaný „zlatým létům“ českých zemí, dočteme se, že první republika 
zůstala v povědomí lidí jako zlatý věk.23 

Polských akcentů sice najdeme v učebnici i pracovním sešitě několik, jak literárních, tak i neli‑
terárních, jen o jednom ale můžeme uvažovat v přímé souvislosti s rokem 1918, a to o zmínce o bojích 
o Těšínsko.

V sérii Literatura v souvislostech nakladatelství Fraus najdeme téma roku 1918 rovněž ve třetím 
díle, jehož součástí je i  elektronická čítanka. Díl nese název Od plnicího pera k  psacímu stroji aneb 
Literatura 1. poloviny 20. století.24 Kapitoly jsou zde děleny do roku 1918 a od roku 1918. V první z nich 
zaujme Manifest českých spisovatelů o české politice, vlastenectví a národním životě a popis intelektu‑
ální společnosti, která usilovala o svobodu pro svůj národ. Zmíněny jsou také vlastenecké básně Josefa 
Svatopluka Machara. Téma roku 1918 je zahrnuto v kapitole Česká literatura v letech 1918–1945 v člán‑
ku Dobové souvislosti, a to v podstatě implicitně, kdy je probíráno již období, které tímto rokem začalo. 
Zmíněna je radost z nově nabyté svobody, která ve 30. letech přešla v rozladění a smutek. Až v druhém 
odstavci najdeme heslo vznik ČSR. Jako text spjatý s radostí 20. let a nadšení z nově nabyté svobody 
je žákům předložen úryvek z díla Viléma Mathesia Možnosti, které čekají, které vzniklo v roce 1944. 
V rámci aktivizačních otázek jsou žáci vybídnuti, aby si připomněli politické a společenské okolnosti 
vzniku ČSR a spisovatele a kulturní pracovníky, kteří se o vznik zasloužili.

Z polských akcentů zde najdeme jméno Stanislawa Przybyszewského a jeho báseň U moře, ve 
které vyjadřuje svůj vztah k vlasti, žákům je doporučeno srovnání se Sovovou básní Drsná láska. Téma 
roku 1918 je však zmíněno až u Stefana Żeromského. „Svým dílem významně přispěl k národně osvo‑
bozeneckému zápasu Poláků na konci 19. století a začátku 20. století, po 1. světové válce se výrazně 
angažoval na polské straně ve sporu o československo ‑polskou hranici.“25 Zmíněno je mimo jiné jeho 

21 ANDREE – FRÁNEK – TOBOLÍKOVÁ – ŠTĚPÁNSKÁ – SRNSKÁ – DVOŘÁK, s. 36.
22 V rámci elektronické čítanky sice nenalezneme například oslavnou báseň na nově vzniklou republiku, český, 

můžeme říct i patriotický akcent zde ale zazní několikrát, zvláště za zmínku stojí Jobova noc Františka Hrubína 
vztahující se k tématu války.

23 Lukáš ANDREE – Jan DVOŘÁK – Michal FRÁNEK – Kateřina SRNSKÁ – Alena ŠTĚPÁNKOVÁ – Vlasta TOBO‑
LÍKOVÁ, Literatura pro 3. ročník středních škol, pracovní sešit, Brno 2009, s. 42.

24 Daniel JAKUBÍČEK, Literatura v souvislostech 3. Od plnicího pera k psacímu stroji aneb Literatura 1. poloviny 
20. století (dále JAKUBÍČEK), Plzeň 2013.

25 JAKUBÍČEK, s. 59.



118 dílo Předjaří, ve kterém se kriticky vyjadřuje o poválečné polské společnosti. Jmenován je například 
také Witold Gombrowicz a našli bychom i další akcenty, ne však takové, které by se bezprostředně 
vztahovaly k tématu.26 

Polské učebnice literatury

Z polských učebnic jsme analyzovali příslušné díly ze sérií Ponad słowami, Język polski. Odkrywamy na 
nowo, Przeszłość to dziś, Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, Nowe lustra świata, Język polski. 
Ciekawi świata a Świat do przeczytania.

Téma roku 1918 je v sérii Nejen slova [Ponad słowami]27 nakladatelství Nowa Era zahrnuto do 
druhé učebnice pro 2. ročník. V rámci kapitoly Meziválečné dvacetiletí [Dwudziestolecie międzywoje‑
nne] zde najdeme část Obrozené Polsko [Polska odrodzona], pozornost si zaslouží také článek Každoden‑
ní život v meziválečném období [Życie codzienne w okresie międzywojennym] a Filozofie meziválečného 
období [Filozofia w okresie międzywojennym]. Filozofický kontext je zde reprezentován vedle Sigmun‑
da Freuda (je zmíněno místo jeho narození v Česku) také Oswaldem Spenglerem a jeho dílem Zánik 
Západu [Zmierzch Zachodu], který můžeme dát do paralely s v českých učebnicích zmiňované ztráty 
pozice číslo jedna pro Evropu. Nelze opomenout ani umístění obrazu Melancholie [Melancholia] Jacka 
Malczewského28 který žákům přibližuje (jak ostatně uvádí i doplňující text) pocity smutku z rozděle‑
ného Polska, tedy Polska před rokem 1918. O tom se pak dočítáme v již zmíněném článku Obrozené 
Polsko. „K málo skutečným vítězům 1. světové války můžeme počítat Poláky. Entuziasmus, který národ 
pocítil, mu pomohl přetrvat první těžké roky po válce, posílit hranice a začít budovat nezávislý stát.“29 
V článku se dozvídáme i o problémech v zemi a ohraničování svobod za Piłsudského po roce 1926. 
Z literárních děl reflektujících tuto dobu zde nalezneme Předjaří [Przedwiośnie] Stefana Żeromského 
a báseň Herostrates Jana Lechońe. V obou dílech nalezneme významnou kritiku společnosti. Lechoń 
kritizuje zejména přílišné upínání se k mýtům a obracení se do minulosti. Náladu doby a snahu o demo‑
kratizaci umění také vhodně dokumentuje text Bruna Jasieńského Manifest ve věci okamžité futurizace 
života [Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia]. Jak již bylo řečeno, polské učebnice jsou 
více integrované a nalezneme zde také jazykovou sekci, která využívá opět téma meziválečného období 
a textu Daviese Normana o historii Polska. V tabulce jsou vedle sebe postaveny události z kulturního 
a politického života.

Další polskou sérií je Polský jazyk. Znovu objevujeme [Język polski. Odkrywamy na nowo]30 nakla‑
datelství Operon, kde téma roku 1918 nalezneme v pátém díle. Metaforický název Sundat z ramenou 
Konrádův plášť [Zdejmując z ramion płaszcz Konrada] je názvem celé jedné kapitoly a odkazuje na verš  

26 JAKUBÍČEK, s. 58–59.
27 Małgorzata CHMIEL – Anna RÓWNY – Ewa MIRKOWSKA ‑TREUGUTT, Ponad słowami. Podręcznik do języka 

polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 część 2 (dále CHMIEL – RÓWNY – MIRKOWSKA ‑TREUGUTT), Warsza‑ 
wa 2015.

28 CHMIEL – RÓWNY – MIRKOWSKA ‑TREUGUTT, s. 24.
29 CHMIEL – RÓWNY – MIRKOWSKA ‑TREUGUTT, s. 97.
30 Ewa DUNAJ – Bogna ZAGÓRSKA, Język polski. Odkrywamy na nowo, Gdynia 2017.



119Antoniho Słonimského Černé jaro [Czarna wiosna], který se v učebnici rovněž nachází. Článek popisuje 
těžkosti, ale také euforii, které vznik nového státu provázely. Popisuje rozdíly mezi regiony, multietnicitu 
i těžkosti s ní spojené. „Situace, ve které se jako sousedé v jednom státě potkaly národy a etnické skupi‑
ny, které vůči sobě navzájem nesly dlouhý seznam křivd a provinění – Bělorusové, Ukrajinci, Litevci, se 
ukázalo být skutečnou rozbuškou. Zvlášť, když se k hospodářské krizi v roce 1929 přidal pocit ohrožení 
ze strany sousedů. Tyto negativní jevy ještě zesílily v  druhé dekádě meziválečného období (tlumení 
politické opozice, izolační tábor v Bereze Kartuske, dnes Bjaroza v Bělorusku, sympatie k fašistickému 
hnutí, podíl na anexi Záolší). Spolu se smrtí Józefa Piłsudského v roce 1935 definitivně padla i  idea 
mnohoetnického Polska.“31 Rovněž se dočteme o obtížném dohánění Západu. Dále následuje zmíněný 
verš Słonimského, který dodává váhu slovům v článku, že umělci již nechtěli být jen „milenkou“ vlasti, 
cítili se svobodnější. Dozvíme se o umění v meziválečném hlavním městě a pak již učebnice přechá‑
zí k  tématu totalitních režimů a války. Z  literárních děl vážících se k  tématu můžeme uvést Předjaří 
[Przedwiośnie] Stefana Żeromského, ale za zmínku stojí také například kritický pohled na Polsko 30. let 
Konstantyho Ildefonse Gałczyńského Makrely v rajčatové omáčce [Skumbrie w tomacie]. České aspekty 
v učebnici rozhodně nechybí, nejsou zde však takové, které by se vztahovaly ke sledovanému tématu.

V rámci série Minulost je dnes [Przeszłość to dziś]32 nakladatelství Stentor se roku 1918 věnuje 
kniha pro druhý ročník – druhá část. Tato část se soustředí na období 1918 až 1955. První kapitola 
nese název Na progu XX wieku [Na prahu 20. století] a v článcích se zde žáci seznamují s Evropou po 
1. světové válce – co přinesla (a také co vzala), popsána je zde rychle se měnící společnost a touha po 
moderních způsobech života a  tvorby. Druhá kapitola se jmenuje Poezie nezávislého Polska: energie 
nové doby [Poezja Polski niepodległej: energia nowoczesności], začíná článkem o  získání nezávislosti 
a pokračuje vlivem této situace na demokratizaci polské poezie a vývoj nových směrů. K tématu nezá‑
vislého Polska se kniha vrací ve čtvrté kapitole Politika a psychologie. Realistická próza v meziváleč‑
ném dvacetiletí [Politika i psychologia. Proza realistyczna w dwudziestoleciu międzywojennym], kde se 
v prvním článku Próza v nezávislém Polsku [Proza w niepodległej Polsce] žáci dozvědí také o politické 
a společenské próze. Z děl spojených se sledovaným tématem zde opět najdeme Předjaří [Przedwio‑
śnie] Stefana Żeromského, kterému je věnovaná značná pozornost, k lepšímu pochopení díla slouží také 
vysvětlující text Zdisława Andrzeje Adamczyka.

V sérii Nové Pochopit text – pochopit člověka [Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka]33 
se tématu roku 1918 věnuje kniha pro 2. ročník – 2. část. Je rozdělena na modernismus a meziválečné 
dvacetiletí. Téma roku 1918 a období po něm se zde proplétá v článcích jednotlivými kapitolami. Zají‑
mavá jsou různá srovnání textů směřovaných k vlasti, kde je vedle sebe položena Rota Marie Konopnic‑
ké a Neptej se na Polsko [Nie pytaj o Polskę] Grzegorza Ciechowského. Významný prostor je vyhrazen 
Mladému Polsku s upozorněním, že datem, které zakončuje tuto etapu, je právě získání nezávislosti 
v roce 1918. Žáci se dozvědí řadu informací o rozvoji měst, cestování, ale také krizi náboženství, etiky 
a člověka na přelomu 19. a 20. století, nalezneme zde opět i Zánik Západu [Zmierzch Zachodu] Oswalda 

31 Ewa DUNAJ – Bogna ZAGÓRSKA, Język polski. Odkrywamy na nowo 5, Gdynia 2011, s. 17
32 Ewa PACZOSKA, Prześłość to dziś. Klasa 2, szkoła średnia, część 2, Warszawa 2012.
33 Dariusz CHAMPEREK – Adam KALBARCZYK – Dariusz TRZEŚNIOWSKI, Nowe Zrozumieć tekst ‑zrozumieć 

człowieka, Warszawa 2019.



120 Spenglera. Z literatury vztahující se k roku 1918 je v učebnici Herostrates Jana Lechońe a značná pozor‑
nost je věnována dílu Stefana Żeromského. Kniha je doplněna podrobnými tabulkami s významnými 
daty z oblasti historie, politiky a kultury, tedy i informacemi o důležitých událostech roku 1918. Nechy‑
bí dokonce ani informace o proklamaci nezávislosti Československa a dalších států. Meziválečnou dobu 
reprezentuje mimo jiné postava Haškova Švejka, která je v tabulkách zvýrazněna obrázkem jeho sochy.34 

V  sérii Nová zrcadla světa [Nowe lustra świata]35 najdeme sledované téma ve čtvrtém díle. 
Kniha je rozdělena na kapitoly Mladé Polsko [Młoda Polska] a Meziválečné dvacetiletí [Dwudziestolecie 
międzywojenne]. Zřetel je brán zejména na literární vývoj tohoto období, na časových osách tak najde‑
me data spojené s literárními díly. Vedle nich však nechybí poznámka právě o roku 1918. Z grafických 
prvků jsou zde myšlenkové mapy a rovněž bohatý obrazový materiál. Opět je zde významný prostor 
věnován dílu  Předjaří [Przedwiośnie] Stefana Żeromského, uveden je také knihou inspirovaný film 
Filipa Bajona. V učebnici se nacházejí teoretické literární texty,36 tudíž o duchu doby a jeho vlivu na 
tvorbu se žáci dozvědí například z  práce literární kritičky Anny Nasiłowské. České aspekty spojené 
s rokem 1918 se v učebnici nenacházejí.

V  rámci série Polský jazyk. Chuť poznat svět [Język polski. Ciekawi świata]37 se téma nachází 
v pátém díle, který rokem 1918 začíná (téma Mladé Polsko bychom našli v díle čtvrtém).38 První kapi‑
tola je nazvaná Dvacetiletí [Dwudziestolecie], druhá Současnost [Współczesność]. „Když v  listopadu 
1918 v Polsku vypukla svoboda, mladé pokolení ji přivítalo básnickým kabaretem…událost nebyla jen 
dokladem entuziasmu v přelomovém momentu historie, ale také projevem angažovanosti v utváření 
nové podoby umění odpovídající potřebám současnosti.“39 

Kromě veselí a  nadšení ze změny však najdeme i  informace o  potížích a  kritiku společnosti, 
a to v neposlední řadě prostřednictvím děl Stefana Żeromského (jeho Předjaří je opět věnován značný 
prostor) a Jana Lechońe, zmíněno je také Černé jaro [Czarna wiosna] Antoniho Słonimského. K básni 
Jana Lechońe se vztahují také aktivizační prvky pro žáky, kteří se mají zamyslet nad obrazem Polska, 
které jim dílo předkládá. Náladu doby vidíme i z manifestu Bruna Jasieńského,40 kde hlásá umění pro 
všechny, tedy demokratizující se umění. České aspekty v učebnici nenajdeme.

Poslední sérií polských učebnic je Svět k  přečtení [Świat do przeczytania]41 a  sledované téma 
je v druhém díle učebnice určené druhému ročníku. První kapitola knihy má poetický název vyňatý 

34 Dílo Jaroslava Haška se objevuje i v dalších učebnicích, zpravidla ale v rámci kapitoly o 1. světové válce. Zají‑
mavostí je, že v sérii Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka se Haškovo dílo nachází v učebnici určené 
1. ročníku v kapitole o středověku a dekonstrukci rytířského mýtu.

35 Witold BOBIŃSKI – Anna JANUS ‑SITARZ – Maciej PABISEK, Nowe lustra świata. Część 4, Warszawa 2019.
36 Okrajově můžeme podotknout, že v textu Czesława Miłosze Od początku tamtego stulecia (Od počátku tamtoho 

století) je zmíněno české město Olomouc.
37 Iwona ŁAPIŃSKA – Brygida MACIEJEWSKA – Joanna SADOWSKA, Język polski 5. Ciekawi świata (dále ŁA‑

PIŃSKA – MACIEJEWSKA – SADOWSKA), Gdynia 2017.
38 Kde je zmíněno jako analogie k jiným mladým literaturám a je zde uveden pojem Mladé Čechy, který se v čes‑

kých učebnicích nenachází.
39 ŁAPIŃSKA – MACIEJEWSKA – SADOWSKA, s. 16.
40 ŁAPIŃSKA – MACIEJEWSKA – SADOWSKA, s. 18.
41 Krzysztof BIEDRZYCKI – Ewa JASKÓłKOWA – Ewa NOWAK, Świat do przeczytania (dále BIEDRZYCKI – JAS‑

KÓłKOWA – NOWAK), Warszawa 2014.



121z  básně Jana Lechońe: A  na jaře – ať jaro, ne Polsko uvidím [A  wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę 
zobaczę] a začíná textem, který reflektuje dopad války i novou naději. „Rok 1918 znovu probudil naději 
na vybudování lepší, spravedlivější společnosti, a některým národům – mezi nimi Polákům – přinesl 
vysněnou volnost. V Polsku v prvních letech po získání nezávislosti se radost a naděje mísily s nepoko‑
jem a nejistotou, jak bude vypadat nový stát a jaké nebezpečí nová doba přinese.“42 

V následujícím článku O svobodě [Wobec wolności] autoři opět (tak jako i v předchozích učeb‑
nicích) komentují, že svoboda v  literárním světě nebyla spojována jen se získáním nezávislosti, ale 
také se změnou způsobu myšlení o životě a osvobozením umělecké představivosti.43 Všimnout si však 
můžeme lehce rozdílného použití literárních děl vztahujících se k době, například je zde báseň Juliana 
Tuwima Z veršů o státě [Z wierszy o państwie], ve které nechybí kritický pohled na přehnané očekávání 
a romantické růžové brýle. Opět se zde setkáváme s básní Herostrates Jana Lechońe, ten analyzuje ve 
svém textu také literární kritička Anna Nasiłowska „Čili: dost bylo národních mýtů, utrpení, hrdinství, 
je třeba odhodit nepotřebný balast zkostnatělých vzorců z časů nesvobody, abychom se mohli podívat 
skutečnosti přímo do tváře: a na jaro – ať jaro, ne Polsko uvidím.“.44 České aspekty zde v rámci sledova‑
ného tématu nenajdeme. 

TABULKA Č.4
inventář příd. Jmen

obraz roku 1918 obraz období obraz souseda

české učebnice nástupnické, 
samostatná, český, 
inspirativní

neklidné, demokratické, 
avantgardní, vyspělá, 
kulturní, sebevědomá, 
zlatý, revoluční, nadšená, 
svobodná

problematické, 
angažovaný

polské učebnice vítězný, nezávislý, 
euforické, osvobozená, 
sjednocené, 
odměněné, vysněné

náročný, vojenský, 
konfliktní, rozvíjející se, 
slabé, mnoho ‑etnické, 
zničená, měnící se, 
moderní, optimistické, 
revoluční, kritizující, 
povrchní, radostné

nezávislé

TABULKA 4: Inventář přídavných jmen je pestrý a odráží jak řadu různých aspektů událostí roku 1918 a násle‑
dujících let, kterým se jak české, tak i polské učebnice věnují, tak i odlišnosti popsané v tabulce č.1. Proto ho 
dodávám k článku jako součást závěrečného shrnutí.

Závěrečná komparace
Jak nám ukazují nejen tabulky, v zobrazení roku 1918 najdeme řadu společných, ale i odlišných aspek‑
tů. České učebnice více zmiňují fakt, že v  roce 1918 nejen něco vzniklo, ale také se něco rozpadlo, 

42 BIEDRZYCKI – JASKÓłKOWA – NOWAK, s. 16.
43 BIEDRZYCKI – JASKÓłKOWA – NOWAK, s. 18.
44 BIEDRZYCKI – JASKÓłKOWA – NOWAK, s. 31.



122 žákům jsou předkládány obrazy trosek monarchie, výrazněji je akcentována také ztráta čelního posta‑
vení Evropy mezi světovými mocnostmi. V polských učebnicích se jen okrajově setkáváme s tím, co 
skončilo, zato získání samostatnosti Polska je ověnčeno pojmy jako výbuch svobody, probuzení nových 
nadějí či vítězství. Více entuziastické vyznění je dáno také upozorněním, které v učebnicích nechybí, že 
Polsko se obrodilo po 123 letech jeho rozdělení, čímž nám vzniká srovnání mezi získáním samostatnos‑
ti a znovusjednocením rozkouskované země. Na druhou stranu situace nově vzniklého Československa 
vyznívá radostněji než v případě severního souseda. Obrazy představující první republiku jako jeden 
z mála skutečně demokratických států meziválečné Evropy, nebo sdělení, že Beneš a Masaryk osvo‑
bodili prosperující stát od nespravedlivého útlaku, zde kontrastují s boji o to, co Polákům má patřit, 
množstvím práce v zničené zemi a anachronickým Polskem v rychle se demokratizující Evropě.

V čem se ale učebnice obou zemí neliší, to jsou popisy rychlých změn v období bezprostředně po 
roce 1918, vzniku nových kulturních center, vyobrazení touhy po moderním způsobu života, který je 
však v polských učebnicích zobrazován častěji skrze technický a ekonomický pokrok a dohánění Evro‑
py, v českých učebnicích se zmiňuje především emancipace, lidská práva a demokratizace. Dvacátá léta 
Československa jsou označována jako zlatý věk.

Co se týče prostoru, hlavním tématem ani v českých ani v polských učebnicích není přímo rok 
1918, ale doba, kterou přinesl, vliv na společnost a literaturu. Pokud srovnáme, zda je tématu zasvěcen 
článek, kapitola či je jen zmíněn v kontextu, zdá se, že větší váhu dějinné události přikládají učebnice 
polské, v českých učebnicích je informace o roku 1918 zařazována do článku věnovanému dobovým 
souvislostem, což ale neznamená, že žákům nejsou poskytnuty informace, jen rok 1918 není zvýrazňo‑
ván například umístěním do nadpisu. Jak je patrné z tabulky č. 2, termíny užité u roku 1918 se v českých 
a polských učebnicích liší, dle českých materiálů nový stát vznikl či byl založen, dle materiálů polských 
Polsko/Poláci získali nezávislost či stvořili sjednocené Polsko, tedy jsou užitá slovesa výrazněji vyjad‑
řující aktivitu.

Co se týče literárního vyobrazení roku 1918 a  bezprostředně po něm přicházejícího období, 
použité množství textů nemůže obstát ve srovnání s pozorností věnovanou událostem nejen první, ale 
zejména druhé světové válce či tématu totalit. Pokud se zaměříme na literární díla vztahující se k roku 
1918 v úzkém slova smyslu, tedy vynecháme různá jiná díla věnovaná vlasti či díla akcentující náladu, 
pocit svobody a  patriotismus ve smyslu užívání si života ve své zemi, seznam nebude zrovna dlou‑
hý. V českých učebnicích narazíme na krátkou citaci Rudolfa Medka a úryvek z díla Viléma Mathesia 
Možnosti, které čekají. V polských učebnicích pak hraje prim Předjaří [Przedwiośnie] Stefana Żerom‑
ského, dále Herostrates Jana Lechońe, Černé jaro [Czarna wiosna] Antoniho Słonimského a v učebnici 
Svět k přečtení [Świat do przeczytania]45 se setkáváme s básní Juliana Tuwima Z veršů o státě [Z wierszy 
o państwie]. Nelze si nevšimnout, že řada děl použitých v polských učebnicích se věnuje kritice upírání 
pozornosti k mýtům a bájím o minulosti namísto budování současnosti.

45 V této jediné se nenachází Przedwiośnie Stefana Żeromského, kterému je v jiných učebnicích ponecháván značný 
prostor, v sérii Świat do przeczytania je dílo zařazeno do předchozího dílu v kapitole o zkušenostech novodobého 
člověka.



123Důležitou otázkou, kterou si zde pokládáme, je míra pozornosti věnovaná v učebnicích litera‑
tury obrazu roku 1918 v zemi souseda.46 I přesto, že v českých učebnicích se nachází značné množství 
polských autorů47 a  v  polských učebnicích v  rámci kontextu a  kulturních a  historických souvislostí 
najdeme poměrně velké množství odkazů na české prostředí, téma roku 1918 je na aspekty týkající 
se sousední země chudé. Informace o průběhu roku 1918 v sousední zemi se nachází jen v učebnici 
Nové Pochopit text – pochopit člověka [Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka], kde je v obsáhlé 
příloze shrnující data historického a politického života uvedena také proklamace nezávislosti Českoslo‑
venska. V rámci obrazu období nalezneme v českých učebnicích zmínku o dohodách, které republice 
zajistily území Těšínska (Literatura pro 3. ročník), spor o Těšínsko a angažovaného spisovatele Stefana 
Żeromského (Literatura v souvislostech 3). V polských učebnicích musíme vzít zavděk zmínce v kapitole 
o filozofii doby v učebnici Nejen slova [Ponad słowami], že se Sigmund Freud narodil v českých zemích, 
a opět v  příloze učebnice Nové Pochopit text – pochopit člověka [Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć 
człowieka] zmínku o postavě Švejka jako o jednom z důležitých kulturních fenoménů doby po roce 1918.

Učebnice literatury pro střední školy, které jsme analyzovali pro účely tohoto článku, poskytly 
nepochybně zajímavý obraz polského a českého pojetí roku 1918, a to i přesto, že sedm učebnic polských 
a dvě české a jeden pracovní sešit vytvářejí jistý nepoměr. V popisu zlomového roku i následující doby je 
užita celá řada konvenčních, ale i invenčních metafor, například výbuch svobody či zobrazení roku 1918 
a období po něm pomocí obrazů z básnických děl. Popis událostí reaguje nejen na faktické poměry, 
které se v obou zemích různily, ale také na obecně vzletnější styl užívaný v polských učebnicích. Zobra‑
zení souseda neposkytlo nijak bohatý materiál, na druhou stranu je zajisté na učitelích, zda využijí 
možnosti takovéhoto srovnání, které je patrně zajímavější pro žáky z přihraničních regionů.48 

46 Ne bez významu se tak zdá být rovněž otázka, jaká je znalost této historické události v sousední zemi, na což se 
snažilo odpovědět již několik výzkumů. Dle průzkumu Poznej svého souseda (Popis a vyhodnocení dotazníku, 
dostupné z: http://ern.cz, přístup 20. 5. 2019), který byl v roce 2013 uskutečněn v rámci projektu Euroregionu 
Nisa mezi zhruba 400 Čechy a Poláky ve věku 16 až 27 let na otázku vzniku Československa odpovědělo správně 
58,5 % Poláků, 41,5 % odpovědělo, že Československo vzniklo po 2. světové válce.

47 V českých učebnicích literatury od začátku školní docházky až po konec střední školy, které disponovaly mi‑
nisterskou doložkou ve školním roce 2017/2018, se nacházelo 18 jmen polských autorů, v polských učebnicích 
schválených pro stejný školní rok bylo jmenováno šest českých autorů.

48 Veškeré překlady použité v článku: Michaela Zormanová.

http://ern.cz




125Kształtowanie świadomości narodowej w podręcznikach do 
języka polskiego po reformie edukacji w 2017 roku wobec 
tradycji dydaktycznej międzywojnia

Beata Gromadzka

Zapoczątkowana w 2017 roku zmiana ustroju szkolnego w polskiej oświacie jest procesem niezakończo‑
nym. Z tego powodu trudno zrekonstruować całościowy obraz na podstawie mediów edukacyjnych, do 
których należą podręczniki do przedmiotu język polski. Pośpiech i chaotyczny charakter, rozpoczętej 
z powodów politycznych, reformy przełożyły się na jakość środowiska edukacyjnego.

Tytuł artykułu zatem może być mylący, ponieważ nie istnieje materiał, na podstawie którego 
dałoby się przedstawić spójny model konstruowania świadomości narodowej w podręcznikach. Z tego 
powodu zostaną przedstawione tylko wybrane problemy kształtowania świadomości narodowej z wyżej 
wymienionych powodów omówione na niekompletnym materiale.1

Analiza zostanie oparta z konieczności na dostępnych dokumentach oświatowych, czyli podsta‑
wie programowej do języka polskiego dla szkół podstawowych (kl. 4–8) i szkół ponadpodstawowych 
oraz dwóch cyklach podręczników z  listy ministerialnej Bliżej słowa2 Wydawnictwa WSiP i  Między 
nami3 Gdańskiego Towarzystwa Oświatowego.

Zrekonstruowany na tej podstawie model kształtowania świadomości narodowej po reformie 
2017 roku zostanie skonfrontowany z reformą przeprowadzoną w dwudziestoleciu międzywojennym, 
w roku 1932, ze względu na podobne założenia, choć odmienną realizację.

Konstruowanie tożsamości narodowej we współczesnej edukacji polonistycznej

Konstruowanie świadomości narodowej w edukacji polonistycznej jest elementem złożonego procesu 
kształtowania tożsamości dziecka, który zależy od wielu uwarunkowań psychologicznych i  społecz‑
nych. Środowisko szkolne zajmuje w nim miejsce wyjątkowe ze względu na powszechność oddziały‑
wania, szczególnie na niższych etapach edukacyjnych. Szkoła podstawowa jest nieselekcyjnym etapem 

1 Lista podręczników zatwierdzonych do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiera dziewięć po‑
zycji, z czego tylko trzy obejmują cały cykl kształcenia (kl. 4–8). Do szkół ponadpodstawowych nie przygotowa‑
no podręczników, ponieważ pierwsze roczniki po reformie trafią do tego etapu w roku szkolnym 2019/2020. 

2 Ewa HORWATH – Grażyna KIEŁB, Bliżej słowa (dalej Bliżej słowa), WSiP, Warszawa 2018. Wszystkie cytaty 
pochodzą z tego wydania.

3 Agnieszka ŁUCZAK – Ewa PRYLIŃSKA – Agnieszka SUCHOWIERSKA – Roland MASZKA, Między nami (dalej 
Między nami), GWO, Gdańsk 2017. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.



126 kształcenia, więc obejmuje duży odsetek dzieci. Umożliwia zatem w największym stopniu na kształto‑
wanie w kolejnych pokoleniach normatywnej tożsamości narodowej.

We współczesnych badaniach nad pojęciem narodu i tożsamością narodową istnieją dwa prze‑
ciwstawne nurty. Jeden, wywodzący się z dyskursu postkolonialnego, ujmujący tożsamość narodową 
jako proces nigdy nie zakończony, trwający w całym życiu jednostki, charakteryzujący się płynnością, 
nieokreślonością i rozproszeniem. Drugi, zbudowany na dyskursach nacjonalistycznych, dąży do stwo‑
rzenia tożsamości normatywnej wykreowanej przez oddziaływanie ideologiczne. Rozpoczętej w 2017 
roku reformie ustrojowej i programowej bliżej do idei kształtowania i umacniania idei państwa naro‑
dowego.

Obietnica umacniania polskości (Polska wstaje z kolan) głoszona przez obecne władze polityczne 
była i jest silnie widoczna w przestrzeni publicznej, w dyskursie politycznym, mediach oraz w kulturze. 
Jej oddziaływanie odnaleźć można również w reformie programowej przedmiotu język polski.

Fundamentem tożsamości narodowej w ujęciu autorów podstawy programowej jest świadomość 
historyczna, szacunek dla tradycji i języka narodowego:

„PP szkoła podstawowa
Klasy IV–VIII
Cele kształcenia – wymagania ogólne
[…] Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamo‑

ści narodowej. […] Rozwijanie rozumienia języka narodowego oraz jego funkcji w budowaniu wspól‑
noty rodzinnej, narodowej i kulturowej.”4

„PP liceum ogólnokształcące, technikum i szkoły branżowe
Kształcenie i  wychowanie […] sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych 

i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 
i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych […].”5

Kształtowanie świadomości narodowej w podręcznikach do języka polskiego odbywa się przez 
dobór tekstów kultury (zarówno literackich jak i wizualnych), obudowanie ich komentarzami, polece‑
niami kierującymi rozumieniem i interpretacją oraz przez kształtowanie postaw uczniów w rezultacie 
aktualizacji świata wartości pochodzących z tradycji kulturowej artefaktów.

Narodowe imaginarium
Literackie
Podstawa programowa z języka polskiego zakłada poznawanie tekstów literackich dawnych w kontek‑
ście wydarzeń historycznych i tradycji kulturowej. Szczególny nacisk na kontekst przeszłości położony 

4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Język polski. Szkoła podstawowa, https://archiwum.men.gov.
pl/wp‑content/uploads/2016/11/podstawa‑programowa‑%E2%80%93‑jezyk‑polski‑%E2%80%93‑szko‑
la‑podstawowa‑%E2%80%93‑klasy‑iv‑viii‑.pdf., dostęp: 23. 5. 2020. Odwołania do zapisów „Podstawy progra‑
mowej” oznaczono w tekście skrótem PP.

5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Język polski. Szkoła ponadpodstawowa, https://archiwum.men.gov.
pl/wp‑content/uploads/2018/01/zalacznik‑nr‑1.pdf, dostęp: 23. 5. 2020. Odwołania do zapisów „Podstawy pro‑
gramowej” oznaczono w tekście skrótem PP. 

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-%E2%80%93-jezyk-polski-%E2%80%93-szkola-podstawowa-%E2%80%93-klasy-iv-viii-.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-%E2%80%93-jezyk-polski-%E2%80%93-szkola-podstawowa-%E2%80%93-klasy-iv-viii-.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-%E2%80%93-jezyk-polski-%E2%80%93-szkola-podstawowa-%E2%80%93-klasy-iv-viii-.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf


127został w klasach VII i VIII. Z całokształtu tradycji kulturowej i historii wyodrębniono kluczowe obszary, 
zdaniem autorów reformy, najważniejsze w przeszłości Polski. Dominuje wiek XIX, któremu patronują 
figury obrońcy ojczyzny i emigranta. Utworem towarzyszącym uczniom we fragmentach od klasy IV do 
VII i w całości w klasie VIII jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza uznany przez autorów PP za wzorzec 
polskości (mimo niezbyt adekwatnego początku: Litwo, ojczyzno moja…). Na zmitologizowany we 
wspomnieniu emigranta obraz rodzinnego kraju składają się, staroszlachecka tradycja, arkadyjski 
pejzaż wiejski i świat tradycyjnych wartości. Oddziaływanie terapeutyczne Pana Tadeusza obrazuje 
nowela Henryka Sienkiewicza Latarnik, o pogrążonym w nostalgii polskim tułaczu.

Polska i polskość mają budzić skojarzenia z przestrzenią oswojoną, miejscem urodzenia, krainą 
dzieciństwa, wiejską idyllą. Punktem odniesienia jest zespół cech i wartości reprezentowanych przez 
tradycyjną zbiorowość szlachecką. Afirmacja wzorca swojskości przeciwstawionego temu co poza 
nim, za granicą, w świecie, utrwala w świadomości ucznia ideę narodu wyłączającego się ze wspólnoty 
i odseparowanego od sąsiadów.

Świadomość narodową mają zgodnie z  zapisami nowej Podstawy programowej kształtować 
w równym co Pan Tadeusz stopniu utwory6 o tematyce powstańczej i wojennej: Mickiewicza Reduta 
Ordona, Śmierć pułkownika, wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Aleksandra Kamińskiego Kamie‑
nie na szaniec. Bohaterami są bojownicy (lub bojowniczki, Śmierć pułkownika poświęcona jest Emilii 
Plater) o wolność, którzy składają ofiarę z własnego życia walcząc o wolność ojczyzny.

Drugie wyobrażenie dotyczy idei poświęcenia życia w obronie ojczyzny. Wzorce osobowe 
rycerza, powstańca i żołnierza narzucają odległe od współczesności i świata nastolatków powinności. 
Sposób wykorzystania wymienionych tekstów w podręcznikach nie jest jednak jednolity.

Podręcznik Bliżej słowa podzielony jest na rozdziały o apelatywnym lub nakazowym charakte‑
rze, min.: Strzec Boga, honoru i Ojczyzny, Budować swoją tożsamość, Cenić wolność, Wyjść zwycięsko 
z najcięższych prób,7 sprawia to wrażenie wmuszania aprobowanych postaw i uniemożliwia jakąkol‑
wiek dyskusję i wątpliwość. Autorzy Między nami wybrali tytuły mniej dosłownie nazywające zjawiska 
i aluzyjne Figury domu, Arkadyjski obraz ojczyzny, Powrócić cudem na ojczyzny łono, Patriotyzm i hero‑
izm8, unikając dzięki temu jednoznaczności przekazu wychowawczego, choć nie ma wątpliwości co do 
kierunku interpretacji tradycji.

Cykle podręcznikowe poddane analizie różnią się między sobą podejściem do materiału i do 
odbiorcy. Cykl Bliżej słowa akcent kładzie na materiał i jego opracowanie, a Między nami próbuje przy‑
bliżyć dawne teksty sposobowi myślenia nastolatka i współczesności.

Do Pana Tadeusza autorzy podręcznika Bliżej słowa zamieścili aż 60 pytań i poleceń,9 które doty‑
czą charakterystyki świata przedstawionego („Wymień wątki obecne w utworze Adama Mickiewicza, 
Opowiedz o  sporze Asesora i  Rejenta”, itp.) i  kontekstu historycznego („Zbierz informacje na temat 
Napoleona Bonaparte i jego kampanii wojennych.”, „Przedstaw historię Wielkiej Emigracji, która miała 

6 W zakresie lektur obowiązkowych, patrz PP, punkt V, https://podstawaprogramowa.pl/Szkola‑podstawowa‑IV‑
‑VIII/Jezyk‑polski, dostęp: 23. 5. 2020.

7 Bliżej słowa, Klasa VIII, Spis treści, s. 3–6. 
8 Między nami, Klasa VIII, Spis treści, s. 8–9. 
9 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 24–31.

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski


128 miejsce w pierwszej połowie XIX wieku.”, „Poszukaj w dostępnych źródłach historycznych informacji 
na temat zajazdów w dawnej Rzeczypospolitej.”) oraz niezbyt fortunnej aktualizacji lub dyskusyjnych 
pomysłów w rodzaju („Wypełnij ‚ankietę personalną’ Gerwazego.”, „Wymyśl tytuły notatek prasowych, 
jakie mogłyby się pojawić w ówczesnej prasie na temat siedziby Stolnika.”, „[…] zapisz w punktach 
instrukcję dla osoby, której zlecono rekonstrukcję zamku Horeszków”). W podobny sposób został 
rozpisany na pytania i polecenia Latarnik Sienkiewicza (25 pytań i poleceń).10 

Autorzy podręcznika Między nami w większym stopniu starają się podporządkować materiał 
literacki możliwościom intelektualnym i emocjonalnym ucznia oraz uwzględniają wartości artystycz‑
ne utworów. Kontekst historyczny został ograniczony do krótkich komentarzy w rodzaju: „Po upadku 
powstania listopadowego polscy twórcy próbowali odnaleźć odpowiedź na pytanie, jakie były przyczy‑
ny klęski. Ponieważ czuli się duchowymi przywódcami narodu, pragnęli też pocieszyć swoich rodaków. 
Powstał wówczas, opublikowany w Paryżu, w 1834 roku ‚Pan Tadeusz’, któremu nadano miano polskiej 
epopei narodowej.”11 

Zadania dotyczą struktury artystycznej utworu Mickiewicza, a obudowa dydaktyczna do Latar‑
nika sugeruje skupienie się na świecie przeżyć wewnętrznych bohatera oraz podkreśla związek obu 
tekstów, np.: „Przedyskutujcie, dlaczego ‚Latarnik’ bywa nazywany epilogiem ‚Pana Tadeusza’.”12 

Zgodnie z wymaganiami stawianymi autorom podręcznika obligatoryjnym utworom literackim 
mogą towarzyszyć teksty z listy lektur uzupełniających lub dowolnie wybrane. Umieszczone w całości 
lub we fragmentach w podręcznikowych rozdziałach dostarczają wiedzy na temat ukrytego i  jawne‑
go programu wychowawczego realizowanego w podręczniku. Pan Tadeusz i  Latarnik w Bliżej słowa 
stanowi obok utworów Jana Kochanowskiego centrum rozdziału Budować swoją tożsamość.13 Rozdział 
uzupełniają dwa wywiady (jeden z Ryszardem Kapuścińskim14) na temat współczesnej emigracji Pola‑
ków i ich związków z krajem oraz zamyka znany wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Kufer15 o tęsknocie 
emigranta.

W Między nami przywołane lektury umieszczono w rozdziale Przeszłość dla przyszłości, 
w  podrozdziale Figury domu16 oraz uzupełniono tekstami literackimi i  wizualnymi, które ukazują 
powszechność i  uniwersalność metafory Domu  – Ojczyzny we fragmencie reportażu Dom Tuarega 
Ryszarda Kapuścińskiego.17 Ważną częścią rozdziału jest podrozdział Dom pod wielkim dachem nieba 
inicjujący dyskusję na temat potrzeby tolerancji i poszanowania innych kultur. Autorzy postarali się 
o  zestaw utworów o  różnych charakterze od fragmentu Pamięci i  tożsamości Jana Pawła II,18 przez 

10 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 32–37.
11 Między nami, Klasa VII, s. 326.
12 Między nami, Klasa VII, s. 342.
13 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 14–40.
14 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 30 i s. 32.
15 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 36.
16 Między nami, Klasa VII, s. 326–347.
17 Między nami, Klasa VII, s. 343–345.
18 Między nami, Klasa VII, s. 311.   



129literaturę romantyczną do tekstów utrzymanych w konwencji groteskowej, takich jak Lew19 Mrożka 
lub ironiczno ‑satyryczny fragment przewrotnego nawiązania do Pana Tadeusza poematu Dwanaście 
stacji20 Tadeusza Różyckiego. Szczególnie te ostatnie utwory pozwoliły przełamać nadmierny patos 
i powagę. W rezultacie uczeń i nauczyciel otrzymali ciekawy materiał do dyskusji na temat narodu, 
ojczyzny, patriotyzmu i  czytelny przekaz, że można mówić o  wartościach najważniejszych różnymi 
kodami, bez zbytniego zadęcia i co najważniejsze, niejednakowo.

Wizualne
Obrazy, ilustracje, grafiki, fotografie zamieszczone w sąsiedztwie tekstów podsuwają kierunki inter‑
pretacji, tworzą w umyśle skojarzenia wizualne. Co prawda skutkiem zapisów podstawy programowej 
jest odsunięcie w kształceniu polonistycznym sztuk wizualnych na margines, ale dominacja obrazu we 
współczesnej kulturze sprawia, że utrwala się on w świadomości szybciej niż tekst literacki.

Z oprawy plastycznej podręczników można się dowiedzieć, jak kształtuje się wizualne skojarze‑
nia z narodową problematyką. Służą temu głównie obrazy malarskie o  tematyce historycznej nama‑
lowane przez Jana Matejkę, Juliusza i  Wojciecha Kossaków. Rozdziałowi Budować swoją tożsamość 21 
w podręczniku Bliżej słowa patronuje obraz Matejki z  1862 roku Stańczyk w czasie balu na dworze 
królowej Bony wobec straconego Smoleńska,22 choć trudno znaleźć uzasadnienie do wykorzystania 
fragmentu reprodukcji przedstawiającego zamyślonego błazna królewskiego na stronie tytułowej 
rozdziału. Śmierci pułkownika i Reducie Ordona23 Mickiewicza w obu omawianych cyklach podręczni‑
kowych towarzyszą obrazy Kossaków przedstawiające sceny batalistyczne. Dramatyczne, pełne patosu 
oraz teatralnych póz malarstwo wpisuje się w model kształtowania tożsamości narodowej kojarzonej 
z walką, poświęceniem i ofiarą.

W cyklu Bliżej słowa chętnie wykorzystywana jest sztuka wieku XIX, wśród wielu ilustracji do 
Pana Tadeusza szczególnym uznaniem autorów warstwy graficznej cieszą się mocno steatralizowane 
i udramatyzowane ilustracje Andriollego do epopei.24

Autorzy podręcznika Między nami zdecydowali się, podobnie jak w przypadku wyboru lite‑
rackich utworów, na różnorodność stylistyczną i interpretacyjną, uzupełniając klasyczne i tradycyjne 
malarstwo XIX wieku współczesną grafiką np. Lexa Drewińskiego, która w plakatowy, skrótowy sposób 
przedstawia problemy rasizmu i nietolerancji.

W warstwie wizualnej podręcznika Między nami odnaleźć można jedno nawiązanie do roku 1918 
w postaci zreprodukowanego na marginesie wiersza Cypriana Kamila Norwida obrazu Jacka Malczew‑
skiego z 1918 roku Polonia, personifikacja Polski Odrodzonej.25 Dyskusyjne jest umieszczenie obrazu 
w sąsiedztwie Mojej piosnki (II) wiersza napisanego w czasie pobytu poety w Stanach Zjednoczonych 

19 Między nami, Klasa VII, s. 354–355.
20 Między nami, Klasa VII, s. 356.
21 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 14–40.
22 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 11.
23 Bliżej słowa, Klasa VIII, s. 221–223.
24 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 24–26.
25 Między nami, Klasa VII, s. 313.



130 (1854 r.) kreującego obraz duchowej, wyidealizowanej ojczyzny. Zestawienie powstałych w  różnym 
czasie i warunkach politycznych wiersza i obrazu oraz sugestia w komentarzu, że: „ojczyzna ukazywana 
jest jako raj utracony, budzący tęsknotę kraj prawdziwych wartości albo kraj, o który się walczy, za który 
się cierpi i umiera. Ponieważ pod zaborami nie można było tworzyć takich dzieł, większość utworów 
romantycznych powstała na emigracji, głównie we Francji”26 wprowadza w błąd, sugerując, że wiersz 
Norwida i obraz Malczewskiego są dziełami powstałymi na emigracji w okresie zaborów.

Obraz Malczewskiego jest jedną z licznych Polonii tego autora, ale jego powstanie w kontekście 
odzyskania przez Polskę niepodległości nadaje mu rangę szczególną. Jednak autorzy podręcznika nie 
zwrócili uwagi ucznia na ten fakt, tylko włączyli obraz w ciąg skojarzeń: utracona ojczyzna – walka – 
wygnanie – nostalgia. Zabieg podkreśla polecenie z podręcznika: „Jacek Malczewski mówił: ‚Malujcie 
tak, aby Polska zmartwychwstała’. Przyjrzyj się obrazowi i powiedz, jaka jest upersonifikowana Polska 
i w jaki sposób ujęcie tematu wiąże się z postulatem artysty,”27 które przypisuje artyście zobowiązanie 
uczestnictwa w narodowej sprawie.

Poza tym jednym przykładem w omawianych podręcznikach temat odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku jest nieobecny, uniemożliwia to koncentracja lektur na tematyce walki 
niepodległościowej i  dramatycznych wydarzeniach z  przeszłości Polski. Martyrologiczna tonacja 
przeważa nad radosnymi wydarzeniami z naszej historii, w rezultacie uczeń otrzymuje stereotypowy 
wizerunek ojczyzny zagrożonej i zniewolonej, wymagającej od swych obywateli poświęcenia i ofiary.

Dydaktyzm

Ważnym elementem podręcznika szkolnego jest obudowa dydaktyczna, która, najczęściej w postaci 
pytań, poleceń i zadań, ma nakierować ucznia na właściwą postawę. Należy oczekiwać, że zostaną w niej 
uwzględnione doświadczenia ucznia oraz nastąpi zbliżenie świata odległych pojęciowo i znaczeniowo 
tekstów do świata nastolatka. Można na tym obszarze zauważyć kilka tendencji: pierwsza to uporczywe 
nakłanianie do mówienia o dawnych tematach nie w nowy sposób, ale w nowej formie: (Bliżej słowa) 
„Nagraj rozmowę (o  patriotyzmie) w formie audio lub wideo”, „Przygotuj komiks dotyczący wątku 
miłosnego w utworze (‚Pan Tadeusz’)”, „Napisz ofertę wycieczki do Mickiewiczowskiego Soplicowa”28, 
są to pozory aktualizacji problematyki, sztuczne tworzenie, a właściwie wymuszanie nieautentycznego 
dialogu z przeszłością, co w rezultacie daje efekt niezbyt przekonującego kształtowania postawy szacun‑
ku do tradycji. Budzą wątpliwości polecenia przeprowadzenia dyskusji na temat Pozostać w kraju czy 
wyjechać lub tworzenie spisu dzieł literatury polskiej, które powinny znaleźć się w biblioteczce emigran‑
ta ze względu na dość oczywiste sugestie i podpowiedzi sąsiadujących tekstów. Sam temat współczesnej 
emigracji, mimo zamieszczenia tekstów publicystycznych, mogących inicjować namysł nad problemem 
(R. Kapuściński, K. Kawecka), potraktowany jest zdawkowo i jednostronnie za sprawą pytań sterują‑
cych lekturą. Z obudowy dydaktycznej Bliżej świata trudno odczytać jednolitą koncepcję kształtowania 

26 Między nami, Klasa VII, s. 312.
27 Między nami, Klasa VII, s. 314.
28 Bliżej słowa, Klasa VII, s. 29.



131świadomości narodowej, autorzy podręczników powielają XIX wieczne wyobrażenia narodu, ojczyzny 
i patriotyzmu.

Między nami stawia problem tożsamości i  tożsamości narodowej jako wymagający dyskusji 
i wieloznaczny, rozdział podręcznika dla klasy VII Przeszłość dla przeszłości rozpoczyna się od zadań 
prowokujących ucznia do namysłu nad istotą tożsamości jednostki, nad wielowarstwowością i wielo‑
modalnością pojęcia.

„Powiedzcie, co według was, ma największy wpływ na kształtowanie tożsamości człowieka. 
Wybierzcie słowa spośród podanych. Uzasadnijcie swoje wybory. Moda, historia własnego kraju, rodzi‑
na, szkoła, gusty i upodobania, sport, grupa rówieśnicza, muzyka, media, tradycja, miejsce zamieszka‑
nia, internet, literatura, religia.

Porozmawiajcie na temat tożsamości. Zastanówcie się nad tym:
Czy tożsamość człowieka może się zmienić i od czego zależy, co robimy, by pokazać, jakimi jeste‑

śmy osobami, co się nam podoba, w jaki sposób postrzegamy świat, czy jest ważne, aby uzewnętrznić 
swoją tożsamość.”29 

Dzięki takim rozwiązaniom problem tożsamości jednostki, a w jej obrębie tożsamości narodo‑
wej, ma szansę zaistnieć jako problem do namysłu i dyskusji z uczniami. Otwierający rozdział tekst 
Jana Pawła II Pamięć i tożsamość inspiruje za pośrednictwem poleceń i pytań sterujących lekturą do 
rozmowy na temat pamięci zbiorowej i kulturowej: „Porozmawiajcie o  tym, jaką rolę może odegrać 
dziedzictwo duchowe w życiu narodu. Podajcie przykłady tekstów kultury, które składają się na dzie‑
dzictwo duchowe Polaków. Przedyskutujcie, coby Polacy żyjący w XXI wieku mogli przekazać Polakom 
z XXII wieku.”30

Skrótowa z konieczności analiza pokazuje kierunek, w jakim zmierza koncepcja programowa 
edukacji po 2017 roku w zakresie kształtowania świadomości narodowej. Jest to, co podnoszono wielo‑
krotnie w środowisku polonistycznym, powrót do XIX wiecznego modelu patriotyzmu i kształtowanie 
tożsamości narodowej w oparciu o wpajanie przekonania o wyjątkowości Polski i mit ofiary. Autorzy 
podręczników, jak wykazałam, pozostawiając nienaruszony kanon, starają się albo go wzmacniać 
poprzez dobór innych tekstów literackich, obrazów i  poleceń, albo z  nim dyskutować, podsuwając 
utwory polemizujące ze stereotypowymi wyobrażeniami oraz formułując polecenia zachęcające do 
włączenia przeszłości w doświadczenie teraźniejszości. Można tylko mieć nadzieję, że nauczyciel polo‑
nista, wybierając podręcznik zdecyduje się na taki, który umożliwi konstruowanie tożsamości narodo‑
wej uczniów adekwatnej do wyzwań współczesności.

Model kształcenia patriotyczno ‑obywatelskiego w II Rzeczypospolitej

W drugiej części tekstu odniosę założenia reformy z  2017 roku do przeszłości, do lat trzydziestych 
XX wieku, kiedy reformie ustroju szkolnego towarzyszyła, jak dzisiaj, reforma programowa i podręcz‑
nikowa, a jej autorzy silny nacisk kładli na wychowanie narodowe i państwowe. Ważną dla struktury 

29 Między nami, Klasa VII, s. 312.
30 Ibidem.



132 szkolnictwa II Rzeczypospolitej reformę jędrzejowiczowską przeprowadzono w roku 1932, ale już na 
początku lat trzydziestych toczyła się dyskusja nad kształtem edukacji w Polsce, której dominującym 
tematem była koncepcja programowa szkół. Nowe ideały wychowawcze i edukacyjne stały się podstawą 
do sformułowania trzech modeli nauczania języka polskiego: lekturoznawczego31 (Kazimierz Wójcicki, 
Bogdan Nawroczyński, Konstanty Wojciechowski), kulturoznawczego (Kazimierz Hartleb, Mieczysław 
Gawlik, Bogdan Suchodolski) oraz wychowania patriotyczno ‑obywatelskiego (Zygmunt Łempicki, 
Paweł Gdula, Juliusz Kleiner). Te dwie ostatnie koncepcje warto przywołać ze względu na ślad, jaki 
odcisnęły na edukacji.

Zygmunt Łempicki, znakomity germanista i  teoretyk literatury, na inauguracyjnym posiedze‑
niu II Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów w 1930 roku wygłosił referat Polska i polskość w nauczaniu 
polskiego32, w którym przedstawił założenia koncepcji wychowania obywatelskiego.

Autor sformułował w swoim wystąpieniu ideę kształcenia rozumianego jako kształtowanie 
osobowości a nie tylko nabywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych: „Kształcić młodzież to znaczy 
wychowywać przez uczenie, nadawać przez nie dany kształt, formować ją według pewnego ideału, dać 
jej pewien styl a zarazem budzić ją i dać jej pewną wewnętrzną siłę do samokształcenia.”33

Łempicki kładł szczególny nacisk na rozwój aktywności i kształtowanie samodzielności ucznia, 
samodzielności rozumianej jako gotowość do podejmowania nowych zadań i  samokształcenia. To 
ogólnie sformułowane zadanie powinno być, zdaniem autora, realizowane na wszystkich przedmio‑
tach szkolnych, a całe kształcenie należy skoncentrować na potrzebach państwa i narodu. Język polski 
w realizacji tych zadań zajmie miejsce szczególne:

„Zadaniem nauki polskiego musi być bowiem kształcenie, aktywizacja nie tylko tych wszystkich 
ogólnoludzkich cennych sił i  pierwiastków, ale specjalny nacisk musi być położony na wytworzenie 
narodowego wyczucia, współczucia, poczucia solidarności i jedności narodowej.”34

Autor w argumentacji powoływał się na koncepcję intuicyjnego rozumienia dzieła sztuki jako 
emanacji ducha kultury Wilhelma Diltheya i  postulował wykorzystanie w szerszym niż do tej pory 
zakresie kultury ludowej jako emanacji narodu. Łempicki tłumaczył tę potrzebę specyficzną sytuacją 
kraju, który dopiero niedawno odzyskał niepodległość i narodu, który trzeba zintegrować wokół jednej 
idei państwowej, swoje wystąpienie skończył słowami: „nauka polskiego [jest] drogą, której celem ma 
być wykształcenie Polaka, rozbudowa i umocnienie Polski.”35 

Źródłem koncepcji kulturoznawczej były postulaty wprowadzenia do szkół przedmiotu dzieje 
kultury polskiej, które pojawiły się na początku XX wieku. Do tej idei powrócono po I wojnie świato‑
wej i  sformułowano ją jako potrzebę nauczania historii kultury. Nauczanie języka polskiego chciano 

31 Zob. obszerne omówienia koncepcji kształcenia literackiego i językowego dwudziestolecia międzywojennego 
min w Leszek JAZOWNIK (ed.), Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918–1936, 
Zielona Góra 1998; Władysław SAWRYCKI, Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego: 
Kazimierz Wójcicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski, Warszawa – Poznań – Toruń 1984. 

32 Zygmund ŁEMPICKI, Polska i polskość w nauczaniu polskiego (dalej ŁEMPICKI), Kraków 1930, http://www.dbc.
wroc.pl/dlibra/doccontent?id=17573, dostęp: 20. 9. 2018.

33 ŁEMPICKI, s. 9.
34 Ibidem.
35 ŁEMPICKI, s. 29.

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=17573
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=17573


133wzbogacić o liczne konteksty, uczeń miałby w trakcie poznawania dzieła literackiego zdobywać wiedzę 
nie tylko na temat architektury i sztuk plastycznych, muzyki, ale także geografii i ekonomii. Miało to 
być poznawanie usystematyzowane i zhierarchizowane wokół wątku tematycznego „Polska i jej kultu‑
ra”. Obie koncepcje wychowania patriotyczno ‑obywatelskiego i kulturoznawczego odegrały ważną rolę 
w zmianach, które zaszły w szkolnictwie za sprawą Janusza Jędrzejowicza.

Wprowadzona w 1932 roku reforma jędrzejowiczowska miała na celu ujednolicenie systemu 
szkolnego zróżnicowanego terytorialnie z  powodu zaborów. Przeorganizowano szkoły wszystkich 
szczebli oraz wprowadzono obowiązkową siedmioletnią szkołę powszechną,36 co pociągnęło za sobą 
zmiany programowe i konieczność napisania nowych podręczników.

Funkcje wychowawcze zdominowały edukację polonistyczną po reformie 1932 roku. Ten stan 
rzeczy wynikał z  licznych zadań formacyjnych i  integrujących, które stawiano szkole: konsolidacja 
ziem dawnych zaborów oraz odkrywanie ich piękna i specyfiki, poznawanie przeszłości z perspektywy 
współczesności i przygotowanie do działania w przyszłości, rozwijanie osobowości społecznej i kształ‑
cenie charakterów, przekonanie dzieci i młodzieży do wspólnego działania i solidarnego trudu na rzecz 
kraju. Te zadania na poziomie praktyki szkolnej realizowane były w podręcznikach i czasopismach dla 
dzieci,37 a poza szkołą w literaturze dla niedorosłego odbiorcy.

Zgodnie z wytycznymi celem kształcenia w szkole powszechnej było przygotowanie do przyszłe‑
go życia obywatelskiego, którego podstawą były doświadczenia codzienności. Od najbliższego otoczenia 
aż po poznanie kultury obcej z uwzględnieniem różnych aspektów życia społecznego i obywatelskiego 
w Polsce wiodła droga do ideałów wychowawczych II Rzeczypospolitej. Nacisk kładziono na optymi‑
styczny nastrój towarzyszący dziełu odbudowy osiąganego zbiorowym wysiłkiem.

Prace nad kształtem podręczników do języka polskiego dla zreformowanej szkoły zmierzały 
w kierunku stworzenia podręcznika  – przewodnika po tematach i  zagadnieniach  – a  jednocześnie 
ciekawej lektury. Na rynku książki szkolnej wyróżniały się poziomem podręczniki autorstwa Juliusza 
Balickiego oraz  Stanisława Maykowskiego wydawane we Lwowie przez Ossolineum. Po roku 1932 
powstały nowe podręczniki do szkoły powszechnej, gimnazjum i  liceum. Serię pierwszą stanowiły 
wypisy dla szkoły powszechnej: dla klasy V Pieśni o ziemi naszej, dla klasy VI Okno na świat, a dla 
klasy VII Niesiemy plon. Cykl był skorelowany tematycznie, rozpoczynał się od prezentacji historycznej, 
kulturalnej i gospodarczej różnych regionów Polski w klasie V, w następnej klasie tematem były inne 
kraje począwszy od najbliższych sąsiadów, po ziemie egzotyczne, a ostatni rok nauki był powrotem do 
obrazów przeszłości i współczesności w literaturze polskiej. Obok wartości poznawczych i wychowaw‑
czych podręczniki kształtowały gust estetyczny dzięki ilustracjom Edmunda Bartłomiejczyka, Stani‑
sława Matusiaka i  Władysława Skoczylasa oraz włączonym do wypisów utworom z  polskiej klasyki 

36 Po sześciu latach można było rozpocząć naukę w czteroletnim gimnazjum, po którym następowało dwuletnie 
liceum, zob. szczegółowe omówienie przebiegu reformy szkolnictwa w Joanna SADOWSKA, Jędrzejowiczowska 
reforma oświaty w latach 1931–1932, Praca doktorska (kierownik pracy A. GARLICKI, Uniwersytet w Białymsto‑
ku 1999, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3123/1/doktorat.pdf , dostęp 19. 9. 2018.

37 Czasopisma dla dzieci i młodzieży, głównie Płomyk i Płomyczek, były dostosowane do konkretnych wymagań 
programu szkolnego, zob. na ten temat: Aleksander LITWIN – Kazimierz GREB – T. BANACH, Czasopisma 
dziecięce Związku Nauczycielstwa Polskiego w szkole powszechnej. Uwagi metodyczne dla nauczycieli, Warszawa 
1938 (bezpłatna premia do Głosu Nauczycielskiego nr 1, z r. 1938).

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3123/1/doktorat.pdf


134 literackiej: Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, 
Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza. W wypisach znalazły się czytanki literackie propagujące idee 
patriotyczne i społecznikowskie specjalnie napisane na użytek podręczników znanych współczesnych 
autorów, między innymi: Marii Kuncewiczowej, Marii Dąbrowskiej, Zofii Kossak ‑Szczuckiej, Stefana 
Themersona. Zjawisko było na tyle powszechne, że krótkie formy narracyjne o dyskretnie realizowa‑
nym programie nauczająco ‑wychowawczym weszły na stałe do kultury literackiej międzywojnia.38

Podsumowanie

Co prawda analizowane przykłady dzieli sto lat, ale ich zestawienie dobrze prezentuje różne drogi 
kształtowanie tożsamości narodowej za pośrednictwem podręczników szkolnych. Dyskurs podręcz‑
nikowy przemawia do odbiorcy za pośrednictwem literackich tekstów, oprawy graficznej i obudowy 
dydaktycznej, a całość przekazu realizuje wpisany w program model tożsamości narodowej. Kształto‑
wanie świadomości narodowej jest elementem szerokiego i zróżnicowanego procesu dochodzenia do 
ucznia do dojrzałości osobistej, społecznej i kulturowej.

Szkoła ma, obok rodziny, największy udział w kształtowaniu tożsamości narodowej. Tu kolej‑
ne pokolenia nie tylko zdobywają wiedzę na temat przeszłości, poznają emblematy, symbole i rytuały 
utrwalające pamięć o wspólnocie, ale przede wszystkim nawiązują emocjonalną więź ze zbiorowością 
narodową. Ogólny poziom wykształcenia, jakość szkół i  edukacji wpływa na to jak Polacy pojmują 
i  pojmować będą narodową tożsamość, co będzie kształtowało ich pamięć o  wspólnocie i  jak będą 
patrzyli na swój i inne narody. Kolejne pokolenia formułują nowe oceny, zmieniają myślenie narodowe, 
ale też przyjmują trwałe wartości ukształtowane przez instytucje kultury.

38 Zofia BUDREWICZ, Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym, Kraków 2003.
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139Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu  
a společenských věd

Slavoj Tomeček

V následujícím příspěvku1 se pokusíme odpovědět na několik otázek, jež spolu nutně logicky souvi‑
sí. Předně je to otázka, zda a jakým způsobem tvůrci učebnic, jež slouží k výuce výchovy k občanství 
a občanského a  společenskovědního základu, využívají tématu vzniku a následného budování první 
republiky při prezentaci výukového obsahu těchto vzdělávacích oborů. S  tím bezprostředně souvisí 
otázka, jakým způsobem a do jaké míry jsou při tom naplňovány některé definované cíle vzdělávací 
oblasti Člověk a společnost, do které patří vedle výchovy k občanství, respektive občanského a společen‑
skovědního základu na gymnáziích, ještě vzdělávací obor dějepis. Konečně třetí otázka se týká poten‑
ciálu cíleného vytváření mezipředmětových vztahů různými formami mezipředmětové kooperace 
a koordinace, k jejichž záměrnému uplatnění by mohly učebnice významně přispět, pokud by je autoři 
implementovali již do koncepce samotných učebnic, případně učebnicových řad.

Zkusme nejprve na několika příkladech ilustrovat, k čemu by mohlo být téma vzniku a ustavo‑
vání první republiky využito v občanském a společenskovědním vzdělávání. Předně je to téma demo‑
kratických hodnot a tradic, na nichž byla první republika budována. Právě zakladatelé našeho státu se 
stali ztělesněním těchto tradic, a to nejen v měřítku národním, ale i v měřítku světovém. Myslím, že 
právě téma demokratických hodnot a principů je třeba dnes připomínat mnohem intenzivněji vzhle‑
dem k tomu, co se aktuálně odehrává v několika evropských zemích, kde jsou právě tyto demokratic‑
ké principy zpochybňovány a potlačovány. Zároveň je možné na našem tématu ukázat, jak obtížné je 
uplatňování těchto hodnot a principů ve společenském a politickém životě, a také co se stane, když se to 
nepodaří. Dále je to téma konečného naplnění touhy malého národa po dosažení národní svébytnosti. 
Existence národního státu umožňuje každému národu novým způsobem definovat svou identitu, což 
může uvolnit nebývalé kulturní, ekonomické a sociální síly, které by jinak mohly být značně utlumeny. 
Zároveň s tím však souvisí velké množství problémů a rizik, na které bychom v současné době měli také 
upozorňovat. Dalším možným tématem je problém národnostních menšin, který představoval pro nový 
stát od počátku jeden z nejpalčivějších problémů a který v globalizovaném světě nabývá stále nových 
a v mnoha aspektech hrozivých rozměrů. Proto by se zde mohla naskytnout šance zamyslet se nad tím, 
jaké možnosti má demokratický národní stát k tomu, aby v něm národnostní problémy hrály pouze 
okrajovou roli a nestaly se jedním z ústředních politických témat. S předchozím tématem podle mne 

1 Část příspěvku vychází z článku: Slavoj TOMEČEK, Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních před‑
mětů a dějepisu, Civila – Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 8, 2017, s. 75–92. ISSN 1805‑3963.



140 úzce souvisí další téma, a to je rozpad Československa po znovuzavedení demokracie. Domnívám se, že 
je stále důležité klást si otázku, do jaké míry předurčil způsob, jakým byl založen první československý 
stát, podobu soužití dvou národů, které daly tomuto státu název, a proč se jim nepodařilo vybudovat 
takové instituce, které by posilovaly spíše pocit vzájemnosti než pocit stále většího odcizení.2 Myslím, 
že toto je otázka, která je dnes velmi aktuální v celoevropském měřítku, protože bez odpovědi na ni 
nemůže Evropa udržet doposud vybudovanou jednotu, natož ji dále upevňovat. Posledním tématem, 
které bych rád zmínil, je problém zajištění vnější bezpečnosti, který je, jak se mi zdá, mnoha lidmi dnes 
velmi podceňován, a přitom by měl být pro občany malého státu problémem klíčovým. Domnívám se, 
že všechna tato témata lze velmi vhodně otevřít právě v souvislosti se vznikem první Československé 
republiky a hledat v nich paralely se současným společenským vývojem. A právě hledání paralel mezi 
minulým a současným děním je jedním z klíčových cílů vzdělávací oblasti Člověk a společnost v našem 
kurikulu. Jsem přesvědčen, že všechna tato témata a všechny tyto paralely je možné nejvhodněji sledo‑
vat právě cíleným vytvářením mezipředmětové kooperace a koordinace předmětů realizujících obsah 
vzdělávacích oborů dějepis, výchova k občanství a občanský a společenskovědní základ.

Než si ukážeme, jaký potenciál pro tuto mezipředmětovou kooperaci přinášejí soudobé učebni‑
ce, chtěl bych nejprve připomenout, jaké výhody přinášejí různé formy a stupně kooperace a integrace 
výuky, probíhající jinak ve vzájemně oddělených předmětech. Tradičně je obsah jednotlivých před‑
mětů určen vědní disciplínou (či souborem blízkých vědních disciplín), jejíž metodologii, pojmosloví 
a dosažené výsledky poznání má daný předmět žákům zprostředkovat. Naproti tomu výuka zaměřená 
na sledování mezipředmětových vztahů vychází ze snahy hledat interdisciplinární souvislosti u témat 
a  problémů, které svou podstatou a  povahou mohou být předmětem reflexe hned několika vědních 
disciplín. Známá propagátorka tohoto přístupu Heidi Hayes Jacobs definuje interdisciplinaritu jako 
„způsob poznání a kurikulární přístup, který vědomě aplikuje metodologii a pojmosloví vícero disci‑
plín, aby prozkoumal určité centrální téma, předmět, problém, námět nebo zkušenost“.3 Ve stejném 
duchu chápe tuto koncepci výuky David Krámský, podle nějž by ideální výuka měla v žácích pěstovat 
schopnost kritického myšlení, které by jim mělo umožnit uvědomění si relativity hranic jednotlivých 
vědních disciplín a vést je tak ke schopnosti vykročit za hranice předmětu jejich zkoumání směrem 
k  celku myšlení a  bytí po vzoru platónské tradice. Žáci by tak měli být dovedeni k  uvědomění si 
omezenosti perspektivy pohledu jednotlivých vědních disciplín a dostat se za jejich hranice směrem 
k  multiperspektivitě. Za historickým, sociologickým, politologickým, antropologickým, religionis‑
tickým pohledem by měli být schopni vidět celek lidské kultury a jedinečnost bytí každého člověka.4 
Svět našeho života není přirozeně rozdělen na oblasti či úrovně reality, které jsou předmětem studia 
jednotlivých věd, ale je nedílným celkem. Abychom se v něm vyznali a co nejadekvátněji reagovali (či 
interagovali) v nejrůznějších životních situacích, je dobré, abychom byli obeznámeni s výsledky bádání 

2 Jan KŘEN, Historické proměny češství, in: Miloš HAVELKA, Spor o  smysl českých dějin 2: 1938–1989: posuny 
a akcenty české otázky, Praha 2006, s. 562–563; Emanuel RÁDL, Válka Čechů s Němci, Praha 1993, s. 178–184; 
Ernest André GELLNER, Nacionalismus. Brno 2003.

3 Heidi Hayes JACOBS, Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation, Association for Supervision and 
Curriculum Development, Alexandria 1989, s. 8.

4 David KRÁMSKÝ, Otázka interdisciplinarity a kompetencí ve vzdělávání – věnováno památce Jaroslavy Peškové, 
Pedagogika, roč. 56, 2006, č. 2, s. 117.



141řady vědních oborů. Tyto obory však vypovídají právě a pouze o  jistém aspektu či souboru aspektů 
tohoto celku. Základním problémem při osvojování poznatků je tedy zajištění toho, aby tyto poznatky 
byly opět spojeny do jednoho nedílného celostního obrazu světa.

Jacobs připomíná, že v běžných situacích se vždy střetáváme s celkem našeho života, přinášejí‑
cího řadu problémů, jež jsou takové povahy, že k jejich řešení jsou většinou zapotřebí znalosti, doved‑
nosti a zkušenosti z více než jednoho vědního oboru. Tento argument však nemá vést k jednoznačné‑
mu odmítnutí klasického pojetí předmětů vázaných na vědní disciplíny. Spíše jde o nalezení a cílené 
utváření takových učebních obsahů a navození takových učebních situací, na nichž by bylo možné co 
nejlépe demonstrovat vzájemné vztahy mezi obsahy tradičních vědních disciplín v přirozeném celku 
světa našeho života. Známý polský didaktik Jerzy Maternicki podobným způsobem zdůrazňuje, že je 
dějepis často chápán jako zcela autonomní předmět, svým obsahem zřetelně oddělený od obsahu jiných 
předmětů. Podle něj je však naopak žádoucí zamyslet se spíše nad tím, jaké místo by měl zaujmout děje‑
pis v moderním a dobře promyšleném konceptu všeobecného vzdělávání. S odvoláním na myšlenku 
Bogdana Suchodolského připomíná, že škola nemá z žáků vychovávat miniaturní matematiky, biology 
nebo historiky. Jejím hlavním cílem by naopak mělo být předat žákům co nejkompletnější poznání 
celku světa, jak přírodního, tak společenského. To však vyžaduje, aby školní předměty byly spolu úzce 
provázány a tato provázanost by se měla opírat o dobře promyšlený koncept všeobecného vzdělání. Jde 
totiž o to, že i kdybychom žákům předali v uspokojivé míře a vhodným způsobem základní poznatky 
o jednotlivých částech skutečnosti, jež tvoří základ jednotlivých vyučovacích předmětů, ještě tím nebu‑
de zaručeno, že si žák z vyučování odnese syntetický obraz této skutečnosti. To je dáno především tím, 
že jednotlivé předměty jsou velmi úzce vázány na jednotlivé vědní disciplíny s  přesně definovaným 
předmětem a metodami zkoumání. Pak se ovšem často stává, že si žák na otázku, co je podstatou reality, 
odnese odpověď v podobě přehledu stavu bádání v jednotlivých vědních disciplínách.5

Druhý argument pro cílené vytváření mezipředmětových vztahů výborně zformuloval např. 
Jerzy Centkowski, který pro toto směřování výuky používá velmi výstižné označení korelace předmětů. 
Předmětová korelace podle něj umožňuje nejen navazování na znalosti a dovednosti získané v jiných 
předmětech a jejich vzájemné propojování, ale umožňuje také vyhnout se zbytečnému opakování stej‑
ného obsahu výuky v různých předmětech, korekci vzájemně se popírajících informací a odlišností ve 
vymezení obecných pojmů a principů a také doplňování částí, jež se týkají stejného tématu, ale v daném 
předmětu nejsou obsahem výuky.6 Myslím, že tento argument je pro téma našeho příspěvku nejdůle‑
žitější a nejaktuálnější, neboť téma vzniku a budování první republiky spadá sice především do oblasti 
dějepisného vyučování, má však pro naši společnost tak klíčový význam, že jej nelze pominout ani 
ve výuce řady společenskovědních témat. Pokud však není toto téma zařazeno do celku výuky syste‑
maticky a promyšleně, trpí výuka všemi výše uvedenými neduhy, které nakonec mohou vést k tomu, 
že místo dobrého poučení o významu a důležitosti této dějinné události bude mít žák v hlavě pouze 
nesourodý slepenec navzájem oddělených a bohužel často kontradiktorních faktů, názorů, hodnoce‑
ní a podobně. Zdůrazněme tedy ještě jednou, že zde nehrozí pouze to, že bude zbytečně dvakrát až 

5 Jerzy MATERNICKI – Czesław MAJOREK – Adam SUCHOŃSKI, Dydaktyka historii (dále METRNICKI – MA‑
JOREK – SUCHOŃSKI), Warszawa 1993, s. 128.

6 METRNICKI – MAJOREK – SUCHOŃSKI, s. 130.



142 třikrát probírán stejný obsah. Může se totiž stát, že je stejný historický jev či událost podáván několikrát 
a pokaždé jiným způsobem s použitím různých pojmů s obsahy, které si navzájem protiřečí, a někdy 
může být téma dokonce podáno zkresleným a zavádějícím způsobem. Vzájemná domluva učitelů na 
výuce společného tématu pak může zajistit, že bude toto téma podáno jednotným a odborně správným 
způsobem, vylučujícím duplicitu a protichůdnost. Může však zároveň dobře zajistit multiperspektivní 
pohled a seznámení s různými interpretacemi historických událostí, jež jsou klíčové pro utváření naší 
současnosti, mohou však být různými lidmi vnímány a vykládány odlišně. Pak je jistě žádoucí, aby se 
žáci s těmito odlišnými výklady setkali a dokázali je kriticky posoudit a zhodnotit.

Pojďme se tedy nejprve podívat na to, jak je téma první republiky využíváno a prezentováno 
v  učebnicích používaných pro výchovu k  občanství na základních školách a  odpovídajících roční‑
cích víceletých gymnázií. Pro účely tohoto příspěvku jsem jako první příklad zvolil rozbor učebni‑
cové řady Občanská výchova z nakladatelství Olomouc, kterou vytvořil kolektiv autorů pod vedením 
Marie Hrachovcové. Tato učebnicová řada věnuje tématu první republiky značnou pozornost a vrací se 
k němu při několika různých příležitostech. V učebnici pro 6. ročník se téma první republiky objevuje 
poprvé v souvislosti s připomínkami důležitých svátků a výročí v  jednotlivých měsících roku. Vznik 
Československé republiky je zde představen jako okamžik naplnění dlouhodobých snah Čechů přivést 
svět k  uznání jejich nároku na samostatný stát a  zdůrazněna je klíčová role Francie, Velké Británie 
a USA, bez jejichž podpory bychom toho nikdy nedosáhli. Autoři pak při této příležitosti zařazují ještě 
historicko ‑geografický úkol, kdy mají žáci na mapě zachycující území první republiky s vyznačeným 
vnitřním členěním na jednotlivé země ukázat území tvořící dnešní Českou republiku.7 V  závěru se 
k  tématu první republiky autoři vracejí ještě v  souvislosti s  tématem nacionalismu a  národnostních 
menšin. Je zde připomenut složitý historický vývoj národnostních poměrů na našem území, a také to, 
že byl český národ nucen podstoupit zápas o prosazení české kultury a českého jazyka. V návaznosti 
na to se pak žáci dozvídají, že v nově vzniklém Československu byla snaha sjednotit český a sloven‑
ský národ do jednoho národa československého, aby tak bylo zajištěno rozhodující postavení Čechů 
a Slováků, že však ani tento princip nebyl pro řešení národnostní otázky na našem území vyhovující.8

Učebnice pro 7. ročník se k  tématu vrací nejprve v kapitole nazvané Co víte o  své zemi. Žáci 
zde naleznou stručný popis událostí vedoucích ke vzniku Československa se zajímavou připomínkou 
Washingtonské deklarace, která jinak bývá dosti opomíjena.9 Podruhé se téma objevuje v rámci delšího 
výkladového textu nazvaného Dějiny českého státu. Jde o text stručně shrnující především český státo‑
právní vývoj od pravěku až po současnost a zmiňující kromě státoprávních změn také proměny forem 
vlády a důležité události a ideje, mající zásadní vliv na vývoj českého státu, jako je například husitská 
revoluce, národní obrození, hospodářské změny během průmyslové revoluce, idea austroslavismu, 
negativní dopad politických a státoprávní změn na určité skupiny obyvatelstva, jako jsou např. národ‑

7 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (dále Občanská výchova 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia), Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2004, s. 13.

8 Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, s. 129–130.
9 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ (dále Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ), 

Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2004, s. 23–24.



143nostní menšiny, politická opozice a podobně.10 Pro náš příspěvek je zajímavá a důležitá také úvodní 
poznámka autorů, co je vedlo k zařazení tohoto výkladového textu, který svým charakterem odpovídá 
spíše textu určenému pro výuku dějepisu. „Pro práci v hodinách občanské výchovy je nezbytné znát 
základní údaje o vývoji našeho státu.“11

Učebnice pro 8. ročník rozebírá téma migrace a  v  souvislosti s  ním je zde úkol spočívající 
v uvedení historických případů, kdy mohlo dojít k vyhoštění cizinců v důsledku změny hranic státu. 
Žáci mají k dispozici mapy územního vývoje našeho státu od jeho vzniku až po začlenění do Evropské 
unie a k plnění tohoto úkolu mají využít znalosti z historie.12 V učebnici pro 9. ročník se téma vzniku 
republiky objevuje v  souvislosti s  tématem českého vstupování do Evropy. Nalezneme zde větu: „Po 
roce 1918 také samostatná Československá republika prožívá svou vlastní totožnost a hledá své místo 
v Evropě.“13 V této souvislosti je zmíněn Masaryk, pro nějž se dle textu učebnice snaha po dosažení 
rovnoprávného postavení českého národa v Evropě stala životním posláním.14

Z  uvedeného je patrné, že autoři prezentují tuto událost především za účelem připomenutí 
zásadní důležitosti vzniku národního státu pro utváření české národní identity. S tím pak souvisí i téma 
nacionalismu a  problém národnostních menšin. Zastavme se však ještě u  motivu zařazení delšího 
historického výkladového textu v učebnici pro 7. ročník. Je to podle mne výborný ilustrativní příklad 
problémů, do nichž se dostáváme u příbuzných předmětů jako je dějepis, společenské vědy, literatu‑
ra, estetická výchova, tedy všude tam, kde je pro pochopení obsahu daného předmětu zapotřebí, aby 
měl žák alespoň základní povědomí o historickém kontextu probíraného jevu či tématu. Nemohu než 
souhlasit s autory v tom, že pro výuku občanské výchovy je skutečně nezbytné, aby měl žák alespoň 
základní znalosti dějinného vývoje. Je však otázka, zda je to možné řešit zařazováním takovýchto struč‑
ných výkladových textů, a v podstatě tak dublovat to, co má být předmětem výuky dějepisu. Nehledě na 
to, že text je svou stručností skutečně na hranici pochopitelnosti (např. pojem osvícenský absolutismus 
není v  textu vůbec vysvětlen). Zároveň bych očekával, že autoři učebnice budou historické příklady 
používat jako výchozí materiál všude tam, kde je to velmi vhodné pro pochopení podstaty společens‑
kovědních témat a problémů.

Je však zajímavé, že ve stejné učebnici nalezneme i téma lidských práv, při jehož prezentaci není 
použit jediný historický příklad jejich porušování. Přitom právě uvádění historických příkladů by mělo 
vést žáky k  uvědomění si důležitosti zavedení právní ochrany lidských práv – třeba využitím témat 
národnostních menšin či politické opozice, zmiňovaných v dotčeném výkladovém textu, nebo tématu 
migrace a  vyhošťování otevřeného v  učebnici pro 8. ročník. Podle mého názoru by dané věci spíše 
prospělo, kdyby autoři učebnice již počítali s možností nějaké mezipředmětové kooperace s učitelem 
dějepisu. Tato skutečnost by v  učebnici mohla být uvedena, čímž by mohli samotní tvůrci učebnic 

10 Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ, s. 35–39.
11 Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ, s. 35.
12 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc, 

Olomouc 2005, s. 120–122.
13 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (dále Občanská výchova 

pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia), Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2005, s. 78.
14 Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, s. 76–78.



144 přispívat k  podpoře tohoto způsobu výuky a  tvorby kurikula. Z  druhé strany je třeba připomenout, 
že problémy návaznosti obsahu učiva dějepisu na obsahy příbuzných vzdělávacích oborů vyplývají 
zejména z chronologického podání celé dějepisné látky. Proto by podle mne stálo za úvahu přizpůsobit 
koncept dějepisné výuky potřebám příbuzných vzdělávacích oborů, a to například částečným nahra‑
zením chronologického konceptu výuky dějepisu konceptem tematickým. Pokud by se podařilo zavést 
skutečně promyšlenou kooperaci výuky dějepisu a společenských věd, mohla by se také v rámci obou 
vzdělávacích oborů lépe realizovat výuka založená na problémovém a  multiperspektivním přístupu. 
Tyto přístupy jsou dnes doporučovány v souvislosti se snahami inovovat výuku dějepisu – u nás např. 
Dagmar Hudecová v knize Jak modernizovat výuku dějepisu.15

Na příkladu učebnice Společenské vědy pro střední školy 2. díl vydané nakladatelstvím Didaktis 
bych chtěl demonstrovat, jak by mohla takováto výuka vypadat. V kapitole Demokracie a nedemokra‑
tické režimy je prvorepublikové Československo zmíněno jako příklad liberální demokracie, která si 
svůj politických charakter zachovala až do doby těsně před druhou světovou válkou.16 Další kapitola 
Český stát a  státnost je svým charakterem podobná vylíčení dějinného vývoje české státnosti, které 
jsme si představovali už v učebnici občanské výchovy pro základní školy. Vzniku Československa je zde 
dokonce věnován samostatný oddíl, ve kterém je připomenut složitý vývoj ideje samostatného státu 
proti konkurenční myšlence austroslavismu. Autoři učebnice zároveň věnují velký prostor konceptu 
čechoslovakismu, který dokonce definují v samostatném rámečku. K tomu se pak váže také připomín‑
ka soudobé diskuze o tom, jak máme hodnotit význam první republiky pro českou státnost, přičemž 
jsou zde zmíněny dvě tendence – na jedné straně vnímat první republiku veskrze pozitivně a  na 
druhé straně pak tendence dívat se na toto období kriticky, například právě v souvislosti s konceptem 
čechoslovakismu jako formy nacionalismu.17 Jde jistě o velmi zajímavý pokus učinit z tématu vzniku 
a ustavení první republiky námět pro kritické přemýšlení a hodnocení této klíčové historické události 
z pohledu současnosti. Bohužel je tomuto tématu poskytnut tak malý prostor, že je prakticky nemožné, 
aby žáci dokázali proniknout do podstaty celého problému a uplatnit tak právě onu dovednost kritické‑
ho a multiperspektivního pohledu. Je zajímavé, že autoři konceptu učebnice nevyužili k naznačenému 
účelu ani prostor v pracovním sešitě, jenž byl k této učebnici vydán. Mohli zde např. umístit úryvky 
z textů s uvedeným zadáním činnosti pro samostatnou a skupinovou práci, náměty pro diskuzi apod. 
Pokud však máme naplno využít potenciál, jenž se nám v tomto učebním obsahu nabízí, bude v tomto 
případě nejvhodnější propojit výuku dějepisu a společenských věd. Pokud by učitel společenských věd 
ve spolupráci s učitelem dějepisu vybral vhodný učební materiál a výukové aktivity, mohli by si žáci 
skutečně osvojit žádoucí kritický a  živý pohled na minulost zprostředkovaný právě tímto klíčovým 
tématem z českých dějin.

Na závěr bych rád uvedl ještě jeden příklad na podporu mnou prosazovaného přístupu k výuce 
využívající podněty z  učebnic společenských věd. Jedná se o  středoškolskou učebnici politologie 

15 Dagmar HUDECOVÁ, Jak modernizovat výuku dějepisu: výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, 
Úvaly 2007.

16 Pavel DUFEK – Martin DRNEK – Jan DVOŘÁK, Společenské vědy pro střední školy (dále DUFEK – DRNEK – 
DVOŘÁK), Brno 2010, s. 48.

17 DUFEK – DRNEK – DVOŘÁK, s. 64–65.



145a mezinárodních vztahů nakladatelství Computer Media. Autoři v jedné části učebnice rozebírají téma 
státu a v rámci něj pak problém vzniku státu. Jako příklad ustavení nového státu v nedávné době vybírají 
právě vznik Československa a podávají velmi stručný nástin událostí vedoucích k vzniku nového státu.18 
Bohužel se opět jedná o pouhé stručné vylíčení dějinných událostí bez hlubšího zamyšlení nad složitostí 
celého procesu. Proto by v tomto případě bylo opět žádoucí realizovat výuku v kooperaci s dějepisem, 
a právě na vzniku ČSR by bylo možné demonstrovat obecnější principy ustavení nového státu a jeho 
zakotvení v mezinárodním prostředí. Mohly by být podrobně rozebrány všechny problémy a úskalí, 
které tento proces přináší, a také potenciální hrozby a rizika, jež musí co nejdříve nově vznikající stát 
vyřešit – například otázku své obrany.

Ve svém příspěvku jsem se pokusil ukázat, k čemu autoři učebnic, určených k výuce občanské 
výchovy a společenských věd, využívají téma vzniku první republiky, a na vybraných příkladech pak 
demonstrovat potenciál, který tyto učebnice poskytují pro realizaci mezioborové a  mezipředměto‑
vé kooperace dvou vzdělávacích oborů tvořících vzdělávací oblast Člověk a společnost. Dále jsme se 
pokusili ukázat, v čem je takováto cílená kooperace přínosná a prospěšná pro zkvalitnění výuky v obou 
vzdělávacích oborech. V této malé sondě jsem samozřejmě nemohl rozebrat všechny otázky a problémy, 
které takovýto přístup k   výuce přináší, ale doufám, že jsem předložil dostatečné množství příkladů 
a argumentů pro podporu zavádění určitých forem integrace do soudobého kurikula.

18 Tereza KÖHLEROVÁ – Marek MOUDRÝ, Občanský a společenskovědní základ, Prostějov 2015, s. 21.





147Problem wychowania obywatelskiego w polskiej szkole 
w okresie II Rzeczypospolitej

Małgorzata Machałek

Tradycje edukacji obywatelskiej rozumianej jako proces kształcenia i  wychowania młodego pokole‑
nia sięgają w Polsce czasów oświecenia, co widać wyraźnie w pracach Komisji Edukacji Narodowej. 
Myśl teoretyczna i praktyka wychowania obywatelskiego były rozwijane również w trudnych warun‑
kach zaborów, zwłaszcza w środowisku narodowej demokracji.1 Jednak brak własnej państwowości nie 
pozwalał na realizację formułowanych wówczas postulatów edukacyjnych i wychowawczych.2 

Wraz z  odzyskaniem niepodległości rozpoczęła się trwająca przez cały okres międzywojenny 
dyskusja nad kształtem i treścią edukacji młodego pokolenia. Główna oś sporu przebiegała pomiędzy 
zwolennikami wychowania narodowego i państwowego. Uczestnicy dyskusji wywodzili się nie tylko ze 
środowisk oświatowych, ale również z różnych środowisk politycznych. Natomiast realizacja konkret‑
nych programów i koncepcji wychowawczych uzależniona była od aktualnego układu sceny politycznej. 
Właśnie z tego powodu dla rozważań na temat edukacji obywatelskiej ważną cezurę stanowi rok 1926. 
Należy jednak zaznaczyć, że okresy, w których konsekwentnie realizowany był jeden bądź drugi model, 
nie były długie. Badacz historii polskiej oświaty, Władysław F. Araszkiewicz w proponowanej przez siebie 
periodyzacji wskazuje, że po dojściu do władzy obozu sanacji zmiany w programach szkolnych były 
wprowadzane stopniowo. Aż do roku 1932 trwało budowanie koncepcji wychowania państwowego, a jej 
pełna realizacja została ściśle powiązana z wprowadzeniem reformy systemu oświaty. Natomiast już po 
1935 r. widoczny jest zwrot w polityce edukacyjnej państwa ku wychowaniu obywatelsko ‑narodowemu.3 

Kwestia ideałów wychowawczych, jakie miała realizować polska szkoła pojawiła się już w pierw‑
szych deklaracjach programowych władz państwowych II Rzeczypospolitej. W odezwie do narodu 
z  19  listopada 1918 r. rząd Jędrzeja Moraczewskiego zapowiadał, że „będziemy budzili wśród ludu 
ducha obywatelskiego i  poczucie odpowiedzialności za losy państwa, które jest jego państwem”.4 
Zapowiedź ta została rozwinięta i  doprecyzowana w programie oświatowym sformułowanym przez 

1 Zygmund BALICKI, Zasady wychowania narodowego, Warszawa 1909.
2 Czesław MAJOREK, Historyczne źródła teorii wychowania obywatelsko ‑państwowego w Polsce doby między‑

wojennej, in: Jerzy MATERNICKI (ed.), Edukacja historyczna i  obywatelska młodzieży w Polsce odrodzonej 
1918–1939, Warszawa 1987, s. 15–19.

3 Feliks W. ARASZKIEWICZ, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej (dalej ARASZKIEWICZ), Warszawa 
1978, s. 15–21.

4 Henryk POROŻYŃSKI, Wychowanie obywatelskie w latach 1918–1939 (dalej POROŻYŃSKI), in: Przegląd His‑
toryczno‑Oświatowy. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego poświęcony dziejom oświaty i wychowa‑
nia, Tom XLII, 1999, nr 1–2, s. 107.



148 pierwszego ministra oświaty, Ksawerego Praussa. Podkreślona została w nim wychowawcza rola szkoły, 
a do programów nauczania wprowadzony został przedmiot pod nazwą Nauka o Polsce współczesnej. 
Edukacji obywatelskiej nie ograniczano jednak tylko do nauczania tego przedmiotu, ale planowano ją 
oprzeć zarówno na treściach nauczania innych przedmiotów, jak też różnorodnych działaniach wycho‑
wawczych organizowanych przez szkołę.5 

Po upadku rządu J. Moraczewskiego, aż do 1926 r. dominującym kierunkiem oddziaływań 
wychowawczych polskiej szkoły stało się wychowanie obywatelsko ‑narodowe. Należy tu podkreślić, że 
źródłem tej koncepcji wychowania był ukształtowany na przełomie XIX i  XX w. w środowisku Ligi 
Narodowej wzór Polaka obywatela – bohatera i pracownika w jednej osobie. Podstawowe cechy tego 
wzoru to obowiązkowość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, umiejętność zbiorowego działania, 
podporządkowanie się woli ogółu.

Teoretyczne podstawy wychowania narodowego sformułował Lucjan Zarzecki w pracy Wycho‑
wanie narodowe. Studia i szkice. Celem edukacji, zdaniem tego teoretyka edukacji, miał być obywatel 
cechujący się głęboką religijnością, miłością ojczyzny, poczuciem odpowiedzialności, honoru i godno‑
ści narodowej. Dla Zarzeckiego państwo nie było celem samym w sobie – twierdził, że: „naród może 
być bez państwa, lecz państwo w cywilizacji zachodniej nie może być bez narodu”. Zgodnie z tą tezą 
polska szkoła powinna być oparta na tradycjach narodowych, a wychowanie powinno być dostosowane 
do właściwości oraz potrzeb „charakteru narodowego”.6 

W latach 20. XX w. treści edukacji obywatelskiej występowały w treściach poszczególnych 
przedmiotów szkolnych, a  idee uspołecznienia, solidaryzmu i  współpracy realizowane były przez 
szkołę w różnych formach jej działalności, jak np. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, funkcjonowa‑
nie samorządu szkolnego, prace w organizacjach młodzieżowych. Kluczowe znaczenie dla realizacji 
idei wychowania obywatelskiego miał przedmiot szkolny Nauka o  Polsce współczesnej. W latach 
1923–1931 ukazało się kilka podręczników (i  ich kolejnych wydań) do tego przedmiotu. W każdym 
z nich wyodrębniony został odpowiedni rozdział poświęcony obowiązkom i prawom obywateli. Warto 
zwrócić uwagę, że w narracji autorskiej w tych podręcznikach podkreślano prymat obowiązków nad 
prawami obywatelskimi. Autorzy podręczników wymieniali wierność i posłuszeństwo jako podstawo‑
we zasady, którymi powinien kierować się każdy obywatel. Posłuszeństwo wobec państwa miało zaś 
przejawiać się w szanowaniu i  przestrzeganiu konstytucji i  innych ustaw oraz rozporządzeń władzy 
państwowej i samorządowej, płaceniu podatków, wnoszeniu należnych opłat, wypełnianiu obowiązku 
służby wojskowej. Do obowiązków na rzecz państwa zaliczano również wychowanie własnych dzieci 
i zapewnienie im wykształcenia.7

Elementem tak rozumianej edukacji było również budowanie etosu pracy na rzecz państwa. 
W podręczniku autorstwa m.in. Franciszka Bujaka, znalazło się stwierdzenie, że każda praca prywatna 
czy publiczna, nauka, praca zawodowa czy działalność polityczna powinna być traktowana jako speł‑
nianie obowiązku na rzecz pomnażania dobra wspólnego Rzeczypospolitej.

5 POROŻYŃSKI, s. 108.
6 Lucjan ZARZECKI, Wychowanie narodowe: studia i szkice, Warszawa 1926.
7 POROŻYŃSKI, s. 109.



149Wyraźna zmiana w zakresie celów i praktyki edukacji obywatelskiej zaszła po 1926 r. Dojście do 
władzy obozu sanacji miało bowiem poważne konsekwencje dla realizowanej przez państwo polityki 
oświatowej, a wychowanie obywatelsko ‑państwowe stało się głównym celem zabiegów wychowawczych 
szkoły. Idea podporządkowania edukacji kategorii państwa została silnie zaznaczona już w rozporzą‑
dzeniu Ministra WRiOP, Gustawa Dobruckiego z 25 sierpnia 1927 r. Podkreślono w niej, że „głównym 
zadaniem szkoły powinno być wychowanie młodego pokolenia na zdrowych fizycznie i moralnie oraz 
uspołecznionych, twórczych państwowo obywateli”.8 

Jednak podstawowe zasady koncepcji wychowania państwowego zostały przedstawione dopiero 
w 1929 r. na Kongresie Pedagogicznym w Poznaniu. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicz‑
nego, Sławomir Czerwiński, podkreślał, że rezultatem wychowania państwowego miał być „obywatel 
przygotowany fizycznie, umysłowo, a zwłaszcza moralnie do służby dla państwa”. Wskazywał jednocze‑
śnie, że wychowanie takie powinno dotyczyć całego społeczeństwa bez względu na narodowość i religię, 
a szkoła (zarówno prywatna, jak państwowa) powinna być wspierana przez dom, rodzinę i Kościół.9

Autorami podstaw teoretycznych nowego programu wychowawczego byli, oprócz ministra 
Czerwieńskiego, Adam Skwierczyński i  Janusz Jędrzejewicz. Położono w nim nacisk na wdrożenie 
społeczeństwa do myślenia kategoriami państwa i polskiej racji stanu. Odbudowana Polska miała być 
państwem wielkomocarstwowym, opartym na integracji i konsolidacji całego społeczeństwa oraz silnej 
władzy państwowej. Celem wychowania obywatelsko ‑państwowego realizowanego w szkołach miała 
być integracja społeczeństwa w pracy na rzecz państwa. Miało też zaszczepić społeczeństwu wiarę we 
własne siły, przygotować świadomych swych obowiązków i praw, twórczych obywateli.10

W 1932 r. została przyjęta przez Sejm Ustawa o ustroju szkolnictwa (nazywana często ustawą 
jędrzejewiczowską). Wprowadzała ona reformę systemu szkolnictwa w Polsce oraz nowe programy 
nauczania, w których ważne miejsce zajmowała nowa wersja edukacji obywatelskiej. W preambule 
ustawy podkreślono, że celem zmiany zasad ustroju szkolnictwa jest „ułatwienie organizacji wychowa‑
nia i kształcenia ogółu na świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli”.11

Zgodnie z  tymi założeniami szkoła miała przygotowywać młodych ludzi do podejmowania 
wspólnych wysiłków, zorganizowanej pracy, zgodnego współżycia, a jeśli zajdzie konieczność – również 
wspólnej obrony państwa przed siłami destrukcyjnymi wewnętrznymi i  zewnętrznymi. Młodzież 
winna być wychowywana w kulcie państwowości, w głębokim szacunku dla dziejów i tradycji ojczy‑
stych, w rozbudzeniu i zrozumieniu więzi rozumowej i emocjonalnej z wysiłkami minionych pokoleń. 
Dlatego też minister J. Jędrzejewicz postulował obecność w szkolnej edukacji kultu wielkich ludzi, 
którzy mieli dostarczać młodzieży wzorów wychowawczych, godnych szacunku i naśladowania. Wśród 
proponowanych przez szkołę bohaterów najważniejsze miejsce zajmował kult J. Piłsudskiego, którego 

8 Wiesław JAMROŻEK, Wychowanie obywatelskie w Drugiej Rzeczypospolitej (Geneza i  rozwój), in: Zbyszko 
MELOSIK – Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI (eds.), Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porów‑
nawcze, empiryczne, Poznań – Toruń 1998, s. 75.

9 ARASZKIEWICZ, s. 175; POROŻYŃSKI, s. 111.
10 POROŻYŃSKI, s. 110.
11 Ustawa z dnia 11. marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa, Dz. U. 1932 nr 38 poz. 389.



150 uczniom stawiano za wzór osobowy.12 Naczelną wartością, zaraz za ideą państwa, była praca. Miała ona 
stanowić źródło bogactwa i siły państwa, a zatem powinna stanowić naczelny obowiązek wszystkich 
obywateli. Istotnym elementem było też dążenie do hierarchicznej budowy społeczeństwa i wychowa‑
nia elity społecznej.

Realizacji założeń wychowania państwowego służył odpowiednio dobrany materiał nauczania 
poszczególnych przedmiotów, głównie języka polskiego i historii.13 Odrębny przedmiot nauki obywatel‑
skiej wprowadzony został dopiero w liceach. Uzupełnieniem treści nauczania był szeroki katalog dzia‑
łań mających wpajać ustalony wzorzec zachowań patriotycznych i obywatelskich. Metody i środki, jakie 
miały być stosowane przez szkołę, zostały przedstawione w wydanej w 1932 r. broszurze zatytułowanej 
Realizacja wychowania obywatelskiego w szkole. Jej autorem był Jerzy Ostrowski. Omówione w niej 
środki i metody służące realizacji wychowania obywatelsko ‑państwowego były zgodne z zaleceniami 
MWRiOP i stosowane w praktyce w programach wychowawczych szkół średnich.

Do podstawowych środków służących realizacji wychowania obywatelskiego w szkołach śred‑
nich Ostrowski zaliczył odpowiednie metody nauczania oraz wychowanie pozalekcyjne realizowane 
przez organizacje młodzieżowe, biblioteki, wycieczki szkolne oraz otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne 
szkoły (sztandary, godło, portrety i obrazy historyczne, gabloty, tzw. sale państwowe, zwyczaje szkolne). 
Ważną rolę ogrywał właściwy dobór treści nauczania. Autor zwracał uwagę na konieczność poznania 
przez uczniów współczesnego państwa i  zasad jego funkcjonowania, jako warunku zaangażowania 
się obywatela w działalność tego państwa. Podkreślał, że nauczane treści powinny być jak najbardziej 
współczesne, aktualne i przesiąknięte duchem obywatelskim. Wskazania te obowiązywały w odniesie‑
niu do wszystkich przedmiotów nauczania, a nie tylko wiedzy o Polsce współczesnej. W podręcznikach 
należał zatem podawać jak najwięcej informacji o bieżących sprawach życia społecznego i gospodarcze‑
go oraz wskazywać łączność pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy, natomiast poszczególne 
partie materiału czy zagadnienia powinny być przedstawiane z punktu widzenia społecznego i obywa‑
telskiego. Szeroko powinny być omawiane te treści, które mają największe walory społeczne i mogą 
budzić uczucia obywatelskie. Wykazywano też wpływ jednostki i  zbiorowości na tworzenie kultury 
i cywilizacji. To ostatnie zalecenie realizowano np. poprzez uwzględnienie w programach nauczania 
w stosunkowo obszernym wymiarze biografii uczonych oraz historii i znaczenia ich prac.14

12 Elżbieta MAGIERA, Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin 
2003, s. 27; Hanna WÓJCIK‑ŁAGAN, Józef Piłsudski w szkolnej edukacji historycznej w latach trzydziestych 
XX  w., in: Wiesław JAMROŻEK – Marzena PĘKOWSKA – Ewa KULA (eds.), Niepodległość i wychowanie. 
Z doświadczeń II Rzeczypospolitej, Kielce 2012, s. 209–220; Henryk SKŁADANOWSKI, Od uwielbienia do negac‑
ji – Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim 
PRL, Zeszyty Historyczne, 2006, nr 45. 

13 Adam WINIARZ, Edukacja obywatelska uczniów w II Rzeczypospolitej w świetle szkolnych programów na‑
uczania. Uwagi wstępne, in: Wiesław JAMROŻEK – Marzena PĘKOWSKA – Ewa KULA (eds.), Niepodległość 
i  wychowanie. Z  doświadczeń II Rzeczypospolitej, Kielce 2012, s. 51–70; Anna KULCZYKOWSKA, Programy 
nauczania historii w Polsce 1918–1932, Warszawa 1972; Hanna KONOPKA, Edukacja historyczna w polskich 
szkołach powszechnych 1918–1939, Białystok 1987.

14 Józef KRASUSKI, Koncepcja szkoły średniej Jerzego Ostrowskiego, Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologicz‑
ne, Tom 11, 1996, s. 180–188.



151Dużo uwagi Ostrowski poświęcił również doborowi odpowiednich metod nauczania. Aby 
wychować obywatela aktywnego, twórczego, potrafiącego działać we współpracy z  innymi, należało 
stosować aktywne metody nauczania. Za szczególnie przydatne uznawał Ostrowski metodę heurystycz‑
ną, syntetyczną oraz metodę projektów. Postulował również pracę w grupach, jako najbardziej efektyw‑
ną. Zalecał jej stosowanie we wszystkich przedmiotach, zwłaszcza humanistycznych, proponując np. 
na lekcjach historii opracowywanie poszczególnych okresów historycznych w postaci monografii, na 
którą złożą się opracowane przez poszczególne grupy uczniów zagadnienia dotyczące polityki, spraw 
militarnych, gospodarczych i  kultury. Warto tu podkreślić, że proponowane metody nauczania były 
zgodne z najnowszymi tendencjami w dydaktyce i zachowują aktualność do dziś, czego dowodzi fakt, 
że również we wskazówkach do realizacji obecnie obowiązującej podstawy programowej znajdują się 
zalecenia, aby nauczyciele w większym zakresie stosowali metodę projektów oraz różne formy pracy 
zespołowej.

Do promowanych przez Ostrowskiego metod dydaktycznych zaliczały się również wycieczki 
szkolne. Oprócz wycieczek o  charakterze krajoznawczym czy historycznym, szkoły powinny orga‑
nizować wycieczki, w trakcie których uczniowie będą mogli zapoznać się z  życiem ekonomicznym 
kraju. Za szczególnie cenne dla wychowania uznawał zwiedzanie miejsc, które są wielkimi osiągnię‑
ciami państwa w zakresie przemysłowym, urbanistycznym (np. Gdynia), wojskowym (np. zwiedzanie 
jednostek floty morskiej, lotniczych, Korpusu Ochrony Pogranicza) oraz instytucji kultury, instytucji 
rządowych, sejmu, magistratów itp. Zalecał również udział młodzieży w uroczystościach państwowych, 
takich jak, Święto Morza czy dożynki w Spale. Program wycieczek organizowanych przez daną szkołę 
powinien być tak skonstruowany, aby każdy uczeń był w stolicy oraz na granicy państwa.

Szczegółowe zalecenia Ostrowski sformułował również pod adresem bibliotek szkolnych, które 
miały oddziaływać wychowawczo poprzez odpowiedni dobór książek. Lektury proponowane uczniom 
miały być przepojone duchem obywatelskim, dlatego preferowane były pozycje z zakresu wojskowości, 
biografie wielkich postaci historycznych, pamiętniki wybitnych ludzi oraz prace moralistów. Biblioteki 
miały też obowiązek prenumerować odpowiednie czasopisma. Natomiast wydawanie przez młodzież 
własnych periodyków było zalecane jako wartościowa metoda dydaktyczna. Najprostszą formą takich 
pism uczniowskich były oczywiście gazetki ścienne. Ich tematyka powinna oscylować wokół proble‑
mów związanych z budową państwa, historią, życiem lokalnym (np. życie obywatelskie naszej szkoły, 
życie okolicy, rocznice historyczne itp.).

Wielką wagę przykładał autor omawianej broszury do symboli państwowych i  narodowych, 
które powinny być odpowiednio wyeksponowane w przestrzeni szkoły oraz życiu społeczności szkol‑
nej. Według wytycznych MWRiOP w każdej sali lekcyjnej powinny znajdować się godło państwowe 
oraz portrety prezydenta i  marszałka Piłsudskiego. Oprócz tych portretów w salach lekcyjnych i  na 
korytarzach powinny zawisnąć również afisze i  plakaty przypominające o  obowiązkach obywatel‑
skich z różnych sfer życia społecznego, plakaty informujące o działalności organizacji takich jak Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska, Czerwony Krzyż itp. Powinny znaleźć się również 
napisy i hasła o treści obywatelskiej, mapy służące nie tylko jako środek dydaktyczny, ale także jako 
środek wychowawczy (np. mapy historyczne, mapy bogactw naturalnych), tablice taktyczne i gablot‑
ki poświęcone treściom historycznym oraz aktualnym). Obowiązkowo w każdej szkole powinna 



152 powstać odpowiednio udekorowana symbolami państwowymi sala państwowa, czyli reprezentacyjna 
sala, w której powinny odbywać się wszelkie uroczystości szkolne. Podkreślano też znaczenie tradycji 
i zwyczajów szkolnych oraz udziału uczniów w uroczystościach państwowych.15

Wysokie wymagania formułowane były również pod adresem nauczycieli, a zwłaszcza wycho‑
wawców klas. Mieli oni dawać uczniom przykład swoim postępowaniem, w odpowiedni sposób 
tłumaczyć materiał nauczania i zjawiska życia szkolnego, prowadzić rozmowy indywidualne i grupowe 
z uczniami.

Osobną sferą działań wychowawczych realizowanych przez szkołę było propagowanie działal‑
ności organizacji młodzieżowych i społecznych. Jako najbardziej wartościowe dla wychowania obywa‑
telskiego Ostrowski wskazywał Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Ligę Morską, Hufce Przy‑
sposobienia Wojskowego, Przysposobienie Ratownicze, różnego rodzaju koła krajoznawcze, samorząd 
uczniowski, Sodalicje Mariańskie, Szkolne Kasy Oszczędności, Polski Czerwony Krzyż oraz Straż Przed‑
nią – elitarną organizację starszej młodzieży szkół średnich o nastawieniu państwowo ‑obywatelskim, 
przygotowującą swych członków do właściwie rozumianej służby obywatelskiej.16

Nieco inaczej przedstawiał środki służące realizacji wychowania obywatelskiego Juliusz Balicki. 
W opublikowanych przez niego w 1932 r. Wytycznych wychowania państwowego w dzisiejszej szkole 
średniej ogólnokształcącej, również uzgodnionych z Ministerstwem, wskazywał, że aby urzeczywistnić 
w pełni wychowanie państwowe, trzeba uwzględnić w nim trzy sfery rozwoju: rozum, uczucia i wolę 
oraz siły fizyczne. Kształcenie intelektu powinno odbywać się poprzez przyswajanie przez uczniów 
wiadomości o państwie, jego instytucjach i sposobach funkcjonowania. Najważniejszą rolę w realizacji 
tego celu miały odgrywać takie przedmioty, jak nauka o Polsce współczesnej, historia, geografia, język 
i literatura polska. Rozwijanie zaangażowania emocjonalnego miało natomiast odbywać się poprzez:

 Ȗ budzenie poczucia miłości do państwa,
 Ȗ budzenie poczucia obowiązków względem państwa,
 Ȗ budzenie dumy z przynależności do państwa.

W tej ostatniej formie podkreślał szczególne znaczenie indywidualnego oddziaływania nauczyciela na 
ucznia, a  zwłaszcza stosunek nauczyciela do państwa, jego przykład i  postawa. Równie ważne było, 
zdaniem Balickiego, oddziaływanie szkoły, która powinna organizować obchody i rocznice, kultywować 
tradycje oraz oddziaływać na uczucia uczniów odpowiednią dekoracją sal i korytarzy. Wizytując szkoły 
zwracał uwagę na fakt, że w wielu z nich na ścianach wiszą reprodukcje obrazów przedstawiających 
sceny z okresu zaborów – np. zesłańców na Syberię. Postulował, aby zamiast nich eksponowano siłę 
państwa polskiego, np. armię lub piękno krajobrazów. Podkreślał też znaczenie angażowania młodzieży 
w życie samorządu uczniowskiego, udział w szkoleniu wojskowym, w związkach harcerskich, turystycz‑
nych, krajoznawczych, gimnastycznych, sportowych itp. Organizacje te powinny działać w szkole lub 
być z nią związane. Rozwój ucznia nie byłby, zdaniem Balickiego, pełny, gdyby zaniedbana została sfera 

15 Józef KRASUSKI, Koncepcja szkoły średniej Jerzego Ostrowskiego, Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologicz‑
ne, Tom 11, 1996, s. 180–188.

16 Tamże. Także Jolanta ZAŁĘCZNY, Tradycje patriotyczne elementem kształtowania zbiorowej świadomości histo‑
rycznej w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 336–346.



153fizyczna. Zadaniem szkoły była zatem troska o  rozwój fizyczny młodzieży – ćwiczenia fizyczne, gry 
i zabawy ruchowe, kółka i zawody sportowe.17

Wprowadzenie na szczeblu licealnym nauki obywatelskiej nie oznaczało, że na niższych szcze‑
blach nauczania nie było realizowane wychowanie obywatelskie. Sylwester Klebanowski w opracowaniu 
poświęconym gimnazjum wymienił pięć środków lub raczej czynników stanowiących na tym etapie 
nauczania warunek skutecznego kształtowania postaw obywatelskich. Na pierwszym miejscu wymienił 
rolę dyrektora szkoły i  nauczycieli, na drugim  – sam proces nauczania, na trzecim  – wspomaganie 
uczniów do samowychowania. Czwarty czynnik to organizowanie życia zbiorowego uczniów, a piąty to 
współdziałanie domu i szkoły.18

W ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej widoczna była modyfikacja idei wychowania 
państwowego w kierunku włączenia również idei wychowania narodowego i katolickiego. Modyfika‑
cja ta znalazła również potwierdzenie w praktyce edukacyjnej i można uznać, że w obliczu rosnącego 
zagrożenia zewnętrznego, była zgodna z polską racją stanu oraz służyła przezwyciężeniu dychotomii 
narodu i państwa w teorii edukacji obywatelskiej.

Idea wychowania obywatelskiego zajmowała zatem centralne miejsce w ideologii wychowaw‑
czej i praktyce edukacyjnej Drugiej Rzeczypospolitej bez względu na dominację nurtu narodowego czy 
państwowego. W obu przedstawionych tu syntetycznie ideologiach wychowawczych – endeckiej i sana‑
cyjnej – problemem centralnym był stosunek jednostki do zbiorowości i w konsekwencji konieczność 
podporządkowania indywidualnych i grupowych interesów celom zbiorowości. Dla środowiska endecji 
zbiorowość oznaczała naród, natomiast dla piłsudczyków – społeczeństwo zorganizowane w państwo. 
Odmienne natomiast były podstawy tych teorii. W przypadku endecji odwoływano się do wspólnej 
krwi i pochodzenia, a w sanacyjnej – do zacierania różnic i  sporów ideowo ‑politycznych. Warto też 
podkreślić, że w obu ideologiach stawiano wyżej wychowanie niż kształcenie.

Różnice między koncepcjami wychowania obywatelskiego realizowanymi w okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej dotyczyły przede wszystkim celów edukacji szkolnej. Wynikały one z bieżących celów 
politycznych, ale także z różnic ideowych pomiędzy oboma obozami politycznymi. Zdaniem większo‑
ści badaczy, konsekwentnie realizowany w II RP ideał Polaka – obywatela – pracownika – bojownika 
w służbie ojczyzny zdał egzamin w latach II wojny światowej.

17 Juliusz BALICKI, Wytyczne wychowania państwowego w dzisiejszej szkole średniej ogólnokształcącej, Warszawa 
1932.

18 Sylwester KLEBANOWSKI, Jak gimnazjum ogólnokształcące ma uczyć i wychowywać młodzież? Komentarze 
i rozważania na tle statutu nowego gimnazjum, Warszawa 1934.
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157Obraz první Československé republiky v dobových učebnicích 
geografie

Barbara Baarová

Československá republika je sice jen tisícinou souše, ale vyniká krásou 
a bohatstvím přírody, přičinlivostí a vzděláním svého obyvatelstva.1

Geografie je vědou, jež je výsledkem průniku přírodních, společenských a technických vědních oborů. 
Některé filozofické směry ji zařazují do faktuálních (reálných) oborů a označují ji nejen za interdisci‑
plinární, ale zároveň za multidisciplinární vědu. Tímto má geografie ve školním vzdělávání integrující 
úlohu, často supluje přenos poznatků z  etnografie, sociologie, ekonomiky, které nejsou samostatně 
vyučovanými předměty.2 Nahlížíme ‑li tedy do učebnic zeměpisu (resp. vlastivědy), které byly napsány 
v posledních sto letech, pak v nich vidíme celé spektrum informací, které nejsou pouhým faktografic‑
kým výčtem údajů o místopise, událostech, ale často mají emotivní náboj, který závisí hlavně na době, 
ve které dané učební texty vznikly. Učebnice zeměpisu nezřídka reflektují relativně aktuální dění ve 
společnosti, jehož příčiny vysvětlují žákům pohledem do historie, toto dění potvrzují daty (obrazový 
materiál, číselné přehledy) a zároveň nabízejí náhled do budoucnosti. My máme jedinečnou možnost 
komparace těchto učebních materiálů s komfortem nadhledu, který nám zajišťuje právě odstup až sta 
let od jejich vzniku. Můžeme mapovat tehdejší atmosféru ve společnosti, zjistit základní informace 
o autorech a zároveň se podívat, jak byla geograficky modelována – vzdělávána nová generace.

Historie vlastivědných učebnic v českých zemích vlastně sahá do dob Jana Amose Komenské‑
ho, který ve své Didaktice (1632)3 v kapitole Idea školy národní uvádí, že veškerá mládež mezi šestým 
a dvanáctým rokem života se má naučit tomu, co je pro život důležité. Pod písmenem i) a k) pak píše: 
„ať zvědí o stavu hospodářském a občanském tolik, kolik by stačilo k porozumění toho, co vidí denně se 
díti doma i v obci. […] k popisu světa ať se učí hlavním věcem, o klenbě nebeské, o kulatosti země visící 
uprostřed, o oceáně, jak vše obtéká, jak moře a řeky se rozličně zatáčejí, o větších částech světa a hlav‑
ních královstvích evropských, zvláště však ať poznávají města, hory, řeky a všeliké jiné pamětihodnosti 
své vlasti.“4 Tímto citovaným textem dokazujeme pouze Komenského doporučení geografii vyučovat, 

1 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu 1 část 2. Československá republika náš domov, 
Praha 1934, s. 8.

2 Josef HERINK, Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě – shrnutí, závěry a doporučení. 
RVP metodický portál, dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2920/geografie ‑jeji ‑postaveni ‑a ‑pojeti ‑v‑
‑narodnich ‑kurikulech ‑ve ‑svete ‑shrnuti ‑zavery ‑a ‑doporuceni.html/, přístup 3. 3. 2019.

3 Jan Amos KOMENSKÝ – František Rut TICHÝ, ed. Didaktika J. A. Komenského. Vybrané kapitoly z české a latin‑
ské Didaktiky, SPN, Praha 1953.

4 Jan Amos KOMENSKÝ – František Rut TICHÝ, ed. Didaktika J. A. Komenského. Vybrané kapitoly z české a latin‑
ské Didaktiky, SPN, Praha 1953, s. 106.

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2920/geografie-jeji-postaveni-a-pojeti-v-narodnich-kurikulech-ve-svete-shrnuti-zavery-a-doporuceni.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2920/geografie-jeji-postaveni-a-pojeti-v-narodnich-kurikulech-ve-svete-shrnuti-zavery-a-doporuceni.html/


158 ale dále tento velikán didaktiky popisuje i nutnost pracovat s učebnicemi, popisuje, jak tvořit učební 
texty a  kdy je používat, v  kapitole O  všeobecném a  dokonalém pořádku škol dává všem vyučujícím 
i návod, jak učebnice tisknout, přičemž celý tento proces dovedně přirovnává k vyučovacímu procesu.

V tomto článku se snažíme představit učební texty vzniklé na začátku minulého století, ty které 
provázely žáky výukou zeměpisu za první republiky, v době protektorátu a krátce po něm.

Osvěta na začátku dvacátého století

Kdo byli autoři učebnic a jejich propagátoři na začátku 20. století? Byli to lidé z devatenáctého a začátku 
dvacátého století, odpoví recesista a také čtenář Člověka na Moravě – souborů studií, které dokumentují 
změny ve vybraných profesích v průběhu dvou století. Jednotlivé kapitoly o učitelském stavu výstižně 
charakterizují tehdejší pedagogy jako muzejníky, osvětové pracovníky, persony, kteří své schopnosti, 
autoritu a vlastenectví uplatňovali v politickém životě.5 Národopisná výstava konaná v roce 1895 byla 
odrazem osvětové činnosti inteligence, hlavně učitelů, kteří při její organizaci pomohli připomínat 
historické tradice, kořeny českého národa. Učitelé se intenzivně podíleli na činnosti různých spolků, 
kuratorií, stali se nositeli trendu zvyšující se kulturní úrovně a vzdělanosti.6 Hlavně na místní a okresní 
úrovni se stali zakladateli a kustody vlastivědných muzeí, protože někteří z nich se zabývali také archeo‑
logií, národopisem. Popularizovali výsledky své vědecké práce organizováním přednášek, výstav či 
vydáváním publikací. Konkrétně můžeme vzpomenout na učitele Antonína Teličku (1866–1925), který 
svou vlastní sbírku archeologických předmětů (nad 10 tisíc kusů) umístil do měšťanské školy, Teličkovo 
muzeum se stalo součástí Městského muzea v Přerově.7 Další učitel zeměpisu Alois Jašek (1900–1950) 
byl zakladatelem a  kustodem muzea v  Bojkovicích, v  jehož dvanáctičlenném zřizovacím výboru 
pracovalo šest pedagogů. Dle jeho slov sbírky promlouvaly o dějinách, životě, vývoji kraje, o strastech 
a radostech předků i současníků. Dle Fišera8 nebylo před první světovou válkou ani v době mezi nimi 
na Moravě žádné muzeum, ve kterém by učitelé nevykonali kus odborné, osvětové, organizátorské či 
publikační práce. Tato činnost byla nesmírně přínosná, jelikož pomáhali vytvářet na lokální i  regio‑
nální úrovni mýtus genia loci, ovlivňovali mladou generaci obrazem národa, který má svou minulost 
i budoucnost. V roce 1928 působilo v Československu v obecních knihovnách, osvětových komisích, ve 
vedení pamětních knih přes 100 tisíc občanů, z nichž 80 % byli učitelé různých typů škol.9 Osvětovou 
práci zajišťovali samozřejmě v rámci spolkové činnosti i středoškolští profesoři, nejen učitelé obecných 
a  měšťanských škol. Vysokoškolští profesoři zorganizovali cyklus přednášek pro veřejnost (vysoko‑
školské extenze), v  nichž vystoupil v  roce 1899 i  profesor Masaryk s  příspěvkem O  vývoji evropské  

5 Jitka PADRNOSOVÁ, Učitel – příklad Jana Jaroslava Jelínka, in: Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ, 
Člověk na Moravě 19. století, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004, s. 117.

6 Zdeněk FIŠER, Učitel – Muzejník. Příklad Aloise Jaška, Břetislava Rérycha a Jindřicha Spáčila, in: Lukáš FASORA 
– Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 70.

7 Milan CHUMCHAL, Z historie přerovského muzejnictví. Minulost Přerovska, 1992.
8 Zdeněk FIŠER, Učitel – Muzejník. Příklad Aloise Jaška, Břetislava Rérycha a Jindřicha Spáčila, in: Lukáš FASO‑

RA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 70.
9 Michaela ŠKVÍROVÁ, Učitel – osvětový pracovník. Příklad Karla Měřínského, in: Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – 

Jiří MALÍŘ – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 248.



159společnosti v 19. století.10 Pro učitele byly organizovány i vzdělávací prázdninové kurzy, které měly suplo‑
vat chybějící vysokoškolské vzdělání. A tak např. v roce 1924 přednášel profesor František Trávníček 
o  nářečích jazyka českého, Bohumil Baxa o  základech politického vzdělání. Zastřešující organizací 
pro lidovýchovu byl Osvětový svaz (1906), který se v roce 1925 přeměnil na Masarykův lidovýchovný 
ústav.11 Představitelé mladého československého státu chtěli podpořit výchovu mas v republikánském 
a demokratickém duchu, aby stát byl odolnější proti vnějším i vnitřním nepřátelům, slovo osvěta se 
dostalo i do názvu ministerstva, Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze.12

Zeměpis a jeho propagátoři

Poté, co byl v roce 1869 zaveden zeměpis Říšským zákonem o školách obecných i do počátečního vzdě‑
lávání, bylo nutné věnovat se i  jeho didaktice. Metodickým zpracováním se zabýval David Klement 
(1859–1927),13 pedagog působící nejen na měšťanské škole, ale i  v  Ústavu pro vzdělávání učitelek 
v Brně, redaktor, překladatel z jazyka francouzského a anglického, autor učebnic geografie. Faktem je, 
že se nevěnoval jen zeměpisným metodikám, ale rovněž dějepisným,14 vydal i Brněnský národní atlas. 
Přehled jeho publikační činnosti dokazuje, že Klement kladl nesmírný důraz na „domovopis“, na výuku 
v krajině, na názornost vyučování a také prosazování vlastenecké výchovy.15 Výuka zeměpisu, stejně jako 
jiných předmětů, byla ovlivněna také zařazením definitivních nových učebních osnov z roku 1933 do 
praxe. V tehdejší osmitřídní obecné škole učební plán přikazoval celkem 8 hodin16 týdenní dotace vlasti‑
vědy ve 3.–5. ročníku a 4,5 hodiny17 zeměpisu v 6.–8. ročníku18. Cílem výuky vlastivědy bylo dle nových 
učebních osnov nejen poznání významných přírodních a  společenských jevů doma a  seznámení se 
základními pojmy potřebnými k výuce reálií na vyšším stupni, ale hlavně „…probouzeti lásku k domá‑
címu kraji, k národu a k naší vlasti – Československé republice, pěstovati smysl pro ochranu památek.“19 
Pro vyšší třídy (šestý až osmý ročník) bylo v zeměpisných osnovách doporučováno, aby se v šestém 

10 Jiří POKORNÝ, Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha 2003.
11 Masaryk ústav podporoval i finančně, na počest Masarykových 80. narozenin byl 7. březen označen jako Den 

osvěty.
12 Michaela ŠKVÍROVÁ, Učitel – osvětový pracovník. Příklad Karla Měřínského, in: Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ 

– Jiří MALÍŘ – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 248.
13 Internetová encyklopedie dějin Brna. Osobnosti: Klement David, dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/

home ‑mmj/?acc=profil_osobnosti&load=18638, přístup 25. 5. 2020.
14 Methodika dějepisného vyučování ve školách obecných a občanských 1923, Občanská nauka a výchova a podkla‑

dě kulturně ‑historickém 1926.
15 Mezi důležité publikace Davida Klementa pro výuku geografie patří: Jak vyučovati zeměpisu s oporou nových čí‑

tanek (Velké Meziříčí 1914), Methodika vyučování zeměpisu ve školách obecných i měšťanských (Velké Meziříčí 
1918), První vyučování dějepisu na podkladě vlasteneckém (1908), Vlastivěda Slovenska a Podkarpatské Rusi: 
pro mládež v čes. školách (1920).

16 Vlastivěda stejně jako v dnešní době zahrnovala učivo zeměpisné i dějepisné.
17 Celkem představovala učební týdenní dotace 9 hodin pro dějepis a zeměpis dohromady.
18 Definitivní normální učebné osnovy pro obecné (ľudové) školy, platné od šk. r. 1934/35, Ústřední spolek jednot 

učitelských v zemi Moravskoslezské, Brno 1933, Tabule II.
19 Definitivní normální učebné osnovy pro obecné (ľudové) školy, platné od šk. r. 1934/35, Ústřední spolek jednot 

učitelských v zemi Moravskoslezské, Brno 1933, s. 41.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?acc=profil_osobnosti&load=18638
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?acc=profil_osobnosti&load=18638


160 ročníku vyučovalo zeměpisu podstatně více, protože orientace na mapách a v prostoru je důležitá pro 
pochopení dějepisné složky učiva. Dále se měla věnovat velká pozornost kulturním, hospodářským 
a  politickým vztahům cizích států k  Československé republice, srovnávat reálie jiných zemí s  naším 
státem, vyučování doplnit putováním a cestováním s mapou (vhodnými „světelnými obrazy“, filmy).20

Josef Horčička
První námi zkoumanou učebnicí je Krejčího zeměpis pro školy občanské,21 který zpracoval Josef Horčička 
(1879–1939),22 ředitel školy, vydavatel výběru lidových písní pro školní mládež,23 autor cvičebnic jazyka 
mateřského, počtů a měřictví, českých čítanek, mluvnic a učebnic dějepisu pro slovenské měšťanské 
školy. O jeho vlasteneckém přístupu k tvorbě a životu svědčí mezi jinými i publikace Lípa: Všeslovanská 
čítanka (1920), která vyšla v edici Horčičkovy vlastenecké čítanky rodinné.24 

Josef Horčička zpracoval Krejčího Zeměpis pro školy občanské podle osnov z roku 1919, nakla‑
datelem byla Česká grafická unie a v  roce 1922 šlo o již třinácté vydání. Pro zajímavost devadesáti‑ 
stránkový text obsahoval 14 obrázků, mapu. Obsah tvoří čtyři kapitoly, první dvě se věnují fyzickému 
zeměpisu (planetární geografie, kartografie, vodstvo, podnebí) a  regionálnímu fyzickému zeměpisu 
a obyvatelstvu25 (povrch kontinentů a oceány). Pro nás je nejzajímavější kapitola pod názvem Republika 
česko ‑slovenská, která se věnuje v dalších podkapitolách Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (v jehož 
rámci se píše i o Podkarpatské Rusi). Pro úplnost je třeba dodat, že závěrečná kapitola obsahuje dodatek 
plný zajímavostí – cestování po vlasti, o železnicích, zeměpisné poznámky atd. Žáci obecné školy dostali 
základní informace o  přírodě, zemědělství a  obyvatelstvu jednotlivých zemí. O  vzniku republiky se 
zde píše krátce, v úvodu čteme, že povstala ze čtyř zemí, které byly od nepaměti osídleny českosloven‑
ským obyvatelstvem a že nejvýchodnější část naší republiky Podkarpatská Rus má vlastní samosprávu. 
Zajímavější je úryvek textu o  Slovensku: „Dnem 28. října 1918 dostalo se i  Slovensku svobody […] 
tak napraveny zase budou křivdy na Slovensku spáchané. Slováci, jsouce bystří a nadaní, brzo zúčast‑
ní se práce […] tím vyprostí se z vlivu maďarónův a židův a stanou se pány…“26 Tento text navazuje 
na poznámky o nevzdělanosti, nedostatku pokroku, propadnutí „kořalečnímu moru“ a neschopnosti 
vymanit se z vlivu židovského (protože „nejvíc majetku na Slovensku náleží Židům“27). Při charakte‑
ristice poměrů na Slovensku se tomuto sdělení nemůžeme divit. Z pohledu didaktika geografie jsou 
zajímavé i úlohy, které žáci obecných škol plnili, např. „Změřte délku a šířku Čech, vypočítejte, za kolik 

20 Definitivní normální učebné osnovy pro obecné (ľudové) školy, platné od šk. r. 1934/35, Ústřední spolek jednot 
učitelských v zemi Moravskoslezské, Brno 1933, s. 47.

21 Josef KREJČÍ – Josef HORČIČKA. Krejčího Zeměpis pro školy občanské, Česká grafická unie, Praha 1922.
22 Osobnosti regionů. Josef Horčička. https://www.osobnostiregionu.cz/56.
23 Kytice československých národních písní, Lidový zpěvník.
24 Seznam celé Horčičkovy tvorby je k nalezení v katalogu Národní knihovny na stránkách https://aleph.nkp.cz/F/

LLV3DJ212IAL8UCNQF3LRGYY78J3BBMUCSK4QNY9CU51IDY3E5‑21501?func=find ‑acc&acc_sequen‑
ce=000133200&local_base=MOBIL ‑NKC , přístup 25. 5. 2020.

25 Autor uvádí, že na zeměkouli žije přibližně 1600 miliónů lidí, ale přesný počet nelze určit. Americký úřad pro 
světovou populaci ukazuje jiná data, dle tohoto zdroje žilo v roce 1920 na Zemi již 2 mld lidí.

26 Josef KREJČÍ – Josef HORČIČKA. Krejčího Zeměpis pro školy občanské (dále KREJČÍ – HORČIČKA), Česká gra‑
fická unie, Praha 1922, s. 74.

27 KREJČÍ – HORČIČKA.

https://aleph.nkp.cz/F/LLV3DJ212IAL8UCNQF3LRGYY78J3BBMUCSK4QNY9CU51IDY3E5-21501?func=find-acc&acc_sequence=000133200&local_base=MOBIL-NKC
https://aleph.nkp.cz/F/LLV3DJ212IAL8UCNQF3LRGYY78J3BBMUCSK4QNY9CU51IDY3E5-21501?func=find-acc&acc_sequence=000133200&local_base=MOBIL-NKC
https://aleph.nkp.cz/F/LLV3DJ212IAL8UCNQF3LRGYY78J3BBMUCSK4QNY9CU51IDY3E5-21501?func=find-acc&acc_sequence=000133200&local_base=MOBIL-NKC


161hodin ujel by tyto vzdálenosti vlak, jede ‑li rychlostí 50 km, za kterou dobu ušel by je chodec, který ujde 
denně 20 km?“.28 Nejvyšší vrchol Šumavy na české straně není nazýván Plechý, jako v současnosti, ale 
německým názvem Plöckenstein.

Stanislav Nikolau
Dalším autorem zeměpisných učebnic pro střední školy byl výborný geograf, cestovatel a publicista Stani‑
slav Nikolau (1878–1950), jenž vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlo ‑Ferdinandovy obor 
zeměpis – dějepis, učil na reálných gymnáziích.29 Jednalo se tedy o autora z praxe, který vytvořil učeb‑
nice pro studenty, jež sám učil. Jeho osvětová činnost však byla podstatně bohatší, v letech 1920–1931 
byl předsedou Československé společnosti zeměpisné,30 stál v jejím čele i za doby protektorátu (v letech 
1939–1945).31 Nikolau se podílel na zpracování Ottova zeměpisného atlasu, byl vedoucí osobností časo‑
pisu Širým světem (předchůdce časopisu Lidé a Země), který vycházel dvacet let (1924–1944) a jehož 
kvalitu nezabezpečovaly pouze kvalitní články, cestopisy, ale rovněž ilustrace Zdeňka Buriana.32 Nikolau 
redigoval cestopisné knižnice Země a lidé, přispíval články do novin – jeho názory jsou hodnoceny jako 
antisovětské, antigermánské, patriotické, ale rovněž antisemitské.33 

Zkoumanou publikací Nikolaua je Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol,34 která byla 
v  roce 1926 již čtvrtým vydáním. Tato učebnice se nakonec dočkala šesti vydání, první bylo v  roce 
1920 (s podtitulem Republika Československá, Rakousko a Maďarsko) a poslední v roce 1935 po úpra‑
vách kvůli změně učebních osnov (1933). Výše zmíněná učebnice má 132 stran, obsahuje 63 map, 
snímků a diagramů. Velmi zajímavý je obsah, ve kterém se sedm kapitol věnuje zeměpisu republiky 
Československé, jak ho známe z našich učebnic, avšak poslední kapitola je nazvána Občanská nauka 
a na dvaceti stránkách popisuje šest hlav ústavy. Blíže se tedy podíváme na úvodní kapitolu o vzniku 
státu, která popisuje historické události, které k němu vedly, a vysvětluje název státu. Citujeme první 
větu: „Téměř ve 300letém výročí bělohorské bitvy osvobozena byla naše vlast společným úsilím všeho 
národa československého z panství Habsburků“.35 Středoškolští studenti se dále dozvědí, že nový stát 
vznikl 28. října 1918 a jeho hranice se ustavovaly dle mírových smluv ze St. Germain, dle versaillské 
smlouvy s Německem a trianonské smlouvy s Maďarskem. V úvodu jsou rovněž informace o připoje‑
ní Podkarpatské Rusi jako samosprávného území, o zmenšení historických zemí o východní Těšínsko 
a  získání Vitorazska, Valticka a  Hlučínska. Píše se rovněž o  odstoupení menších ploch slovenského 

28 KREJČÍ – HORČIČKA, s. 38.
29 Kompletní přehled jeho tvorby je na stránkách Národní knihovny: https://aleph.nkp.cz/F/1HE6KGNJ4K29STIT‑

DI7793DV3V9UEMIQ986VALD777XMRRJDA5‑52468?func=short ‑jump&jump=000031, přístup 25. 5. 2020.
30 Dnešní Česká geografická společnost.
31 Tadeusz SIWEK – Vít JANČÁK, 120 let České geografické společnosti, ČGS, Praha 2014.
32 Lidé a  Země. Lidé a  Země v  proměnách času, dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide ‑a ‑zeme ‑v‑

‑promenach ‑casu, přístup 20. 5. 2020.
33 Byl v čele protižidovského hnutí „Vlajka“, redaktorem deníku Národní politika. V roce 1947 byl odsouzen za 

údajné šíření protibenešovských letáků.
34 Stanislav NIKOLAU, Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol (dále NIKOLAU), čtvrté, opravené vydání, 

Profesorské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1926.
35 NIKOLAU, s. 3.

https://aleph.nkp.cz/F/1HE6KGNJ4K29STITDI7793DV3V9UEMIQ986VALD777XMRRJDA5-52468?func=short-jump&jump=000031
https://aleph.nkp.cz/F/1HE6KGNJ4K29STITDI7793DV3V9UEMIQ986VALD777XMRRJDA5-52468?func=short-jump&jump=000031
http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu
http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu


162 území Polsku. Úředním názvem „republika Československá“ je údajně vyjádřeno, že národ je rozdělen 
na dvě větve: českou a slovenskou. Zkrácená verze Československo, jakou v dnešní době všichni známe, 
není úřední a tvar Česko ‑Slovensko je „přímo zakázán, protože by se tím popírala jednota státu“.36 Při 
dnešních sporech o zkrácený anglický název naší země „Czechia“ bychom měli odkazovat na učebnice 
z dvacátých let, kde autor uvádí název v němčině, francouzštině, ruštině a právě i v angličtině „Czecho‑
slovakia“, což znamená, že se v angličtině běžně používal neúřední zkrácený tvar. V současném Česku 
však mnoha lidem vadí zkrácený tvar Czechia a stále trvají na „republikování“ Česká republika – Czech 
republic. Z didaktického hlediska jsou v této publikaci nejzajímavější kartogramy (obr. 1), které porov‑
návají vybrané země37 s Československem z hlediska rozlohy, počtu obyvatel a hustoty zalidnění. Jsou 
velmi jednoduché a přehledné, naproti tomu současné tematické mapy předimenzované daty, barvami 
a použitými symboly jsou pro žáky často velmi nesrozumitelné.

Kapitola věnující se občanské nauce v  rámci zeměpisné učebnice odkazuje dokonce na přání 
Jana Amose Komenského, které se vyplnilo dne 28. října 1918. Studentům je v  textu popsána první 
schůze Národního shromáždění vedená Karlem Kramářem a  také zvolení prvního prezidenta. Nelze 
necitovat následující: „Tou chvílí také nejen získali svobody – největšího pokladu občanova – nýbrž 
uložili si povinnost býti řádnými občany, od té chvíle mohou, nýbrž mají být účastni správy republi‑
ky a proto mají i povinnost znáti aspoň v hlavních rysech vše, co občan věděti má o státě, o právech 
a povinnostech…“.38

Jakub Hötzl
K učebnicím třicátých let patří Zeměpis pro školy měšťanské 39 autora Jakuba Hötzla (1863–1944), jež 
se dočkala celkem jedenácti vydání. Hötzl psal kromě zeměpisných učebnic rovněž cvičebnice jazyka 
českého a editoval výběry z literatury pro děti.40 

My jsme se podívali do učebnice z roku 1931, která byla devátým vydáním a vyšla vlastním nákla‑
dem (Komenium v Praze), obsahovala 60 obrázků a map (i ukázku jízdního řádu). Žákům v měšťanské 
škole byly v úvodní kapitole popsány dopodrobna ztráty a zisky v příhraničních oblastech (Cmunt – 
České Velenice, území kolem Dyje, území hlučínské, východní území Těšínska, dvě území při Vyso‑
kých Tatrách). Dozvěděli se, že v čele republiky Československé stál volený prezident prof. Dr. Tomáš 
Garrigue Masaryk, budovatel naší samostatnosti, který s  Národním shromážděním vydával zákony. 
Bylo zdůrazněno, že náš stát je lidová (demokratická) republika, podrobně byla popsána i vlajka a státní 
znak. Z kapitoly o vzniku našeho státu citujeme: „Čechoslováci hned od počátku byli proti válce, jež byla 
namířena na naši svobodu. Pro záchranu se pracovalo doma i v cizině. Profesor T. G. Masaryk, vynika‑
jící učenec světové pověsti, získával pro nás v cizině rozhodující kruhy i širší veřejnost slovem i písmem. 
Cestoval po Francii, Anglii, Italii, Rusku, Japonsku, Americe a  shledával pomocníky. Českoslovenští 

36 NIKOLAU, s. 3.
37 Francie, Itálie, Německo, Velká Británie.
38 NIKOLAU, s. 110.
39 Jakub HÖTZL, Zeměpis pro školy měšťanské, Díl 1. 9. vyd. Praha Komenium, 1931.
40 Přehled jeho tvorby je na stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, dostupné z: 

https://katalog.npmk.cz/authorities/691301#!?pageNumber=5., přístup 25. 5. 2020.
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legionáři jako novodobí husité naplňovali svým hrdinstvím svět podivením…“ 41 Je třeba zdůraznit, že 
se v této učebnici uvádí i přesné datum připojení Podkarpatské Rusi – 10. září 1919. Dovolíme si i čistě 
zeměpisnou poznámku, kdy čteme, že nejvyšší vrchol Vysokých Tater se nazývá Gerlachovka,42 v návaz‑
nosti na náš předchozí text si povšimneme již českého názvu šumavské hory (Plechý).

Karel Pittich
Karel Pittich (1889–1968), rodák z Prostějova, zde nejen studoval, ale později se stal ředitelem zdej‑
ší měšťanské školy. Jako správný geograf mnoho cestoval, vydal Poznámky z Itálie, Německa, Švýcar, 

41 Jakub HÖTZL, Zeměpis pro školy měšťanské. Díl 1. 9. vyd., Praha Komenium, 1931, s. 67.
42 V současnosti používáme od roku 1959 zeměpisný název Gerlachovský štít, zkráceně Gerlach. Podle stránek Ta‑

try.cz http://www.tatry.cz/cs/gerlachovsky ‑stit, se v letech 1949 – 1959 vrchol nazýval Stalinův štít, v celé historii 
od jeho dobytí se střídal název Gerlachovka s názvy Štít Františka Josefa, Štít Legionářů, Slovenský štít.

OBR. Č. 1 Československá republika a Velká Británie. V levém rohu poměr rozlohy obou zemí, v pravém po‑
měr počtu obyvatelstva, dole poměr hustoty. Prázdný pruh značí Velkou Británii, černý Československo. 
Zdroj: NIKOLAU, Stanislav. Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol.

http://www.tatry.cz/cs/gerlachovsky-stit


164 Holandska a Francie. Kromě vlastivědných příruček, zeměpisných učebnic také uveřejnil sbírku básní 
nebo dějepisný nástin s pověstmi, pro učitele napsal Zeměpisné učení o Moravě (1912).43

Naše republika, zeměpisná učebnice pro první třídu měšťanských škol (1934)44 dokládá, že učebni‑
cová tvorba pro příslušné školy a ročníky se neomezovala na jednoho autora nebo nakladatelství. Je to ke 
srovnání tedy druhá učebnice z třicátých let určená žákům měšťanských škol, upravena dle nových osnov 
z roku 1933, obsahuje 99 obrázků a náčrtů. Patriotický název úvodní kapitoly „Jsme opět samostatni, jako 
jsme bývali!“ je vysvětlen v textu návazností na říši Velkomoravskou. Celá kapitola zní oslavně, popisuje 
země koruny svatováclavské jako součásti samostatného, slavného a bohatého státu. Následuje stručný 
popis historických událostí, z něhož citujeme: „…takovými provinciemi byly Čechy, Morava a Slezsko až 
do 28. října 1918. Ale my jsme nikdy nezapomněli, že naši předkové bývali občany samostatného a slav‑
ného státu českého, a věřili jsme, že se jednou splní věštba Komenského… Češi a Slováci bojovali v Rusku, 
ve Francii, v Italii v československých legiích za svobodu národa pod vůdcovstvím Tomáše Masaryka, 
kterému pomáhali zejména Eduard Beneš a  Milan Štefánik… Toho slavného dne vstoupil český stát 
opět na staré místo do řady samostatných států evropských.“45 Autor učebnice se dále věnuje poloze 
naší republiky v Evropě, hranicím a sousedům. Nabádá žáky, aby si prohlédli československo ‑maďarskou 
hranici a  usoudili, proč je nevýhodná. Vysvětluje, že sice nemáme přístup k  moři, ale máme volnou 
cestu k moři, jelikož Labe, Odra a Dunaj byly prohlášeny v mírových smlouvách za mezinárodní, a proto 
mají naše lodě svobodné místo v přístavních městech Hamburku a Štětíně (a v Gdaňsku, Terstu, Rijece). 
Emotivně laděný text, který jsme citovali výše, prostupuje celou učebnicí: „Naše republika je obklope‑
na většinou státy neslovanskými. Kterými? Ale to nám nenahání strachu, protože chceme se všemi žít 
v pokoji a míru a závoditi s nimi ve vzdělání a v práci, v průmyslu a obchodu […] jsme odhodláni těžce 
znovu nabytou samostatnost brániti proti každému.“46 Úlohy určené žákům v kapitole o tvaru státu se 
neliší od již uváděných, mají změřit vzdušnou čáru od nejzápadnějšího po nejvýchodnější konec republi‑
ky, autor sděluje informaci, že pokud bychom chtěli obejít celé hranice, potřebovali bychom čtyři měsíce.

Ladislav Hanus
Ladislav Hanus (1890–1943) byl vyznamenán in memoriam v roce 2016 Medailí Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost.47 Tento prvorepub‑
likový pedagog působil od r. 1929 na pokusné škole, zahynul v roce 1943 v Mauthausenu. Jako správ‑
ný osvětový pracovník nepsal pouze učebnice pro obecné, měšťanské a  střední školy,48 ale překládal 
z němčiny, věnoval se folklóru a publikování v časopisech.

43 Prostějov statutární město. Osobnosti města. Karel Pittich, dostupné z: https://www.prostejov.eu/cs/volny ‑cas/o‑
‑meste/osobnosti ‑mesta/#Karel_Pittich, přístup 25. 5. 2020.

44 Karel PITTICH, Naše republika: Zeměpisná učebnice pro první třídu měšťanských škol: Upravena podle nových 
osnov pro měšťanské školy, Československá grafická Unie, Praha 1934.

45 Karel PITTICH, Naše republika: Zeměpisná učebnice pro první třídu měšťanských škol: Upravena podle nových 
osnov pro měšťanské školy (dále PITTICH), Československá grafická Unie, Praha 1934, s. 29.

46 PITTICH, s. 31.
47 Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v  roce 2016, dostupné z: http://www.msmt.cz/file/37248_1_1/, 

přístup 25. 5. 2020.
48 Přehled jeho tvorby: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Národní pedagogické muze‑

um a knihovna J. A. Komenského.

http://www.msmt.cz/file/37248_1_1/


165Pracovní knihu zeměpisu: Československá republika náš domov49 pro první třídu měšťanských 
a středních škol z roku 1934 jsme porovnávali s dotiskem po autorově smrti v roce 1946.50 Učebnici 
napsal s Marií Drástovou. Základní rozdíl na první pohled je pouze v ceně. Pojem pracovní učebnice 
zřejmě vyplývá z toho, že po každé kapitole autoři věnovali půl stránky cvičením, shrnutí a doporučené 
četbě. Je to první učebnice, v níž se vyskytuje velmi často akronym ČSR. Kromě otázek a úkolů, které se 
opakovaly již ve dřívějších publikacích, stojí za zmínku další: „Jak dlouho nutno jeti rychlíkem z Chebu 
do Jasiny? Jak se uhájili naši předkové uprostřed Evropy? Kterými vlastnostmi vynikli? Co je naším 
úkolem?“51 Z didaktického hlediska nás zajímá i doporučená literatura, k níž patří Zeměpisná čítanka 
(Svoboda), Bibi v Československu (Michaelisová), Z domova do světa mapou (Spálová). V dnešní době 
doporučujeme žákům internetové stránky, s  odkazem na literaturu se v  podstatě nesetkáme a  jsme 
rádi, když žáci přečtou alespoň text v učebnici. Československá republika náš domov patří k publikacím, 
ve kterých převažují emotivní texty, úvodní kapitola o historii má název Nejkrásnější je houževnatost 
a pracovitost obyvatelstva. Popisuje, jak naši předkové vždy bránili svou zem: „Jako kdysi v pravěku se 
u našich zemí zastavily obrovské ledovce, tak ve středověku byly u našich zemí zadrženy tlupy divokých 
národů […] uprostřed světa, odkázáni na sebe (předkové), musili tvrdě pracovat a často těžce se bránit 
a to je i dnes náš úděl. Nechceme proto býti národem malým…“ 52 V textu jsou slova jako „vyburcovat, 
rozkvět, dřímající národ, houževnatost, rozhodná chvíle, hrstka buditelů“. Při četbě si v  podstatě za 
každou větou představujeme vykřičník. Ve shrnutí se píše, že jsme sice jen tisícinou souše, ale vynikáme 
přičinlivostí a vzděláním svého obyvatelstva, krásou a bohatstvím přírody, že se v ČSR stýká vzdělanost 
západní a východní (Němci a Slované) a že uprostřed Evropy si obyvatelé uhájili nejen svůj život, ale 
i postavení. Další kapitola pak pojednává o významu republiky, demokracie. Při bližším studiu textu 
o vzniku státu neshledáváme ve vydání z roku 1934 a 1946 zásadní rozdíly kromě popisu obrázku před‑
stavujícího život na venkově. V učebnici z roku 1934 jsou zobrazeny podkarpatské chaty ze dřeva, žáci 
si mají všimnout střech a oken a uvědomit si rozdíly v bydlení (životní úroveň). V poválečném vydání53 
je snímek slovenské vesnice, v níž jsou také obydlí ze dřeva, žáci dostanou stejný úkol jako v minulém 
vydání rozšířený o otázku: Co dělají ženy? Z obrázku je patrné, že ve vyschlém řečišti perou v neckách 
prádlo. Předpokládáme, že zde již bylo větší přičinění druhé autorky při tvorbě textu (L. Hanus již v té 
době nežil), proto se objeví i upozornění na postavení žen v tehdejší společnosti.

Bohužel touto publikací končí oslavné texty prvorepublikového období na dlouhé půlstoletí, 
nyní se podíváme na učebnice z období protektorátu a padesátých let.

49 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. ročník měšťanských škol. Část 2, Českoslo‑
venská republika náš domov, Československá grafická Unie, Praha 1934.

50 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. třídu měšťanských a středních škol. [Díl I]., 
Československá republika – náš domov, dotisk, Česká grafická unie v Praze, Praha 1946.

51 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. ročník měšťanských škol. Část 2, Českoslo‑
venská republika náš domov, Československá grafická Unie, Praha 1934, s. 8.

52 Tamtéž, s. 7.
53 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. třídu měšťanských a středních škol. [Díl I]., 

Československá republika ‑ náš domov, dotisk, Česká grafická unie v Praze, Praha 1946, s. 7.



166 Období lží a zamlčování

Hrubým porušením Ústavní listiny z roku 1920, československých zákonů a mezinárodního práva bylo 
zřízení Protektorátu Čechy a  Morava v  březnu roku 1939. Vůdce Velkoněmecké říše se kromě jiné‑
ho rozhodl, že v českém geografickém prostoru zlikviduje širší vzdělanost, a proto 17. listopadu 1939 
došlo k uzavření všech českých vysokých škol. Adolf Hitler si chtěl z Čechů vytvořit pouze výkonné 
dělníky, které převychová v duchu nacionálně socialistického světového názoru. Proto netrvalo dlouho 
a začal oslabovat a následně i uzavírat české střední školy. Dle zpráv Státního úřadu statistického54 tak 
klesl počet středoškoláků mezi léty 1939/1940 a 1943/1944 na polovinu,55 ze 159 středních škol bylo 
v provozu 118. Němečtí okupanti se rozhodli přeškolovat české učitele, aby přijali a dál šířili nacistickou 
ideologii, proto jim dokonce zakázali vyučovat od prosince 1941 do listopadu 1942 dějepis (ve prospěch 
výuky německého jazyka).56 Mnozí učitelé (i školní inspektoři) se snažili přetvařovat, jiní byli propuš‑
těni, uvězněni, popraveni či odesláni do koncentračních táborů. Pedagogové byli rovněž ke konci války 
nasazeni do výroby – do železáren, zbrojovek. Bylo zastaveno půjčování knih ze školních žákovských 
knihoven,57 došlo ke konfiskaci školních kronik jako ideově závadných, kulturní a společenské akce byly 
zredukovány na oslavy výročí zřízení protektorátu a narozeniny Adolfa Hitlera.58 Výuka zeměpisu se 
tak měla omezit pouze na učivo o Velkoněmecké říši, protektorátu, dokonce v roce 1940 byly zakázány 
školní výlety a filmové projekce se omezily na propagandistické snímky, z nichž výtěžek šel na fond 
německého Červeného kříže.

V  roce 1943 byla vydána Nová učebnice zeměpisu pod názvem Allgemeine Erdkunde II, která 
byla určena pro české střední školy a v níž není uveden její autor. V kapitole Člověk a zeměkoule (plane‑
tární zeměpis), o které bychom mohli říci, že nemůže být napsána tendenčně, se nachází podkapitola 
Germánský obraz nebe. Je zde popisován nordický životní prostor, světový názor Germánů v  před‑
křesťanské době apod. V  této učebnici není pochopitelně žádná kapitola věnována Československu, 
ale přesto z ní vybíráme některé informace, které byly předkládány českým studentům. Kapitola Cizí 
rasy pronikají do sídelního prostoru bílých národů59 začíná popisem „negrů“ v USA: „Černoch se dnes 
cítí býti ‚Američanem‘. Ví, že je v USA ‚doma‘. Pociťuje na každém kroku, že jej běloch odmítá, že je 
mu nadřaděn a jej ovládá. Proto vzrůstá jeho nenávist.“ Text podrobně pojednává o zvyšování počtu 
černochů v  jednotlivých amerických státech, popisuje jejich pracovní náplň. Dovolíme si ještě jednu 
citaci: „Železnice, školy, jídelny, zábavní podniky mají zvláštní místnosti pro negry (v jižních státech – 
pozn. autorky). Avšak na severu země sedí ve škole černý Tom vedle bílého Jima“. Antisemitské podtóny 

54 Zprávy Státního úřadu statistického, XXVI. 1945, č. 8, řada A, č. 1, tab. 3.
55 Z 89 558 studentů na 42 848 studentů.
56 Jan BENEŠ, Právní úprava výuky náboženství v českých zemích od roku 1918 do roku 1945, dostupné z: https://

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/20448/DPTX_2007_2_11220_HS9999_32714_0_73246.pdf?‑
sequence=1&isAllowed=y., přístup 25. 5. 2020.

57 František MORKES, Československé školy v letech 2. světové války, s. 12.
58 Ondřej KOLÁŘ, Školství v okupované Ostravě. Moderní dějiny 2016, dostupné z: http://www.moderni ‑dejiny.cz/

clanek/skolstvi ‑v ‑okupovane ‑ostrave/., přístup 25. 5. 2020.
59 Allgemeine Erdkunde II, Všeobecný zeměpis. Nová učebnice zeměpisu, Schulverlagsanstalt für Böhmen und 

Mähren, Praha 1943, s. 100.

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/20448/DPTX_2007_2_11220_HS9999_32714_0_73246.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/20448/DPTX_2007_2_11220_HS9999_32714_0_73246.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/20448/DPTX_2007_2_11220_HS9999_32714_0_73246.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/skolstvi-v-okupovane-ostrave/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/skolstvi-v-okupovane-ostrave/
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cítíme z pojednání o počtu Židů ve světě: „Odhad rasových Židů na světě není s židovské strany po 
ruce. Židé počítají, jakmile se jim to vzhledem k současnému stavu věcí zdá vhodné […] zvláště jde ‑li 
o ‚slavné muže‘, kteří mají být stavěni na odiv k propagačním účelům […] Žid postupuje cestou vplížení 
se mezi národy a bojuje lží a pomlouvačstvím, otravou a rozvratem…“60 V době protektorátu se žákům 
a studentům v zeměpisu nepřipomínal vznik Československa jako státu, protože de facto neexistoval.

V roce 1944 byla vydána Učebnice zeměpisu pro žactvo škol hlavních a vyššího stupně škol obec‑
ných pod názvem Stručný zeměpis Říše,61 v níž rovněž není uveden její autor. Na 80 stránkách nalézáme 
kapitoly pojednávající o Velkém Německu v rámci přehledu, a pak o Jižním Německu (např. Mohanské 
Franky, Horní Porýní), o Středním Německu (do kterého byly vedle Porýní a Porúří zařazeny i české 
sudetské země a slezské župy) a o Severoněmecké nížině (např. Marka Braniborská, V zemi Němec‑
kého řádu). Z  učebnice zeměpisu se žáci škol obecných dozvěděli, co je „předpolí Říše“ – jedná se 
o vedlejší zemi Velkoněmecké říše, Generální gouvernement (Krakov, Radom, Varšava, Lublin a Lvov).62 

60 Tamtéž, s. 102.
61 Stručný zeměpis Říše: učebnice zeměpisu pro žactvo škol hlavních a vyššího stupně škol obecných, Schulverlagsan‑

stalt für Böhmen und Mähren, Praha 1944.
62 Tamtéž, s. 72.

OBR. Č. 2 Stručný zeměpis Říše – obsah.
ZDROJ: Stručný zeměpis Říše: učebnice zeměpisu pro žactvo škol hlavních a vyššího stupně škol obecných, Schul‑
verlagsanstalt für Böhmen und Mähren, Praha 1944.



168 Na stránkách Školákem v Protektorátu63 (projekt Památníku Terezín) se píše, že výuka zeměpisu byla 
upravována školskými orgány, žáci se měli učit zejména o Třetí říši, Čechy a Morava byly odsunuty na 
druhé místo. Mělo být zdůrazňováno, že protektorát Čechy a Morava je součástí Velkoněmecké říše.64 
Obsah zeměpisné učebnice pod názvem Stručný zeměpis Říše z roku 1944 však ukazuje, že protektorát 
jako součást Velkého Německa probírán nebyl.

K  prvním poválečným učebnicím řadíme Zeměpis Československé republiky,65 který byl určen 
pro střední školy a  učitelské ústavy. Tuto učebnici napsali středoškolští profesoři Urban a  Zpěvák 
v roce 1947, prodávána byla za 30,‑ Kčs. Bohužel již při letmém pohledu do obsahu konstatujeme, že se 
studenti měli seznamovat se svým státem pouze z hlediska fyzické geografie a pak se věnovat reáliím, 
žádná zmínka o vzniku státu, o jeho historii, čili první kapitola (jako všechny v dalších čtyřiceti letech) 
začíná polohou, velikostí a hranicemi Československé republiky. Na osmdesáti stránkách tak je probrá‑
na Země Česká, Moravskoslezská a Slovensko. Zajímavé jsou však poslední kapitoly Naše hospodářství 
ve dvouletém plánu a Poslání ČSR ve světě, ve kterých čteme: „…myšlenky slovanského sbratření už 
nejsou výrazem ideového nadšení, nýbrž provádění v politice […] náš spolek s SSSR je pro budoucnost 
národa nezbytnou nutností […] pravá demokracie může býti jen lidová“, načež je dále studentům před‑
ložena ústava, ve které se ke vzniku státu píše toto: „Nový Československý stát vznikl 28. října 1918, kdy 
český národní výbor prohlásil odtržení našich zemí od habsburské monarchie…“66 Dále text pokračuje 
stručnými dějinami (ani slovo o Masarykovi), ale je zde zmínka, že Podkarpatská Rus již není součástí 
našeho státu, protože byla postoupena SSSR (pochopitelně bez vysvětlení, že byla československá vláda 
k tomuto aktu donucena Stalinem).

V učebnici Zeměpisu67 z roku 1951 určené gymnáziím a vyšším hospodářským školám, jejichž 
autoři nejsou uvedeni, také učivo o ČSR začíná polohou, rozlohou a hranicemi, ale v rámci této kapitoly, 
po vyjmenování délky hranic, text navazuje větou: „Po zkušenostech z minulosti musíme být ostražití 
a bdělí, abychom se navždy vyhnuli situaci z podzimu r. 1938, kdy nás západní imperialisté zradili…“,68 
text pokračuje informacemi, že budeme směřovat se SSSR – naším osvoboditelem (jediným) a věrným 
přítelem – k socialismu.

Poslední učebnicí, kterou uvedeme v tomto příspěvku, je Hospodářský zeměpis Sovětského svazu 
a Československa z roku 1957,69 kde nás zaujala kapitola Budování lidově demokratického hospodářství. 

63 Školákem v  Protektorátu. Projekt památníku Terezín, dostupné z: https://skolakemvprotektoratu.pamatnik‑
‑terezin.cz/index.php/co ‑se ‑skryvalo ‑za ‑rozvrhem/6‑stedni ‑kola/co ‑se ‑skryvalo ‑za ‑rozvrhem/65‑odkaz‑5‑
zemepis., přístup 25. 5. 2020.

64 Výnos Adolfa Hitlera ze 16. 3. 1939, kterým bylo území Čech a Moravy přičleněno k území Velkoněmecké říše. 
Článek 1: Části bývalé Česko ‑Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží od nynějška 
k území velkoněmecké říše a vstupují jako „protektorát Čechy a Morava“ pod její ochranu.

65 Klement URBAN – František ZPĚVÁK, Zeměpis Československé republiky pro nejvyšší třídu středních škol a pro 
III. ročník učitelských ústavů (dále URBAN – ZPĚVÁK), Unie, Praha 1947.

66 URBAN – ZPĚVÁK, s. 85.
67 Zeměpis pro IV. třídu gymnasií a pro III. Tříd vyšších hospodářských škol. Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.
68 Tamtéž, s. 92.
69 Miroslav BLAŽEK – Ctibor VOTRUBEC, Hospodářský zeměpis Sovětského svazu a Československa. Pro jedenáctý 

postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, pro školy pedagogické a hospodářské (dále BLAŽEK – VOTRUBEC), 
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957.

https://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php/co-se-skryvalo-za-rozvrhem/6-stedni-kola/co-se-skryvalo-za-rozvrhem/65-odkaz-5-zemepis
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169Zde se studenti učili této historii našeho státu: „Československá republika vznikla vlivem Velké říjnové 
revoluce po rozpadu Rakouska ‑Uherska v roce 1918 […] osvobození Československa Sovětským svazem 
umožnilo, aby pracující lid země odstranil kapitalistický řád a cestou lidové demokracie začal budovat 
socialismus.“70 Poté je popisováno bývalé kapitalistické hospodářství naší země jako naprosto nevyho‑
vující a směřující k záhubě, načež je vyzdvihována „základní přestavba a výstavba“ našeho hospodářství 
po definitivní „porážce reakce v roku 1948“. Jak se dál vyvíjel náš stát pod vedením „věrného přítele“ 
SSSR, jak „skvělá“ byla úroveň našeho hospodářství, které prošlo přestavbou a výstavbou, stejně tak se 
stále opakovaly ideologizované texty a zásadní informace se zamlčovaly.

Podstatnou změnu umožnil až listopad 1989 a svoboda projevu se promítla do učebnicové tvorby 
devadesátých let. Nakolik však změnili své názory učitelé, kteří byli vychováni socialistickými školami, 
kteří byli členy KSČ nejen z donucení, je otázkou. Pozitivním faktem je skutečnost, že se pojednání 
o Masarykovi a jeho roli při vzniku samostatného státu vrátilo nejen do učebních osnov a na obálky 
učebnic vlastivědy,71 ale do povědomí žáků.

70 BLAŽEK – VOTRUBEC, s. 112.
71 František ČAPKA, Vlastivěda. Obrazy z novějších českých dějin. 5. ročník. Alter 1996.





171Obraz II Rzeczypospolitej w ówczesnych podręcznikach 
do geografii

Roman Matykowski

Wstęp

W latach 1772–1795 terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego) zostało w trzech zasadniczych fazach anektowane przez sąsiadów: Cesarstwo 
Rosyjskie, Królestwo Prus i Monarchię Habsburgów, zwaną Austrią. Do kolejnej korekty podziału ziem 
Rzeczypospolitej doszło po kongresie wiedeńskim (w 1815 roku), na którym wyodrębniono pozornie 
suwerenne Królestwo Polskie (składające się przede wszystkim z ziem wcześniej anektowanych przez 
Prusy i  Austrię), a  podlegające imperatorom rosyjskim oraz odrębny twór polityczno ‑terytorialny, 
jakim do 1846 roku była Rzeczpospolita Krakowska.

Wpływ – co prawda ograniczony – na tożsamość narodową i świadomość państwową pod koniec 
XIX wieku miały prasa codzienna, treści w podręcznikach różnych przedmiotów (w tym także polsko‑
języczne informatory do geografii), wydawanych w różnych zaborach czy formułowane przez przedsta‑
wicieli myśli politycznej koncepcje geopolityczne Polski.

Należy też zwrócić uwagę, że system szkolnictwa powszechnego na ziemiach polskich w okresie 
poprzedzającym odzyskanie niepodległości był bardzo zróżnicowany. Na obszarze zaboru pruskie‑
go, jak i w całych Prusach, dzieci w wieku 6–14 lat podlegały obowiązkowi szkolnemu.1 Podobnie na 
obszarze Galicji (zabór austriacki) wprowadzono w 1883 roku do realizacji ustawę szkolną z 1869 roku 
nakazującą obowiązek szkolny sześcioletni na wsiach i siedmioletni w miastach, jednak znaczna część 
przerywała naukę, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Najsłabiej rozwinięta była sieć szkół na terenach 
zaboru rosyjskiego, gdyż nie istniał na tym obszarze przymus szkolny, a decyzje uruchomienia placówek 
szkolnych były w gestii gmin. Na obszarze zaboru pruskiego występowały silne naciski germanizacyjne, 
a na obszarze byłego Królestwa – rusyfikacyjne. W zaborze austriackim nauka odbywała się, co prawda, 
w języku ojczystym, ale lansowano też wychowanie w duchu wiernopoddańczym wobec monarchii 
habsburskiej.2 O różnicach międzyzaborowych w edukacji elementarnej świadczy też poziom analfabe‑
tyzmu wśród osób powyżej 10 roku życia w 1921 roku.3 Najwyższy wskaźnik analfabetyzmu cechował 

1 Karol SANOJCA, Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej (dalej SANOJCA), 
Wrocław 2003. 

2 Ibidem.
3 Bolesław OLSZEWICZ, Obraz Polski dzisiejszej: fakty, cyfry, tablice, Warszawa 1938.



172 województwa na obszarze byłego zaboru rosyjskiego: poleskie (71,0 %), wileńskie (58,3 %) i  łódzkie 
(30,3 %). Zasadniczo niższym poziomem analfabetyzmu charakteryzowały się województwa na obsza‑
rze byłego zaboru austriackiego: stanisławowskie (46,0 %), lwowskie (29,8 %) i krakowskie (19,4 %); 
jednakże najniższy poziom tego wskaźnika występował na obszarze byłego zaboru pruskiego, w woje‑
wództwach: śląskim (2,6 %), poznańskim (3,8 %) i pomorskim (5,2 %). Należy też zwrócić uwagę, że 
w szkołach elementarnych byłej Kongresówki (63 %) i byłego zaboru austriackiego na obszarze Mało‑
polski (64 %) w roku 1920/1921 wśród grona pedagogicznego wyraźnie przeważały kobiety, natomiast 
w byłym zaborze pruskim (43 % kobiet) – mężczyźni.4 

Celem opracowania jest z jednej strony przedstawienie wizji obrazu przyszłej Polski w podręcz‑
nikach do geografii wydanych przed 1922 rokiem (tj. ostatecznym ukształtowaniem się jej granic, 
a więc i zasięgu terytorialnego), a z drugiej strony – skonfrontowanie tych wizji z obrazem odrodzonej 
Rzeczypospolitej zawartej w podręcznikach napisanych po uzyskaniu niepodległości. Uzupełnieniem 
tych rozważań jest ukazanie kolejnej wizji zmiany granic Polski po zakończeniu II wojny światowej 
w publikacjach edukacyjnych lat 40.

Wyobrażone wizje przyszłej Polski

W podręcznikach geograficznych przełomu XIX i XX wieku pojawiały się różne koncepcje terytorium 
odrodzonego państwa5: a) Polski historycznej, odwołującej się do zasięgu Polski przedrozbiorowej 
(z 1772 roku); b) Polski etnicznej (etnograficznej), odwołującej się do zasięgu występowania tzw. żywio‑
łu polskiego; c) Polski jako krainy położonej w określonym środowisku geograficznym. Zarówno te 
koncepcje geopolityczne, jak i wersje edukacyjne składały się na różne nieświadome, jak i wyobrażone 
działania bądź postawy oraz mity, odwołujące się do pamięci (np. historycznej o sukcesach) i tworzyły 
z czasem niejednolity obraz, który stanowił formę oddziaływania na wyobraźnię prowadzącą czasem 
do niespójnej (czy nawet złudnej) świadomości narodowej lub protopaństwowej. Niespójność tych 
wyobrażeń wynikała nieraz ze sprzeczności i rozbieżności zasięgu terytorialnego pomiędzy wzorcami 
Polski: historycznej, etnicznej i krainy naturalnej (fizycznogeograficznej).

Pewien wpływ na treść opracowywanych publikacji o charakterze edukacyjnym miały też poglą‑
dy polityków i  zaangażowanych przedstawicieli nauki, którzy formułowali różne koncepcje geopoli‑
tyczne, wizje czy mitologizujące poglądy dotyczące przyszłego odrodzonego państwa polskiego. Prze‑
gląd takich poglądów różnych autorów dokonał P. Eberhardt.6 Duży realizm polityczny wykazywał Jan 
Ludwik Popławski (1854–1908), który twierdził, że powrót do granic przedrozbiorowych jest nie tylko 
nierealny, ale w dodatku niekorzystny dla Polski. Był on też zdecydowanym oponentem szerzącego 
się wówczas panslawizmu oraz oczekiwał od Polaków przemiany świadomościowej i  wskazywał, że 

4 Jan Stanisław BYSTROŃ, Kultura duchowa, in: Stanisław PAWLOWSKI – Jan Stanisław BYSTROŃ – Antoni 
PERETIATKOWICZ (eds.), Polska współczesna, Lwów – Warszawa 1924.

5 Konstanty BZOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach: podręcznik szkolny dla młodzieży w wieku powyżej 
15 lat, Kalisz 1919; Anna NAŁKOWSKA, Geografja ziem dawnej Polski, Warszawa 1908.

6 Piotr EBERHARDT, Twórcy polskiej geopolityki (dalej EBERHARDT), Kraków 2006, s. 26.



173„o Poznań mniej dbają, o Gdańsku zapomnieli zupełnie, a o Królewcu i Opolu nie myślą zgoła”.7 Podob‑
ną myśl geopolityczną kontynuował inny ważny polityk i przedstawiciel Polski, który podpisywał trak‑
tat wersalski po I wojnie światowej, Roman Dmowski (1864–1939). Uważał on, iż odrodzone państwo 
polskie, mając prawo do granic z 1772 roku – powinno zrezygnować z części kresów na wschodzie (ok. 
311 tys. km2), a dążyć do poszerzenia terytorium na zachodzie (poza granice z 1772 roku), zamiesz‑
kanego przez Polaków. Z kolei znany polski geograf Eugeniusz Romer (1871–1954) był ekspertem na 
paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku oraz doradcą w trakcie pertraktacji pokojowych z Rosją 
bolszewicką w Rydze. W przygotowanych w okresie I  wojny światowej opracowaniach kartograficz‑
nych i  statystycznych scharakteryzował strukturę etniczną Polski przedrozbiorowej, ale też innych 
terytoriów, na których mieszkali Polacy (Śląsk Opolski, Mazury, Warmia). Romer uważał, że po wojnie 
z bolszewikami w skład Polski powinien wejść Lwów wraz z prawie całą Galicją, a na północy Białystok 
i Grodno. Władysław Studnicki (1867–1953) uważał natomiast Rosję za wroga przyszłej Polski i dlatego 
dla niego najważniejszym działaniem było przyłączenie Kresów Wschodnich, by wschodnia granica 
przebiegała wzdłuż górnego Dniepru, Berezyny, Dźwiny, Prypeci, Horynia, przy czym oba brzegi Dźwi‑
ny i Berezyny powinny ze względów strategicznych pozostać we władaniu Polski.8

Zasięg terytorialny tak wyobrażonego państwa polskiego działacze polityczni, publicyści i autorzy 
podręczników starali się opisac poprzez: a) ustalenie zespołu zagregowanych części składowych; b) wylicze‑
nie zespołu różnych jednostek podziału fizycznogeograficznego go tworzących; c) określenie tła państwo‑
wego poprzez wyliczenie zespołu obiektów punktowych (np. podstawowych miast, obiektów gospodar‑
czych); d) ustalenie jego granic (zwłaszcza, gdy to są bariery fizycznogeograficzne lub granice polityczne).

Wyznaczając zasięg tzw. Polski historycznej (czyli przedrozbiorowej) najczęściej autorzy podręcz‑
ników i  monografii9 wyróżniali ziemie zaboru rosyjskiego (o  łącznej powierzchni 592,7  tys.  km2), 
składające się Królestwa kongresowego, Litwy i  Rusi Białej oraz Rusi, ziemie zaboru austriackie‑
go (80,7  tys.  km2)  – składające się z  Galicji i  Śląska Cieszyńskiego oraz ziemie zaboru pruskiego 
(106,5  tys. km2), w skład których wchodziły: Wielkie Księstwo Poznańskie, Prusy Zachodnie, Prusy 
Wschodnie oraz Śląsk Górny (rejencja opolska). W tym ujęciu powtarzanym w różnych podręcznikach 
tego okresu powierzchnia wyobrażonej Polski historycznej wynosiła prawie 780 tys. km2, choć według 
bardzo cenionego opracowania E. Romera i I. Weinfelda (1917) była nieco mniejsza (756 tys. km2), gdyż 
wielkość dzielnicy pruskiej obejmowała jedynie obszar ok. 80 tys. km2. Nieco mniejszy zasięg Polski 
historycznej, czyli przedrozbiorowej określił S. Pawłowski10 oceniając jej powierzchnię na 750 tys. km2.

Przy tej okazji należy też zwrócić uwagę na strukturę etniczną (narodowościową) tak wyznaczone‑
go zasięgu ziem polskich.11 Według tablic statystycznych opracowanych przez E. Romera i I. Weinfelda12 
na wspomnianym obszarze w 1910 roku zamieszkiwało 51 813 tys. osób, w tym 18 211 tys. Polaków 

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918; Jerzy LOTH, Wykład geografji ekono‑

micznej Ziemi Polski przedrozbiorowej: na podłożu geografji ekonomicznej i antropogeografii z uwzględnieniem 
historii i towaroznawstwa, Warszawa 1919.  

10 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografja Polski, Książnica Polska, Lwów 1917.
11 Eugeniusz ROMER, Geograficzno‑statystyczny atlas Polski, Warszawa – Kraków 1916. 
12 Eugeniusz ROMER – Ignacy WEINFELD, Rocznik Polski: tablice statystyczne, Kraków 1917.



174 (tzn., że stanowili 35,1 % ogółu mieszkańców). W podręczniku P. Sosnowskiego13 do geografii Polski 
określił on liczbę mieszkańców ziem polskich na 53 815 tys. osób, w tym 20 195 tys. Polaków (37,5 %). 
Według niego Śląsk Cieszyński zamieszkiwało ok. 427 tys. osób, w tym 54,9 % Polaków. Z kolei J. Loth 
szacował liczbę mieszkańców nieco większych ziem polskich (789,9 tys. km2) na 55 337 tys. osób, w tym 
17,7 mln Polaków (32,0 % ogółu ludności). Zwrócił on uwagę, że Polacy są najważniejszym składnikiem 
„pstrokacizny etnograficznej,”14 a  jednocześnie uważał, że Polacy „zostali geograficznie przeznaczeni 
na pośredników cywilizacyjnych”15 i  zadaniem ich jest „posłannictwo przejęcia cywilizacji zachodu 
i udzielania jej wschodowi”.16 Według J. Lotha obszar tzw. Polski etnograficznej z dominacją Polaków 
wynosił około 239 tys. km2.

Innym sposobem opisu ziem Polski jest ich charakterystyka pod kątem środowiska geogra‑
ficznego (w wymiarze przyrodniczym, bo za taką naukę uważano geografię w ciągu XIX i XX wieku). 
Charakterystyka ta polegała na określeniu położenia geograficznego Polski i określeniu krain (regionów 
fizyczno ‑geograficznych), które występowały na ziemiach Polski. Według S. Pawłowskiego Polska „leży 
w geometrycznym środku Europy”, gdyż punkt w pobliżu Lwowa „jest tak samo oddalony (o 600 km) 
od Bałtyku, jak od Morza Czarnego”.17 Również P. Sosnowski uważał, że Polska leżąca w dorzeczu Wisły 
i krain do niego przylegających zajmuje obszar w środku Europy. Uznał on też, że położenie środkowe 
daje wiele korzyści (np. komunikacyjnych), ale „jednocześnie bywa niebezpieczne”.18 

Z kolei A. Nałkowska napisała, że w samym środku Europy leży Nizina Polska, która wspiera się 
„o północne stoki Karpat i Sudetów, pochyla się […] łagodnie na północ, ku południowo ‑wschodnim 
brzegom Bałtyku, na zachodzie, na dorzeczu Odry, […], na wschodzie, na dorzeczu Dźwiny i Dniepru 
[…]”.19 Taki szeroki zasięg Niziny Polskiej autorka utożsamiała z  wyobrażoną odrodzoną Polską, co 
pozwoliło jej charakteryzować jako fragmenty ojczyzny Sudety, w których zachodnią część stanowią 
Karkonosze „z najwyższym szczytem Śnieżką albo Schneekoppe (1600 m), ale i też Morze Czarne, oble‑
wające Nizinę Polską tylko swą północnozachodnią częścią”. J. Chociszewski powołując się Ł. Tatomira 
stwierdza, że „przyrodzone granice ziem polskich są wyryte Boża ręką na płaszczystych obszarach środ‑
kowej Europy”.20 Wśród charakteryzowanych mniejszych jednostek fizyczno ‑geograficznych składają‑
cych się na ziemie polskie wymieniane są takie regiony, jak Pojezierze Inflanckie, Pojezierze Żmudzkie 
i Kurlandia, Podole, Ukraina i Niż Czarnomorski.21 

Najczęściej tłem punktowym, do którego odwoływali się autorzy podręczników i  mono‑
grafii o  wyobrażonej Polsce, była sieć największych miast. W tych publikacjach pojawiały się spisy 

13 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918.
14 Jerzy LOTH, Wykład geografji ekonomicznej Ziemi Polski przedrozbiorowej: na podłożu geografji ekonomicznej 

i  antropogeografii z uwzględnieniem historii i towaroznawstwa (dalej LOTH), Warszawa 1919, s. 136.
15 LOTH, s. 137.
16 Ibidem.
17 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografja Polski (dalej PAWŁOWSKI, 1917), Książnica Polska, Lwów 1917, s. 1.
18 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918, s. 1.
19 Anna NAŁKOWSKA, Geografja ziem dawnej Polski (dalej NAŁKOWSKA), Warszawa 1908, s. 5.
20 Józef CHOCISZEWSKI, Malowniczy opis Polski czyli geografia ojczystego kraju, Poznań 1891, s. 11.
21 NAŁKOWSKA, s. 5; PAWŁOWSKI, 1917, s. 1. 



175ważniejszych miast. I  tak, J. Loth22 sporządził spis miast powyżej 10 tys. mieszkańców na ziemiach 
Polski według zaborów w 1910 roku. W zaborze rosyjskim takich miast było aż 66 (w tym trzy zespo‑
ły miejskie dwóch jednostek osadniczych), przy czym największymi z nich były Warszawa (872 tys. 
osób) i Łódź (416 tys. osób), ale na tej liście były też: Wilno, Kijów, Mińsk, Witebsk, Kowno, Kamieniec 
Podolski czy Bobrujsk. W zaborze pruskim J. Loth23 wymienił 30 miast, w tym Wrocław, Królewiec, 
Gdańsk, Poznań, Hutę Królewską, Tylżę, Świdnicę, Nissę (Neisse) i Malbork. W zaborze austriackim 
największymi miastami były według niego Lwów (206 tys. osób) i Kraków (152 tys. osób), ale na liście 
były również Opawa (31 tys. osób) i Cieszyn (22 tys. osób). Z kolei A. Nałkowska24 uznała, że obszar 
ziem polskich obejmuje pojmowaną przez nią rozlegle Nizinę Polską, a na niej wymienia 53 największe 
miasta, w tym największą – Warszawę (756 tys. mieszkańców), ale też Wrocław, Odessę, Kijów, Rygę, 
Królewiec (obecnie Kaliningrad), Frankfurt, Lignicę (obecnie Legnica), Smoleńsk, Lwów, Kiszyniów, 
Zgorzelice (obecnie Zgorzelec), Dorpat (obecnie Tartu) i Kamieniec Podolski.

W większości podręczników i  monografii tego okresu autorzy unikali uwag nad konkretnym 
przebiegiem granic Polski, jednak S. Pawłowski stwierdził, że „Odrę i Nisę Łużycką przyjąć należy jako 
zachodnią linię graniczną pomiędzy Polską a Rzeszą Niemiecką”.25

Częste były w wymienionych podręcznikach sugestie, że Śląsk austriacki powinien być traktowa‑
ny jako nieodzowna część odrodzonej Polski. Z podobną ideą wystąpił działacz wielkopolski J. Choci‑
szewski, uznając „Ślązk austryacki” za „skrawek dawnej Polski” i stwierdzając, że „księstwo Cieszyńskie 
jest na wskroś polskiem, bo lud włościański przechował iskrę narodowości […]”, a „także włościan, 
jak w Cieszyńskiem, nie ma w całej Polsce, gdyż przewyższają nawet Wielkopolan co do postępowego 
rolnictwa”.26 Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że J. Chociszewski poświęcił fragment do geografii 
ojczystej – Czechom, uznając, że w wyniku gwałtownych przemian dziejowych Polacy mogą dążyć do 
jakiejś unii z Czechami (oraz Rusinami) i dlatego rodacy powinni poznać bliżej skuteczność działań tego 
słowiańskiego narodu. Na szczególną uwagę zasługuje opinia J. Chociszewskiego o chłopach czeskich: 
„Takich włościańskich gospodarzy, jacy istnieją w Czechii, nie ma w całej Słowiańszczyznie. […] Gdyby 
nasi polscy gospodarze włościańscy uprawiali tak samo swą rolę, jak czescy kmiecie, pomnożyłby się 
wkrótce nasz dobrobyt o miliony marek. Należy pamiętać, że czescy włościanie nie hołdują pijaństwu, 
a  jeżeli piją, to tylko swoje własne piwo krajowe w czeskiej gospodzie, a unikają wódki i żydowskiej 
karczmy.”27 Również bardzo wysoko J. Chociszewski oceniał inne sfery gospodarki w Czechach, pisząc: 
„Co do przemysłu zajmuje Czechia pierwsze miejsce w krajach austyackich i  w Słowiańszczyznie, 
a jedno z pierwszych w Europie.”28 

22 LOTH, s. 147.
23 Ibidem.
24 NAŁKOWSKA, s. 5.
25 PAWŁOWSKI, 1917, s. 6.
26 Józef CHOCISZEWSKI, Podręcznik geografii ojczystéj zawierający treściwy opis ziem dawnéj Polski z uwzględ‑

nieniem dzisiejszych stosunków i podziału politycznego. Dodana krótka wiadomość o Czechach i Rusinach (dalej 
CHOCISZEWSKI), Poznań 1892, s. 162.

27 CHOCISZEWSKI, s. 272.
28 CHOCISZEWSKI, s. 250.



176 Polska Odrodzona w podręcznikach geografii

W wyniku walk niepodległościowych, wojny, powstań narodowych i  rebelii po I  wojnie światowej 
ukształtowało się – uregulowane też traktatami – terytorium odrodzonej Polski, które wielkościowo 
było prawie o połowę mniejsze niż to wyobrażane jeszcze na początku XX wieku. Należy zwrócić uwagę, 
że w pierwszych podręcznikach niektóre informacje o granicach Polski (i nie tylko) były nieprecyzyjne, 
gdyż zmieniały się w trakcie procesu wydawniczego. Przykładem takiego podręcznika może być książka 
T. Radlińskiego p.t. Geografja Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska, w której autor wiel‑
kość terytorium szacuje na ok 390 tys. km2, a oczekuje, że może się nawet zwiększyć do 400 tys. km2 
(w porządkowaniu największych państw Europy).29 Z  kolei w rozdziale poświęconym „Polsce jako 
państwu” scharakteryzował on strukturę administracyjną kraju, wymieniając 14 województw i uzupeł‑
niając informacją: „Prócz tych jeszcze do Polski zaliczyć można 15) województwo Wileńskie ze stolicą 
Wilnem, czyli tak zwaną obecnie Litwę Środkową i 16) województwo Śląskie ze stolicą Bytomiem.”30

Jednym z zadań podręczników do geografii w okresie międzywojennym było określenie znacze‑
nia Polski wśród państw europejskich i na świecie. S. Pawłowski w ocenie tej pozycji sugerował, „że 
Polska potęgą światową ani nie była, ani nie jest. Nie jest jednak państwem małym”.31

Z kolei S. Cezak (1929) stwierdził, że „największym bogactwem każdego kraju jest jego ludność, 
bez której nic nie znaczą wielkie obszary ziemi, cenne kopaliny i bogactwo gleby”, a w dalszej analizie 
ludnościowej uznał, „że pod względem zaludnienia przedstawia się Polska poważnie i może należeć do 
mocarstw czyli państw o interesie światowym, o ile ludność będzie dość pracowita i przedsiębiorcza, aby 
móc wykorzystać posiadane przez nas warunki naturalne”.32 W podręcznikach lat 20. XX wieku podkreśla 
się, że w Polsce „mamy największy w Europie przyrost ludności”,33 a najwyższym przyrostem w kraju – 
cechowały się województwa poznańskie (19,5‰) i pomorskie (17‰). Należy zwrócić uwagę, że tym 
informacjom podręcznikowym towarzyszyły też materiały propagandowe, a  jednym z  nich zawarte 
były następujące informacje: „potęgą naszą jest dziecko polskie, bo łaskawa Opatrzność dała nam przed 
wieloma narodami to pierwszeństwo, ze przyrost naturalny jest u nas wyższy niż gdzie indziej. Rezultat 
jest z tego taki, że na 1000 dzieci niemieckich jest 1150 dzieci polskich. To wyścig dopiero! Daje Pan Bóg 
dzieciarni huk, my je wyprowadzimy na ludzi, damy im światło nauki i cnoty, a nie ma takich potęg na 
ziemi, które by śmiały się równać z potęgą Polski.”34

Istotnymi zagadnieniami stanowiącym rozwinięcie problematyki ludnościowej były kwestie 
stosunków narodowościowych (etnicznych) i wyznaniowych. Szczegółowo poddawano analizie struk‑
turę narodowościową (także w oparciu o deklarowany język ojczysty) i wyznaniową. I tak w podręczniku

29 Tadeusz RADLIŃSKI, Geografja. Wiadomości wstępne (dla szkół średnich) (dalej RADLIŃSKI), Warszawa 
1921/1922, s. 30.

30 RADLIŃSKI, s. 63.
31 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografia polityczna Polski (dalej PAWŁOWSKI, 1924), in: Stanisław PAWŁOWSKI – 

Jan Stanisław BYSTROŃ – Antoni PERETIATKOWICZ (eds.), Polska współczesna, Lwów – Warszawa 1924, s. 10.
32 Jakub Stefan CEZAK, Geografja gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego. Podręcznik dla uczniów 

szkół zawodowych, Warszawa 1929, s. 63.
33 RADLIŃSKI, s. 30. 
34 Alexander JANOWSKI, O potędze Polski, Warszawa 1920, s. 6.
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RYC. 1. „Mamy największy w Europie przyrost ludności” – ilustracja z podręcznika do geografii.35 
ŹRÓDŁO: Tadeusz RADLIŃSKI, Geografja. Wiadomości wstępne (dla szkół średnich) (dalej RADLIŃSKI), 
Warszawa 1921/1922, s. 30.

T. Radlińskiego36 udział Polaków w ogóle ludności autor szacował na 65,5 %, Ukraińców 16,7 %, Żydów 
7,4 %, a  Niemców na 5,2 %. W podręcznikach lat 30. udział Polaków wzrósł do prawie do 69 %.37 
Ciekawym ujęciem tych problemów społeczno ‑demograficznych są pytania dla uczniów sformułowane 
przez T. Radlińskiego:38 Jak wpływała na jednolitość zaludnienia ziem polskich tolerancja i łagodność 
Polaków względem prześladowanych wszędzie w Europie Żydów? Jak wpłynął na jednolitość ludności 
150‑letni okres podziału kraju na trzy zabory?

35 RADLIŃSKI, s. 30.
36 RADLIŃSKI, s. 29.
37 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografia Polski dla I klasy gimnazjalnej (dalej PAWŁOWSKI, 1937), Lwów – Warszawa 

1937; Bolesław OLSZEWICZ, Obraz Polski dzisiejszej: fakty, cyfry, tablice, Warszawa 1938.
38 RADLIŃSKI, s. 27. 

RYC. 2. Analiza granic Polski (zeszyt z roku szkolnego 1937/1938).
ŹRÓDŁO: archiwum rodzinne autora.



178 Czynnikami ułatwiającymi rozwój demograficzny Polski są możliwości produkcji rolniczej, 
zabezpieczającej jej wyżywienie oraz bogactwa mineralne. Dlatego w podręcznikach problematyka 
uwarunkowań przyrodniczych produkcji rolniczej (np. urodzajność gleb, klimat, ukształtowanie 
powierzchni), jak i  tradycje z  okresu zaborów, reforma rolna z  1920 roku oraz samo zróżnicowanie 
wielkości produkcji stanowiły ważny element treści nauczania. Podobną uwagę zwracano na bogactwa 
mineralne kraju.39

Często poruszanym zagadnieniem w części wstępnej wielu podręczników do geografii Polski 
okresu międzywojennego było położenie kraju, jego kształt i charakterystyka granic (zob. ryc. 2). Wśród 
argumentów położenia w środku kontynentu pojawiały się nawet takie, które środek geometryczny 
Europy lokalizowały w pobliżu Warszawy. Środek ten wyznaczono jako przecięcie dwóch linii „łączące 
[…] przylądki Nordkap w Norwegii i Matapan w Grecji południowej oraz Lizbonę i Ural środkowy”40 
właśnie w pobliżu stolicy Polski. Z drugiej strony T. Radliński i S. Radliński uważali, że Polska „stanowi 
najdalej ku wschodowi wysuniętą”41 część Europy Zachodniej. W podręcznikach zwracano na złożony 
kształt Polski, gdyż granice tworzą w swoim przebiegu szereg załomów („półwyspów”, np. suwalski 
u S. Pawłowskiego42). Z kolei S. Karczewski zwrócił uwagę, że „strzeżenie takich granic w czasie pokoju 
pociąga za sobą dla państwa wydatki, w razie zaś wojny niektóre załomy są narażone na niebezpieczeń‑
stwo okrążenia.”43 S. Pawłowski uznał, że „granica zachodnia nie jest korzystna strategicznie“, a „szcze‑
gólnie groźną jest możliwość odcięcia półwyspu pomorskiego od reszty Polski na linji Bytów – Gdańsk.”44 
Podkreślano też, że najdłuższe granice Polska posiadała z Niemcami (1662 według S. Karczewskiego,45 
ale 1912 km – według B. Olszewicza46), oraz z Rosją (Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, 1412 
km według obu źródeł). Trzecim naszym sąsiadem pod względem długości granic była Czechosło‑
wacja (920 km – według S. Karczewskiego, ale 984 km – według S. Pawłowskiego47 i B. Olszewicza). 
Przebieg granicy Polski z  Czechosłowacją opisał S. Pawłowski następująco: „[…] biegnie naprzód 
wzdłuż rzeki Olzy dzieląc stary gród śląski Cieszyn na dwie części. Wkracza następnie na grzbiet 
Beskidów, którym biegnie aż po Babią Górę. Z  Babiej Góry schodzi na południe ku Tatrom […].”48 

W trakcie nauki szkolnej i w podręcznikach w okresie Drugiej Rzeczypospolitej nie ograniczano 
się jedynie do informacji, ale podejmowano też prób kształtowania wizerunku sąsiadów  – Niemca, 

39 Jakub Stefan CEZAK, Geografja gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego. Podręcznik dla uczniów 
szkół zawodowych, Warszawa 1929; Stefan ŁAGANOWSKI, Geografja gospodarcza ze szczególnym uwzględnie‑
niem Polski. Podręcznik dla szkół kupieckich i handlowych oraz z kursów uzupełniających, Warszawa 1924; Sta‑
nisław KARCZEWSKI, Geografja Polski, Warszawa 1930.

40 Tadeusz RADLIŃSKI – Stefan RADLIŃSKI, Geografja Polski (dalej RADLIŃSKI – RADLIŃSKI), Wiedza o Pol‑
sce, Tom V, Warszawa 1930, s. 1.

41 RADLIŃSKI – RADLIŃSKI, s. 1.
42 PAWŁOWSKI, 1924. 
43 Stanisław KARCZEWSKI, Geografja Polski (dalej KARCZEWSKI), Warszawa 1930, s. 1–2.
44 PAWŁOWSKI, 1924, s. 8.
45 KARCZEWSKI, s. 1–2. 
46 Bolesław OLSZEWICZ, Obraz Polski dzisiejszej: fakty, cyfry, tablice, Warszawa 1938. 
47 PAWŁOWSKI, 1937.
48 PAWŁOWSKI, 1937.



179Moskala i Rosjanina czy Czecha.49 Z kolei w podręcznikach geograficznych nie pomijano kwestii konflik‑
tu polsko ‑czeskiego o Śląsk Cieszyński, choć „w porównaniu z kształtowaniem się granicy zachodniej 
czy walkami na wschodzie jawił się uczniom jak problem o wyraźnie mniejszej skali”.50 Dlatego też poja‑
wiały się opisy, że Czechosłowacja zyskała „połowę Śląska Cieszyńskiego i większą część Oraw i Spisza, 
krain zamieszkałych odwiecznie przez ludność polską”,51 czy że linia bogumińsko ‑koszycka „dostała 
się w posiadanie Czechosłowacji z krzywdą Polski”.52 Z drugiej strony wskazywano na poziom rozwoju 
przemysłu w Czechach, bogactwa mineralne kraju (m.in. węgiel kamienny, drogie metale i wiele źródeł 
gorących i mineralnych).53 Należy też zwrócić uwagę, że wkroczeniu wojsk polskich do czeskiej części 
Śląska Cieszyńskiego niektórzy geografowie okazali się sprawni w opracowaniu uzupełnień w postaci 
wkładki Obraz Polski dzisiejszej. Uzupełnienia listopad 1938 (B. Olszewicz54) czy dodanego rozdziału 
Zaolzie (S. Srokowski55).

Inną kwestią polityczno ‑geograficzną, która pojawiała się zarówno przy omawianiu granic 
Polski, jak i jej rozwoju gospodarczego, było zagadnienie granicy morskiej i dostępu do morza. Z reguły 
padają opinie, że granica morska jest zbyt krótka dla Polski i mało dostępna z niektórych regionów.56 
Jeszcze wyraźniej o 3 % udziale w długości granic wybrzeża morskiego powiedział S. Pawłowski: „jest 
to tak mało, że nie ma w Europie drugiego państwa, nie biorąc już pod uwagę jego wielkości, któreby 
miało krótsze wybrzeże morskie”,57 a w innym ten autor mówi o szczupłości wybrzeża, a Bałtyk okre‑
śla mianem – Morza Polskiego.58 Dlatego w szeregu podręcznikach autorzy poszerzają niejako polski 
dostęp do morza – poprzez podrozdział59 lub poszerzenie tytułu podręcznika o Wolne Miasto Gdańsk.60 
Jednakże po zbudowaniu portu w Gdyni wzbogacano informacje o  nim, jak i  planach rozbudowy 
małych portów w Pucku czy na Helu.61

Polska po II wojnie światowej: zapowiedzi nowego kształtu i jego pierwsze opisy

Zajęcie terytorium Drugiej Rzeczypospolitej przez Niemcy i Związek Sowiecki w 1939 roku, a następnie 
czas okupacji wyzwoliły także w wymiarze edukacyjnym nowe pomysły na kształt Polski powojennej. 
Przykładem takich opracowań mogą być drukowane w wydawnictwach podziemnych i w ramach tajnego 

49 SANOJCA, s. 112.
50 Ibidem.
51 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografja Europy. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich (dalej PAWŁOWSKI, 

1927), Lwów – Warszawa, 1927, s. 177.
52  RADLIŃSKI – RADLIŃSKI, s. 170.
53 PAWŁOWSKI, 1927. 
54 Bolesław OLSZEWICZ, Obraz Polski dzisiejszej: fakty, cyfry, tablice, Warszawa 1938.
55 Stanisław SROKOWSKI, Geografja gospodarcza Polski, Warszawa 1939.
56 KARCZEWSKI.
57 PAWŁOWSKI, 1924, s. 9.
58 PAWŁOWSKI, 1924, s. 9.
59 PAWŁOWSKI, 1937.
60 RADLIŃSKI; KARCZEWSKI, s. 226–227.
61 KARCZEWSKI, s. 226–227.



180 nauczania opracowania znanych geografów okresu międzywojennego z  serii „Powracające ziemie”, 
a  poświęcone obrazowi geograficzno ‑gospodarczemu Pomorza Wschodniego, zwanego też Prusami 
Wschodnimi62 czy Śląskowi.63 Inne podejście do granic powojennej Polski zarysowano w podręczniku 
do użytku szkól dla dzieci polskich w ZSRR wydanym w Moskwie w 1944 roku. O  zmianie granicy 
wschodniej Polski S. Kaszewska sygnalizowała w następujący sposób realizując koncepcje sowieckie: 
„Po 1939 roku, gdy ziemie białoruskie i ukraińskie przyłączyły się do bratnich Republik Radzieckich, 
Ukraińskiej i Białoruskiej, a ziemie litewskie połączyły się w jedną Litewską Republikę Radziecką, skład 
ludności Polski stał się bardziej jednolity. Po wojnie, gdy przepędzimy nieproszonych gości, Polskę 
zamieszkiwać będą prawie sami Polacy; odsetek innych narodowości znacznie zmalał.”64 W innym 
rozdziale autorka zapowiada też możliwość przesunięcia granic Polski na zachód: „Północna i zachod‑
nia granica państwa polskiego zostanie ustalona po rozgromieniu Niemiec hitlerowskich. Przy ich usta‑
laniu zostanie uwzględnione słuszne żądanie, by wszystkie ziemie o rdzennej polskiej ludności weszły 
w skład państwa polskiego. Chodzi tu przedewszystkiem o […] Śląsk, Pomorze, Prusy wschodnie.”65 

Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej i  ustaleniu nowej granicy zachodniej Polski (na 
konferencji poczdamskiej) polscy geografowie wydali monografie dotyczące tzw. Ziem Zachodnich 
i Północnych, które stanowiły 30 % terytorium Polski.66 

Zakończenie

Podstawowym układem odniesienia dla rozważań o przyszłym kształcie Polski w materiałach publi‑
cystycznych i publikacjach edukacyjnych od końca XIX wieku po początki odrodzonej państwowości 
z  lat 1918–1920 był zasięg terytorialny Polski przedrozbiorowej.67 Jednakże, pojawiały się też wizje 
rozciągania zasięgu przyszłej Polski o  obszary polskiego etnosu poza granicami przedzaborowymi 
(z 1772 roku)68 – np. Śląsk Opolski, Śląsk Cieszyński, Warmia, Mazury69 czy na takie regiony fizyczno‑
geograficzne, jak Sudety70 lub obszary przylegające od wschodu do Odry i Nysy.71 Stąd powierzchnia 
terytorium tak wyobrażanej Polski wynosiła co najmniej 780 tys. km2 w granicach przedrozbiorowych, 

62 Jan DYLIK, Powracające ziemie: Obraz geograficzno ‑gospodarczy. Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Warsza‑ 
wa 1942.

63 Antoni WRZOSEK, Powracające ziemie: Obraz geograficzno‑gospodarczy. Śląsk, Warszawa 1943.
64 S. KASZEWSKA, Geografja Polski: podręcznik do użytku szkół dla dzieci polskich w ZSRR (dalej KASZEWSKA), 

Moskwa 1944, s. 100.
65 KASZEWSKA, s. 81.
66 Antoni WRZOSEK, Nad Odrą i Nysą. Opis geograficzno‑gospodarczy nowych ziem Śląska, Katowice 1945; Jan 

DYLIK, Geografia Ziem Odzyskanych w zarysie, Warszawa 1946.
67 Eugeniusz ROMER – Ignacy WEINFELD, Rocznik Polski: tablice statystyczne, Kraków 1917; Jerzy LOTH, Wykład 

geografji ekonomicznej Ziemi Polski przedrozbiorowej: na podłożu geografji ekonomicznej i antropogeografii 
z uwzględnieniem historii i towaroznawstwa, Warszawa 1919; Konstanty BZOWSKI, Geografja Polski w dawnych 
granicach: podręcznik szkolny dla młodzieży w wieku powyżej 15 lat, Kalisz 1919.

68 Eugeniusz ROMER, Geograficzno‑statystyczny atlas Polski, Warszawa – Kraków 1916; PAWŁOWSKI, 1917.
69 PAWŁOWSKI, 1917.
70 NAŁKOWSKA; PAWŁOWSKI, 1917; Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918.
71 PAWŁOWSKI, 1917.



181ale wzrastała czasem na zachód o ponad 110 tys. km2 oraz ok. 200 tys. km2 w kierunku wschodnim (po 
granice z początku XVII w.). Rzeczywisty zasięg II Rzeczypospolitej okazał się dwu‑, a nawet trzykrotnie 
mniejszy od wizji wyobrażonych (niemal 389 tys. km2). Kolejną zmianę zasięgu terytorialnego Polski 
przyniosła II wojna światowa, w wyniku której nastąpiło przesunięcie kraju na zachód. W granicach 
Polski znalazły się Ziemie Zachodnie i  Północne (103,8 tys. km2), a  utraciła międzywojenne kresy 
wschodnie.72

Należy zwrócić też uwagę na kwestie polsko ‑czeskie w polskich publikacjach edukacyjnych 
sprzed 1920 roku oraz polsko ‑czechosłowackie w podręcznikach okresu międzywojennego. W pierw‑
szej grupie tych publikacji wielu autorów przyjmowało za oczywistą przynależność Śląska Cieszyń‑
skiego (podległego koronie czeskiej już od XIII wieku) do Polski, z reguły wspierając się statystykami 
etnicznymi, świadczącymi o przewadze udziału ludności polskiej (np. S. Pawłowski, E. Romer, I. Wein‑
feld). S. Pawłowski73 wskazał na istotną rolę koncentracji przemysłu w „ognisku ostrawsko ‑bialskim” 
dla gospodarki odrodzonego państwa polskiego. Ważnymi ośrodkami tego ogniska były Bogumin, 
Trzyniec, Ostrawa Polska, Frysztat, Bielsko i Biała, Kęty, Andrychów oraz Żywiec. Z kolei polskie zain‑
teresowanie Śląskiem wraz Sudetami mogło budzić jeszcze większe kontrowersje wśród ówczesnych 
działaczy i naukowców po stronie czeskiej, tym bardziej, że wielu z nich uważało przyłączenie Śląska 
do niepodległego państwa czeskiego za oczywiste.74 I tak, S. Pawłowski wskazywał, że Polska do XIV 
w. opierała się o Sudety, a P. Sosnowski co prawda stwierdził, że „dziś Polaków w Sudetach prawie nie 
ma”,75 ale w swym podręczniku geografii Polski umieścił ilustrację (ryc. 36) z Sudetów przedstawiająca 
„labirynt pod Aderbachem” (Ardšpach). Inną zaskakującą ilustracją było umieszczenie w opracowaniu 
J. Chociszewskiego76 jako elementu polskiego krajobrazu – najwyższego szczytu Tatr Garłuchowskie‑
go Szczytu (obecnie Gerlach). Takie przesuwanie granic wyobrażanej Polski na obszarach górskich 
pogranicza wydaje dość niezamierzonym, intencjonalnym działaniem autorów wymienionych książek, 
a sięganiem do pewnej symboliki przyrodniczej.

Z kolei w podręcznikach geograficznych Drugiej Rzeczypospolitej nie pomijano konfliktu polsko‑
‑czeskiego o Śląsk Cieszyński z lat 1918–1920, sygnalizując jego podział, jak i niekorzystne dla Polski 
przyznanie całej linii kolejowej bogumińsko ‑koszyckiej Czechosłowacji.77 Jednakże te informacje miały 
charakter marginalny i  nie towarzyszyły im jakieś szersze komentarze o  negatywnym zabarwieniu.

72 KASZEWSKA, s. 81.
73 PAWŁOWSKI, 1917.
74 Oskar KREJČÍ, Český národní zájem a geopolitika, Praha 1993.
75 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918, s. 44. 
76 CHOCISZEWSKI.
77 PAWŁOWSKI, 1927; RADLIŃSKI – RADLIŃSKI, s. 170. 
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185Projekty edukacyjne związane z odzyskaniem niepodległości 
przez Polskę realizowane przez szkoły

Agnieszka Chłosta ‑Sikorska

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Źródeł 
tego przekonania należy upatrywać już w okresie międzywojennym. W ustawie z 1937 roku czytamy: 
„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego 
i  jako dzień po wsze czasy związany z  wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza 
Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości.”1 Po 123 latach 
niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzy‑
skał suwerenność. Istotnym czynnikiem sprzyjającym odrodzeniu naszego państwa było zbrojne 
wystąpienie zaborców przeciwko sobie. Skutkiem tego zaprzestali współpracy na rzecz zwalczania 
narodowowyzwoleńczych inicjatyw Polaków i podejmowanych przez nich działań na polu dyplomacji.2 
Jako historycy pamiętamy, że 11 listopada 1918 r. to data umowna, gdyż działania militarne kończą 
się zwykle wcześniej niż wojny, pojmowane jako porządkowanie skutków działań wojskowych. Tak też 
było i w tym przypadku, wprawdzie wówczas oficjalnie ogłoszono zakończenie Wielkiej Wojny,3 jednak 
w  Środkowo ‑Wschodniej Europie walki trwały do roku 1920. Upadły cesarstwa, a  na ich gruzach 
powstały nowe państwa. Doszło do ponownego ustalenia granic pomiędzy państwami Europy, a  jej 
mapa zyskała nowy wygląd. Wywołało to wtórne spory i walki, gdyż w granicach nowych państw znala‑
zły się liczne mniejszości narodowe niezgadzające się na przyjęte rozwiązania.

Państwo polskie odradzało się stopniowo. Był to proces trwający kilka lat, gdyż rządzący musieli 
poradzić sobie z różnymi problemami i uporać się z wyzwaniami wynikającymi z długoletniego rozbi‑
cia kraju.4 II Rzeczpospolita składała się z ziem należących przez 123 lata do czterech państw: Rosji, 
Niemiec (Prus), Austrii oraz Węgier. Ich scalenie oraz ujednolicenie w rozwoju nie było łatwe. Tworzo‑
no aparat władzy, administrację centralną i  sądownictwo, odbudowywano szkolnictwo napotykając 
przy tym na liczne problemy, z  których za kluczowe wydaje się należy uznać perturbacje na scenie 

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości (Dz.U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255).
2 Janusz PAJEWSKI, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 2005, s. 763–769.
3 Andrzej Chwalba konstatuje, że „we Francji, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, Belgii, we Włoszech i w jeszcze 

paru innych krajach, pierwszą wojnę światową nazywa się Wielką Wojną – czytaj: zwycięską. Z kolei w krajach 
przegranych, czyli w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Turcji, chętniej używa się terminu ‚pierwsza wojna 
światowa’. W Polsce wymiennie stosuje się oba. Ani jeden, ani drugi nie budzi szczególnych emocji. Niemniej 
niektórzy autorzy zdecydowanie podkreślają, że dla Polaków, pozbawionych własnego państwa, nie była to jed‑
nak Wielka Wojna,” za: Andrzej CHWALBA, Samobójstwo Europy: Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014, s. 9.

4 Czesław BRZOZA – Andrzej SOWA, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006, s. 9–14.



186 politycznej, kryzysy gospodarcze oraz rosnącą niespodziewanie szybko siłę sąsiadów. W odpowiedzi na 
pojawiające się zagrożenia powtórnej utraty suwerenności przystąpiono do wzmacniania gospodarki 
i formowania wojska, które mogłoby skutecznie walczyć o przebieg granic, a następnie pomóc w ich 
utrzymaniu. Działania te dokonywały się wysiłkiem obywateli, którzy zasługują na docenienie. Prócz 
inicjatyw polityków, których wkład można uznać za oczywisty – wspomnianego Józefa Piłsudskiego, 
czy Romana Dmowskiego, zadaniem kluczowym z  punktu widzenia realizacji celów strategicznych 
okazało się umocnienie polskiego władztwa na Śląsku. Budowa polskiej świadomości narodowej nie 
była sprawą prostą, jednak postawa Wojciecha Korfantego stanowiła silny zwornik dla polonizacji tere‑
nów zachodnich. Równie istotnym działaniem stało się budowanie świadomości narodowej w szero‑
kich masach chłopskich. Zewnętrzne decyzje polityczne wytyczające granice państwa należało prze‑
nieść na założenia ustroju rolnego. Symbolem tych działań okazał się Wincenty Witos. Trzecim równie 
istotnym zadaniem było opracowanie nowej koncepcji ekonomicznej i reforma systemu monetarnego. 
Unifikacja fiskalna, tworzenie COP, redefiniowanie założeń makroekonomicznych zostało powierzo‑
ne w ręce Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nie należy zapominać także o tym, iż czynnikiem spajającym 
Polaków w mrocznych latach utraty wolności stała się kultura i literatura piękna. Na tym polu do rangi 
symbolu urastali Ignacy Jan Paderewski oraz nobliści Władysław Reymont czy Henryk Sienkiewicz. 
Jednocześnie trzeba pamiętać o Elizie Orzeszkowej, Stefanie Żeromskim, Marii Konopnickiej, Stanisła‑
wie Wyspiańskim i wielu innych pisarzach i literatach. Osobną grupę, rzec można ojców niepodległości, 
stanowili ludzie nauki. Ten wyjątkowy katalog rozpoczyna Maria Skłodowska ‑Curie, ale wspomnieć 
należy także Karola Olszewskiego, Kazimierza Funka, czy Tadeusza Sędzimira. O  doniosłości tych 
postaci w historiografii polskiej najlepiej świadczy fakt, że wiele placówek edukacyjnych, ośrodków 
naukowych czy zakładów pracy nosi ich imię. To właśnie ta obecność w przestrzeni publicznej stanowi 
nawiązanie do pamiętnego roku 1918 i wypełnia treścią nie tylko rocznicowe obchody, ale także budo‑
wanie postaw patriotycznych pojmowanych jako znajomość i  umiłowanie historii własnego narodu, 
małej ojczyzny, czy szkoły.

Odzyskanie niepodległości jest tak istotne dla dziejów naszego kraju, że nie budzi zdziwienia 
fakt, że uchwałą z 25 maja 2017 r. Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 
100‑lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, argumentując: „11 listopada 1918 roku spełnił się 
sen pokoleń Polaków  – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i  123 latach niewoli, 
rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach – wolna Polska powróciła na mapę świata.”5 Jak 
podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko 
z dziejowej próby.

Inauguracja Obchodów 100‑lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę miała miejsce 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży. Wziął w niej udział Prezydent Rzeczy‑
pospolitej Polskiej Andrzej Duda, który w sobotę 9 grudnia 2017 r. odsłonił tablicę upamiętniającą 
żołnierzy walczących o niepodległość. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny 
związany z wydarzeniami roku 1918. Stróża nieprzypadkowo została wybrana jako miejsce inauguracji 

5 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Jubileuszu 100‑lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (M. P. z 2017 r. poz. 538).



187rocznicowych uroczystości. To tam w 1913 roku powstała Oficerska Szkoła Strzelecka Związku Walki 
Czynnej, będąca miejscem szkolenia kadry oficerskiej dla przyszłych polskich formacji wojskowych. 
Jednym z inicjatorów tego przygotowania, a zarazem wykładowcą był Józef Piłsudski, którego 150. rocz‑
nica urodzin przypadła 5 grudnia 2017 r. Tym samym zainaugurowano ogólnopolski program eduka‑
cyjny Akademia Niepodległości zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Składał się na niego 
cykl spotkań zaplanowanych na lata 2017–2021, których celem było upowszechnianie wiedzy histo‑
rycznej, także na poziomie lokalnym oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie.

Tego dnia także w Krakowie odbyły się okolicznościowe wydarzenia. Uczniowie krakowskich 
szkół zebrali się przed Kryptą Srebrnych Dzwonów pod Katedrą Wawelską. Złożyli kwiaty na sarko‑
fagu Józefa Piłsudskiego oraz przed jego pomnikiem. Uroczystości te zostały połączone z odśpiewa‑
niem pieśni patriotycznych w towarzystwie Chóru Nowodworskiego z  I  Liceum Ogólnokształcącego 
w Krakowie. Natomiast w niedzielę 10 grudnia 2017 r. w Katedrze wawelskiej została odprawiona 
uroczysta msza św., w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, 
oświatowych oraz uczniowie i nauczyciele krakowskich szkół.

Działania podejmowane przez instytucje oświatowe łączy podkreślanie ponadczasowych warto‑
ści, takich jak: wspólnota, tradycja, historia, miłość do Ojczyzny i  duma z  osiągnięć naszego społe‑
czeństwa. Podczas zajęć lekcyjnych oraz różnego rodzaju inicjatyw edukacyjnych, szczególną uwagę 
zwraca się na okoliczności odrodzenia państwa polskiego, które było spełnieniem marzeń i dziełem 
wysiłku kilku generacji Polaków walczących o odzyskanie niepodległości. Podkreśla się również fakt, 
że pierwsze powojenne lata były czasem wielkiego trudu i walki z panującym chaosem, zniszczeniami 
i biedą. Nikt nie wiedział, jak ostatecznie przebiegają granice nowego państwa, na jakich zasadach ma 
działać administracja państwowa, kto odpowiada za infrastrukturę, kto pilnuje porządku, jak powinien 
wyglądać system podatkowy, sądownictwo, porządek policyjny czy system edukacyjny. Zmagano się 
z kryzysami gospodarczymi i politycznymi, obawiano się silnych sąsiadów. W odbudowie wykorzysta‑
no to, co łączyło przodków – tradycję, język, kulturę, historię i poczucie tożsamości. Tym sposobem 
stopniowo pokonywano trudności, a  Polacy i  osoby innych narodowości mogli układać swoje życie 
w niepodległym kraju, choć co jakiś czas nękanym zawirowaniami związanymi także z niestabilną sytu‑
acją w Europie. Ten wysiłek należy docenić.

Szkoła odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu młodego pokolenia. Zapisy podstawy progra‑
mowej z 2017 i 2018 r. wskazują, że jej zadaniem jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 
przywiązania do historii i  tradycji narodowych oraz kształtowanie i  rozwijanie postawy patriotycz‑
nej, przy jednoczesnym poszanowaniu dla dorobku innych narodów. Obchody 100‑lecia Odzyskania 
Niepodległości stanowiły znakomitą okazję do realizacji tych wytycznych. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zaoferowało szkołom i placówkom edukacyjnym wsparcie merytoryczne i finansowe. Mogły 
one skorzystać z  Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA przewidzianego na lata 2017–2021,6 który 
miał wspomóc je w procesie kształtowania nowoczesnego patriotyzmu ukierunkowanego na państwo, 
rozumiane jako wartość łącząca wszystkich obywateli. Postanowiono, iż będzie on realizowany w ciągu 

6 Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Załącznik do uchwały nr 111/2018 Rady Ministrów 
z  dnia 21 sierpnia 2018 r., https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp‑content/uploads/sites/2/2018/09/PW‑Niepodle‑
g%C5%82a‑sierpie%C5%84‑2018.pdf, dostęp: 1. 9. 2018.

https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdf
https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdf


188 pięciu lat, gdyż w krótszym czasie niemożliwe byłoby należyte uczczenie tego doniosłego wydarzenia 
będącego procesem długotrwałym. W ten sposób można przypominać i upamiętniać wiele różnorakich 
wydarzeń – militarnych, politycznych, społecznych, czy kulturalnych, także tych o charakterze regio‑
nalnym i  lokalnym, które wpłynęły na kształtowanie się niepodległej Polski. W ramach tych działań 
stworzono trzy priorytety, które łącznie tworzyły opowieść na temat polskiej niepodległości. Zasadnym 
wydaje prezentacja ich założeń.

Priorytet 1: PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE
Jego celem było stworzenie przedsięwzięć kulturalnych o różnym charakterze (np. wystawy muzealne, 
koncerty muzyczne, projekcje filmów, recytacje wierszy, konferencje naukowe czy projekty badawcze) 
oddających bogactwo polskiej kultury, opartej na trzech wartościach budujących wspólnotę jakimi są: 
wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Został on podzielony na dwie części:

SCHEMAT 1A: to 39 projektów tzw. flagowych opracowanych przez instytucje podlegające Mini‑
strowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (np. projekty kulturalne mające stanowić „żywe” upamięt‑
nienie rocznicy);

SCHEMAT 1B: to projekty innych ministerstw (np. wprowadzenie do obiegu nowego wzoru pasz‑
portu nawiązującego szatą graficzną do wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości).

Priorytet 2: PROJEKTY REGIONALNE I LOKALNE
Jako cel wyznaczono włączenie w obchody jak największej liczby Polaków, poprzez realizację różnora‑
kich projektów przez społeczności lokalne. Składały się nań:

SCHEMAT 2A: Program dotacyjny Koalicje dla Niepodległej dla działań oddolnych, który skierowa‑
ny był do instytucji kultury. Ich pracownicy mogli uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, dzięki 
czemu stali się animatorami aktywności społeczności lokalnych, pobudzając ich inicjatywy kultu‑
rotwórcze, szczególnie te związane z ochroną dziedzictwa kulturowego danego regionu.

SCHEMAT 2B: Program dotacyjny Niepodległa dla samorządowych instytucji kultury i organizacji 
pozarządowych, który został nakierunkowany na zapewnienie wsparcia działań kulturalnych, arty‑
stycznych, edukacyjnych powiązanych z pamięcią i tradycją rodzinną, lokalną i regionalną, tworzącymi 
historię odradzającego się państwa polskiego.

SCHEMAT 2C: Projekty własne wojewodów, w ramach których zostały sfinansowane dodatkowe 
propozycje uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Priorytet 3: PROJEKTY ZAGRANICZNE
Był to obszar koordynowany i realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza, a skupiony na prezen‑
tacji dorobku kultury polskiej ostatniego stulecia, ukazanego w perspektywie jej tysiącletniego dzie‑
dzictwa. Instytut rozpoczął debatę na temat wolności, solidarności i poszanowania godności oraz praw 
jednostki. Jej celem było również prezentacja na arenie międzynarodowej Polski jako kraju o bogatej 
historii, otwartego, innowacyjnego i  świadomego swojej roli w regionie. Miało to skutkować umoc‑
nieniem pozycji Rzeczypospolitej jako istotnego ogniwa tworzącego europejską tożsamość, kulturę 
i dziedzictwo. Priorytet ten został oparty na siedmiu ścieżkach tematycznych, będących jednocześnie 



189motywami przewodnimi projektów. Były to: Ignacy Jan Paderewski  – Ikona Niepodległości; Polonia 
i Polacy za granicą; Polki; Pokolenie Niepodległej; Awangarda; Robotnicy; Duchowość Niepodległej.

Priorytet ten również został podzielony na dwa schematy:
SCHEMAT 3A: Program wydarzeń zagranicznych, składający się z działań podejmowanych na rzecz 

promowania polskiej kultury za granicą oraz stworzenia nowoczesnej platformy służącej współpracy 
i  wymianie doświadczeń między twórcami, artystami i  instytucjami kultury całego świata. W  tym 
programie wybrano następujące dziedziny i filary: Muzyka wolności; Polski jazz; Konstruktorzy nowej 
rzeczywistości; Polski design w perspektywie 100 lat; Nowa wizja teatru; Polska sztuka filmowa; Nowe 
technologie.

SCHEMAT 3B: Program dotacyjny dla działań zagranicznych Kulturalne pomosty, zakładający 
realizację projektów przez samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe wraz z zagra‑
nicznymi partnerami. Miały one charakter nowatorski, kreatywny i nowoczesny, przez co podkreślały 
oryginalność i wyjątkowość polskiej kultury oraz prezentowały nasz kraj jako ważną część tożsamości 
europejskiej.

W ramach programu Niepodległa Ministerstwo Edukacji Narodowej koordynowało również 
działania kuratoriów oświaty, których zadaniem był nadzór nad aktywnościami szkolnymi, mającymi 
na celu celebrację jubileuszu odzyskania niepodległości. Było ich tak wiele, że ograniczyłam się do 
obszaru, który jest mi najbliższy, czyli Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wchodząc na stronę inter‑
netową tej placówki od razu widoczny był duży odsyłacz do podstrony Stulecie Odzyskania Niepodle-
głości. Znajduje się tam kilkadziesiąt informacji o podejmowanych inicjatywach. Można je posegrego‑
wać w następujące bloki tematyczne i reprezentujące je przykłady inicjatyw.

Kampanie

Kampania Społeczna MON Szanuj, kochaj, chroń w ramach, której powstała broszura na temat Biało‑
‑Czerwonej, Orła Białego i Hymnu RP. Zawiera ona informacje na temat podstawowych zasad postępo‑
wania z naszymi symbolami narodowymi i odnoszenia się do nich z szacunkiem. Uwypuklono w niej 
najczęściej popełniane błędy związane z eksponowaniem symboli, a także z wykonywaniem hymnu.

Konkursy muzyczne

Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych DO HYMNU zorganizowany przez Narodowe Centrum 
Kultury. Polegał na grupowym wykonaniu „a  cappella” hymnu państwowego oraz dwóch znanych 
pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę wszystkich uczniów szkoły. Wykonanie powinno zostać 
nagrane oraz ocenione na terenie szkoły przez jury złożone z profesjonalnych muzyków.

Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej To jest moja Matka, ta Ojczyzna zorganizowany przez 
Parafię rzymskokatolicką pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach w celu uczczenia 40. rocznicy wyboru 
świętego Jana Pawła II na papieża, a  realizowany przez zapoznanie uczestników z  jego twórczością 
patriotyczną łączącą się także z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.



190 Konkursy plastyczne
Konkurs plastyczny Bohaterowie Niepodległej zorganizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. 
K. K. Baczyńskiego w Olkuszu, który polegał na stworzeniu plakatu (grafika lub obraz połączone 
z tekstem) związanego się do celebrowaną rocznicą.

XVI edycja konkursu Ku Wolnej Polsce, w którym zadanie związane było z  przygotowaniem 
pracy plastycznej lub prezentacji multimedialnej (organizator Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli).

Konkursy literackie
Konkurs Listy do przyszłości – zadaniem uczniów było napisanie na okolicznościowym papierze listu 
do swojego rówieśnika z  przyszłości. Dotyczył on jednego z  następujących tematów: „Jak spędza 
czas wolny?” lub „Co chciałby robić, gdy dorośnie?” 100 najlepszych listów wyłonionych w konkur‑
sie zostało umieszczonych w Kapsule Czasu na Wawelu (organizatorzy: Zamek Królewski na Wawelu 
oraz TAURON). Informacja dotycząca Kapsuły została zapisana w wawelskich archiwach wraz z prośbą 
o odczytanie listów w 2118 roku.

XII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych Bohaterscy Synowie i Córy ostatniego 
100‑lecia naszej Ojczyzny zorganizowany przez Stowarzyszenie Dzieci Serc, a polegający na przygoto‑
waniu apelu poległych na podany temat.

Konkursy literacko ‑plastyczne
Konkurs literacko ‑plastyczny Wolna i niepodległa. Moja opowieść o Ojczyźnie – organizator: Fundacja 
Chronić Dobro przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Polegał on na ręcznym napisaniu opowiadania 
lub krótkiej książki, w których powinny znaleźć się elementy historii, refleksje dotyczące wolnej Polski, 
czy walki o niepodległość.

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko ‑Plastycznego Kresowe szlaki niepodległej Polski 
zorganizowanego przez Fundację „Memoria et Veritas” polegającego na przygotowaniu pracy literac‑
kiej lub plastycznej na jeden z  tematów: Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczpospolitej 
w dążeniu do odzyskania przez Polskę niepodległości; Kresowe mogiły polskich żołnierzy walczących 
o niepodległość; Szlakiem Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie; Polskie Orlęta – lwowskie, grodzień‑
skie i rakowskie; Tradycje i kultura Kresów Wschodnich w czasach dwudziestolecia międzywojennego; 
Dzieje zamków, pałaców i dworów polskich na Kresach w XIX i XX wieku.

Konkursy wiedzowe
Konkurs historyczny Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce 
niepodległość polegający na przygotowaniu pracy w formie prezentacji multimedialnej, odnoszącej się 
do wkładu obu mężów stanu w polską niepodległość.

Projekt Sto na Sto! – podczas stu lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych i ponadgimna‑
zjalnych przedstawiciele Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” przedstawili m.in. losy żołnierzy wyklętych, 
stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży, omówili nacechowane patrioty‑
zmem modele wychowania w okresie II Rzeczypospolitej, które przyniosło Polsce wielu bohaterów lat 



191konspiracji wojennej (chociażby takich jak „Zośka”, „Rudy” i  „Alek”) oraz powojennego podziemia 
niepodległościowego.

Konkurs Wiedzy o Kresach Południowo ‑Wschodnich Rzeczypospolitej Królewskiej i Stołeczno‑
‑Królewskim Mieście Lwowie zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne PTG „Sokół 
Macierz”. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu sprawdzającego, co miało na celu pogłębianie wiedzy 
na temat historii Kresów Południowo ‑Wschodnich i Lwowa na przestrzeni wieków i ich szczególnej roli 
w dziejach Rzeczypospolitej oraz poznanie życia, obyczajów i tradycji ich mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Pełnoletni 1918/2018 dotyczący życia 18‑letnich Polaków w 1918 r. 
Uczestnicy mieli zbadać historię swojej rodziny lub miejscowości poprzez sporządzenie biografii osoby 
urodzonej około 1900 roku.

Konkurs Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona pod 
patronatem Rady Szkół Katolickich. Zmagania miały na celu włączenie do świadomości młodzieży 
postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które odegrały w tym procesie rolę drugoplanową, 
jednak nie mniej ważną, a były aktywne w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki.

Konkurs edukacyjny IPN Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej polegający na spraw‑
dzeniu wiedzy uczestników oraz zainspirowaniu ich do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokal‑
nych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość.

Konkurs Stu na Sto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej polegający na przy‑
gotowaniu prac pisemnych dotyczących sylwetek nauczycieli lub uczniów wyróżniających się zaangażo‑
waniem w następujących dziedzinach: poznawczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.

Konkurs historyczny dla uczniów nowohuckich szkół technicznych Historia Bogdana Włosika 
i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność – ku pamięci w setną rocznicę odzyskania niepod‑
ległości zorganizowany przez Komisję Robotniczą Hutników NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal 
Poland S.A. – Kraków oraz Zespół Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Jego tematyka 
ogniskowała się wokół przebiegu i skutków strajków robotniczych w Nowej Hucie, życiorysu Bogdana 
Włosika (ucznia Zespołu Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira, zastrzelonego pod kościołem Arka Pana 
w 1982 r.) oraz historii Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność.

Wystawy i widowiska

Wystawa edukacyjna W drodze do niepodległości, której premiera odbyła się w Urzędzie Pocztowym 
Kraków 1 – Poczta Główna. 30 plansz prezentujących niełatwą drogę do odzyskania niepodległości oraz 
pierwsze lata budowania państwowości przez rządzących krajem zostanie zaprezentowanych w  licz‑
nych szkołach Małopolski.

XVII Biennale Ekslibrisu Dzieci i  Młodzieży Żary 2018 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w  Żarach, podczas którego zostały pokazane ekslibrisy wykonane przez uczniów szkół całej Polski. 
Dozwolona była technika tradycyjna oraz komputerowa w dowolnym programie graficznym.

Widowisko Dumy i Radości, na które złożyły się przygotowane przez uczniów sceny związane 
z wydarzeniami lub postaciami zaangażowanymi w walkę o wolną Polskę. Zostały one zaprezentowane 
podczas korowodu, który przeszedł ulicami krakowskiego Starego Miasta. Była to żywa lekcja historii.
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Akcje charytatywne
Kredkobranie – 100 uśmiechów na Stulecie, mające na celu pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków 
mieszkającemu na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej poprzez zbiórkę dla nich przyborów 
szkolnych i  materiałów plastycznych. Zebrane przedmioty trafiły do szkół i  placówek na Białorusi, 
Litwie i Ukrainie, w których uczą się polskie dzieci.

Inne inicjatywy
Mój pierwszy zeszyt  – akcja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej dla pierwszoklasistów 
w  ramach, której otrzymali ołówki i  zeszyty z  wizerunkami sześciu Ojców Niepodległości: Józefa 
Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyń‑
skiego i Wojciecha Korfantego.

VI Dyktando Niepodległościowe Po polsku o  historii zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Polonistów oraz Fundację „Zawsze Warto”. Celem tego zmagania było wspieranie uczniów i nauczy‑
cieli w poznawaniu zasad i zawiłości języka ojczystego, ale również przypomnienie im najważniejszych 
postaci i wydarzeń związanych z historią Polski lat 1918–2018.

Projekt historyczny Ożywiamy przeszłość – 11 na 11. 11. 2018 – 11 inicjatyw upamiętniających 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Organizatorem akcji była Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli 
Montal Sióstr Pijarek w Krakowie, której uczniowie zaproponowali 11 różnorodnych zamierzeń mają‑
cych na celu upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy chcieli 
przybliżyć koleżankom i kolegom historię Krakowa z lat 1914–1935 w oparciu o zachowane fotografie.

Konferencja w ramach projektu edukacyjnego „O  Naszą Niepodległą!”  – udział ziemian 
w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922 zorganizowana przez 
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Do debaty zostali zaproszeni: 
dr hab. Marian Wolski (PTZ Oddział Kraków), dr Marcin Chorązki (IPN Oddział w Krakowie), dr Paweł 
Naleźniak (IPN Oddział w Krakowie) oraz Halina Cimer (Małopolski Wicekurator Oświaty).

Podsumowanie
Obchodzenie świąt narodowych jest ważnym elementem życia społecznego stanowiącym spoiwo nie 
tylko sięgające do tradycji, ale również bardzo mocno odnoszące się do teraźniejszości i wywołujące 
wpływ na edukację młodego pokolenia. Podtrzymywana tradycja i pamięć historyczna umożliwia Pola‑
kom identyfikację ze swoim narodem. Z tych też powodów rządzący starają się przekonać obywateli 
do czynnego uczestnictwa w tego rodzaju wydarzeniach. Szczególnie silnie chcą oddziaływać na dzieci 
i  młodzież, gdyż odpowiednio prowadzony proces kształcenia i  wychowania wpływa na ich zacho‑
wania, wybory i decyzje podejmowane w życiu dorosłym. Dzięki formowaniu odpowiednich postaw 
i nawyków mogą stać się oni w przyszłości ludźmi świadomymi swej odpowiedzialności za właściwy 
rozwój stosunków społecznych. Będą umieli odpowiedzialnie korzystać z  praw obywatelskich oraz 
wywiązywać się z obowiązków.

Święto Niepodległości przypomina nam o odzyskaniu przez nasz kraj wolności, wyraża naszą 
radość z tego, że po latach systemowej walki z polską kulturą i tradycją, potrafili nasi przodkowie nie 
tylko wydobyć się z niewoli, ale i zbudować na fundamencie polskości kraj będący kontynuacją doświad‑



193czeń przedrozbiorowych. Stąd „niepodległość” stała się terminem, z którym uczniowie są zapoznawani 
podczas całego okresu nauki. Towarzyszy on im już od przedszkola, podczas różnego rodzaju akade‑
mii czy akcji. Przedszkolaki i uczniowie klas 1–3 szkoły podstawowej często oglądają filmy edukacyj‑
ne o polskich symbolach narodowych, wykonują prace plastyczne, uczą się tańców narodowych, czy 
odwiedzają miejsca związane z walką Polaków o wolność.7 Rozumienie tego terminu zostaje pogłębione 
podczas kolejnych lat edukacji szkolnej. Pojawia się on nie tylko w podręcznikach do nauczania historii, 
czy języka polskiego, ale także występuje w innych miejscach podstawy programowej kształcenia ogól‑
nego przeznaczonej dla wszystkich etapów edukacyjnych. Uczniowie angażują się w różnego rodzaju 
akademie, projekty, konkursy czy inne aktywności związane z wydarzeniami roku 1918.

Działania te sprzyjają budowaniu tożsamości i wspólnoty narodowej, ale także są zgodne z ideą 
przyjętą przez autorów konstytucji marcowej, którzy w preambule zapisali: „My, Naród Polski, dzięku‑
jąc Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo 
i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy 
poświęcały (…).”8 Zresztą zapisy obydwu konstytucji II Rzeczpospolitej przykładają wagę do wartości, 
jaką jest niepodległość. Określają ją mianem dobra wymagającego wysiłków, nawet poświęcenia życia. 
Edukacja w tym obszarze przynosi wymierne efekty, na co wskazują wyniki badania zrealizowanego 
na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” w 2016 roku. Jednym z  jego najważ‑
niejszych wniosków jest stwierdzenie, że odzyskanie niepodległości zostało na trwałe wpisane do 
kanonu narodowej tradycji, który istnieje w potocznej pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa 
polskiego. Wydarzenie to oceniane jest jako wielki sukces Polaków, zaś okres rozbiorów postrzegany 
jest jako traumatyczne doświadczenie zbiorowe polskiego społeczeństwa.9 Trzeba jednocześnie pamię‑
tać, że rok 1918, a następnie zwycięstwo w wojnie polsko ‑bolszewickiej, będącej następstwem nowego 
porządku Europy po Wielkiej Wojnie, stanowiły preludium do kolejnej walki o wolność, którą definiu‑
ją daty 1939–1989. Bez bohaterstwa poszczególnych osób, a  zarazem całego narodu, wykuwającego 
niepodległość w okresie międzywojennym, lata 1918–1939 stałyby się najprawdopodobniej jedynie 
zrywem, dekadą wolności, po której nastąpiłby kolejny czas niebytu, którego daty końcowej nie sposób 
byłoby określić. Dlatego właśnie uroczyste obchody święta 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
uważane są za wyraz naszego patriotyzmu.

7 Przykładowo działania Samorządowego Przedszkola nr 113 w Krakowie: http://www.przedszkole113.szkolna‑
strona.pl/a,62,obchody‑100‑lecia‑odzyskania‑niepodleglosci‑przez‑polske, dostęp: 1. 9. 2018.

8 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. Nr 44 poz. 267).
9 Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”, s.  3–4, htt‑

ps://www.nck.pl/upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf, dostęp: 
1. 9. 2018.

http://www.przedszkole113.szkolnastrona.pl/a,62,obchody-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske
http://www.przedszkole113.szkolnastrona.pl/a,62,obchody-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske
https://www.nck.pl/upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf
https://www.nck.pl/upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf




195Výroční vzpomínkové akce na základních a středních školách
Pavel Martinovský

Naše škola, která se nachází v těsné blízkosti bájemi opředeného Vyšehradu, se zaměřuje na estetiku, 
dramatickou výchovu a celkově na kulturní rozvoj žactva, ostatně jak si sama lokalita říká. Před zhruba 
osmi lety jsme s panem ředitelem přemýšleli, jak a čím posunout hodnotový žebříček našich svěřenců 
dál, když jsme najednou stáli u pomníku československých legionářů v Podskalí. U pomníku, kolem 
kterého řada žáků projde, aniž by si pravděpodobně uvědomili, proč tu ten pomník stojí, kdo je na něm 
ztvárněn, jakou výpovědní hodnotu mají slova na pomníku. Napadlo nás i mnoho dalších otázek, se 
kterými jsme šli za kolegyněmi a kolegy ze sboru.

Následoval projekt, během kterého jsme si povídali o  legionářích a  o  první světové válce. Na 
konci projektu, na Den veteránů, totiž 11. listopadu v 11 hodin, jsme se u pomníku sešli a krátce si 
události připomenuli. Žáci zazpívali dobové písně a položili kytici, kterou připravili ve školní družině. 
Každý rok jsme projekt opakovali, jen jsme měnili oblast zájmu projektového dne. Díky tomu jsme od 
rodičů získali deník pradědečka legionáře a další dobové artefakty. Vždy jsme akci ukončili u pomníku. 
Kromě žactva se sem naučili docházet i  někteří rodiče, pan farář z  Vyšehradu a  dokonce i  zástupci 
různých organizací z okolí, jako například z Českého svazu bojovníků za svobodu.

Řeknete si: to je pěkné, tvořivé, vlastenecké, že se nám podařilo zavést určitou tradici. Proč ale 
o pietní akci hovořím? Rozluštění přišlo minulý rok. Zatímco všechny předchozí akce se konaly v den 
školní výuky a žactvo trávilo chvíle u pomníku v době dopolední výuky, vloni připadla akce na sobotu. 
Byli jsme zvědavi, zda žáci, rodiče a další zájemci přijdou. Nikdo je nenutil, nikdo si nepsal docházku, 
jen jsme si řekli, že se sejdeme. Byli jsme nesmírně potěšeni, když se u pomníku sešla většina školy, 
když přišlo výrazně více rodičů a dalších zájemců. Všimněte si: nikdo nikoho nenutil a vše proběhlo na 
bázi zájmu, dobrovolnosti. Díky rozumně zvolené formě projektů se připomínka našich legionářů stala 
součástí života mnoha rodin.

To je ten důvod, proč jsem na úvod uvedl krátkou příhodu. Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy totiž zvolilo stejnou cestu jako my. Jako každý rok vydalo metodický pokyn – Soubor 
pedagogicko ‑organizačních informací pro školní rok 2018/19, ve kterém nikdo nic českým školám 
nenařizuje. Tento dokument není právně závazný. Je návodný, jak, kam a  kudy se mají školy vydá‑
vat. V  bodě 2.1 Vznik samostatného Československa se píše: „V  říjnu 2018 uplyne 100 let od vzniku 
samostatné Československé republiky. Na počest této významné historické události bude uspořádána 
celá řada akcí se společným cílem přiblížit veřejnosti období první republiky z nejrůznějších pohledů 
a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších 
souvislostí. Hlavním záměrem všech aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České 



196 republiky. Z  pohledu MŠMT je ústřední cílovou skupinou mladá generace, jejíž orientaci ve složité 
historii 20. století je třeba systematicky napomáhat.“1 To znamená, že si školy buď pomohou samy, nebo 
využijí různých akcí – ať již podporovaných samotným ministerstvem (dotační programy, akreditace 
apod.), nebo existujících čistě na tržní bázi. Avšak všimněme si, vše se koná na bázi dobrovolné, nenaří‑
zené a nenucené! Právě díky tomuto faktu jsme připravili obrovské množství akcí, z nichž některé nyní 
podle způsobu organizace představím:

A. Školy si akci zajišťovaly samy. Šlo o naprostou většinu škol. Například ZŠ Nad Přehradou 
nachystala den s názvem Výročí republiky a úspěchy jejích sportovců, který proběhl ve sportovním areálu 
školy, žáci putovali po stanovištích, tj. jednotlivých desetiletích, na každém stanovišti s velkoformáto‑
vou fotografií sportovce a označením desetiletí ve skupinách plnili úkoly spojené s republikou, se živo‑
tem a sportovními výkony významného sportovce, který byl i společensky aktivní. Děti vyzdobily areál 
školy postavami osobností v životní velikosti a jako hosta přivítali sokola v dobovém kroji s praporcem.

B. Školy si pozvaly nějakou organizaci, například škola na Praze 2 si pozvala divadelní soubor, 
který předvedl představení plné dobových písní. Se žáky se v hodinách o představení diskutovalo.

C. Další možností bylo vyrazit úplně mimo školu, využít exteriéru nebo muzejní expozice. Žáci 
z několika pražských škol zhlédli výstavu Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. ZŠ Stará Boleslav 
uspořádala průvod městem – jednotlivé ročníky oblečením, transparenty a symboly postupně zobrazily 
desetiletí trvání republiky a na závěr vystoupily s krátkým programem na podiu v centru města. Střední 
škola v  Brně navštívila Káznici v  Cejlu (program Proměny v  čase), představení v  Městském divadle 
Brno a na Špilberku výstavu Rok 1918 – co nám válka vzala a dala. Využito bylo rovněž spolupráce 
s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. V České Lípě žáci zhlédli 
regionálně zaměřenou výstavu ke 100. výročí vzniku republiky v ambitu augustiniánského kláštera.

D. Některé školy si nepřipomněly výročí jen v rámci společenskovědních předmětů, ale projekty 
zahrnovaly i  další předměty. Velký projekt byl realizován na ZŠ v  Trhovém Štěpánově. V  hudební 
výchově se žáci učili celou československou hymnu nebo píseň Bratříčku zavírej vrátka (s příslušným 
historickým výkladem). V hodinách občanské výchovy si připomněli významné osobnosti našich dějin 
20. století, o kterých se tolik ve škole neučí, tvořili prezentace a v hodinách výtvarné výchovy plakát. 
Ve slohu sestavovali životopis čs. prezidentů, vlastní návrh československé bankovky, deváťáci měli 
za úkol s rodiči nebo prarodiči zavzpomínat na nějakou konkrétní událost, která se rodičům či spíše 
prarodičům přihodila v období Československa a je typická pro tu dobu. Do mluvnice byl připraven 
diktát o TGM. Výtvarnou výchovu využili v Kutné Hoře, kde tvořili plakáty s tématem vzniku Republiky 
československé.

E. Některé školy připravily vystoupení. V  základní škole na Praze 10 hrály jednotlivé roční‑
ky představení představujícím epochy našeho státu. Gymnázium u  Libeňského zámečku připravilo 
koncert školního pěveckého sboru, naše základní škola zase muzikál, ve kterém se připomněly i méně 
známé události vývoje československého státu. Na ZŠ v Jeseníku žáci uspořádali výstavu a v den verni‑
sáže komentovanou prohlídku a taneční vystoupení v rytmu první republiky.

1 Soubor pedagogicko ‑organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší 
odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a  školská zařízení na 
školní rok 2018/2019, MŠMT, Praha 2018, s. 5.



197F. Na několika školách pojali připomínky vzniku státu jako celoroční projekt. V Monty School 
v  Ostravě žáci průběžně hádali, k  čemu sloužily některé dnes již nevyužívané předměty a  zařízení, 
naplánovaly kostýmový den na téma první republiky, po škole rozvěsily portréty osobností (v několika 
vlnách vždy k určité epoše) pouze s odkazem, za kterým z učitelů se mají děti jít informovat, o koho se 
jedná, přičemž to, co od něj zjistily, prezentovaly ve třídě v rámci ranních kroužků. V rámci mixed days, 
ve kterých pracují vždy žáci různých věkových kategorií dohromady, byly připraveny různé aktivity 
reflektující stoleté výročí (malování českého státního znaku, práce s dobovým tiskem, prameny, např. 
sčítacími operáty z roku 1921). Zajímavou akci nachystalo jedno z pražských gymnázií, totiž celoškolní 
výstavu fotografií míst spojených se 100. výročím republiky. Studenti se nechali vyfotit před památným 
místem, fotografii nalepili na čtvrtku, pod ni napsali, o  které místo se jedná a  jakou má souvislost 
s jubileem. Na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti průběžně pátrají po osudech svých před‑
ků, hledají případné čs. legionáře nebo vojáky v rakousko ‑uherské armádě. V Karlových Varech výročí 
republiky připomínali po celý školní rok, vždy se vztahem k určitému konkrétnímu historickému datu. 
V rámci kooperativního vyučování vznikly žákovské výstupy (např. panely, obrázky, mapy), které byly 
vystaveny ve veřejných prostorách školy. Škola se také snažila posilovat u žáků chápání principů fungo‑
vání občanské společnosti podle vzoru TGM.

G. Mnoho škol si v souvislosti se vznikem státu připomnělo legionáře. O místních legionářích 
se hovořilo ve Vlašimi, v Uherském Hradišti nebo ve Zlíně. Na gymnáziu Evolution vytvořili velkou 
nástěnnou mapu Evropy s vyznačením hlavních válečných front a studenti dostali za úkol pátrat mezi 
svými předky po mobilizovaných vojácích, ale i ostatních členech rodiny, kteří byli válkou – byť třeba 
v zázemí – nějak postiženi (nedostatek potravin, španělská chřipka). 

H. Spolupráci s muzei jsem již zmiňoval, kromě zhlédnutí výstav některé školy propojily výuku 
s expozicí – například Gymnázium v České Třebové uskutečnilo v místním muzeu žákovskou konferenci.

I. Projekty podpořily také spolupráci mezi školami. Libeňské gymnázium uspořádalo s poprad‑
ským gymnáziem studentskou konferenci.

J. Mnoho škol nachystalo soutěže, na jejichž přípravě se podíleli žáci. Například jablonecká 
základní škola, střední škola v Brně nebo Základní škola ve Staré Boleslavi. Základní škola UNESCO 
připravila internetovou soutěž Osudové okamžiky našich dějin, do které se mohli zapojit žáci z  celé 
republiky. Gymnázium v Kutné Hoře zase soutěž o nejvýznamnějších osobnostech Československa.

K. Připomínku vzniku republiky využily školy také k  větší spolupráci s  rodiči a  veřejností. 
Nejčastěji tak, že žáci uspořádali ve škole výstavu, jako ve Štěpánkovicích na Opavsku. V Brně ‑Bystrci 
studenti v kulisách prvorepublikové kavárny servírovali kávu a zákusky. Výtěžek šel na adoptované dítě 
na dálku.

L. Samostatnou kapitolou byly výsadby Stromů republiky – lípy v České Lípě, Brně, Uherském 
Hradišti a České Třebové. Ve Vršovicích vysadily svou lípu děti z mateřské školky oblečené v národních 
barvách a za zpěvu oblíbené písně prvního prezidenta Ach synku, synku.

M. Na závěr bych si dovolil předložit i jeden netradiční projekt. Gymnázium Akademia v Brně 
oslavilo republiku zcela nepateticky. Zaměřilo se totiž na problematická témata s ní spojená:



198 a) Konstrukt československého národa aneb Washingtonská deklarace v zrcadle 21. století. 
b) Bylo správné rozbíjet Rakousko? aneb Zánik Českého království, Moravského markrabství 

a Slezského vévodství. 
c) Dalo se předejít druhé světové válce, kdyby existovalo Rakousko‑Uhersko? 
d) Československo a národnostní menšiny – bolavé místo naší historie. 
e) Demokratické Československo. TGM uprostřed nedemokratické střední Evropy. 
f) Proč oslavovat vznik státu, který v demokratické době zanikl?

Naše republika má za svých 100 let velmi pestrou minulost. Předpokládám, že jsem dokázal, že neméně 
pestré byly vzpomínkové akce na našich školách.
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205Poprzez edukację historyczną do 28 października 1918 roku? 
Czyli czy podręczniki do historii przed 1918 rokiem zawierają 
przesłanki powstania Czechosłowacji?

Zdeněk Beneš

Dla rodzących się ruchów narodowych w drugiej połowie XIX wieku jednym z filarów były odniesie‑
nia do własnej historii narodowej. Argumenty historyczne służyły aktualnym wymogom narodowym, 
czyniąc tym samym historię narzędziem politycznym. Wykorzystywanie historii jako instrumentu 
politycznego różniło się oczywiście, w zależności od konkretnych warunków ruchu narodowego 
każdego narodu. W środowisku czeskim wyłaniały się – i były wykorzystywane – dwie podstawowe 
koncepcje tej historycznej legitymizacji: nazwijmy je słowiańska i austriacka. Pierwszą można scha‑
rakteryzować jako ideową / ideologiczną i kulturową, drugą jako konstytucyjną. Wzajemnie się wyklu‑
czały, lecz również przeplatały się, a obydwie opierały się na wspólnym centralnym punkcie wyjścia: 
na kategorii narodu, naturalnie rozumianej odmiennie. Wahania między nimi wywoływały napięcia 
polityczne i historyczne odzwierciedlające się w polityce, świadomości historycznej czeskiego społe‑
czeństwa, w sposób zinstytucjonalizowany formowanej przez szkolną edukację historyczną, ale także 
poprzez historyczne „poduszki popularyzacyjne” wytwarzane przy pomocy literatury, sztuky, teatru 
i dziennikarstwa. Obydwa nurty czeskich narodowych legitymizacji historycznych dokładnie przecięły 
się podczas Wielkiej Wojny 1914–1918 i przyczyniły się do ideologii uzasadnienia powstania Republiki 
Czechosłowackiej.1

Naród i ruch narodowy

W celu logicznej integralności tekstu przypomnijmy, że słowo „naród” jest mocno wieloznaczne; 
w różnych obszarach kulturowych i językach ma różne treści. Podczas gdy angielski termin „nationali‑
ty” oznacza przynależność państwową (obywatelstwo), w środowisku rosyjskim lub niemieckim treść 
terminu „nation” (lub w języku rosyjskim „nacija”) jest zdefiniowany etnicznie. Nie ma tu miejsca dla 

1 Z okazji 100. rocznicy powstania Czechosłowacji został wydany cały szereg  publikacji i zorganizowano kilka 
konferencji. Z nich najbliżej do tematu niniejszego tekstu ma Jan HORSKÝ – Miroslav HROCH (eds.) Sto let. 
Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?, Praha 2018, patrz także Zdeněk BENEŠ, October 28, 1918. Rewri‑
ting Czech historical memory, or its overlayering? in: Viola JULKOWSKA – Witold WERNER (eds.) , Memory 
of Heritage – Heritage of Memory, UAM, Poznań, 2016, s. 208–227. Do tego porównaj Ibidem: Historická výročí 
jako zpřítomňování dějin, in: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2017, s. 182–194. 



206 bliższej analizy tego problemu2, tekst jest orientowany w innym kierunku, ale ta elementarna uwaga 
jest wskazana, ponieważ z obydwoma pojęciami niebawem spotkamy. Etnicznego pojęcia narodu nie 
można oddzielić od drugiego podstawowego pojęcia związanego z jego życiem – państwem, w ideal‑
nym przypadku z „jego” państwem, czyli państwem narodowym. Inaczej mówiąc, w koncepcji państwa 
chodzi o sprzeczność albo współistnienie jego założeń na zasadzie etnos lub démos. Etniczna koncepcja 
narodu opiera się na założeniu, że naród jest naturalnie dany, jest jednostką socjobiologiczną niosącą 
historię, a  nie jest ich produktem, jak do pewnego stopnia twierdzi współczesna historiografia.3 Za 
terminem démos kryje się drugie pojęcie narodu jako narodu państwowego, czyli jego – prościej powie‑
dziane – obywateli. Także w tym przypadku chodzi o jednostkę rozumianą statycznie, rozwijającą się 
tylko w czasie, ale niepowstającą. Z  tego faktu czerpane były wszystkie roszczenia jego historycznej 
egzystencji oraz do niej nawiązywały także oceny poszczególnych narodów. Na czeskie środowisko 
miało bezpośredni wpływ niemieckie myślenie filozoficzne, któremu towarzyszyła oczywiście podsta‑
wowa koncepcja powiązana naturalnie także z jego praktycznymi politycznymi reakcjami i wystąpie‑
niami. A zatem, z etnicznym pojęciem narodu, jednak w czeskim środowisku nieodłącznie związanym 
z egzystencją państwa. Trzeba sobie uświadomić, że czeskie państwo średniowieczne, założone gdzieś 
w  ostatniej trzeciej części IX wieku, wciąż istniało; z  punktu widzenia prawa zostało unieważnione 
dopiero 14 listopada 1918 roku Deklaracją Republiki Czechosłowackiej, chociaż jego funkcje były 
w ramach modernizacji monarchii habsburskiej mniej więcej suspendowane. To była znacząca różni‑
ca w stosunku do ruchów narodowych, które nie mogły się o  istnienie państwa oprzeć. Na przykład 
słowacki ruch narodowy, który w drugiej połowie XVIII wieku w skomplikowany sposób szukał takiego 
wsparcia w państwie węgierskim, lub w Państwie Wielkomorawskim,4 podobnie jak polski ruch naro‑
dowy, gdzie oczywiście mocno oddziaływały reminiscencje do I Rzeczypospolitej i gdzie poszukiwane 
były przyczyny upadku pierwszego państwa polskiego.5 Jeszcze bardziej skomplikowane stało się poszu‑
kiwanie podstaw konstytucyjnych w fińskim ruchu narodowym.6 Ruch narodowy niesamodzielnych 
narodów musiał zatem szukać wsparcia wewnątrz samego siebie, zarówno w sensie etnicznym (jeste‑
śmy częścią większei, naturalnej całości), jak również w sensie państwowym (aby osiągnąć uznanie 
własnej państwowości lub ją wzmocnić).

Dla słowiańskich ruchów narodowych, również dla czeskiego ruchu narodowego, stały się 
podstawą myśli Johanna Gottfrieda Herdera (1744–1803). Herder urodził się w Prusach Wschodnich 
i przez kilka lat działał w Rydze, na ówczesnym „skrzyżowaniu kultur”; spotykały się tu kultury niemiec‑

2 Odnośnie tego bliżej Jiř KOŘALKA, Co je národ?, Praha 1969; Miroslav HROCH, V národním zájmu, Praha 1999; 
Ten sam, Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy, Praha 2018. 

3 Odnośnie tezy, że naród jest czystą konstrukcją, patrz Ernest GELLNER, Národy a nacionalismus, Praha 1993; Ten 
sam, Nacionalismus, Brno 2003. M. Hroch mówi bardziej realistycznie o narodowych (etnicznych) wspólnotach 
starszego okresu i „nowoczesnym narodzie“ jako formacji kształtującej się w toku procesów modernizujących. 

4 Stało się tak w konfrontacji z węgierską teorią „ujarzmiającą”, która twierdziła, że król Świętopełk sprzedał Górną 
krainę Węgrom za czerwony płaszcz i białego konia. Patrz Slovanství v národním životě Čechů a Slováků, Praha 
1968, s. 76–85. 

5 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky. Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě, Praha 1984, s. 76.
6 Tomáš MASAŘ, Srovnání vývoje národních identit ve Finsku a v českých zemích v průběhu 19. století, ÚSD FF UK 

2016 (niepublikowane). 



207ka, rosyjska, kultura łotewska oraz liwońska. W tym wielokulturowym środowisku powstały bardzo 
schematyczne myśli na temat charakteru narodowego i dynamiki historycznej, przy tym kończyła się 
wówczas era germańska i nastała era słowiańska. W spisie Herdera Idee filozofii historii ludzkości [Ideje 
k filosofii dějin lidstva] pisze:

„Nieszczęście tego narodu brało swój początek w fakcie, że w swej łagodności i zamiłowaniu do 
domowej pilnej pracy nie był w stanie zaprowadzić trwałego układu wojskowego, aczkolwiek nie brako‑
wało mu męstwa w rozsierdzonym oporze. Nieszczęście było w tym, że jego pozycja między narodami 
tego kraju z jednej strony wprowadziła go do takiej bliskości do Niemców, z drugiej zaś jego niezabez‑
pieczone tyły wystawiało wszystkim najazdom Tatarów Wschodnich, pod rządami których, zwłaszcza 
Mongołów, przeżył wiele udręki i dużo cierpiał. Lecz koła czasu, które wszystko zmienia i obraca się, 
nie można zatrzymać; a  ponieważ narody te zamieszkują w większości region Europy, która byłaby 
najpiękniejszą, gdyby tylko była zupełnie wykształcona i wykorzystana komercyjnie; dlatego także nie 
jest inaczej możliwa, tylko, że ustawodawstwo i polityka w Europie będą musiały w coraz większym 
stopniu wspierać cichą pracowitość i pokojowy stosunek narodów zamiast bojowości oraz, że je będzie 
skutecznie wspierać; będziecie i wy tak głęboko upadłe, niegdyś pilne i szczęśliwe narody [= Słowia‑
nie  – ZB], nareszcie przebudzone ze swego długotrwałego i  bezczynnego snu, nareszcie wyzwolone 
ze swoich niewolniczych kajdan, będziecie mogły się cieszyć ze swoich pięknych krajobrazów od Azji 
po Karpaty, od Donu po Muldę jako swojej własności i na nich będziecie mogli świętować swoje stare 
uroczystości spokojnego handlu i pracowitości.

Ponieważ mamy piękne i dostępne przyczynki do historii tego narodu z wielu krajów, chcieliby‑
śmy sobie życzyć, aby również luki innych zostały wypełnione, zostały zebrane resztki ich zwyczajów, 
pieśni i podań, które coraz bardziej się wytracają i żeby była wreszcie podana historia tego plemienia 
narodowego w całości, jak tego wymaga obraz ludzkości.”7 

Myśli Herdera były odzwierciedleniem wiary okresu oświecenia we wszechmoc rozumu, który 
miał zdominować ludzkie myślenie w imię przyszłości. Tak samo, jak nierozerwalnie związana z nim 
idea wolności indywidualnej i zbiorowej oraz politycznej. Jednak rozum nie jest wszechmocną zasadą 
myślenia ludzkiego. W podniecanym romantyzmem środowisku duchownym, z którego liczne podnie‑
ty czerpał nacjonalizm – którymi go jednocześnie sam podniecał – odgrywały swoją zasadniczą rolę 
motywy emocjonalne albo prosta wiara w zakładane idee.

Drugim znaczącym myślicielem, który wpłynął na świadomość historyczną tych czasów był 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Z jego koncepcji filozofii historii wystarczy przypomnieć, 
że historię uważał za stopniową realizację wolności, związaną z  istnieniem państwa. Zgodnie z  tym 
kryterium rozróżniał narody „historyczne” i  „niehistoryczne”. Potrafił dany naród zbudować własne 
państwo i  na przestrzeni historii je utrzymać? Powołajmy się tu na fakt istnienia jedynego państwa 
słowiańskiego, Rosji. W środowisku niemieckim jednak pojęcia naród i państwo były znacznie nieja‑
sne. I na nich konstytuował się jednolity naród i państwo niemieckie, ale droga do niego wymagała 
jeszcze długich i skomplikowanych zabiegów; tymczasem państwem – liderem władzy – były Prusy. 

7 Johann Gottfried HERDER, Vývoj lidskosti, Praha 1941, s. 332–333. Chodzi o wyciąg z pewnej obszernej pracy 
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784–1791. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tłumaczenie 
(Jana Patočki) zostało wydane w czasach Protektoratu; spełnia w ten sposób funkcję narodowo‑obronną. 



208 Heglowi chodziło o praktyczną realizację rozumu i wolności8; Uniwersytet Berliński został założony 
w 1810 roku z zamiarem intelektualnego wzmocnienia pruskiej władzy politycznej – stał się on jednym 
z ośrodków pruskiej szkoły historycznej, która stworzyła historyczną legitymizację tego celu.

Wpływ Hegla w środowisku austriackim nie był dominujący, bardziej znaczący wpływ na 
środowisko wywarł, przede wszystkim poprzez pedagogikę i  filozofię, Johann Herbart.9 Szkolnictwo 
zarówno w monarchii, jak i państwach niemieckich, podobnie jak w wielu innych krajach, stawało się 
jednym z podstawowych narzędzi kształtowania opinii publicznej, w tym opinii politycznej. Pod wzglę‑
dem narodowościowym czeski system szkolny w pełnym tego słowa znaczeniu zaczął kształtować się 
w drugiej połowie XIX wieku, a także w nim zmiennie spotykały się obydwie podstawowe tendencje 
samoidentyfikacji Czechów. Oczywiście oficjalną linią była idea państwowa, idea narodowa nie została 
wyparta, ale była drugoplanowa. W „czarnej skrzynce” praktycznego nauczania, do której bardzo trud‑
no dziś zajrzeć, istnieją założenia, że idea narodowa była obecna w dość silnej mierze. W jakym stopniu 
tak się działo, zależało od konkretnych warunków, od społecznych po osobowościowe.

Jak zauważył Miroslav Hroch, zainteresowania naukowe są pierwszą fazą ruchów narodowych.10 
Pozostają jednak zamknięte w elitarnym intelektualnym środowisku czasu oświecenia. W celu szersze‑
go oddziaływania, w celu przenikania do szerszych warstw kulturowych, potrzebne jest, aby przekształ‑
cił się w ideologię  – ukierunkowany program kulturowy i  polityczny.11 W środowisku czeskim krok 
ten reprezentuje kompleksowy program Josefa Jungmanna, którego symbolicznym centrum12 stał się 
język narodowy. Każda ideologia potrzebuje prostych i łatwych do zrozumienia haseł, właśnie takich 
jak wzorzec naród = język. Stąd też pojawiło się zainteresowanie językami słowiańskimi, rozważania 
na temat zjednoczonego języka słowiańskiego, przyjęcie cyrylicy jako „pisma słowiańskiego” i inne.13

Należy jednak pamiętać, że koncepcja narodu według Jungmanna nie była jedyną sformułowaną 
wizją życia narodowego. Drugą wyraził w trzech swoich kazaniach (egzortach) do studentów Uniwer‑
sytetu Praskiego w 1816 r., filozof Bernard Bolzano (1781–1848),14 tamtejszy profesor religii. Dla niego 
również naród był kategorią początkową, ponieważ jest przesłanką naturalną, a zatem jego istnienie 
nie musi być uzasadniane, ale kultywowane. Rozważał o  narodzie dwujęzycznym (Bohemach) zało‑
żonym na wspólnej świadomości moralnej wynikającej z wartości chrześcijańskich i zmierzających do 
ogólnej sprawiedliwości społecznej. W końcu ojciec Bolzana był Niemcem, a matka Włoszką. On sam 
natomiast czuł się Czechem i to w sensie terytorialnym i kulturowo ‑historycznym. W tym znaczeniu 

8 Do tego patrz Georg Wilhelm Fridrich HEGEL, Filosofie dějin, Pelhřimov 2004. 
9 Josef ZUMR, Máme‑li kulturu, je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká filosofie, Praha 1998. 
10 Miroslav HROCH, V národním zájmu, Praha 1999, przede wszystkim s. 15. 
11 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky, Praha 1984, s. 35.; Miroslav HROCH, V národním zájmu, Praha 1999. 
12 Odnośnie symbolicznych ośrodków patrz Miloš HAVELKA, Dějiny a smysl, Praha 2001. 
13 František Jan Jezbera (1829–1901), przyjął wedle rosyjskiego wzoru imię chrzestne Fiodor i imię po ojcu Iwa‑

nowicz, działał na politechnice praskej, a następnie w Warszawie i Rosji. Należał między „marzycieli panslawis‑
tycznych“. Patrz Milan KUDĚLKA, Česko‑slovenské  práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 
1760, Praha 1972, s. 201–202. 

14 Jaromír LOUŽIL, Bernard Bolzano, Praha 1978. Dalej także  patrz František KAUTMAN, Masaryk – Šalda – 
Patočka, Praha 1990. Esej Patočki Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano i teksty z tym 
związane in: Jan PATOČKA, Náš národní program, Praha 1990. 



209należało rozumieć naród również w sensie ogólnym.15 Tak więc język dla Bolzana stanowi jedynie 
środek komunikacji, dodatkowo przesłaniający naturalną równość między ludźmi.

Projekt ten do szerszej współczesnej czeskiej świadomości narodowej i historycznej został wpro‑
wadzony dopiero w połowie następnego wieku przez Jana Patočkę (1907–1977). Oczywiście nie trzeba 
przypominać, że w innym kontekście historycznym. W latach sześćdziesiątych XX wieku nie chodziło 
o samo istnienie narodu czeskiego, ewentualnie przeforsowywanie jego postulatów, lecz o filozoficzną 
autorefleksję jego rozwoju w czasach nowoczesnych. Patočka zdaje sobie sprawę z niewspółmierności 
obu programów w ich ówczesnym możliwym realnym oddziaływaniu społecznym i zwraca uwagę na 
pozytywne oraz negatywne aspekty każdego z  nich. Niemniej jednak wizja Bolzana nie była w jego 
czasach tak nieznana i  nieskuteczna. Z  pewnością myśli te odbiły się echem w zamkniętym kręgu 
czeskiej inteligencji narodowej, zgromadzającej się na zamku Liběchov w Czechach Środkowych. Wśród 
uczestników tych spotkań nie brakowało wybitnych osobistości czeskiego odrodzenia, w tym samego 
Bolzana. Jego myśli z  pewnością wpływały na dalszego z  grona uczestników dyskusji w Liběchovie, 
głównego twórcę czeskiej historii narodowej, F. Palackiego. A z  jego koncepcją narodu harmonizują 
także myśli brneńskiego zwolennika Hegla ks. Theodora Bratranka, który należał do przeciwników 
Bolzana.16

Obydwie koncepcje znalazły zastosowanie – i koniecznie musiały być zastosowane – w czasie 
powstania Czechosłowacji. Republika została zadeklarowana jako państwo narodowe narodu „czecho‑
słowackiego”. W rzeczywistości, ze względu na swój skład ludnościowy, była jednak państwem naro‑
dowościowym podobnym do Szwajcarii. W odróżnieniu od niej nie posiadała wspólnej świadomości 
państwowej zweryfikowanej przez historię. Jej przebudzenie miało dopiero stać się programem 
państwowym. Stąd stwierdzenie Masaryka, że aby osiągnąć taki cel, potrzebujemy pięćdziesięciu lat. 
Nie mieliśmy ich. Republice nie było danych nawet dwadzieścia lat istnienia; w rzeczywistości tych 
spokojnych do realizacji takiego zadania, było zaledwie dziesięć. Na pokonanie nacjonalizmu, uprze‑
dzeń narodowych i  stereotypów (włącznie z  typowymi dla narodu czeskiego) stanowczo za mało. 
Tymczasem konstytucja Czechosłowacji, opierająca się na zasadach indywidualnych praw obywatel‑
skich, gwarantowała takie same prawa i obowiązki wszystkim mieszkańcom Republiki bez jakichkol‑
wiek ograniczeń (tylko obcy obywatele na stałe zamieszkali na terytorium Republiki Czechosłowackiej 
nie mieli prawa wyborczego). Dlatego bardziej właściwym terminem jest „czechosłowackość”, niż 
częściej używany, a niedokładny termin „czechosłowakizm”.

Czesi i Słowianie

W XVIII wieku na horyzoncie polityki i mocarstwowości Europy pojawiła się nowa potęga – Rosja.17 
Szybko stała się przedmiotem znacznego zainteresowania politycznego i  naukowego, zwłaszcza ze 

15 Jaromír LOUŽIL, Sen jednotné kultury v nacionálně rozdělené společnosti, in: Marta OTTLOVÁ (ed.) Proudy 
české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál, Praha 1990, s. 25–26. 

16 Ibidem.
17 Hans LEMBERG, Porozumění. Češi – Němci – východní Evropa 1848–1948, Praha 1999, s. 249–299.



210 strony Prus.18 Nie przez przypadek. Bezpośrednie sąsiedztwo z  nowym supermocarstwem, wówczas 
jeszcze oznaczanym jako północne, do takiego zainteresowania naturalnie prowadziło. Dodatkowo 
wydawało się, że Rosja przyjmuje wiele idei koncepcji państwa i  społeczeństwa okresu oświecenia, 
które Prusy za panowania Fryderyka II wprost uosabiały.19 Idea koncepcji państwa i  społeczeństwa 
spowodowała, że powodom politycznym towarzyszyło zainteresowanie naukowe, przede wszystkim 
historią i językiem Rosjan, a później całym światem słowiańskym. Na te badania duży wpływ wywarł 
czołowy pruski historyk, członek Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk, a także akademii w Piotrogro‑
dzie August Ludwig Schlözer (1735–1809) ze swym dziełem Allgemeine nordische Geschichte (1771) 
i rękopisem Russische Sprachlehre, dzięki którym narody i języki słowiańskie stały się równoprawnymi 
tematami badań historycznych.20 Nie można oczywiście pominąć działalności Václava Fortunáta Dury‑
cha (1735–1802)21 i  przede wszystkim Josefa Dobrovskiego (1753–1829)22. Orientacja ich prac była 
czysto naukowa, nieprzeznaczona dla szerszego kręgu kulturowego czytelników (chociaż na pewno 
zauważyli je również politycy). Wychodząc z periodyzacji ruchów narodowych Hrocha, zainteresowa‑
nie tworzy ich pierwszy etap. Do tego, aby przeniknęły do szerszych warstw społeczeństwa i stały się 
ostatecznie programem narodowym, trzeba dwóch kroków. W drugim wymagały szerokiego wsparcia 
dla proponowanego programu narodowego, w  trzecim kroku jego zaakceptowanie przez wszystkie 
warstwy społeczeństwa narodowego.23 

Formujące się czeskie społeczeństwo narodowe znalazło swoje oparcie przede wszystkim w myśli 
słowiańskiej, we wspólnocie poszczególnych plemion słowiańskich, tworzących razem jednolity naród 
słowiański. Jego widzialnym i  zrozumiałym przejawem był język. Języki słowiańskie  – rozumiane 
w tym sensie jako dialekty słowiańskie (Mundarten) – różniły się wyraźnie od języków germańskich 
lub romańskich. Obok tego argumentu filologicznego stopniowo pojawiały się argumenty historycz‑
ne, wynikające z  głębszego zrozumienia wczesnych etapów historii Europy. I  wreszcie do koncepcji 
słowiaństwa przeniknęły także motywy polityczne.

W tym kierunku mocny wpływ miało dzieło Jána Kollára (1793–1852), a zwłaszcza jego Rozpra‑
wa na temat wzajemności słowiańskiej [Rozprava o  slovanské vzájemnosti]. Można ją zaszeregować 
do drugiego etapu czeskiego ruchu narodowego, ponieważ sformułowała koncepcję szerzej niż tylko 
naukowo. Koncepcja ta nabrała jeszcze bardziej ostrych intencji agitacyjnych w zbiorze wierszy Córka 
sławy [Slávy dcera]24 autorstwa Kollára, która była stopniowo opracowywana z  osobno opublikowa‑
nych wierszy.25 Rozprawa rozwinęła się w dumną deklarację „jestem Słowianinem!” [„jsem Slovan!”]. 

18 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky. Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě, Praha 1984. 
19 Do tego František STELLNER, Rusko a Střední Evropa v 18. století I. Praha 2009; Milan ŠVANKMAJER, Kateři‑

na II, Praha 1970.
20 Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky, Praha 1984, s. 16‑17. 
21 Václav Fortunát Durych, Uporz. i przedmowę napisał Jindřich Dlouhý, Praha 1952. 
22 Milan MACHOVEC, Josef Dobrovský, Praha 2004; Vladimír VAVŘÍNEK – Hana GLADKOVÁ – Karolína SKWAR‑

SKA (eds.), Josef Dobrovský – Fundator studiorum slavicorum: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Pra‑
ze 10.–13. června 2003, Praha 2004.

23 Souborné vydání verzí: Ján KOLLÁR, Rozpravy o slovanské vzájemnosti, Praha 1929, edytował Miloš Weingart. 
24 Ján KOLLÁR, Slávy dcera: báseň lyricko‑epická v pěti zpěvích, Praha 2014. 
25 Pierwsze wydanie ukazało się w 1824 roku, wydanie ostatnie pochodzi z 1852 roku. 



211Nawet w tym przypadku nie można przeoczyć faktu, że pojawiają się tutaj myśli, w dzisiejszych czasach 
określane terminem, a  biorąc pod uwagę ówczesną koncepcję fenomenu narodu, międzykulturowe. 
Idea słowiańskiej wzajemności26 Kollára była inspirowana niemieckim ruchem narodowym, rozwija‑
jącym się pod zagrożeniem hegemonii napoleońskiej. Będąc studentem Uniwersytetu w Jenie Kollár 
wziął udział w uroczystości studenckiej upamiętniającej trzechsetletnią rocznicę wystąpienia Lutra 
w Wartburgu. Uroczystość odbywająca się 18 października 1817 r., była wyrazem niemieckiego progra‑
mu jedności narodowej. Tu w jego myśleniu zrodziła się idea słowiańskiej wzajemności. Nie chodziło 
o analizę historiograficzną ani o analizę znaczenia Słowiaństwa, ale o sformułowanie idei. Okazało się to 
niezmiernie ważne dla czeskiego ruchu narodowego (i nie tylko) – pomimo tego, że czeskie społeczeń‑
stwo odrodzeniowe praktycznie nie znało Rosji i rosyjskich społecznych i politycznych realiów.27 Całe 
społeczeństwo czeskie spotkało się bezpośrednio z rosyjską rzeczywistością – i  to tylko częściowo – 
dopiero podczas wojen napoleońskich, po raz pierwszy w 1805 r., po raz drugi w 1813 roku. Pozatym 
świadomość o Rosji była tylko wyidealizowana. Było to sprzeczne na przykład z bezpośrednimi histo‑
rycznymi i ówczesnymi doświadczeniami politycznymi polskiego ruchu narodowego. Jeszcze na począt‑
ku lat pięćdziesiątych autor Rozprawa o wzajemności Słowiańskiej [Rozpravy o slovanské vzájemnosti] 
oraz Córka sławy [Slávy dcery], a także profesor antyków słowiańskich na Uniwersytecie Wiedeńskim 
Jan Kollár w książce Staroitalia slavjanská28 obstawał przy tym, że łacina jest dialektem słowiańskim. 
Poglądy te w dużej mierze oparte były na powierzchownej, fonetycznie założonej etymologii. W ten 
sposób kupiec frankoński Samo był rozumiany jako słowiański Samosław, niemieckie imię Lessing było 
tłumaczone jako Leśnik. Twórca pierwszej przemysłowej metody druku na świecie, J. Guttenberg był 
uważany za rodaka z Kutnej Hory. Nazwa Cieśniny Dardanele została utworzona od słowackiego słowa 
grád, słowo Koryntia ma swoje pochodzenie w słowie Horytany itd. Oczywiście, takie wyjaśnienia były 
przez bardziej wykształconą część filologii wiedeńskiej odrzucone, a dzisiaj wydają nam się co najmniej 
dziwaczne. Bądźmy jednak sprawiedliwi i  zwróćmy uwagę, że konstrukcje Kollára nie były żadnym 
wyjątkiem w tych czasach poszukiwania jakiegoś pierwotnego języka.29 Z  naszego punktu widzenia 
ważniejsze jest jednak to, że mamy w nich akcent słowiańskiej koncepcji historii.

Karel Havlíček Borovský (1821–1856) był pierwszym, który bezpośrednio i krytycznie zapoznał 
się z rosyjską codziennością, a stało się to podczas jego podróży na Ruś na początku lat 40. Swoją wiedzę 
wyraził w słynnym artykule Słowianin i  Czech [Slovan a  Čech].30 Jego opis rosyjskiej rzeczywistości 
był przytłaczający i  zwieńczony został hasłem odrzucającym koncepcję Kollára: „Jestem Czechem, 

26 Odnośnie Kollára, patrz Tatiana IVANTYŠINOVÁ (ed.), Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu 
v strednej Európe. Bratislava 2006. 

27 Dla konkretných realiów rosyjskich są niezwykle cennym czasowym  świadectwem dzienniki Fiodora Micha‑
jłowicza Dostojewskiego: Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKIJ, Deník spisovatele I–II. Praha 1977. Odnośnie tego 
porównaj Irena GRUDZIŃSKA – GROSS, Jazva revolúcie, Bratislava 2000. Książka ta konfrontuje poglądy baro‑
na de Coustina na rosyjskie realia z poglądami A. de Tocquewilla na realia Stanów Zjednoczonych. 

28 Ján KOLLÁR, Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájesloví, 
zvláště v řeči a v literatuře nejdávnějších vlaských a sousedních kmenů, z kterých zřejmo, že mezi prvotními osad‑
níky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiní četnější byli, Vídeň 1853. 

29 Patrz Umberto ECO, Hledání dokonalého jazyka, Praha 2001. 
30 Karel Havlíček BOROVSKÝ, Slovan a Čech, in: Zdeněk Václav TOBOLKA (ed.) , K. H. Borovského Politické spisy, 

díl I. Pražské noviny (1846–1848), Praha 1900, s. 28‑70. Następna dyskusja  z J. B. Malým tamże, s. 71–102. 



212 nie Słowianinem!”31 Jednak ani poprzez naiwne wychwalanie, ani poprzez ostrą krytykę stosunków 
w Rosji, poznaną na podstawie własnych doświadczeń, idea słowiaństwa w czeskiej świadomości naro‑
dowej i historycznej nie mogła zostać pokonana. Tak w ogólnej świadomości, jak w życiu politycznym. 
W ogólnej świadomości słowiaństwo przetrwało dzięki już wspomnianym historycznym poduszkom 
popularyzatorskim, w życiu politycznym natomiast stało się bronią. Dokumentuje to demonstracyj‑
na podróż czeskich polityków na czele z Palackim do Moskwy w 1867 roku. Wyjechali tam z Paryża 
i udali się tam w czasie szczytu negocjacji w sprawie wyrównania austro ‑węgierskiego, które defini‑
tywnie pogrzebało nadzieje na szersze zastosowanie wyrównania narodowego w monarchii. Powstanie 
swego rodzaju Austro ‑Węgro ‑Czech stawało się nierealną alternatywą. Palacký w swoim dziele Idea 
Państwa Austriackiego [Idea státu rakouského](1865)32 ostrzegał przed dualizmem austro ‑węgierskim 
jako najbardziej niefortunnym rozwiązaniem kwestii narodowościowej w monarchii, które może ją 
doprowadzić do upadku. „Byliśmy przed Austrią, będziemy i po niej!” brzmi Palackiego kluczowe i dla 
monarchii ostrzegawcze zdanie jego manifestu politycznego.

Z krytyczną uszczypliwością komentował słowiaństwo T. G. Masaryk (1850–1937). Od dzieciń‑
stwa interesowała go Rosja, a swoją opinię na jej temat wyraził zwłaszcza w swojej pracy Studia Słowiań‑
skie [Slovanské studie] oraz trzyczęściowym dziele Rosja i Europa [Rusko a Evropa].33 Aby zrozumieć 
jego stanowisko, wystarczy zacytować fragment z dzieła Studium Słowiańskie: „Wielu ludzi nie rozumie, 
że można kochać to, co chłodno oceniamy. Większość ludzi kocha tylko to, co ubóstwia. Ale prawdziwa 
i stała miłość opiera się bardziej na wiedzy niż na marzeniach.”34 Z tym motywem jeszcze się spotkamy.

Czesi i Monarchia Habsburska

Państwo czeskie stało się częścią Europy Środkowej Habsburgów w 1526 roku. Do połowy XVIII wieku 
było faktycznie powiązane z innymi krajami, opanowanymi Habsburgami, tylko przez osobę monarchy. 
Dopiero reformy oświeceniowe rozpoczęły centralizację państwa związkowego Habsburgów w Euro‑
pie Środkowej, tak pod względem władzy, jak również administracji państwowej. Zaczęła być również 
nazywana potoczną nazwą Austria. Należy jednak zauważyć, że mimo najróżniejszych wysiłków tak 
naprawdę państwem jednolitym nigdy się nie stała; śmiertelny cios tym wysiłkom zadał wymuszony 
dualizm austro ‑węgierski w 1867 roku. Próby centralizacji, a jednocześnie wewnętrzne walki narodo‑
wościowe, naturalnie wzmacniały konstytucyjne wysiłki czeskiej polityki krajowej, a później polityki 
narodowej. Początków trzeba upatrywać w patriotyzmie krajowym, który pod względem narodowym 
jeszcze się nie definiował i był wspólny dla obu głównych narodowości, ponieważ bronił stanowych praw 
Królestwa Czeskiego przed centralizacją państwa, na końcu których znajdują się walki narodowościowe 

31 Patrz Karel Havlíček BOROVSKÝ, Slovan a Čech. Warto zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie Havlíček jako pierw‑
szy w ramach środowiska czeskiego zwrócił uwagę na de Custina.

32 František PALACKÝ, Idea státu rakouského, Praha 1907, s. 101. Nieprzypadkowy edytor tego wydania Z. V. To‑
bolka tekst Ideje uzupełnił o edycję niemniej słynnego dzieła Palackiego Psaní do Frankfurtu z 11 kwietnia 1848 
roku oraz jego esej O centralismu a národnostní rovnoprávnosti v Rakousku z 21 grudnia 1849 roku. 

33 Tomáš G. MASARYK, Rusko a Evropa I–III, Praha 1995–1996. Pierwsze wydanie pierwszych dwu części wyszło 
w 1913 roku. 

34 Tomáš G. MASARYK, Slovanské studie I, Praha 1893, s. 1. 



213oraz dążenia konstytucyjne polityki czeskiej w II połowie XIX wieku. W takich granicach formowało się 
dla historiografii czeskiej i nauki historii podstawowe pytanie: czym jest historia czeska, czym austriac‑
ka oraz jaki jest stosunek między nimi.

Kwestia historii Austrii, tak samo jak historia całej monarchii, została po raz pierwszy sformuło‑
wana w kontekście dyskusji o reformie studiów uniwersyteckich w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, 
na które wpływ miały myśli oświecenia. Czołowy przedstawiciel myśli oświecenia Gottfried van Swie‑
ten (1733–1803), w 1783 roku proponował wprowadzenie specjalnego przedmiotu historii Austrii na 
Uniwersytecie Lwowskim. Nie trudno stwierdzić, jakie powody skłoniły go do tej propozycji. Lwów gali‑
cyjski, podczas pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, stał się częścią monarchii habsburskiej, a nowe 
pokolenie polskiej inteligencji trzeba było przygotowywać w duchu nowej przynależności państwowej. 
Jednak polityczna idea van Swietena znalazła swoich przeciwników. Ich argumentacja opierała się na 
głębszym zrozumieniu procesu centralizacji i integracji państwa związkowego Habsburgów. Specjalne 
centrum historii austriackiej miało powstać najpierw na najważniejszym uniwersytecie monarchii, 
tzn. we Wiedniu. I dopiero potem nauczanie planowano „rozszerzać” na inne uniwersytety. Historia 
monarchii austriackiej miała, zgodnie z propozycją z 1784 roku, uzupełnia trzy inne profilujące przed‑
mioty historii, którymi były historia Rzeszy Niemieckiej, historia prawa konstytucyjnego i  historia 
Węgier (sic!). Już z  tego planu tematycznego przedmiotów profilujących jasno wynika, że ponownie 
chodziło o motywacje polityczne, wzmacniane tym, że nauczanie miało być ukierunkowane na historię 
prawa konstytucyjnego, ponieważ przedmiot historii Austrii miał być wykładany na wydziałach prawa. 
Jednak propozycje reformy nie zostały zatwierdzone przez dwór w Wiedniu. Powody były ponownie 
polityczne: złożoność wewnętrznej historii monarchii i uwzględnienia kontekstów historii zewnętrznej, 
najwyraźniej zatem historii państw niemieckich. Wynikiem tego jest fakt, że nie istnieje podręcznik do 
historii austriackiej z punktu widzenia ówczesnej koncepcji normatywnej i jej obowiązkowa interpreta‑
cja. Jeszcze w 1824 roku był zatwierdzony jako podręcznik uniwersytecki już używany podręcznik dla 
szkół średnich.35 

W kategoriach państwa była historia Austrii według słów van Swietena z roku 1788, była rozumia‑
na jako historia patriotyczna lub inaczej jako „uniwersalna historia państw austriackich”. W tym miej‑
scu należy się najpierw zatrzymać przy pojęciu „uniwersalna historia”. Chodziło o wielki temat historii 
oświecenia, ponieważ to w nich były ujawniane (powinny być) najbardziej ogólne wzorce historycznego 
postępu opanowanego przez rozum.36 Podobny stosunek przypisywano historii państwa austriackiego 
wobec historii poszczególnych narodów lub ziem monarchii; miałaby być głębszym, bardziej filozo‑
ficznym spojrzeniem na nią. Praski profesor historii Franz Tietze hierarchizację tę dogłębnie wyja‑
śnił w  swoim wstępnym wykładzie na katedrze historii Uniwersytetu Karola w 1804 roku. Historia 
informuje o zmianach w czasie, ale to samo w sobie jest niewystarczające. W tych zmianach konieczne 

35  Patrz Karel KAZBUNDA, Stolice dějin na pražské universitě I, Praha 1964, s. 97. 
36  Patrz Andrzej Feliks GRABOWSKI, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 300–318; także Georg G. IGGERS – 

Q. Edward WANG – Supriya MUKHERJEE, A Glogal History of Modern Historiography, 2008 (cyt. według wy‑
dania niemieckiego Geschichtskulturen. Weltgeschichte der Historiographie von 1750 bis heute, Göttingen 2013. 
rozdział II); w szerszym konteście rozwoju patrz Donald R. KELLEY, Faces of history: Historical Inquiry from 
Herodotus to Herder, Yale 1998 (polskie tłumaczenie Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodita do Herdera, 
Warszawa 2010, s. 266–273). 



214 jest określenie przyczyny i następstwa oraz ujawnienie kontekstów przez historyka, możliwie najdo‑
kładniej stwierdzonych faktów, co jest zadaniem filozofa. Tak więc wiedza historyczna rozkłada się na 
składnik opisowy, historyczny oraz na czysto interpretacyjny  – filozoficzny. Oznacza to, że historyk 
niekoniecznie musi być filozofem, ale filozof zawsze musi być przynajmniej częściowo historykiem.37 

Należy koniecznie zwrócić uwagę na jeszcze jedną myśl van Swietena, ponieważ ma znaczenie 
dla przyszłej koncepcji historii Austrii. Z koncepcyjnego punktu wyjścia, według którego historia Austrii 
jest historią (państwową) patriotyczną, van Swieten wywiódł wniosek, że w konkretnych wykładach na 
poszczególnych uniwersytetach powinna być akcentowana historia tej jednostki państwowej, do której 
należy dany uniwersytet. W odniesieniu wyłącznie do środowiska czeskiego, na uniwersytecie praskim 
będzie więc akcentowana historia czeska, zwłaszcza oczywiście historia polityczna. Istnieje tu jednak 
wyraźnie widoczny punkt orientacyjny: rok 1526. Dopiero od tej daty wykład, powiedzmy ogólnie 
historii wszechaustriackiej, ma mieć charakter organiczny. Historia ma być objaśniana we wzajemnych 
kontekstach jako jednolita całość. Przed 1526 rokiem chodzi o zwykły „agregat”,38 to znaczy „paralelny” 
tylko pod względem czasu wykład również pozostałych konstytucyjnych jednostek monarchii.

Z nową siłą i nowym radykalnym akcentem politycznym problem koncepcji austriackiej historii 
pojawił się w połowie pierwszego dziesięciolecia XIX wieku w związku z upadkiem Świętego Cesar‑
stwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Co pod względem terytorialnym i  politycznym oznacza 
nowy tytuł „cesarz austriacki”? W jaki sposób zdefiniować nową samoidentyfikację monarchii, która 
od 1526 roku była wprawdzie wewnętrznie konfrontacyjną, ale funkcjonującą rzeczywistością? Po raz 
kolejny nieuchronnie pojawia się pytanie o związek historii uniwersalnej oraz ich – mówiąc dzisiej‑
szą terminologią – regionalnych konkretyzacji. Bardziej wyrazisty przejaw tego problemu pojawił się 
w nowo skonstruowanym programie studiów historii na uniwersytetach. W 1805 roku przeprowadzo‑
no ich kolejną reformę. Przedmioty zostały podzielone na trzy kategorie: w dzisiejszym pojęciu na 
przedmioty obowiązkowe, obowiązkowo ‑wybieralne oraz wybieralne. Do tych pierwszych zaliczono 
historię uniwersalną, a do pozostałych historię państw niemieckich (sic!) i austriackich (sic!). Upraw‑
nienie nauczania tych pozostałych uzasadnione było „specjalnymi interesami naukowymi”, ponownie 
w jednej z możliwych dzisiejszych koncepcji ich znaczenia regionalnego, ale ich sens ujawnia się tylko 
w kontekście ogólnego rozwoju historycznego. Stąd też ich hierarchizacja.

W tym czasie zaczęły powstawać pierwsze podręczniki do nauki historii austriackiej – w zasa‑
dzie regionalnej. Początkowo powstał podręcznik dla liceów o  wielkich księstwach austriackich, na 
niego miał „nawiązać” podręcznik „Geschichte Böhmens”, do napisania którego został po raz pierwszy 
zaproszony w 1807 roku prof. Tietze. Ten jednak go nie napisał. Uniwersyteccy wykładowcy historii 
byli następnie zaproszeni do napisania podręczników do historii uniwersalnej.39 Potrzeba politycz‑
na stworzenia podręczników do nauki historii była wzmacniana  przebiegającą transformacją formy 

37 Ibidem, s. 149. 
38 Patrz Palackiego Korrespondence a zápisky I, s. 36: „Ale sláva národů nezakládá se na mnohosti jejich ani síle fy‑

sické: ona jest v životě, v duchu jejich. Jen ten národ jest hoden žití v letopisích člověčenstva, který jakožto národ 
živ byl, ne jako aggregat samoosobných aneb otrockých živočichů člověčích. Duch národa jeví se tam, kdež on se 
vším svým zbožím idey žíti a zemříti hotov jest.“ 

39 Karel KAZBUDA, Stolice dějin I, 1964, s. 154. 



215kultury historycznej, jak również bezpośrednim ideologicznym aparatem władzy państwowej, który 
miał ambicje opanowania przeszłości jako narzędzia legitymizującego. Znajomość historii stała się 
elementem ogłady, znakiem wykształcenia. Pomagały w tym wspomniane „poduszki popularyzacyjne” 
składające się z literatury, sztuk pięknych, architektury lub form sztuk teatralnych, począwszy od teatru 
lalek, a kończąc na jego najwyższej ekspresji – operze. Przykładów dokumentujących ten wpływ z całej 
Europy można wymienić niezliczoną ilość. Ograniczę się tylko do jednego  – czeskiego, ale przez to 
bardziej charakterystycznego (choć pochodzi dopiero z końca omawianego okresu). Otóż czeski Teatr 
Narodowy w Pradze [Národní divadlo v Praze] został po pożarze w 1881 roku ponownie otwarty w 1883 
roku uroczystym przedstawieniem opery Bedřicha Smetany Libusza [Libuše], napisanej specjalnie na 
tę okoliczność. Jest faktem powszechnie znanym, że teatr kulturowo kodyfikował mit narodu czeskiego 
i jego historię, co wyraźnie uwypuklało się także w dekoracji (a właściwie ideologii) samego budynku. 
Natomiast mniej znane jest, że zespół dramatyczny zainaugurował swoją działalność sztuką Bohumila 
Adámka (1848–1915) Salomena, przedstawiającą historię pierwszego powstania stanów czeskich prze‑
ciw Habsburgom w latach 1547–1548.40 Polityczny wymiar obu dzieł jest zupełnie oczywisty.

Wróćmy jednak do zinstytucjonalizowanej formy tworzenia świadomości historycznej. Napisa‑
nie licealnego czy uniwersyteckiego podręcznika do nauki historii wymaga do pewnego stopnia podstaw 
koncepcyjnych, jeśli chcemy, teoretycznego punktu wyjścia. W związku z upadkiem Świętego Cesar‑
stwa, dominacją Napoleona I  w polityce europejskiej i  „uniezależnieniem” monarchii habsburskiej, 
która miała być „austriacka”, powstało kilka bardzo spokrewnionych teorii koncepcji historii Austrii. 
Były wyrazem akcentowania centrum politycznego oraz ośrodka władzy w sensie jego rozgraniczenia 
terytorialnego. Czy już podstawą interpretacji historii Austrii miała być interpretacja o  centralnym 
„kraju plemiennnym” (Stammland) albo miało chodzić o koncepcję, która kładzie nacisk na „głów‑
ne” kraje (Hauptlande), podczas gdy krajom „przyległym” (Nebenlande) po prostu poświęcano mniej 
uwagi, zawsze w interpretacji historii kładziono nacisk na istniejący aktualny ośrodek władzy, na Dolną 
Austrię oraz Wiedeń. Koncepcje te miały swego zwolennika także na uniwersytecie praskim w osobie 
Josefa Leonarda Knolla (1775–1841), od 1832 roku profesora historii ogólnej. Mocno w  kierunku 
niemieckim orientowany historyk narodowy postrzegał w narodowości niemieckiej nosicielkę życia 
kulturowego i gospodarczego na ziemiach czeskich, dlatego więc należała się jej także politycznie rola 
przywódcy. Uniwersalistycznym ośrodkiem rozwoju historycznego była dla niego Rzesza Niemiecka 
oraz ziemie niemieckie Habsburgów  – jako naturalny ośrodek władzy (Stammlande), pozostający 
nim tak długo, jak długo będą pod względem narodowościowym niemieckie. W końcu był to właśnie 
J. L. Knoll, który od razu zrozumiał, że czeska historia Palackiego, której pierwsza część niemieckiej 
wersji została wydana w 1836 roku jako Geschichte Böhmens, stanowiła nie tylko świetną pracę nauko‑
wą, ale także – a dla Knolla przede wszystkim – stała się niebezpiecznym manifestem czeskiego nacjo‑
nalizmu co sprawiło, że był nią „bardzo zirytowany”.41 

40 Alexander STICH – Zdenka BENEŠOVÁ‑TOMÁNOVÁ, Otevření Národního divadlo a Adámkova Salomena, in: 
Milena FREIMANNOVÁ (ed.), Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 363–376. 

41 Szczegółowo patrz Karel KAZBUNDA, Stolice dějin I, 1964, s. 205–208; cyt. wyraz na s. 206. Dalej patrz Franti‑
šek Dvorský, F. Palacký a náš nepřítel, in: Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého, Praha 1898, 
s. 443–472; Jiří ŠTAIF, Historici, dějiny a společnost I, Praha 1997, rozdział II. 



216 Takie koncepcje raczej z  trudem mogły zadowalać rosnący ruch narodowy i  ich historiogra‑
fię w monarchii. Podajmy ponownie czeski przykład: główny założyciel nowoczesnej czeskiej nauki 
historycznej František Palacký (1798–1876) sformułował wyraziście problem we Wstępie [Úvod] do 
czeskiego wydania pierwszego tomu swojego dzieła Historia narodu czeskiego w Czechach i na Mora‑
wach [Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě] w 1848 roku w sposób następujący: „Historia naro‑
du czeskiego jest pod niejednym względem bardziej pouczająca i ciekawsza niż historia wielu innych 
narodów. Ponieważ sama ziemia czeska znajduje się w centrum i sercu Europy, to i naród czeski stał się 
przez wiele wieków ośrodkiem, w którym nie bez walki spotykały się poszczególne rozmaite elemen‑
ty i zasady nowego europejskiego życia narodowego, państwowego i kościelnego. Mianowicie można 
tu naocznie widzieć długotrwały spór i  wzajemne przenikanie żywiołów rzymskiego, niemieckiego 
i słowiańskiego w Europie”.42 Takim rozumieniem, w końcu sformułowanym już podczas jego pobytu 
w Bratysławie,43 którego istotą było nieustanne – powiedzielibyśmy dzisiaj – radzenie sobie z wpływem 
niemieckim w ten sposób, że przejmował jego podniety, skonstruował Palacký przestrzeń także dla 
stworzenia politycznej refleksji statusu narodu czeskiego. Stała się nią teoria austroslawizmu, w całości 
sformułowana właśnie pod koniec lat czterdziestych XIX wieku.

Z  inną teorią w 1845 roku wystąpił archiwista wiedeńskiego Haus ‑Hof ‑und Staatsarchiwum 
Josef Chmel (1798–1858).44 Wypowiedział się tu na korzyść interpretacji synchronicznej. Metoda 
synchroniczna miała umożliwić uchwycić historię monarchii w całej jej szerokości. Poszczególnym 
narodom i  krajom w interpretacji synchronicznej należy poświęcić proporcjonalną uwagę, w zależ‑
ności od tego, jaką rolę historyczną odgrywały w historii monarchii i w jakim znajdowały się okresie 
historycznym oraz sytuacji. Łatwo tu znaleźć echa wcześniej wspomnianej koncepcji historii Austrii 
van Swietena. W związku z takim podejściem, monarchia nie wydaje się być państwem niemieckim, 
ale państwem narodowo mieszanym, a różnice językowe i narodowościowe (Eipentumlichkeiten) nie 
stanowią przeszkody nie do pokonania dla jego istnienia oraz żywotności. Decydującą datą powstania 
monarchii austriackiej był rok 1526. W tym kontekście zwróćmy uwagę, że F. Palacký i J. Chmel utrzy‑
mywali bliskie stosunki osobiste. Nic więc dziwnego, że czeska historiografia natychmiast zaakcepto‑
wała tę interpretację historii Austrii. Podczas gdy teorie Stammlandu lub Hauptlandu odsuwały ziemie 
czeskie i ich historię gdzieś na obrzeża monarchii, ponieważ w ich kontekście historia czeska zawsze 
była elementem pochodnym, przy użyciu metody synchronicznej mogła się z łatwością stać samodziel‑
nym przedmiotem historycznym dziejów całej Austrii. Mogła do nich wstąpić jako faktyczna historia 
narodowa i w pełni zawierająca także oba znaki samoidentyfikacji, język, a przede wszystkim państwo.

Na poziomie teoretycznym i  praktycznym metodę synchroniczną jako pierwszy z  czeskich 
historyków opracował Václav Vladivoj Tomek (1818–1905).45 Tomek był najpierw współpracownikiem 

42 František PALACKÝ, Dějiny národu českého I, Praha 1968, s. 54–55. 
43 Vojtěch Jaromír NOVÁČEK (ed.) Františka Palackého korespondence a zápisky I, Praha 1898, s. 35–36, 62. 
44 Josef CHMEL, Was thut der österreichischen Geschichte Noth? in: Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, 

1845, nr 1, s. 1–6. 
45 Odnośnie  V. V. Tomka patrz V. V. Tomek (1818–1918). Na památku jeho stých narozenin, Praha 1918; Miloš 

ŘEZNÍK (ed.), W. W. Tomek. Historie a politika (1818–1905), Pardubice 2006; Dla działalności publicznej Tom‑
ka mają mniejsze znaczenie jego Paměti, koncentrujące się přede wszystkim na jego życie prywatne. Ostatnio 
szczegółowo na temat pracy naukowej i profilu badawczego Tomka – Roman PAZDERSKÝ, Historik W. W. Tomek 



217Palackiego, ale po rewolucji w 1848 roku przychylił się do prorządowej grupy czeskich intelektualistów, 
którzy ściśle współpracowali z ministrem oświaty Leopoldem hrabią von Thun ‑Hohenstein. Współpra‑
ca „z Wiedniem” doprowadziła do rozłamu wewnątrz czeskich elit intelektualnych oraz do chwilowego 
zerwania z F. Palackim. Należy jednak zauważyć, że współpraca była prowadzona zgodnie z czeskimi 
narodowymi interesami politycznymi.46 W 1851 roku Tomek został mianowany profesorem historii 
austriackiej na uniwersytecie praskim, a po podziale na uniwersytet czeski i niemiecki w 1882 roku stał 
się pierwszym rektorem uniwersytetu czeskiego. Pierwszy austriacki minister kultury i edukacji, hrabia 
Thun, w 1851 roku zaprosił go do napisania podręcznika dla liceów Dzieje monarchii austriackiej [Děje 
mocnářství rakouského]. Został napisany w 1852 roku, lecz jego wydanie nie obyło się bez problemów 
z cenzurą i interwencjami.

Oryginalne brzmienie podręcznika recenzował wiedeński historyk A. Jäger. Jego opinia była 
całkiem przychylna. Domagał się tylko kilku poprawek w wykładzie historii średniowiecznej. Według 
niego Tomek przedstawia Karola Wielkiego nie jako krzewiciela chrześcijaństwa, ale jako uzurpatora, 
dalej za mało obwinia czeskiego króla Przemysła Ottokara II w jego sporze z Rudolfem Habsburgiem 
itp. Interesująca była opinia Thuna. Jemu wydawało się, że Tomek ma zbyt negatywne nastawienie do 
centralizacji państwowej, do ograniczania uprawnień władz urzędów ziemskich i  usuwania instytu‑
cji stanowych. A to już jest stanowisko zupełnie jasno uwarunkowane politycznie. Jednak najbardziej 
krytyczną pozycję zajęło dowództwo wojskowe w Pradze, które w tym czasie – ponieważ w Pradze po 
tzw. spisku majowym od 10 maja 1849 r. do 1 września 1853 roku obowiązywał stan oblężenia – miało 
decydujące słowo. Żołnierze stwierdzili, że książka jest całkowicie nieodpowiednia. Spór o podręcznik 
dotarł do samego cesarza. Ten zwrócił się o kolejną opinię, tym razem do dowódcy nowo powstałej 
żandarmerii austriackiej generała Johanna Kempena (1793–1863). I ten skłonił się do opinii oficerów 
praskich. Według niego podręcznik był „vollig umpassend”. Kempen podał szereg kolejnych uwag. 
Tomek ostatecznie ustąpił i wniósł poprawki zgodnie z krytycznymi pouczeniami. Dzieje monarchii 
austriackiej stały się następnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych podręczników historii Austrii 
w całej monarchii. W języku czeskim zostały wydane trzykrotnie (jeszcze w 1874 i 1881 roku), w języ‑
ku niemieckim pod tytułem Geschichte des oesterreichischen Kaiserstaates dwukrotnie (1853, 1860), 
następnie jeszcze w języku włoskim jako Storia dell’impero austriaco da uso di Gimnasi e delle scuole 
reali compilata (1855) oraz w języku węgierskim pt. Az Austriai birodalom történelme a gymnasiumok 
s reáliskolák használátam (1856), a także w języku serbsko ‑chorwackim (1856).

Recenzje książki nawet po jej pierwszym wydaniu nie były wyłącznie przychylne. Szczególnie 
ze strony niemieckiej pojawiały się kolejne zarzuty. Według opinii Josepha Ptaschnika przedstawio‑
nej w Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien (3, 1852) Tomek interpretował historię Austrii 
z punktu widzenia peryferii, a nie centrum (pamiętajmy o poglądach J. Chmela!), był mało krytyczny 
wobec Przemysła Ottokara II i w ogóle – jak sam Tomek opisał to w liście do swojego przyjaciela Josefa 
Jirečka – był „niebezpiecznym federalistą”.

a jeho význam v českém dějepisectví. Jeszcze niepublikowana rozprawa doktorska ÚČD FF UK 2019.
46 Na tę cechę wyraźnie wskazywały referaty M. Řezníka i J. Kořalky na konferencji Karel Jaromír Erben. Patrz Ka‑

rel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supple‑
mentum 14, tom 1, Semily – Turnov 2011. Patrz także W. W. Tomek, 2006. 



218 Tomek wielokrotnie wypowiadał się na temat konieczności istnienia monarchii i  rozumiał ją 
jako państwo dynastyczne, utworzone i utrzymywane przez monarchię Habsburgów; identyczne zdanie 
miał także Josef Pekař. Rzeczywiście ta interpretacja miała w sobie pewnego rodzaju uszczypliwość poli‑
tyczną – monarchia austriacka lub po prostu środkowoeuropejska mogła zostać stworzona także przez 
inną dynastię. Na przykład Przemyślidzi w czasach ostatnich Przemyślidów, zwłaszcza za panowania 
Przemysła Ottokara II, ale także w czasach panowania Luksemburgów i podczas panowania bezpośred‑
nich poprzedników Habsburgów w takim dążeniu, Jagiellonów. Wskazania na takie wysiłki Przemyśli‑
dów i samego Przemysła Ottokara II możemy w końcu znaleźć również w tekście opublikowanej wersji 
jego podręcznika47 oraz dla szerokiego ogółu przeznaczonej syntezie Dzieje królestwa czeskiego [Děje 
království českého]48. Porównanie tekstu obydwóch syntez pokaże, że są one w dużej mierze identycz‑
ne. Obydwie książki również nawiązują na wcześniejsze syntezy Tomka, na Dzieje ziemi czeskiej [Děje 
země české] z 1843 r. oraz na Dzieje mocarstwa austriackiego [Děje mocnářství rakouského] z 1845 roku.

To także dostrzegli niektórzy krytycy książki i dlatego zwracali uwagę na „problematyczność” 
obrazu Przemysła Ottokara  II. W przypadku takiego pojmowania było bowiem niezbędne szukanie 
powodów istnienia Austrii w szerszych niż tylko dynastycznych granicach Habsburgów. W  ścisłym 
związku ze współczesnymi problemami politycznymi połowy lat sześćdziesiątych na długi okres 
w  sposób wyczerpujący streścił i  sformułował je ponownie F. Palacký w swoim dziele Idea państwa 
austriackiego [Idea státu rakouského]. W jego rozumieniu, Austria miała być najpierw tarczą ochronną 
narodów środkowoeuropejskich przed Turkami, ale miała także zapobiegać szerzeniu się reformacji, 
to drugie zadanie uważa Palacki, w przeciwieństwie do katolika Tomka, jednak jako cechę negatyw‑
ną. W XIX wieku było to przede wszystkim zadanie „parasola ochronnego” małych narodów środko‑
woeuropejskich,49 czy to na zasadach narodowości albo państwowości. W obu przypadkach zadanie 
wymagało federalizacji monarchii.50 Takie zadanie monarchii nie było oczywiście nawet przeciw myśli 
samego Tomka. I  właśnie do tego służyła synchroniczna interpretacja historii Austrii. Bronił swojej 
koncepcji, idei swojego podręcznika oraz faktów zawartych w materiale O  metodzie synchronicznej 
w historii Austrii [O synchronické metodě při dějepisu rakouském].51 Tekst był pierwotnie przeznaczony 
dla Wiednia, ale ostatecznie został opublikowany w Pradze w języku czeskim.

Nawiązuje w nim do koncepcji Chmela, ale jeszcze ją rozwija i  pogłębia. Przede wszystkim 
podkreśla różnice w rozwoju poszczególnych grup krajowych (tj. alpejskich, czeskich i  węgierskich) 
oraz ich narodów, a także niezbędność zbadania tych różniących ich momentów, które prowadzą do 
koncentracji politycznej w Europie Środkowej. W ten sposób próbuje przezwyciężyć koncepcję Chmela 

47 TOMEK, Děje mocnářství rakouského, 1885, § 31 i 33 (s. 79–83). 
48 Wacslaw Wladiwoj TOMEK, Děje království českého, Praha 18501, 18642, 18763, 18854, 18915.
49 Patrz już jego słynne Psaní do Frankfurtu z 11 kwietnia 1848 roku. 
50 Odnośnie losu podręcznika autorstwa Tomka, patrz Karel KAZBUNDA, Stolice dějin na pražské  universitě II, 

Praha 1965, s. 53–55. Bardziej szczegółową i bardziej dogłębną analizę kwestii podręcznika Tomka przyniósł 
w swojej rozprawie doktorskiej Historik W. W. Tomek a jeho význam v českém dějepisectví Roman Pazderský 
(ÚČD FF UK 2019). Dlatego, że rozprawa doktorska jest aktualnie w druku, jego dosadnych i szczegółowych 
analiz tutaj nie biorę pod uwagę. Trzymam się tylko podstawowych faktów, które zawiera także monografia 
Kazbundy. 

51 Wacslaw Wladiwoj TOMEK, O synchronické methodě při dějepisu rakouském, ČČM, rocz. 28, tom 3, s. 375–406. 



219o niezbędności centralnego punktu widzenia na historię Austrii, która w dziedzinie metodyki spływa 
mu z maksymalnym wykorzystaniem archiwów wiedeńskich i stara się w ten sposób wesprzeć odpo‑
wiedź na palące pytania o motywy i przyczyny wstąpienia Habsburgów na tron czeski. Państwo austria‑ 
ckie rozumie jako konsekwentne państwo dynastyczne – „bez domu austriackiego nie byłoby możliwe 
państwo austriackie” – pisze. Wokół dynastii do jednej równoprawnej rodziny zgrupowały się pozostałe 
narody. Odrzuca tu także utożsamianie niemieckiego z austriackim. A to, jak dobrze wiadomo, było 
także stanowisko Thuna. Poglądy Tomka były zasadniczo identyczne z zasadami austroslawizmu. Od 
przednich czeskich polityków z czasów rewolucji odróżniało go to, że uważał za konieczne kontynu‑
owanie współpracy z rządem także w fazie porewolucyjnej. W przeciwieństwie do tradycyjnej interpre‑
tacji tej taktyki, która wynika z  interpretacji następującej młodej czeskiej, powiedzmy, nerudowskiej 
generacji, która czuła się być nowymi stosunkami w swoim wzlocie ograniczana, okazuje się, że nie 
była bez sukcesów.52 Nie można nie wspomnieć, że Tomek sprzeciwiał się germanizacyjnym dążeniom 
neoabsolutyzmu Bacha, co do którego miał coraz bardziej krytyczny stosunek.

Metoda synchronicznej interpretacji historii Austrii od połowy wieku stała się de facto jedynym 
dostępem czeskiej historiografii do historii Austrii. Wykorzystana została także w innych podręczni‑
kach. Z nich należy odnotować przynajmniej Ogólna historia dla seminariów nauczycielskich53 [Všeobec‑
ný dějepis pro ústavy učitelské] autorstwa Lepařa. Jan Lepař (1827–1902) był profesorem szkoły średniej, 
dyrektorem seminarium nauczycielskiego w Jiczynie [Jičín], autorem wielu podręczników i  jednym 
z pierwszych czeskich metodyków nauczania historii.54 Na jego koncepcji historii Austrii szczególnie 
interesująca jest właśnie interpretacja zasady dynastycznej. Do takiego wniosku dochodzi na podstawie 
umowy Maksymiliana I z królem Ferdynandem II Aragońskim w 1495 roku. Według niego, Maksymi‑
lian tą umową poświęcił państwową równowagę uniwersalnej monarchii, która już nie była narodową, 
lecz „tylko” dynastyczną. W stosunku do takiej oceny odnotowuje, że „był to czyn, który w rozwoju 
ludzkości nie oznaczał postępu, ale powrót do pojęć feudalnych”, że był to krok wstecz do średnio‑
wiecznego rozumienia państwa. Co więcej, Lepař wskazał na czeski motyw patriotyczny: „Maksymilian 
Karola IV kiedyś nazwał ojczymem Rzeszy Niemieckiej, ale jego troska nie była tak zwrócona na impe‑
rium, lecz raczej na podniesienie poziomu mocy jego rodu.”55 

Jesteśmy świadkami wprost krystalicznie czystego zastosowania tej metody w historycznej części 
hasła Austria w pierwszej czeskiej encyklopedii, w dziele Słownik naukowy Riegera [Riegrův slovník 
naučny]. Jej autor, Karel Tieftrunk, tu sukcesywnie opisuje historię Austrii, tzn. krajów alpejskich, Czech 
i Moraw, Węgier, w ówczesnej austriackiej części Włoch i Galicji od czasów prehistorycznych mniej 
więcej do końca XV wieku. Następnie opisuje wysiłki na rzecz zjednoczenia tych ziem, których początek,  
 
 

52 Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v  historických proměnách. Z Českého ráje a Podkrkonoší  – 
Supplementum 14, tom 1, Semily – Turnov 2011, s. 20–21. 

53 Jan LEPAŘ, Všeobecný dějepis pro ústavy učitelské, Praha 1876. 
54 Patrz Ivo NAVRÁTIL, Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání: sborník referátů z konference 

konané ve dnech 24.–25. června 1999 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší, Semily 2000.
55 Jan LEPAŘ, Všeobecný dějepis, 1876, s. 221. 



220 tak samo jak Tomek, widzi w polityce Przemysła Ottokara II. Następnie przechodzi do opisu historii 
Austrii od 1526 roku do lat sześćdziesiątych XIX wieku, to znaczy do swoich czasów współczesnych.56 

Należy również wspomnieć podręczniki Antona Gindely’ego (1829–1892), w danym kontekście 
chodzi bowiem o prawdopodobnie najbardziej niezwykłą postać austriackiego państwa i prawa oraz pod 
względem narodowościowym, czeskiej myśli historycznej. Podobnie jak podręcznik Tomka, również 
jego podręcznik uniwersalnej (powszechnej) historii, wychodzący w latach 1860–1895 w ogółem 32 
wydaniach i używany we wszystkich ziemiach austriackiej części monarchii w wersjach niemieckiej, 
czeskiej i włoskiej, był oparty na wymaganej austriackiej świadomości państwowej. Ale czym jest naród 
austriacki? W tym czasie ironizowano, że jest to kohorta dworu i urzędników państwowych. Gindely, 
z racji swego pochodzenia i swoim myśleniem historycznym, czuł się historykiem ponadnarodowym 
(supranacjonalnym), usiłującym przezwyciężyć sprzeczności narodowe i ich praktyczne konsekwencje 
w monarchii. W końcu, podobnie jak Bolzano, pochodził z mieszanej rodziny. Jego ojciec był Węgrem, 
matka Czeszką, zaś on, jako jedyny z  siedmiorga dzieci, przyznawał się do narodowości czeskiej. 
W  swoim dążeniu do supranacjonalnej tożsamości obywatela monarchii nie mógł jednak odnieść 
sukcesu. We wszystkich narodach monarchii wzrastała świadomość narodowa i wobec tego jego wysiłki 
poszły na marne.57

Jeżeli chodzi o  metodę synchroniczną interpretacji historii Austrii, w pełni opowiada się za 
nią także Josef Pekař (1870–1937), od 1897 roku profesor historii Austrii na czeskim uniwersytecie 
w Pradze (po 1918 roku następnie profesor historii czechosłowackiej), jeden z najbardziej znaczących 
czeskich historyków czasów nowożytnych. W swoich wykładach uniwersyteckich, które są nam znane 
ze zapisów studentów – autoryzowanych przez Pekařa – z 1905 roku prowadzi rozważania nad poję‑
ciem, treścią i periodyzacją historii austriackiej. Połączeniem współczesnej historii austriackiej są dla 
niego: 1. wspólny rozwój historyczny, 2. dynastia oraz 3. szereg dalszych wspólnych interesów, których 
tutaj nie specyfikuje, ale myśli przede wszystkim o czynnikach ekonomicznych i kulturowych.

Historię Austrii określa w pełni w duchu ich synchronicznej interpretacji. Według metodologii: 
„Właściwą metodą do zastosowania w historii Austrii jest metoda synchroniczna. Historia poszcze‑
gólnych państw według tej metody, umieszczana jest obok siebie ze względu na ważność i znaczenie 
rzeczy, podobnie jak historia powszechna okresu średniowiecza.”58 Według metodyki: „Historia Austrii 
przed 1526 rokiem jest w rzeczy samej historią państwa czeskiego, węgierskiego oraz ziem austriac‑
kich (alpejskich), po tym roku są historią wielkiej polityki domu Habsburgów, a poza tym w zasadzie 
historią czeską, austriacką oraz węgierską.”59 Z  tej koncepcji wynika, że tym, kto państwo stworzył 
i je utrzymuje, jest dynastia, a nie dominacja jakiegokolwiek kraju; powołuje się przy tym również na 
patent z 11 sierpnia 1804 roku, na mocy którego Franciszek II przyjmuje tytuł cesarza Austrii, w którym 

56 Riegrův slovník naučný VII, 1868, s. 86–110. 
57 Odnośnie Gindely’ego w podsumowaniu Problémy dějin historiografie VI, AUC Philosophica et Historica, rocz. 3, 

1993; Studia historica XXXVIII, Problémy dějin historiografie VI, Praha 1994. 
58 Autoryzowany druk kamienny wykładów Pekařa (1905) jest umieszczony w bibliotece  Historického semináře 

FFUK v Praze [Seminarium Historyczne Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze], sygn. 32 E 90. 
Inna część wykładów  znajduje się w ANM, fond J. Pekaře, kart. 93. 

59 Ibidem, sygn. 32 E 90, niestr. 



221mówi się o  „Casa d’Austria”  – „Dom austriacki […], przy czym chodzi o  nazwę dynastii i  w  żaden 
sposób nie implikuje to zwierzchnictwa arcyksięcia austriackiego pod Anizą (Enns) nad innymi ziemia‑
mi austriackimi”.60 Fakt, że monarchia jest państwem dynastycznym związanym z Habsburgami, stał 
się głównym elementem odróżniającym ją od pozostałych państw europejskich. Dlatego prawdziwą 
datą jej powstania jest 1526 rok, kiedy w rękach Ferdynanda I znalazły się oprócz królewskiego tytu‑
łu rzeszy także trony czeski i węgierski. W dalszym wspólnym rozwoju najważniejszymi momentami 
przełomowymi były okresy panowania Marii Teresy oraz Józefa II, a  także rok 1867. Dzięki długo‑
trwałemu wspólnemu rozwojowi Austria stanowi „historyczną indywidualność”  – a  to nawet, jeżeli 
nie ma jedynej tradycji, jednej jedynej jednoczącej idei. Państwa, które się w niej połączyły, miały już 
wcześniej tendencje do takiego połączenia, i dla tego Austria jest naturalną formacją, a nie „sztucznym 
mechanizmem, który stworzyłby przypadek i samowola”. Nie była to tylko teoria naukowa Pekařa, ale 
jego głębokie osobiste przekonanie. Podczas pierwszej wojny światowej stał się jednym z tych Czechów, 
którzy krytycznie przeciwstawiali się programowi uniezależnienia ziem czeskich oraz Słowacji. Długo 
nie wierzył w możliwość klęski monarchii w wojnie i dlatego uważał program ruchu oporu Masary‑
ka za hazard. Przeciwnie, od wstąpienia Karola I na tron, obiecywał sobie rozwiązania przynajmniej 
podstawowych problemów wewnętrznych monarchii.61 Dopiero na samym końcu wojny przyznał, że 
mylił się w swoich założeniach. W serii artykułów o wojnie światowej, opublikowanych od 1917 roku do 
1920 roku i zebranych do książki Wojna światowa [Světová válka],62 godził się z upadkiem Austrii jako 
obiektywnie myślący historyk i jako osoba wierząca w potrzebę wspólnego państwa narodów Europy 
Środkowej.

Zwrócenie uwagi na relacje Pekařa do Austrii nie było przypadkowe ani bezcelowe. W  roku 
wybuchu wojny Pekař wydał podręcznik do nauki historii Austrii pod tytułem Historia naszej rzeszy 
[Dějiny naší říše]63. Podręcznik ten, będący w zasadzie syntezą czeskiej historii, bezpośrednio oparty 
na jego wykładach uniwersyteckich na temat historii Austrii, został następnie wydany w poprawionym 
wydaniu pod tytułem Historia czechosłowacka [Dějiny československé] ponownie w 1921 roku.64 Stał 
się najbardziej znanym i  najczęściej używanym czechosłowackim podręcznikiem do nauki historii 
w szkołach średnich. Należy dodać, że w ogóle jednym z najlepszych. Bez zmian był wydawany do 1937 
roku, kiedy powstała jego trzecia reedycja, już po śmierci autora, dzięki staraniom jego ucznia Josefa 

60 Ibidem. 
61 Josef PEKAŘ, K českému boji státoprávnímu za války, Praha 1930. Patrz także Martin KUČERA, Rakouský občan 

Josef Pekař, Praha 2005. 
62 Josef PEKAŘ, Světová válka, Praha 1921. 
63 Josef PEKAŘ, Dějiny naší říše, Praha 1914. Losom podręcznila poświęcał kompleksowo swoją uwagę najpi‑

erw Hans LEMBERG, Ein Geschichtsbuch unter drei Staatsystemen: Josef Pekařs Oberklassenlehrbuch von 
1914–1945. in: Hans LEMBERG – Ferdinand SIEBT (eds.) Deutsch‑tschechische Beziehungen in der Schlullitera‑
tur und im populären Geschichtsbild, Braunschweig 1980, s. 78–88; po czesku in: Hans LEMBERG, Porozumění. 
Češi – Němci – Východní Evropa 1848–1948. Praha 1999, s. 114–117. W nawiązaniu Zdeněk BENEŠ, Mezi prag‑
matikou a konceptualizací. (Dějiny československé jako historický text), in: Jaroslav PÁNEK (eds.) Vlast a rodný 
kraj v díle historika. Sb. prací žáků a přátel věnovaný prof. Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 159–176. 

64 Niniejsza wersja podręcznika została przetłumaczona na język węgierski: A csehszlovák nemzet történelme: 
A  közepiskolák legfelsö osztályaiszámára, Prága 1925. Swego tłumaczenia na jazyk niemiecki doczekała się  
dopiero w latach siedemdziesiàtych XX wieku dzięki A. Zanklowi. Patrz Josef PEKÁŘ, Tschechoslowakische 
Geschichte, eds. M. Glettler, München 1988. 



222 Klika (1896–1965).65 Był także edytorem ostatniej, czwartej wersji, która powstała podczas okupacji 
w 1942 roku.66 Między tymi czterema wydaniami istnieje wiele różnic. Dla nas jednak jest najciekaw‑
sze śledzenie, do jakich zmian dochodzi w interpretacji rozwoju historycznego okresu lat 1781–1848 
w  pierwszych trzech wydaniach podręcznika, które taką interpretację zawierają. Pekař opisuje ten 
okres jako „czas oświecenia i  rewolucji”. Uważa, że jego podstawową cechą jest napięcie w stosun‑
kach czesko ‑niemieckich spowodowane rozbieżnością między środkami administracyjnymi państwa 
austriackiego, a  budzącą się świadomością narodową Czechów. O  ile w pierwszej edycji znaczenie 
czeskiego odrodzenia narodowego jest interpretowane stosunkowo obszernie w kontekście innych 
ruchów narodowych w monarchii, a jego znaczenie i status jest podawany bardzo wyraźnie, w dalszych 
dwóch recenzjach jest stopniowo redukowane, co do zakresu, a więc także pod względem treści. Efek‑
tu tego procesu można doszukiwać się w stopniowym zmniejszaniu bezpośredniej aktualności treści. 
Powstaniem samodzielnego państwa czechosłowackiego zostały spełnione nawet najbardziej skryte 
cele odrodzenia narodowego, co było odczuwane tylko jako pierwszy etap całego procesu odrodzenia, 
zakończonego Deklaracją Republiki Czechosłowackiej. W ówczesnych refleksjach rzeczywiście rozwa‑
żano o powstaniu republiki jako o naturalnym punkcie kulminacyjnym i o zakończeniu całego okresu 
odrodzenia.

Jednak powstanie Czechosłowacji ewidentnie przekracza program i zadania czeskiego odrodze‑
nia narodowego, prowadzenie rozważań tylko w jego horyzontach oznacza czechizowanie jej historii. 
Z drugiej strony należy przyznać, że czeski ruch narodowy był najsilniejszym z państwowotwórczych 
ruchów narodowych przyszłych narodowości czechosłowackich i zdecydowanie przyczynił się do jego 
powstania.67 Pekař zawsze kładł nacisk na prawo konstytucyjne i  tak było również w tym przypad‑
ku (chociaż podstawowym pojęciem jego myślenia historycznego była kategoria narodu).68 Powstało 
nowe państwo, ponieważ dynastia Habsburgów nie poradziła sobie z historycznym zadaniem. I to nowe 
państwo musiało w swojej polityce zewnętrznej i  wewnętrznej opierać się na identycznych okolicz‑
nościach historycznych. Z nich na pierwszym miejscu był problem różnorodności narodowościowej 
terytorium Czechosłowacji, na drugim fakt, że powstało na terytorium dwóch poprzednich państw 
oraz na trzecim, że nie wszystkie narodowości miały do nowopowstałej republiki pozytywny stosu‑
nek. Bardziej niż w pierwszej wersji podręcznika zatem przypomina ruch narodowy czechosłowackich 
narodów „budujących państwowość” – to znaczy Czechów, Słowaków, a nawet Rusinów. Nie oznacza to 
jednak, że pomijałby znaczenie tych narodowości czechosłowackich, które nie w pełni lub przynajmniej 
częściowo nieidentyfikowały się z jego powstaniem – zwłaszcza czesko ‑morawskich i słowackich Niem‑
ców, Węgrów i  Polaków. Podsumowując, w jego treści jest osłabiony moduł dotyczący historii ziem 
alpejskich, a bardziej akcentowany moduł dotyczący historii węgierskiej.

65 Josef Pekař – Josef KLIK – Jakub PAVEL, Dějiny československé, Praha 1937. Dopiero ta (!) wersja została przetłu‑
maczona na jazyk słowacki: Dejiny československé pre najvyššiu triedu stredných škôl, Praha(!) 1938. 

66 Josef PEKAŘ – Josef KLIK, Dějiny Čech a Moravy od pravěku až do polovice 18. století. Odnośnie losów tej pracy 
patrz Bohumil JIROUŠEK – Josef KLIK, Historik ve stínu Josefa Pekaře, České Budějovice 2011. 

67 Zdeněk BENEŠ, October 28, 1918. Rewriting or overlayering of Czech historical memory?, Historia@Teoria, 
rocz. 1, 2016, nr 1, s. 101–120.

68 Zdeněk BENEŠ, Pojmy jako předmět historiografického studia, ČČH, rocz. 93, 1995, nr 3, s. 359–397.



223Pominięcie historii państwa węgierskiego było niemożliwe, gdyż Słowacja stała się częścią 
Czechosłowacji, a jej historia związana była z historią Węgier. Jest to również powód, dla którego osobny 
rozdział poświęcony jest początkom słowackiej historii w wersji z 1921 roku, której już nie znajdziemy 
w żadnej z pozostałych trzech recenzji podręcznika. Chodzi o niedługi fragment podręcznika, prze‑
kraczający tylko o kilka wersów jedną stronę wydruku. Jego znaczenie jednak spoczywa w tym, że jest 
koncepcyjnym „pomostem” do inkorporacji słowackiej historii do historii czeskiej. W tym kontekście 
należy zwrócić uwagę na dwa ostatnie zdania wcześniejszego rozdziału zatytułowanego Synowie Bole‑
sława II Podbój Moraw [Synové Boleslava II. Dobytí Moravy], gdzie zostało napisane, że „Słowację zajęli 
Węgrzy. Tu rozpoczyna się stuletnie rozerwanie plemion czechosłowackich między dwa sąsiadujące 
państwa: Czechy i Węgry.”69 W pierwszej recenzji podręcznika ten „słowacki” pogląd jest całkowicie 
nieobecny, czytelnik może się tam doczytać tylko tego, że w wyniku inwazji Węgrów zostało rozdzielone 
osiedlenie słowiańskie, a Słowianie zachodni z tego powodu stracili możliwość bezpośredniego kontak‑
tu z Bizancjum i jego kulturą. „Słowianie ziem czeskich i alpejskich zostali zmuszeni do poszukiwania 
wsparcia państwowego i kulturowego w rzeszy niemieckiej, wyłaniającej się z ruin Rzeszy Wschodnio‑
‑Frankońskiej.”70 Samodzielnie istnienie obu gałęzi narodu czechosłowackiego jest według Pekařa 
następstwem upadku Państwa Wielkomorawskiego. Z perspektywy Pekařa jednak Słowacy nie znikają, 
tak samo jak wydarzenia na Słowacji (na Węgrzech) ani w następnych wiekach.

Bez wątpienia w ten sposób stara się wywołać albo wzmacniać poczucie przynależności. Doktry‑
na czechosłowakizmu była konstrukcją kulturową, a  także ideologiczną, zapewniającą Czechom 
i Słowakom 64% większość głosów w państwie, które jednak swym porządkiem konstytucyjnym usiło‑
wało o świadomość czechosłowackości, jednocześnie zgodnej świadomości wspólnego obywatelstwa. 
Wskazuje na to również fakt, że trzecia redakcja podręcznika używa nowego konceptualizacyjnego 
pojęcia – historia czechosłowacka. Jemu jest także podporządkowane rozdzielenie materiału eduka‑
cyjnego. Z uporządkowania rozdziałów wykładu o historii okresu od 900–1200 wypadł samodzielny 
wykład o  Słowacji. Ten wprawdzie został przejęty z  wydania z  1921 roku prawie dosłownie i  tylko 
z niewielkimi pominięciami, ale został na nowo włączony w odpowiednie miejsce rozdziału Historia 
Czechosłowacji w okresie lat 900–1200 71 [Československé dějiny v době r. 900–1200]. W podobny sposób 
włączane są inne wzmianki w stosunku do Słowaków i słowackiej historii, przy czym należy zatrzymać 
się przy pierwszych wzmiankach na temat Słowacji. Ponownie są one opisem w zasadzie oryginalnych 
zdań Pekařa o Księstwie Nitrzańskim, czyli Nitransku.72 Jednak zgodnie z „funkcją prawnopaństwo‑
wą” tego podręcznika podkreśla się fatalny wpływ rozpadu Rzeszy Wielkomorawskiej: „Fatalne było, 
że najazdem węgierskim zostali Słowianie południowi i  północni od siebie oddzieleni i  że rozpo‑
czynające się stosunki kulturalne Słowian zachodnich z  Bizancjum zostały zerwane. Słowianie ziem 
czeskich i alpejskich zmuszeni byli szukać wsparcia państwowego i kulturowego w Rzeszy Niemieckiej, 
powstającej na ruinach imperium Wschodnich Franków. W takich okolicznościach ośrodek władzy 

69 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, 1921, s. 17, patrz także s. 14 z identyczną intencją. 
70 Josef PEKAŘ, Dějiny naší říše, 1914, s. 18. 
71 Josef PEKAŘ – Josef KLIK – Jakub PAVEL, Dějiny československé, 1937, s. 16–17, porównaj np. również ze s. 23. 
72 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, 1921, s. 11–12 i Josef PEKAŘ – Josef KLIK – Jakub PAVEL, Dějiny českoslo‑

venské, 1937, s. 10–11. 



224 oraz nadziei czechosłowackiej przesunął się z  Moraw do Czech. Od końca IX wieku wśród Słowian 
zachodnich występuje na pierwszy plan państwo, założone przez plemię Czechów […] Czechom 
udało się stosunkowo szybko połączyć plemiona właściwej ziemi czeskiej w jedną władzę państwową 
i wreszcie przyłączyć do niej dużą część starych Moraw. Słowacja jednak straciła jedność narodową na 
ponad dziesięć wieków. Przez upadek Rzeszy Wielkomorawskiej doszło do rozbicia także organizacji 
kościelnej ziem czechosłowackich, a  prowadzenie słowiańskich nabożeństw zostało szybko wyparte 
przez łacinę.”73

Podręcznik Pekařa, którego koncepcja zrodziła się z konkretnych warunków rozwiązania podsta‑
wowych problemów monarchii austro ‑węgierskiej i prób o  ich historyczne zakotwiczenie oraz wyja‑
śnienie legitymizujące uzasadnienie jego istnienia również w przyszłości, przetrwał upadek monarchii. 
Nawiązywał do czeskiej historiografii w formie ogólnie przyjętej koncepcji synchronicznego rozumie‑
nia historii austro ‑węgierskiego państwa Habsburgów. W swoich dalszych opracowaniach, których nie 
można nazwać przysłowiową „zmianą płaszczy”, był głębszą refleksją oraz domyślaniem problemów, 
które ciągle się utrzymywały, pomimo nowych warunków politycznych i rządowych. Te nękały Europę 
Środkową co najmniej do połowy XX wieku. Tak samo sytuacja przedstawiała się w przypadku podręcz‑
ników Tomka i Pekařa.

Pamięć historii?

Czy istnieje pamięć historii? Pozornie bezsensowny termin ma lub może mieć swoją treść. Zasadni‑
czo sama historiografia jest miejscem pamięci. W pierwotnym rozumieniu Nora pamięć jest swego 
rodzaju sedymentem przepływu wydarzeń, w którym układają się jego „bryłki”, zdarzenia, działania 
i ich powiązanie do formy procesualności historycznej, koncentrujące się do symbolicznych ośrodków 
wydarzeń historycznych.

28 października 1918 roku, kiedy powstała Republika Czechosłowacka, zostały spełnione oba 
podstawowe wymagania czeskiego ruchu narodowego. Słynny Manifest Czeskiego Komitetu Narodo‑
wego z popołudnia 28 października zaczynał się od słów pełnych entuzjazmu rewolucyjnego i patosu: 
„Do ludu czechosłowackiego! [!] Twoje odwieczne marzenie stało się rzeczywistością. Państwo czecho‑
słowackie weszło dziś między samodzielne, wolne, kulturalne państwa świata. Komitet Narodowy, który 
otrzymał zaufanie całego ludu czechosłowackiego, przejął do swych rąk zarządzanie swego państwa 
jako jedyny i uprawniony do tego organ.”74

Sytuacja była jednak bardziej skomplikowana. Częściowo zostały osiągnięte także cele słowac‑
kiego ruchu narodowego, chociaż jego szybki rozwój w okresie międzywojennym przyniósł nowe 
problemy i  nowe konflikty ze środowiskiem czeskim. Samodzielnym rozdziałem teraz już ruchów 
państwowo ‑narodowych była sytuacja na Rusi Podkarpackiej, przyłączonej do Czechosłowacji dopiero 
w 1919 roku. Niemiecka, węgierska, ale także polska mniejszość narodowa miała z  tych czy innych 

73 Josef PEKAŘ – Josef KLIK – Jakub PAVEL, Dějiny československé, 1937, s. 12–13. 
74 Provolání Českého národního výboru z 28. října 1918. Dostępny także na www: http://www.moderni‑dejiny.cz/

clanek/provolani‑narodniho‑vyboru‑28‑rijna‑1918/ (online: 29. 2. 2020). 



225powodów do nowego państwa negatywny stosunek, przerastający w otwarte konflikty zbrojne. Problem 
narodowościowy był fatalnym miejscem ich historii. Niemniej jednak Republika Czechosłowacka nie 
była „konstrukcją chybioną”. Stanowiła szczery projekt politycznego współżycia w jednym państwie, 
opartym na liberalno ‑demokratycznych ideach, który miał przezwyciężyć wcześniejsze animozje naro‑
dowościowe, wytwarzane przez nacjonalizm uprzedzenia oraz stereotypy. Nie było winą jej zamysłu, 
że ta myśl okazała się nieosiągalna w danych stosunkach narodowościowych oraz w horyzoncie czaso‑
wym, jaki miała do dyspozycji. W pierwszym przypadku swoją winę ponosili także Czesi, ponieważ oni 
również nie potrafili przekroczyć limitów nacjonalizmu epoki ruchów narodowościowych, w drugim 
przypadku chodziło o międzynarodowy zbieg okoliczności i grę momentalnego podziału europejskich 
sił władzy.

Bardziej trzeźwo sytuację nowego państwa widział Josef Pekař. Jego słowa są także górnolotne, 
ale zawierają jasne ostrzeżenie: Republika Czechosłowacka to dar, ale jednocześnie zadanie: „Historia 
ostatnich siedmiu lat, podczas których runęło przez stulecia budowanie Środkowej i Wschodniej Euro‑
py oraz kiedy między państwami europejskimi zajęła miejsce Republika Czechosłowacka, przekonuje 
swoim znaczeniem i  bogactwem wydarzeń całe stulecia czeskiej historii. Nie chodzi jednak jeszcze 
o właściwą historię: częścią współczesności, której doświadczyliśmy i którą doświadczamy; dlatego pod 
wieloma względami znajdują się poza historyczną oceną, i można powiedzieć, że nawet głębszą wiedzą 
historyczną. […] Trzeba wierzyć i pomagać, aby ten powrót do pracy, odpowiedzialności i rozwagi rósł 
w siłę i był kontynuowany: tylko w ten sposób będzie możliwe umocnienie i zachowanie nieoczekiwa‑
nego, wielkiego daru, które naszemu pokoleniu przyniosło przeznaczenie i naprawdę przekształcić je 
w szczęście, szczęście czeskiej niepodległości.”75 

Słowa Pekařa są zarazem właściwie także wezwaniem. Ich autor był nie tylko świadomy faktu, 
że budowanie republiki jest i  będzie wielkim zadaniem, ale był także świadomy tego, że powstanie 
nowego państwa będzie musiało się stać przedmiotem badań historycznych, a nauka historyczna będzie 
musiała szukać głębszych korzeni nie tylko powstania nowego państwa, lecz także ogólnych przemian 
Europy Środkowej. Przez prawie cztery wieki budowana przez Habsburgów integracja Europy Środko‑
wej zawaliła się w ciągu zaledwie czterech lat.

Widzieliśmy, jak historiografia czeska oraz czeska świadomość historyczna odzwierciedlały 
i interpretowały czeską historię narodową oraz państwową podczas czeskiego ruchu narodowego. Na 
jego końcu ważną rolę odegrał również historyczny zbieg okoliczności. Dzięki splotowi wydarzeń histo‑
rycznych republika powstała 300 lat po wybuchu drugiego przegranego powstania czeskich stanów 
w latach 1618–1620 i nie można było pominąć wagi oraz siły oddziaływania takiego symbolu. 8 listo‑
pada, w dniu klęski powstania w bitwie na Białej Górze w 1620 roku, przeszedł wielki pochód między 
miejscem stracenia 27 czeskich panów na Rynku Staromiejskim i Białą Górą, a na jego czele uczestni‑
cy nieśli transparent z napisem Pierwszym poległym za wolność Republiki Czechosłowackiej [Prvním 
padlým za svobodu republiky československé]. Mit Białej Góry76 jako decydującej porażki, utraty 
czeskiej niepodległości, rodził się w pierwszej połowie XIX wieku i sankcjonowany był w szczególności 

75 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, Praha 1921, s. 166 i 198. 
76 Odnośnie tego Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 2004, s. 291–302. 



226 dwoma dużymi i  szeroko czytanymi dziełami francuskiego historyka Ernesta Denisa Koniec czeskiej 
niepodległości [Konec samostatnosti české] oraz Czechy po Białej Górze [Čechy po Bílé hoře]77 Dzieła 
Denisa przez swoją filozofię historii czeskiej bezpośrednio nawiązywały na Historia narodu czeskiego 
[Dějiny národa českého] autorstwa Františka Palackiego, kończących się rokiem 1526 i doprowadzały ją 
do lat 70. XIX wieku oraz do walk konstytucyjnych i narodowych ówczesnego okresu. Powstanie Repu‑
bliki Czechosłowackiej było interpretowane jako „rewanż za Białą Górę”, wyzwolenie z trzystuletniego 
zniewolenia narodu Habsburgami i zakończenie czeskiego odrodzenia narodowego. W celu sprostania 
nowym zadaniom, konieczne było patrzeć na przeszłość historycznie krytycznymi oczami; wspomnij‑
my T. G. Masaryka i jego wymóg „krytycznej miłości do narodu”.

Nie chodziło jednak tylko o  organizację stosunków wewnętrznych w Czechosłowacji. Jak już 
zauważyliśmy, nie było to możliwe bez zmiany stosunków w całej Europie. To uświadamiała sobie czeska 
historiografia i polityka. Cytując słowa historyka i wybitnego czechosłowackiego dyplomaty i polityka, 
w latach 1936–1938 ministra spraw zagranicznych, Kamila Krofty (1876–1945) z jego – w dzisiejszym 
rozumieniu – eseju politycznego Stara i nowa Europa Środkowa [Stará a nová střední Evropa]: „Pozna‑
liśmy przyczyny i istotę wielkiego przewrotu, do którego doszło pod koniec wojny światowej na teryto‑
rium byłych Austro ‑Węgier. Poznaliśmy także podstawy, na których na tym terenie rozwija się dziś nowe 
życie. Przy tym nie przeoczyliśmy wielkich trudności, które przychodzi przezwyciężać następcom byłej 
rzeszy w nowych okolicznościach. Nie można było także nie przyznać, że z trzech właściwych państw – 
następców, tylko Czechosłowacja była zainteresowana zachowaniem nowego stanu rzeczy, podczas gdy 
Austria i Węgry pragną jego zmiany, przystępując do Niemiec, przywracając w jak największym stopniu 
stare Węgry, jeżeli to możliwe, w jego dawnych granicach. Nie ma to jednak pozytywnego wpływu 
na wzajemny stosunek tych trzech państw i na ich stosunek do państw, na które przeniesione zostały 
części tych byłych terenów Austro ‑Węgier. Utrudnia to stosunki polityczne i gospodarcze wszystkich 
tych państw i wnosi niepokój do sytuacji w Europie Środkowej. Ich uspokojenie z pewnością znacznie 
przyczyniłoby się do umocnienia europejskiego pokoju i pokojowego rozwoju całej Europy. Znalezienie 
drogi do takiego uspokojenia jest zatem jednym z najważniejszych, ale również najtrudniejszych zadań 
europejskiej polityki międzynarodowej.”78 Nie można pozbyć się wrażenia, że apel ostatnich trzech zdań 
Krofty można podnieść zgodnie z prawem i z taką samą aktualnością również dziś.

77 Na temat E. Denisa patrz Jindřich Vančura, Arnošt Denis a jeho dílo o českých dějinách, Praha 1905; Tomáš 
CHROBÁK – Doubravka OLŠÁKOVÁ, Ernest Denis, Praha 2004. 

78 Kamil KROFTA, Stará a nová střední Evropa, Praha 1929, s. 129. 



227Znovuzískání nezávislosti v roce 1918 v polských učebnicích 
dějepisu — klíčové obsahové a interpretační podmínky

Józef Brynkus

Polemika, jež byla vedena k problematice znovuzískání nezávislosti Polska v roce 1918, je sporem, který 
se projevil již v okamžiku znovuzískávání suverenity. Člověk zde nemusí být ani prozíravým analytikem 
veřejného života, aby došel k závěru, že nelze očekávat, že se tento spor podaří kdykoliv vyřešit. Histo‑
rické pravdy totiž nemají v tomto sporu nijak zvláštní význam – jedná se pouze o argumenty, respektive 
přímo o nástroj, který má podpořit konkrétní stanovisko. A za třetí: školní vzdělávání – včetně výuky 
dějepisu – je na jedné straně předáváním oficiálního výkladu problému „jak to s  tím vyhlašováním 
nezávislosti Polska doopravdy bylo”, a na druhé straně stojí jeho stále menší význam pro vytváření vzta‑
hu k této problematice.

V  případě této poslední teze se ji však nikdy nepodaří ve skutečnosti plně prověřit. Jistým 
ukazatelem zde může být internet. Jedná se o takové kritérium, jako je positioning internetových publi‑
kací věnovaných problematice znovuzískání samostatnosti Polska v  roce 1918. Někdo se může cítit 
pobouřen, že je zde prostor k manipulaci. Ale nezdá se mi, že by měl někdo na takovém speciálním 
positioningem nějaký zájem. Ostatně, při takovém předpokladu by to bylo třeba považovat za důkaz 
správnosti teze ani ne tak o porážce školního historického vzdělávání, jako spíš o jeho malém významu 
pro vytváření obrazu o polské nezávislosti po letech záborů.

Při prohlížení webových stránek si můžeme všimnout jisté pravidelnosti. Články vědeckého 
charakteru věnované vyhlášení samostatnosti Polska v roce 1918, ministerské směrnice (resortu zodpo‑
vědného za školství) týkající se specifik, věcného zaměření a  také výkladu oslav výročí této události 
i metodické pokyny se vlastně ztrácejí mezi velkým množstvím publicistických polemik a  informací 
o veřejně politických oslavách tohoto výročí.

Škola má naštěstí jisté nástroje realizace a přinejmenším je schopna vynutit korektnost odborné 
praxe či pravidel, a to ve vrstvě týkající se přímo dané události – a to vzhledem k hlavním prvkům této 
praxe. Protože v  oblasti výkladu již speciální vliv nemá a  v  souladu s  předpoklady didaktiky by ani 
mít neměla. Učitelé dějepisu, vyučující tento předmět na různých úrovních vzdělávání, samozřejmě 
musí při hodnocení historických událostí zohlednit korektnost argumentace a její logiku, ale nemohou 
a ani nejsou schopni přinutit žáky k přijetí takového stanoviska, kdy by se žák jednoznačně ztotožnil 
se správností některé z koncepcí týkajících se nezávislosti, za nimiž stojí několik významných autorů.

I přes ty – dosti samozřejmé výhrady – je nutné co nejvěrněji popsat, jak problematiku nezávis‑
losti zvládala a zvládá školní výuka dějepisu. Alespoň v normativní vrstvě. Je to v jisté míře pohodlné 
a  vzhledem k  dřívějším obdobím, jako je například Druhá Polská republika (meziválečné období  – 



228 pozn. překl.), období 2. světové války a  Lidového Polska, i  snadnější. U  těchto historických období 
se totiž můžeme opřít o poměrně omezené množství historických zdrojů. A to těch, které mají status 
normativního zdroje, jež je tak víc autentický a věrohodný.

K důležitějším tématům konfrontace, týkající se faktografie související se znovuzískáním nezá‑
vislosti, patřil v období Druhé Polské republiky spor o to, na kolik se skutečně Poláci na tomto procesu 
podíleli. Již v listopadu 1918 se mezi odpůrci polské vojenské akce stal docela populární výrok Piłsud‑
ského, že „z ničeho nic tady Polsko najednou bylo od prvního“. Maršálek jej vyslovil ironicky s ohledem 
na ty, kteří jeho úlohu v boji o polskou svobodu nechtěli přijmout. Odmítavé postoje k této skutečnosti 
čelily drtivým námitkám. Ke kritice takových názorů přispívala skutečnost, že Polsko muselo svou suve‑
renitu udržovat vojenským způsobem a bojovat prakticky se všemi svými tehdejšími sousedy. Názoru, 
že si Poláci svobodu museli vybojovat sami, s  postupem času pomohlo i  to, že nejdůležitější úlohu 
ve veřejném životě sehrávala legionářská hnutí, která ji legitimizovala poukazováním na svou účast 
v bojích o svobodné Polsko.

Významným předmětem veřejného sporu o fakta, související s cestou Poláků ke svobodě, bylo 
uznání prvenství koncepcí o nezávislosti. Spor byl nelítostný, protože nejen že rozhodoval o hodnocení 
polské minulosti, ale také poskytoval argument v aktuálním politickém boji. Současně žádná z hlavních 
polemizujících stran (příznivci Piłsudského a národní demokraté, protože jiné koncepce větší úlohu ani 
nesehrály, ani se názorově nijak ve veřejném životě neprosadily) nechtěla přiznat, že k polské svobodě 
přispěly obě stejnou měrou. Obě se však nejen vzájemně ponižovaly, ale také se stejnou odhodlaností 
zpochybňovaly význam jiných faktorů, které přispěly k obrození polského státu.

Nejvýznamnějším předmětem ideově ‑politické konfrontace kolem znovuzískání nezávislosti 
Polska byl však spor o skutečnost, která by ji měla symbolizovat, a její výročí pak připomínat boj mnoha 
generací Poláků za tuto věc. Den 11. listopadu byl vyhlášen jako státní svátek až v roce 1937. Snaha 
o jeho vyhlášení však byla vyvíjena již mnohem dřív. Nebyla k tomu ale příznivá politická atmosféra. 
Přesto Poláci 11. listopadu oslavovali již ve 20. letech 20. století.

Národní demokraté pak podporovali jiný státní svátek, a to 3. května. Socialisté zas silně prosa‑
zovali výročí ustanovení tzv. Prozatímní lidové vlády Polské republiky sestavené Ignácem Daszyńským. 
Ale i  samotní příznivci Piłsudského měli problém ustanovit 11. listopadu svátkem polské samostat‑
nosti. Byl totiž příliš silně spojen s příměřím, jaké uzavřely západní státy s poraženým Německem.1 
Tento souběh událostí znehodnocoval polskou vojenskou akci a stejně tak i samotného Piłsudského. 
Lidé kolem maršálka chtěli svátkem oslavit den jeho návratu z Magdeburgu, což však vyvolávalo obec‑
ný odpor. Komunisté obecně rozporovali potřebu vyhlášení takového svátku, jelikož to bylo v rozporu 
s jejich programem, v němž nebyl prostor pro svobodné Polsko, ale pouze pro jeho politickou přítom‑
nost jako bolševické, později pak sovětské republiky.

A tak se prvním celostátním svátkem, v menší míře pak národním, a zároveň dnem pracovní‑
ho volna stal 3. květen. Byl to svátek zákonodárného aktu, jehož si Poláci velmi váží, a od roku 1923 
také den spojený s  katolickým svátkem Matky boží Královny Polska. Tato skutečnost stoupencům 

1 Krzysztof KLOC, Jak to z tym 11 Listopada było … Kilka refleksji o Niepodległej i świętowaniu jej odzyskania, 
https://niepodlegla.gov.pl/o ‑niepodleglej/jak ‑to ‑z‑tym‑11‑listopada ‑bylo ‑kilka ‑refleksji ‑o‑niepodleglej ‑i‑
swietowaniu ‑jej ‑odzyskania/, přístup: 17. 4. 2018.

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/


229Piłsudského (polsky: piłsudczycy, česky: pilsudčíci) v jisté míře usnadnila záměr vyhlášení 11. listopadu 
svátkem polské samostatnosti (nezávislosti). Polsko bylo přeci státem mnoha národů a mnoha nábo‑
ženství. Takové zjevné spojování státních svátků s katolickou vírou se totiž nelíbilo nejen gnostikům, 
ateistům, nábožensky indiferentním lidem, ale také lidem jiných náboženství. Formálně k tomu došlo 
až roku 1937, byť již mnohem dříve sám Piłsudski dělal mnohé pro to, aby si Poláci na takovou situaci 
zvykli, mj. prostřednictvím oslav dne Polské armády.

Propagandistická válka o symbol polské nezávislosti přispívala k posilování sebejistoty Piłsud‑
ského, jeho koncepce nezávislosti a  s  ním spojené faktografie. V  první linii této propagandistické 
kampaně stáli legionáři, kteří by pro „Ziuka“ (přídomek používaný jeho stoupenci, obzvláště v období 
služby v Polských legiích – pozn. překl.) skočili i do ohně a pro něž „on byl prostě Polsko“, jak to meta‑
foricky vyjádřil Michał Sokolnicki. Legionářům záleželo na tom, aby byl den 11. listopadu 1918 spojo‑
ván jen a jen s jejich milovaným Komendantem („velitel“, další z přídomků Piłsudského – pozn. překl.). 
A  skutečnosti nasvědčují tomu, že se jim to podařilo. Jejich aktivity byly velmi široké. Na rozvíjení 
kultu Piłsudského a propagování legionářské legendy byly zaměřené ad hoc i systémové akce. Stavěly se 
pomníky padlým v bojích o svobodné Polsko nebo později zemřelým legionářům. Jméno Piłsudského 
běžně nesly školy, náměstí, ulice. Ze vzdělávacího hlediska je významné i to, že ve veřejném prostoru se 
začal objevovat výklad dějin prosazovaný stoupenci Piłsudského. „Příslušná historická propaganda se 
také masově dostávala do škol nebo vojenských posádek. Armáda vlastně začala kráčet cestou vize dějin 
dle chápání pilsudčíků poměrně rychle.“2

Problematika znovuzískání nezávislosti našla brzy své místo v programovém obsahu a praktic‑
kém vyučování historie meziválečné doby. „V učebních osnovách z roku 1920 a na středních školách 
byla řešena jako ‚vzkříšení polského státu‘ (... ). Tato formulace nebyla náhodná, protože slovo ‚vzkříšení‘ 
bylo alegorií k Polsku, které ještě neumřelo, jak se ve 20. století smýšlelo.“ 3 Na její prezentaci byl kladen 
velký důraz, a to jak z hlediska obsahového bohatství, tak i určitého zdůraznění úlohy Poláků v tomto 
díle. V osnovách a učebnicích se hodně psalo o bitvách 1. světové války, jichž se účastnili polští vojáci.4 
V učebnicích dějepisu byla silně vyzvednuta vojenská fabule, související jak s účastí Poláků v 1. světové 
válce, tak i obranou nezávislosti a hranic samostatného polského státu, což mělo být důkazem toho, že 
si Poláci svobodu vybojovali sami a nikdo jim v tom nepomáhal, maximálně jen souhlasil s polskými 
sny o svobodném Polsku a snahou toho docílit. Samotné získání nezávislosti však bylo prezentováno 
jako výsledek jednání celé společnosti.5 Samotná akce byla představována jako cyklus událostí, které 

2 Krzysztof KLOC, Jak to z tym 11 Listopada było … Kilka refleksji o Niepodległej i świętowaniu jej odzyskania, 
https://niepodlegla.gov.pl/o ‑niepodleglej/jak ‑to ‑z‑tym‑11‑listopada ‑bylo ‑kilka ‑refleksji ‑o‑niepodleglej ‑i‑
swietowaniu ‑jej ‑odzyskania/, přístup: 17. 4. 2018.

3 Józef BRYNKUS, Odzyskanie niepodległości w programach i podręcznikach szkolnych okresu międzywojennego 
(dále BRYNKUS), in: Zbigniew TABAKA – Henryk ŻALIŃSKI (eds.), Społeczeństwo i niepodległość. Pokłosie sesji 
naukowej zorganizowanej w 70‑lecie Odrodzenia Państwowości Polskiej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 
1992, s. 133.

4 Program gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe, Warszawa 1920, s. 30; Program nauki w szkołach po‑
wszechnych siedmioklasowych, Warszawa 1920, s. 20.

5 Anatol LEWICKI, Zarys historii Polski, Tom II, Warszawa 1930, s. 165; Tadeusz BORNHOLTZ, Historia dla klasy 
II gimnazjum, Warszawa 1935, s. 231.

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/


230 skončily komplexním zformováním a potvrzením hranic suverénního polského státu.6 Za hlavní tvůrce 
polské svobody byli považováni Józef Piłsudski a Roman Dmowski. Vyzdvihování nezávislosti v první 
fázi tehdejší Druhé republiky (II RP) bylo ve školách prezentováno jako proces – cyklus historických 
událostí, které byly v rámci polských dějin usazovány na pozadí mezinárodního dění. Výuka měla boha‑
tý obsah, který by se měl žák naučit a který byl doplněn z hlediska tehdejších technických možností 
mimořádným množstvím různých didaktických prostředků: zdrojů, map a ilustrací. S postupem času 
se poměry obsahu změnily a začaly rozhodně dominovat ty, které se týkaly přímo úlohy Poláků v boji 
o svobodu státu, zejména pak legionářů a Piłsudského. Je třeba také upozornit, že v polské vizi o nezá‑
vislosti, která byla prosazována v  meziválečném školství, se silně odrazil problém polských hranic. 
Činitelé zodpovědní za polský vzdělávací systém takto zobecnili názor, že plná suverenita znamená 
bezpečné a zároveň spravedlivé hranice.7

Celkově je třeba říci, že spor o  vizi nezávislosti, o  to, jak měla být společnosti prezentována, 
měl ve veřejném prostoru v meziválečném období mnohem větší vliv na její vyučování než výsledky 
historických průzkumů. Týkal se důležitosti faktů, úlohy formy politického života, koncepce znovuzís‑
kání a upevňování nezávislosti a také vytváření symboliky spjaté s opětovným získáním samostatnosti. 
Pravidelné historické školní vzdělávání bylo v kontextu vyučování o znovuzískání samostatnosti Polska 
podporováno slavnostmi masově organizovanými ve všech polských školách Druhé republiky. Ku 
příkladu, akce připomínající tuto událost byly v malé obci pod Wadowicemi, v Brzeźnici, pravidelnou 
součástí poznávací a výchovné činnosti školy. Jejich hodnota spočívala také v tom, že se jich účastnili 
občané obce a konaly se v nejreprezentativnějším objektu, a to v Lidovém domě. Byla to s postupem 
času také příležitost ke sbírkám peněz na vybavení školy. Tímto způsobem se mládež a dospělí učili vlas‑
tenectví a zodpovědnosti za Polsko, a to za každých okolností. Příklad oslav nezávislosti z této obce také 
ukazuje, že výročí samostatnosti státu byla spojována s akademiemi k poctě maršálka Józefa Piłsudské‑
ho, pořádanými v den jeho svátku.8 Po Piłsudského smrti byl jeho kult a boj o nezávislost upevňován 
také školními slavnostmi inspirovanými osobností prezidenta Druhé republiky, Ignáce Moścického.9

Meziválečná výuka dějepisu a  také jistý ideově ‑politický konsensus v  okamžiku schvalování 
zákona ustanovujícího 11. listopadu státním svátkem a také ztráta státní suverenity v září 1939 měla 
určitě vliv na postoje Poláků, vyjadřující vztah k znovuzískání nezávislosti v roce 1918, v době 2. světové 
války. Samozřejmě toto probíhalo tajně, ale především v den výročí 11. listopadu. Tehdejší oslavy byly 
součástí akcí malé sabotáže. Nepochybným dopadem války bylo to, že v praxi, alespoň v jejích počát‑
cích, zmizely spory o opodstatněnost oslav výročí z roku 1918 právě 11. listopadu. Ten den byl sice úzce 
spojován se sanací a pilsudčíky, ale i polská vláda v exilu uznávala tento svátek za státní a dělala vše 
proto, aby na něj Poláci pod dvěma okupacemi nezapomněli.

6 Program nauki w szkołach powszechnych pierwszego stopnia, Lwów 1936, s. 286; Program nauki w publicznych 
szkłach powszechnych trzeciego stopnia, Lwów 1933, s. 7–8.

7 BRYNKUS, s. 134–143.
8 Kronika szkoły w Brzeźnicy, Státní archiv v Katovicích, oddělení v Osvětimi, zn. 16/ 432/1, k. 61–62, 73–75, 78, 

83–85.
9 Kronika szkoły w Sosnowicach, Státní archiv v Katovicích, oddělení v Osvětimi, zn. 16/ 432/32, k. 25.



231Oba okupanti si byli vědomi, jaký ideový význam měl svátek 11. listopadu, který Poláky mobi‑
lizoval k boji s nimi. Vyvíjeli represivní akce, a to i preventivního charakteru. Němci zavírali kostely, 
aby zabránili účasti na bohoslužbách konaných tento den, protože věděli, že kromě náboženských 
a duchovních otázek Poláky do svatostánků přiváděla otázka nezávislosti. Nemělo to však nijak velký 
efekt. 11. listopadu, v den pro Poláky symbolický, byly bohoslužby za vlast slouženy i v lágrech a koncen‑
tračních táborech. Okupanti tento den také prováděli spektakulární akce, které měly morálku Poláků 
oslabovat. Například 11. listopadu 1941 Němci provedli první hromadnou popravu v KL Auschwitz, 
aby ukázali svůj vztah k polské nezávislosti.10 O přímé souvislosti data tohoto masakru s otázkou polské 
svobody psal ve své zprávě z Auschwitzu rotmistr Witold Pilecki.11

V  oficiálním diskursu v  Lidovém Polsku „byla hrdinská léta 1918–1922 zhanobena“ přímým 
útokem na jejich hrdiny. V tomto útoku byla využita jak historiografie, nazývaná vědeckou, literatura, 
umělecké formy vyjadřování obsahu, publicistika a také výuka dějepisu. Jedním z důvodu distancování 
se Lidového Polska od 11. listopadu 1918 byla skutečnost, že na boji o polskou svobodu a její legendě se 
vychovala polská mládež zavrhující nový režim. Zformovaly se vzory postojů, které komunisté zamítli 
stejně jako účastníky a hrdiny těchto bojů. Těžko si představit situaci, že by režim Lidového Polska chtěl 
popularizovat třeba rotmistra Jerzeho Dąmbrowského „Łupaszky“, který byl proslulý z gerilových bojů 
s bolševiky, nebo rozdrcení jízdní armády Semjona Buďonnyje pod Komarowem polskými oddíly pod 
velením gen. Władysława Sikorského.

Druhým důvodem bylo to, že před rokem 1939 bylo znovuzískání nezávislosti Polska ve výuce 
dějepisu popisováno jako celek, včetně událostí, které ji upevňovaly. Tento popis tak obsahoval i válku 
s bolševiky. Pro komunisty byl předválečný přístup nepřijatelný. V době komunistického Polska byla tato 
válka prezentována vždy ideologicky. Zprvu jako útok „polských velkých pánů“ na stát dělnické třídy 
a pak jako zbytečný útok Piłsudského na Sovětské Rusko, který vedl ke ztrátě historicky polských území.

Přístup k událostem z období 1918–1922 byl specifický především proto, že komunisté, dokon‑
ce navzdory svým ortodoxním zastáncům, jako byli příznivci tzv. luksemburgismu (specifická forma 
socialismu vycházející z teoretických otázek prezentovaných Rózou Luxemburg – pozn. překl.), museli 
přiznat, že Poláci očekávali svobodnou státnost a o ni bojovali. A proto režim Lidového Polska propa‑
goval názor, že k tomu došlo především v důsledku bolševické revoluce. Proto mu datum 11. listopadu 
1918 vadilo. A rozhodl se jej vyhodit z kalendáře státních svátků a dnů pracovního volna. Z počátku 
však musel počítat s náladami ve společnosti. Aby se Polákům zalíbil a ukázal společné dědictví boje 
o svobodu polského státu, byly už v roce 1944 na územích, z nichž byli vyhnáni Němci, uspořádány 
oslavy v předválečném stylu: s vojenskými přehlídkami a náboženskými bohoslužbami. Účastnili se 
jich komunističtí hodnostáři.12 O svátku 11. listopadu se psalo i v tehdejším stranicko ‑státním tisku, 
a dokonce byl zmiňován Piłsudski. Oslavy 11. listopadu se konaly i v Moskvě.

10 Adam CYRA, 11 listopada w KL Auschwitz, http://cyra.wblogu.pl/11‑listopada ‑w‑kl ‑auschwitz.html, přístup: 
17. 4. 2018.

11 Witold PILECKI, Witold’s Report from Auschwitz, (eds.) Józef BRYNKUS – Michał SIWIEC ‑CIELEBON – Wie‑
slaw Jan WYSOCKI, Gdzie’ Foundation, Apostolicum Publishing House, Kraków ‑Ząbki 2017, s. 75.

12 Karolina WICHOWSKA, 11 listopada: Jak komuniści traktowali w PRL święto niepodległości (dále WI‑
CHOWSKA), http://www.rp.pl/Plus ‑Minus/311039880‑11‑listopada ‑Jak ‑komunisci ‑traktowali ‑w‑PRL ‑swieto‑
‑niepodleglosci.html/, přístup: 17. 4. 2018.

http://cyra.wblogu.pl/11-listopada-w-kl-auschwitz.html


232 Ale už v roce 1945 komunisté Svátek nezávislosti zrušili a místo něj zavedli tzv. Národní svátek 
obrození Polska. Měl se slavit 22. července – na památku vydání Manifestu Polského výboru národní‑
ho osvobození. Zřejmě proto nebylo datum 7. listopadu 1918 jako symbol boje o samostatnost Polska 
přijato po období rozděleného státu, byť se o to usilovně snažil Józef Cyrankiewicz, který si chtěl udržet 
přízeň bývalých kolegů z Polské socialistické strany.

Pak následoval jistý politicko ‑propagandistický boj mezi opozicí, která se snažila tajně uspořádat 
oslavy 11. listopadu, a komunistickým režimem, který byl různými okolnostmi přinucen k povolování 
oslav tohoto výročí. Bylo to zejména viditelné během kulatých výročí samostatnosti Polska. Komunisté 
nemohli rok 1918 z paměti Poláků vymazat, ale také nemohli souhlasit s názorem, že polský stát se 
zformoval jako nezávislý díky tomu, že se Piłsudski ujal moci. A proto tuto skutečnost zlehčovali a místo 
toho vypichovali význam říjnové revoluce. Během oslav 50. výročí nezávislého státu, „7. listopadu 1968, 
čili v den výročí vzniku Prozatímní lidové vlády Polské republiky se socialistou Ignácem Daszyńskim 
v  čele, uspořádali v  Lublinu slavnostní akademii. Premiér PLR Józef Cyrankiewicz přesvědčoval, že 
národní osvobození je zásluhou ‚lidových mas‘, a že vláda Polského výboru národního osvobození – 
‚naše druhá lubelská vláda‘ – je nová, lepší a trvalejší verze vlády Daszyńského.“13

Komunisté byli ústupnější během oslav 60. výročí 11. listopadu 1918. Vliv na jejich postoj měla 
bezesporu volba Karola Wojtyły papežem, která probudila v Polácích neskutečný entuziasmus. Obavy 
komunistů byly také spojeny s očekáváními ohledně postoje vznikající a v některých případech upev‑
ňující se protikomunistické opozice. Demonstrace se konaly mj. ve Varšavě, Krakově, Gdaňsku a Lodži. 
Během manifestací se zpívala komunisty nenáviděná píseň „Pierwsza Brygada“.14

V 80. letech 20. století se zviditelnilo formální přemodelování stanoviska stranicko ‑státní moci 
k 11. listopadu 1918, i když nikoli k samotné ideové interpretaci skutečnosti, že Polsko po 123 letech 
získalo znovu nezávislost. Okamžik převzetí moci Piłsudským byl však méně důležitým datem než 
22. července 1918 (tj. datum tzv. červencového manifestu, od něhož komunisté odvozovali počátek 
„lidového Polska“). Ale jeho přítomnost v informačním kánonu vyučování dějepisu již nebyla diskuta‑
bilní. V oficiálním politicko ‑veřejném prostoru se režim musel smířit s nutností pořádání speciálních 
vlastních oslav, aby jimi reagoval na oslavy pořádané u této příležitosti protikomunistickými hnutími, 
které je dokonce považovaly za součást boje s komunismem. Pro státní moc byl 11. listopad takovým 
vynuceným „polosvátkem“. „V době ‚karnevalu svobody‘ se 11. listopad slavil polooficiálně. V roce 1981 
kytice u Hrobu neznámého vojína ve Varšavě položil i předseda Státní rady Henryk Jabłoński.15 O rok 
později, již za výjimečného stavu, komunisté využili výročí k propagaci zrovna vznikajícího Vlastenec‑
kého hnutí za národní obrození – zdánlivé organizace podporující režim Wojciecha Jaruzelského. Lídr 
Vlasteneckého hnutí za národní obrození Jan Dobraczyński položil 11. listopadu kytici na Hrob nezná‑
mého vojína vedle Kazimierze Barcikowského z Politického byra Ústředního výboru Polské sjednocené 
dělnické strany a zástupců tzv. spojeneckých frakcí.“16

13 Tamtéž.
14 Tamtéž.
15 Funkce předsedy Rady státu byla taková politická dekorace. Když se slušelo něčeho se účastnit, ale nemělo se této 

slavnosti připisovat speciální význam, tak se jí účastnil předseda Rady státu. To také poukazovalo na hierarchii 
moci v Lidovém Polsku – nejdůležitější byla ta stranická a až pak další, včetně Sejmu PLR.

16 WICHOWSKA, c.d.



233Ale povědomí společnosti, čemu slouží oficiální slavnosti, bylo stále větší. A proto v následu‑
jících letech opoziční hnutí pořádala své oslavy 11. listopadu prakticky v celém Polsku. Téměř každé 
z nich měly symbolický charakter a význam. V roce 1982 v této době zemřel generální tajemník Leonid 
Brežněv, což v polské společnosti vyvolalo nadšení, byť v okolnostech atmosféry listopadu roku 1982, 
kdy se režim obával generální stávky, byly informace o  Brežněvově smrti nějakou dobu utajovány. 
Druhým symbolickým okamžikem tehdejších oslav znovuzískání nezávislosti v roce 1918 byla před‑
zvěst propuštění internovaného Lecha Wałęsy, kterému předcházelo oznámení v televizi o jeho pato‑
lízalském dopisu Jaruzelskému. Tyto dvě okolnosti způsobily, že demonstrace opozice 11. listopadu 
1982 probíhaly v atmosféře velké naděje na zklidnění situace v Polsku. Vedly však také k apatii mezi 
účastníky opozičních manifestací.17

S postupným vývojem společensko ‑politické situace v Polsku v 80. letech 20. století docháze‑
lo k stále intenzivnější instrumentalizaci problematiky znovuzískání nezávislosti Polska v roce 1918, 
zejména data 11. listopadu. A to oběma stranami sporu: komunistickým režimem a opozičními hnutí‑
mi. Lze se také domnívat, že averze k datu 11. listopadu 1918 zesílila v důsledku toho, že bylo považová‑
no za ideový nástroj boje s komunisty, protože jeho slavnostní připomínání znehodnocovalo základní 
tezi komunistického výkladu znovuzískání nezávislosti Polska, a  to údajného vlivu říjnové revoluce 
a rozhodnutí bolševiků na tuto událost.

V praxi byl den 11. listopadu v 80. letech 20. století třetím „stálým“ symbolickým datem: kromě 
13. dne každého měsíce – jako každoměsíční vzpomínky zavedení výjimečného stavu Jaruzelským – 
a 3. května, kdy opozice verbalizovala svůj negativní vztah k režimu Lidového Polska. Tento se připra‑
voval k avizovaným manifestacím opozice velmi pečlivě a v polovině 80. let 20. století přímo směřoval 
k násilné konfrontaci s demonstranty. Tak tomu bylo třeba v roce 1984 v Krakově, kde však v důsledku 
náhody nedošlo ke srážce příslušníků potlačovacího aparátu Lidového Polska s účastníky demonstrace 
k  11. listopadu. Oslavy 70. výročí (1988) samostatnosti jsou důkazem toho, že komunisté přejímali 
nejlepší tradice polských dějin. Mělo to také ukázat ideovou jednotu strany s národem. Režim za tímto 
účelem dokonce na Stranickém domě ve Varšavě pověsil heslo „1918–1988: vždy Polsko“, které také 
svítilo na grafice nad hlasatelem televizních zpráv „Dziennik Telewizyjny“.18 Bylo vidět, že komunisté se 
chystají k jednáním s oficiální opozicí a chtějí ji získat i prostřednictvím zfalšované tradice související 
s tradicí nezávislosti. Na oficiálních slavnostech se hrála – ne vždy se zpívala – píseň „Pierwsza Bryga‑
da“, a fotografie Velitele, čili Piłsudského, byly jen uveřejňovány, nikoliv v popředí. Při této příležitosti 
byla pořádána řada vědeckých konferencí. Na jejich skutečnou věcnou a ideovou formu poukazovala 
ta uspořádaná v roce 1988 v Krakově na Vysoké pedagogické škole. Během této konference se otázka 
nezávislosti Polska v roce 1918 řešila z ideologicko ‑politického hlediska.19

Jen málo lidí se nechalo nachytat na stranickou instrumentalizaci tradice spjaté s nezávislostí 
státu, tím spíš, že komunisté pořád torpédovali oficiální uznání 11. listopadu za legitimní státní svátek. 

17 Tamtéž.
18 Tamtéž.
19 Drtivá většina článků zveřejněných ve sborníku z konference tuto tezi potvrzuje, Zbigniew TABAKA – Henryk 

ŻALIŃSKI (eds.), Społeczeństwo i niepodległość. Pokłosie sesji naukowej zorganizowanej w 70‑lecie Odrodzenia 
Państwowości Polskiej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1992.



234 Snažili se to dělat jeho srovnáváním s 22. červencem. Ještě 15. února 1989 vicemaršálkyně tehdejšího 
Sejmu Polské lidové republiky říkala, že sněmovní výbory došly k  závěru, že odkaz 22. července se 
zapsal pevně do polského povědomí s tím, že se pamatuje na 11. listopadu, a oba datumy „jsou milníky 
polské státnosti“ a nezávislosti. Teprve o několik měsíců později Sejm přijal zákon, který 11. listopadu 
vyhlásil Národním svátkem samostatnosti.

I  když komunistický režim musel změnit a  měnil stafáž oslav 11. listopadu, tak ještě dlouho 
neustupoval od oficiálního školního výkladu znovuzískávání nezávislosti Polska v  roce 1918. Nadá‑
le platilo pravidlo výkladu polských snah o  nezávislost a  mezinárodní situace takové, že nikoli tyto 
snahy, ale říjnová revoluce dala Polsku svobodu. Jinou dokazovanou tezí, která byla důležitá z hlediska 
obrození Polska, bylo konstatování, že dvě vize znovuzískání nezávislosti: Józefa Piłsudského a Romana 
Dmowského byly z  hlediska polských zájmů chybné. Charakteristickým znakem vyučování dějepisu 
ve školách ve vztahu k vizi polské nezávislosti, budované v 80. letech 20. století, bylo bezesporu expo‑
nování problému: jak Poláci zvládali zkušenosti z období po znovuzískání svobody. Ve výuce dějepisu 
to zaujímá významné místo i v dnešní době. Ale je na to poukazováno z  jiné axiologické perspekti‑
vy.20 Výsledky průzkumu Józefa Ruchały, prováděného mezi krakovskými učiteli dějepisu ve 2. polo‑
vině 80. let 20. století v Krakově, týkajícího se praktického vyučování této problematiky, mají neblahý 
význam. Ukazuje se, že pouze v několika školách měly hodiny věnované znovuzískání samostatnosti 
v  roce 1918 slavnostnější charakter. Drtivá většina učitelů nevnímala potřebu zdůraznit „význačné 
hodnoty této problematiky“.21

Abychom se dnes mohli dívat na tuto problematiku, je nesmírně důležité nastínit to, jak se 
v období Lidového Polska přistupovalo k výročí 11. listopadu 1918 a k samotné problematice získání 
svobody. Zejména konec Lidového Polska měl vliv na zformování struktury událostí a  výkladu, což 
musela zvládnout výuka dějepisu po roce 1989, a jak poukazuje řada veřejných projevů, ne vždy to bylo 
účinné. Ale efektivita výukového obsahu předávaného žákům po demokratických proměnách v Polsku 
koncem 20. století vyústila pluralismem názorů na problematiku obrození polské svobody po období 
rozděleného státu. Je to vidět zejména na učebnicích psaných stejnými autory, kteří je ještě zpracovávali 
v Lidovém Polsku, a přinejmenším v jeho koncovém období.22

V současné době je ke znovuzískání nezávislosti Polska – a  to jak ve výuce dějepisu, tak i ve 
veřejném prostoru, přistupováno jako ke struktuře událostí, z  nichž má datum 11. listopadu 1918 
zvlášť symbolický, téměř metaforický význam. I když se ve vědeckém, paravědeckém a publicistickém 

20 Andrzej BRZOZOWSKI – Grzegorz SZCZEPAŃSKI, Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918 – 2006. Podręcz‑
nik do historii dla klasy i  szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy, wyd. III zmienione, nakladatelství 
Stentor, Warszawa 2015, s, 17–22; Macej PRZYBYLIŃSKI – Lech MORYKSIEWICZ, Poznać przeszłość. Zrozu‑
mieć dziś. Dzieje najnowsze 1918–2006, cz. 2. Podręcznik do historii dla klasy III szkół ponadgimnazjalnych – za‑
kres rozszerzony, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2015, s. 36–41.

21 Józef RUCHAŁA, Realizacja problemu odzyskania niepodległości w obecnej praktyce szkolnej, in: Zbigniew 
TABAKA – Henryk ŻALIŃSKI (eds.), Społeczeństwo i  niepodległość. Pokłosie sesji naukowej zorganizowanej 
w 70‑lecie Odrodzenia Państwowości Polskiej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1992, s. 147–163.

22 Anna RADZIWIŁŁ – Wojciech ROSZKOWSKI, Historia 1871–1939.Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwa 
Szkolne PWN, Warszawa 2002, s. 167–199; Tadeusz GLUBIŃSKI, Historia 8. Trudny wiek XX, wyd. III poprawio‑
ne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 62–97; Grzegorz WOJCIECHOWSKI, Dzień dobry 
historio! Podręcznik historii i społeczeństwa dla klasy VI, wyd. XII, wydawnictwo Nowa Era, s. 142–147.



235diskursu a někdy i přímo politickém, objevují otázky na opodstatněnost slavení těchto výročí.23 K tako‑
vému přístupu přispívaly centrální oslavy 100. výročí polské politické samostatnosti. Jejich organizátoři, 
a zejména celorepublikoví iniciátoři, včetně prezidenta Polské republiky, je chtěli ukázat jako společné 
blaho. Aby se sladily námitky různých politických prostředí vůči uznání jejich názorů na okolnosti 
získání svobody, byla rozšířena skupina jejich otců ‑zakladatelů o vůdce nejvýznamnějších politických 
hnutí z přelomu 19. a 20. století. Jednalo se také o rozšíření ideového spektra událostí spjatých s bojem 
o svobodu, vykročení mimo politicko ‑vojenské aktivity a zvýšení významů jiných oblastí aktivit Poláků.

Přes celorepublikově poměrně univerzální stafáž oslav stého výročí samostatnosti, měly ale lokál‑
ní oslavy svůj vlastní charakter. Byly zdůrazňovány místní iniciativy v boji o nezávislost, což budovalo 
a posilovalo místní identitu. Například ve Velkopolsku byly spojovány i se stým výročím Velkopolského 
povstání. „Bylo třeba čekat až na 100. výročí vypuknutí Velkopolského povstání, aby se o tom vítězném 
aktu dozvědělo celé Polsko. Čest hrdinským povstalcům během výročních oslav uspořádaných v Pozna‑
ni 27. prosince vzdali prezident PR a premiér polské vlády.“24

Historických rekonstrukcí, koncertů, konferencí a dalších příležitostných akcí se účastnily přímo 
tisíce Poláků. S ohledem na přijatou formu oslav 100. výročí politické samostatnosti, a především proto, 
že jsou v nich zahrnuty události z období 1918–1922, se stalo a stává možné zdůraznění vzniku dnes 
významných institucí veřejného dění. Každá z nich má také snahu nejen upozornit na vlastní genezi, ale 
také vyzdvihnout úlohu v posilování polské suverenity. Další důležitou součástí tohoto chronologického 
rozšíření je zdůraznění polské provenience území, která dnes k Polsku nepatří, a jisté přehodnocení význa‑
mu konkrétních jednání. Jako základ polské nezávislosti jsou třeba silně exponovány boje s bolševiky.

Intenzivní opatření týkající se oslav 100. výročí obrození polského státu přijalo Ministerstvo 
národního vzdělávání a pod něj spadající školské úřady. Navenek to bylo vyjádřeno organizací tema‑
tických výstav, naaranžováním sídla rezortu. Ministryně Anna Zalewska odeslala dopis tuzemským 
a  zahraničním polským školám a  školským zařízením, kde je pobízela, aby se zapojili do školních 
a mimoškolních oslav. Ministerstvo také upozornilo na možnost čerpat poměrně významné finanční 
prostředky z vládního programu „Nezávislé“ (Polsko) [„Niepodległa“]. Zajímavou ministerskou inici‑
ativou byla akce realizovaná společně s Radou dětí a mládeže Polské republiky: „Rekord pro nezávislé 
(Polsko)“ [„Rekord dla Niepodległej“], kdy se ve všech polských školách zpívala státní hymna v pátek 
9.  listopadu v 11:11 hodin.25 Tato a další aktivity rezortu školství posilovala standardní školní obsah 
výuky v oblasti vlastenecké výchovy a byla zapsána v nových učebních osnovách.

Školy na výzvu ministerstva školství reagovaly velmi pozitivně a všeobecně. Invence škol, a zvlášť 
žáků, ke vzpomínkovým akcím ke 100. výročí samostatnosti Polska, byla impozantní. Měla i praktic‑
kou dimenzi: byly vysazovány „duby paměti“, stavěny památníky místním hrdinům bojů o nezávislost. 

23 Krzysztof KLOC, Spór o  mit założycielski Drugiej Rzeczypospolitej, czyli dlaczego świętujemy 11 listopada?, 
https://histmag.org/Spor ‑o‑mit ‑zalozycielski ‑Drugiej ‑Rzeczypospolitej ‑czyli ‑dlaczego ‑swietujemy‑11‑
listopada‑4844/1, přístup: 7. 5. 2019.

24 Przemysław TERLECKI, Raz na 100 lat. Wielkopolska Wiktoria 1918–2018, „WNET“ únor 2019.
25 Rok pro Nezávislé Polsko (Rok dla Niepodległej) – vzdělávací opatření Ministerstva národního vzdělávání sou‑

visející s  oslavami stého výročí samostatného státu, https://www.gov.pl/web/edukacja/rok ‑dla ‑niepodleglej‑
‑dzialania ‑edukacyjne ‑men ‑zwiazane ‑z‑obchodami ‑setnej ‑rocznicy ‑odzyskania ‑przez ‑polske ‑niepodleglosci, 
přístup 9. 5. 2019.

https://histmag.org/Spor-o-mit-zalozycielski-Drugiej-Rzeczypospolitej-czyli-dlaczego-swietujemy-11-listopada-4844/1
https://histmag.org/Spor-o-mit-zalozycielski-Drugiej-Rzeczypospolitej-czyli-dlaczego-swietujemy-11-listopada-4844/1
https://www.gov.pl/web/edukacja/rok-dla-niepodleglej-dzialania-edukacyjne-men-zwiazane-z-obchodami-setnej-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci
https://www.gov.pl/web/edukacja/rok-dla-niepodleglej-dzialania-edukacyjne-men-zwiazane-z-obchodami-setnej-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci


236 Jejich průkopnická úloha v životě místní společnosti byla zdůrazňována, např. byly vyvíjeny novátorské 
hospodářské a vzdělávací iniciativy. Mělo to také potvrzovat občanskou vyspělost lidí zapojených do 
legionářských ozbrojených akcí.26

Věcná pravidla a výkladový směr současné výuky dějepisu určují dokumenty vztahující se ke 
školní praxi: rámcový vzdělávací program (RVP), z něhož vycházejí školní vzdělávací programy a učeb‑
nice psané na jejich bázi a připravené podpůrné materiály. Ale určují je také jiné aktivity ministerstva  
školství a státních orgánů, které přímo ovlivňují jejich charakter. Ve vztahu k řešené problematice to 
byl například prezidentský projekt oslav 100. výročí samostatnosti Polské republiky. Oproti předcho‑
zím směrům výuky této problematiky, byla nejvýznamnější změna dosavadního modelu založeného 
na zdůrazňování dvou vizí znovuzískání polské svobody, po období záborů. V komunistické době byla 
správná pouze zodpovědná a efektivní úloha bolševiků, která byla stavěna proti verzi „velkých pánů“ – 
Dmowského a  Piłsudského. V  aktuálních školních učebnicích a  uváděných historických faktech se 
odráží prezidentský nápad a jeho hlavní myšlenky, o nichž se diskutovalo během zpracovávání nového 
RVP, vzdělávacích programů a učebnic dějepisu. V současné době hovoříme ve výuce dějepisu o vyrov‑
návání významu úlohy velkých polských politiků tehdejší doby: Józefa Piłsudského, Ignáce Pade‑
rewského, Romana Dmowského, Ignáce Daszyńského a Wincenta Witose. Máme zde také co do činění 
přímo s nobilitací úlohy všech, i drobných lokálních bitev, a především s propagací jednání celé polské 
společnosti, která toužila po politické, kulturní a hospodářské svobodě a identitě.27 Taková představa 
o polském procesu získávání suverenity po letech záborů má zajisté instrumentální charakter a možná 
není zcela totožná s  tehdejší historickou skutečností, ale má za cíl Poláky sjednocovat. Je to zřejmě 
správný směr, protože ve vztahu k současnosti je to jedna z mála epizod, na níž lze stavět národní shodu.

26 M. CHMIEL, Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez przywracanie pamięci o bohaterach Małej 
Ojczyzny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2019, s. 13–22.

27 Igor KĄKOLEWSKI – Krzysztof KOWALEWSKI – Anita PLUMIŃSKA ‑MIELOCH, Historia. Podręcznik 7, Wy‑
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, s. 139–217; Janusz USTRZYCKI – Mirosław USTRZYCKI, 
Historia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej, wydawnictwo Operon, Gdynia 2017, s. 113–138.
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241Nauczanie historii w szkole jako środek kształtowania 
tożsamości narodowej młodzieży po powstaniu 
Czechosłowacji1

Blažena Gracová

Ludu czechosłowacki! Twoje odwieczne marzenie stało się rzeczywistością. Państwo 
czechosłowackie wkroczyło dziś między niezależne kulturalne państwa świata.

Powołując się na manifest Komitetu Narodowego z 28 października 1918 roku, autorzy nie tylko pierw‑
szorepublikowych, ale także współczesnych podręczników do nauki historii dokumentują znaczenie 
kluczowego czeskiego wydarzenia, albo raczej historii czechosłowackiej. Publicysta Erik Tabery z okazji 
stulecia powstania państwa powiedział, w sprzeczności z  przytoczonym manifestem, że użyciem 
dzisiejszej retoryki na spotkaniu prowadzącym do tego manifestu „moglibyśmy stwierdzić, że w latach 
1914–1918 nikim niewybierane elity bez jakiegokolwiek mandatu od swojego narodu zdecydowały się 
negocjować o powstaniu Republiki Czechosłowackiej. I odniosły sukces. T. G. Masaryk i jego współpra‑
cownicy działali na własną rękę, większość Czechów (o Słowakach i  innych mniejszościach żyjących 
na naszym terytorium nie mówiąc) o ich misji nie miała nawet pojęcia. I kto wie, czy by taką inicjaty‑
wę aprobowała, jeszcze kilka lat co wcześniej Masaryk był nazywany zdrajcą narodu, który ze swoimi 
kosmopolitycznymi pomysłami powinien odejść precz. Masaryk jednak pozostał i  był zdecydowany 
kierować się własnym instynktem politycznym i zgodnie z nim także działał.”2 

Z  okazji obchodów dziesiątej rocznicy powstania niezależnego państwa mógł już prezydent 
Masaryk na Zgromadzeniu Narodowym stwierdzić, że „zbudowaliśmy państwo, które cieszy się zaufa‑
niem za granicą i, co jest jeszcze ważniejsze, zaufaniem nas wszystkich”.3 Powstanie Czechosłowacji nie 
byłoby możliwe bez spełnienia określonych przesłanek. Czeski ruch narodowy przygotował bez wsparcia 
ze strony państwa wspólnotę narodową, którą można od końca XIX wieku uważać za średnio zaawan‑
sowane społeczeństwo industrialne o  ponadprzeciętnym poziomie edukacyjnym. Pomimo znacznej 
ekonomicznej i  kulturowej dojrzałości ziem czeskich, polityka czeska  – która nie realizowała tylko 
wąskiego interesu narodowego, ale chodziło jej o „ucywilizowanie” Austrii – nie odniosła sukcesu, co 
zapisało się w czeskiej pamięci. Środkowoeuropejski wzrost „germanizmu” zaostrzył problem „małych” 
narodów. Irytację wywołało również poczucie „germanizacji” Austrii. Decydujące przesłanki gruntow‑
nej reorganizacji Europy Środkowej wytworzyła jednak wojna – jej przebieg i ocena. Dla powstania 
Republiki Czechosłowackiej zasadniczym okazał się europejski wymiar politycznego myślenia przed‑

2 Erik TABERY, Masarykův sen a my. Co máme společného s republikou, která vznikla před sto lety. 1918–1938. 
Zrození, budování, pád. Respekt, 2018, nr 38, s. 6–7. 

3 České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály, Fortuna, Praha 1990, s. 140. 



242 stawicieli czechosłowackiego zagranicznego ruchu oporu, przede wszystkim jednak udział legionów 
czechosłowackich w klęsce mocarstw centralnych oraz fakt, że społeczeństwo czeskie samo uważało się 
za dojrzałe do życia w niepodległym państwie, twierdzi Robert Kvaček. Rzeczą oczywistą było następ‑
nie ustanowienie republikowej formy państwa i  jego demokratycznego charakteru.4 Przejęcie władzy 
odbyło się bez użycia przemocy, w postaci ogólnoludowego happeningu na ulicach stolicy.5 Pierwsze 
dni niepodległości nie były jednak takie proste. Jeszcze trudniejsze stało się zneutralizowanie konse‑
kwencji wojny. Nas jednak w tym kontekście będzie interesować fakt, w jaki sposób do budowania 
państwowości zostało pozyskane młode pokolenie; w jaki sposób sfera decyzyjna, ale przede wszystkim 
nauczanie szkolne historii, przyczyniły się do kształtowania nowej tożsamości narodowej. Postaramy 
się to zrobić poprzez analizę treści zarówno tekstów werbalnych, jak również ikonicznych podstawo‑
wego medium edukacyjnego: podręczników do historii z okresu Pierwszej Republiki, a także analizę 
niektórych dekretów ministerialnych dotyczących nauczania historii.

Jeżeli cofniemy się o sto lat – do okresu, który będzie omawiany – okaże się, że historia jako 
dyscyplina naukowa i historia jako przedmiot nauczania w szkole, pełniły wówczas nieco inną funkcję. 
Według Miroslava Hrocha historia była dla XIX wieku nie tylko źródłem roszczeń prawnych i politycz‑
nych, ale także wartości. Konstrukcja tożsamości narodowej miała niezmierne znaczenie dla identy‑
fikacji z narodem. „Z niej czerpała nowo formująca się obywatelska społeczność narodowa nie tylko 
samoświadomość, ale także poczucie własnego znaczenia, poczucie korzyści z własnej egzystencji oraz 
odpowiedzialność za społeczność narodową i  jej dziedzictwo kulturowe.”6 Hroch zwraca uwagę jesz‑
cze na jeden bardzo ważny fenomen: wysiłki ówczesnych historyków, by wysegregować czeską historię 
z kontekstu historii niemieckiej.7 Uważa, że wspólnota narodowa „potrzebuje dla swojej egzystencji taką 
pamięć, taki dobór składników świadomości historycznej, który będzie działać jako czynnik wzmacnia‑
jący tożsamość narodową”.8 Nawet przed powstaniem niezależnego państwa była w tym duchu świa‑
domość historyczna pod wpływem zarówno nauki historycznej, szkolnego nauczania historii, pracą 
artystyczną, jak i nieformalnym przekazywaniem informacji o przeszłości.

Odłożymy na bok kwestię terminologiczną z odniesieniem się do podstawowej literatury9 i na 
niedawno publikowany przyczynek autorki.10 Nasze zainteresowania koncentrują się na kształtowaniu 
tożsamości narodowej za pośrednictwem nauczania historii w szkole. Kanon wiedzy szkolnej można 
zdefiniować „jako sumę oficjalnej, przez państwo i publiczność zatwierdzonej ‚konsekrowanej’ wiedzy, 

4 Robert KVAČEK, Ke vzniku Československa, ČČH, rocz. 4, 1998, nr 96, s. 717–735. 
5 Franišek EMMERT, Zrození republiky. Národní revoluce 1918, Knižní klub, Praha 2018, s. 138.
6 Miroslav HROCH, Historické vědomí a potíže s jeho výzkumem dříve a nyní, in: Jiří ŠUBRT (ed.), Historická 

sociologie. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum, Nezávislé centrum pro studium 
politiky, ARC – Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín 2010, s. 43. 

7 Ibidem, s. 42. 
8 Miroslav HROCH, Paměť a historické vědomí v kontextu národní pospolitosti, in: Radka ŠUSTROVÁ – Luba 

HÉDLOVÁ (eds.), Národ, dějiny a místa paměti, Praha 2014, s. 43. 
9 Jiří ŠUBRT (ed.), Historická sociologie, Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu, Teorie a výzkum, Ne‑

závislé centrum pro studium politiky, ARC – Vysoká škola politických a společenských věd. Kolín 2010; Nicolas 
MASLOWSKI, Jiří ŠUBRT a kol. (eds.), Kolektivní paměť, K teoretickým otázkám, Karolinum, Praha 2014.

10 Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím 
školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom X, s. 100–119. 



243która staje się treścią edukacji (…), część wiedzy, która ma być przekazywana przyszłym pokoleniom 
w szkole”.11 „Historia była i jest narzędziem politycznym. Każdy system polityczny kontroluje ten obszar 
wychowania i edukacji.12 Powstanie Czechosłowacji naturalnie oznaczało potrzebę uniezależnienia się, 
między innymi również w dziedzinie szkolnictwa. Do zasadniczej rekonstrukcji funkcjonującego syste‑
mu szkolnictwa austriackiego, utworzonego w drugiej połowie XIX wieku – choć była ona intensywnie 
dyskutowana – po 1918 roku nie doszło.13 Niemniej jednak historia była przedmiotem, który wyma‑
gał zmiany treści.14 Będziemy śledzić intencje niektórych dekretów Ministerstwa Edukacji i Oświaty 
Narodowej [oryginalna nazwa: výnosy Ministerstva školství a národní osvěty], przede wszystkim jednak 
wytycznych, zawartych w nowo opublikowanych programach nauczania, które w jakiś sposób dotyczyły 
naszego tematu, to znaczy kształtowania tożsamości narodowej młodzieży.

Zalecenia ministerialne dotyczące nauczania historii

Wytyczne dotyczące nauczania historii z 1919 roku ogólnie definiowały geograficzną perspektywę mate‑
riału do nauczania historii oraz zalecane tematy.15 W ramach szkolnej edukacji historycznej program 
nauczania w szkole średniej kładł szczególny nacisk „na te historyczne osobowości i wydarzenia, które 
miały znaczenie dla państwa czechosłowackiego”.16 Materiał do nauki okresu średniowiecza i  wcze‑
snych czasów nowożytnych miał akcentować tematykę z czeskiej historii oraz historii innych Słowian. 
Zwiększoną uwagę należy poświęcić „szczególnie okresowi husytyzmu i czeskiej reformacji”, bardziej 
obszernie miał być przerobiony „okres po Białej Górze oraz krytyka jego ducha”. Potrzebna przestrzeń 
dla preferowanych tematów oraz jednocześnie aktualne „odaustriowanie” miało zapewnić redukcję 
tematów z historii niemieckiej i austriackiej. Było wymagane doprowadzenie materiału nauczania aż 
do czasów teraźniejszych, włącznie z wyjaśnieniem wyników wojny.17 

11 Tomáš JANÍK – Petr KNECHT, Učebnice jako zrcadlo kánonu školního vědění, in: Maria NOGOVÁ – Monika 
REITEROVÁ (eds.), Kurikulum a učebnice z přehľadu pedagogického výskumu, Štátny pedagogický ústav, Brati‑
slava 2009, s. 7–12.

12 Zdeněk BENEŠ, Učebnice dějepisu jako edukační médium a jako didakticko‑historický text, in: Blažena GRA‑
COVÁ – Denisa LABISCHOVÁ – Józef SZYMECZEK (eds.) Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních 
učebnicích, FF OU, Ostrava 2014, s. 15–16. 

13 Tzw. „mała” ustawa szkolna z 1922 roku spełniała przede wszystkim funkcję unifikacyjną, ale nie dotyczyła 
terenów Rusi Podkarpackiej.

14 W związku z tym odsyłamy na pracę Miroslava JIREČKA Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013, 
Masarykova univerzita, Brno 2015. Autor przedstawia tu formę kształcenia podstawowego młodzieży w  zie‑
miach czeskich w odniesieniu do przedmiotu historii. 

15 Věstník, I výnos č. 25256, 7.  7.  1919, s. 163–165, „O změně učebné osnovy zeměpisu a dějepisu na školách 
měšťanských“. Z konkretnych zdarzeń są wymieniane: reformacja, walka amerykańskich osad o niezależność, 
Wielka Rewolucja Francuska, rewolucyjny rok 1848, walka narodów słowiańskich, pierwsza wojna światowa 
i nowoczesny socjalizm. 

16 Věstník, I výnos č. 25552, 14. 6. 1919, s. 136–141, „O normálních osnovách gymnásií, reálních gymnásií, škol 
reálných a vyšších reformních gymnásií v  republice Československé“, Věstník I, výnos č. 24203, s. 175–179, 
„Normální osnovy dívčích lyceí a učitelských ústavů v republice Československé“, Věstník I, výnos č. 42322, 
11. 9. 1919, s. 251–268, „Doplňky a změny v učebných osnovách jednotlivých předmětů na středních školách 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. 

17 Věstník I, výnos č. 42322, 11. 9. 1919, s. 253, 259. 



244 Instrukcje do nowych programów nauczania historii z 1922 roku miały formować świadomość 
historyczną uczniów szkół średnich, które w swoim czasie wyraźnie wpłynęły na przestrzeń środkowo‑
europejską (między nimi nie brakowało cesarza Karola IV). Przypomina się tu konieczność pouczenia 
na temat Jana Husa i ruchu husyckiego, o „husyckim” królu Jerzym z Podiebradów. Za czasów panowa‑
nia Habsburgów programy nauczania zalecały akcentować antyreformacyjną działalność monarchów 
Habsburskich w okresie po Białej Górze, a także ruch narodowy (znany jako odrodzenie) oraz oczywi‑
ście przywrócenie państwowości.18 Wśród osobistości preferowanych w szkolnym nauczaniu historii, 
nie znajdziemy zatem – z wyjątkiem Milana Rastislava Štefánika – żadnego z przedstawicieli Słowacji, 
chociaż zawsze mówiono o historii państwa czechosłowackiego i historii Czechosłowacji poszczegól‑
nych okresów historycznych, nie mówiąc już o przedstawicielach innej dużej grupy etnicznej, żyjącej 
na naszym terenie.

Oferty podręczników do nauki historii w okresie międzywojennym

Podręcznik do nauki historii w okresie międzywojennym odgrywał bardziej znaczącą rolę niż obec‑
nie. Tak więc główne czynniki oddziałujące na kształtowanie świadomości historycznej młodzieży 
stanowiły nauka historii w szkole, względnie wykład nauczyciela i właśnie tekst podręcznika. Oferta 
czeskich podręczników historycznych była bogata.19 Niektórych używano przez kilka dziesięcioleci 
i dzięki temu wpłynęły na więcej pokoleń kształconej młodzieży.20 Podręcznik Pekařa Czechosłowacka 
historia [Československé dějiny] (1921) oraz jego wersja, którą przeredagował Josef Klik (1937) zostały 
wykorzystane w oryginalnej wersji nie tylko w czeskich placówkach oświatowych, ale także w szkołach 
słowackich, polskich, rosyjskich i  żydowskich, a  w tłumaczeniu także w węgierskich szkołach śred‑
nich. Pozwalała na to koncepcja tekstu, który nie był ani konfrontacyjny, ani nacjonalistyczny. Brak 
słowackiego szkolnictwa średniego przed 1918 r., a także problematyczność włączenia odpowiednich 
wątków z  historii państwa węgierskiego komplikowały powstanie podręcznika dla słowackich szkół 
średnich.21 Deficyt ten tylko częściowo rozwiązywało uzupełnienie tekstu Pekařa o dodanie „słowac‑
kich” tematów dopiero pod koniec istnienia Pierwszej Republiki.22 W niemieckich szkołach średnich 

18 Věstník, IV, výnos č. 44598, 25.7.1922, s. 343–344. „Nová osnova zeměpisu a dějepisu v nižších třídách středních 
škol s vyučovacím jazykem československým“. 

19 Korzystano z  takich, które powstały jeszcze w czasach monarchii austro‑węgierskiej i po drobnym przereda‑
gowaniu oraz uzupełnieniu  informacji o wydarzeniach wojennych i powstaniu samodzielnego państwa mogły 
nadal spełniać swoją funkcję. 

20 Jaroslav BIDLO – Josef HÝBL – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních, Praha 1911–1913, 
1921, Jaroslav BIDLO – Josef DOBIÁŠ – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních, Praha 1932, 
poslední vydání 1948, a Josef Pekář, Dějiny naší říše, Praha 1914, Josef PEKÁŘ Československé dějiny, pro nejvyšší 
třídy škol středních (dále PEKÁŘ, 1921), Praha 1921. Specjalne podręczniki do historii były napisane również dla 
szkół zawodowych, akademii handlowych oraz seminariów nauczycielskich. 

21 Słowackie szkoły podstawowe (ľudové, meštianské školy, czyli szkoły ludowe i wydziałowe) miały do dyspozyc‑
ji stopniowo kilka podręczników autorów słowackich se skromną, ale wyrównaną reprezentacją słowackich i 
czeskich realiów. Patrz Vladimír MICHALIČKA, Učebnice na slovenských školách v prvom desaťročí existencie 
Československej republiky (1918–1928), in: Magdaléna ŠUSTOVÁ (ed).), Dějiny ve škole, škola v dějinách, Peda‑
gogické muzeum J. A. Komenského, Praha 2010, s. 105–109. 

22 Josef PEKAŘ, Dejiny československé pre najvyššiu triedu stredných škôl, poslovenčil C. CHORVÁT, Praha 1938. 



245w latach dwudziestych wykorzystywano kilka podręczników, jednak od 1933 roku dopuszczenie do 
użytku uzyskał jedyny, którego autorem był Ernst Steinitz.23 

Podejście metodologiczne

Analiza treści odpowiednich fragmentów czeskich podręczników do nauki historii będzie oparta na 
kilku przesłankach. Można się spodziewać, że autorzy podręczników w duchu programu nauczania 
akcentować będą: niezbędność powstania samodzielnego państwa poprzez uwypuklenie „cierpienia” 
Czechów w monarchii habsburskiej i  negatywnych wizerunków monarchów habsburskich; stereo‑
typowe poglądy na Niemców i  Węgrów oraz konieczność pozbycia się ich dominacji; pozytywne 
prezentowanie osobistości Ententy, które przyczyniły się do powstania państwa; podkreślenie ciągłości 
z czeskim państwem średniowiecznym i gloryfikacja tych postaci historycznych, podczas panowania 
których ziemie czeskie odegrały ważną rolę; śledzenie działalności przedstawicieli zagranicznego ruchu 
oporu; szczegółowy opis udziału legionów czechosłowackich w wojnie po stronie Ententy; przypomnie‑
nie roli krajowych polityków w tworzeniu państwa.

Z  tekstów podręczników Pierwszej Republiki postaramy się przedstawić i  zinterpretować te 
fragmenty, które śledziły kształtowanie pożądanego wizerunku tak ważnych postaci czeskiej historii, 
twórców samodzielnego państwa, zagranicznych osobistości, które poparły ich wysiłki, jak również 
negatywne spojrzenie na dotychczasową monarchię, dynastię panującą Czechom i  Słowakom oraz 
narodowości.

Obraz wroga – Habsburgowie

W pierwszych latach po powstaniu Czechosłowacji, w podręcznikach przeznaczonych dla różnych pozio‑
mów historycznej edukacji szkolnej, odnotowujemy próby udowodnienia konieczności usamodzielnie‑
nia i uwolnienia się od dynastii panującej. W przedmowie do jednego z podręczników autor wyznaczył 
dwa podstawowe zadania dla nauczycieli. Wykład historii narodowej powinien koncentrować się na 
„rozliczeniu się z Habsburgami” oraz na wyrównaniu się z „rzymiaństwem i germaństwem”. Widzi czeską 
przeszłość jako ciągły łańcuch „niespełnionych obowiązków i zdrad”, twierdząc, że każdy z monarchów 
habsburskich „pozostawił odcisk swojej niezdarnej dłoni, poplamionej krwią”24 oraz, że „najgorsze 

Bliżej o tym Marek NĚMEC, Škola mezi národem a státem. Dějepis na středních školách v mezivalečném Česko‑
slovensku (dalej NĚMEC, 2010), in: Magdaléna ŠUSTOVÁ (ed.), Dějiny ve škole – škola v dějinách, Pedagogické 
muzeum J. A. Komenského, Praha 2010, s. 52–57; Mirek NĚMEC. Československé dějiny jako mystifikace, in: 
Josef MÄRC a kolektiv (eds.). Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou, Acta Universitatis Purkynianae, 
Facultatis philosophicae, Studia historica didactica 2, Ústí nad Labem 2010, s. 216–224.  

23 Ernst STEINITZ, Landes‑und Staatskunde der Cechoslovakishen Republik. Geographie, Geschichte, Bürgerkun‑
de u. Volkswirttschaftlehre für die oberste Klasse der Mittelschulen sowie für den dritten Jahrgang der lehrerbil‑
dungsanstalten, vierte, verbesserte und um die Volkswirtschaftlehre erweiterte Auflage, Böhmisch Leipa 1937. 
Wydanie pierwsze 1924. 

24 Ladislav HORÁK, Počátkové dějepisu návodného na škole národní (dalej HORÁK, 1924), III część, Praha 1924, 
s. 6–7. 



246 chwile dla naszego narodu spowodowali Habsburgowie”.25 Aby stworzyć wizerunek wroga, w pierwszym 
przypadku Habsburgów, autorzy między innymi wykorzystali opis ich fizjonomii, wyliczając właściwo‑
ści negatywne.26 Z dużą dozą emocji przedstawiali prześladowania w okresie po Białej Górze. Jest to już 
udokumentowane nawet tytułem rozdziału – „Zemsta Habsburga”. Ferdynandowi II przypisywany jest 
zamiar ukarania nie tylko zrewoltowanej szlachty, ale całego narodu, „który przez swój niekatolicyzm 
przez 200 lat był niebezpiecznym przeciwnikiem Kościoła katolickiego i Habsburgów”. A „bezgraniczny‑
mi urazami oraz krwiożerczą mściwością” są wyjaśniane „okropności, które nastąpiły”.27 Odwoływanie 
się do tradycji reformatorskiej jest używane wielokrotnie. Doczytać się można także, że „świadomość 
narodową, która tak bardzo rozkwitła w czasach husyckich i umocniła się ruchem braci czeskich, nie 
można było całkowicie zadusić nawet nieszczęściem okresu po Białej Górze, ani germanizacją okre‑
su absolutyzmu”.28 Logicznym rezultatem tego prawie 400‑letniego cierpienia był 28 październik.

Młodsi uczniowie dowiadywali się o  „perfidności habsburskiej” już w ramach nauki o  kraju 
ojczystym. W rozdziale W wyzwolonej ojczyźnie [Ve vlasti osvobozené], w notatce metodycznej do 
tematu, renomowany autor podręczników do nauki historii podkreśla, że „z całości działań wojny świa‑
towej nie jest nic tak dla wychowania ważnego, jak jasna świadomość moralnego uprawnienia, natury 
moralnej naszej decyzji, pożegnania się z dynastią i wyzwolenia się formą rewolucji”. Wyjaśnianie tego 
faktu uważa potem za swoje stałe zadanie nauczania historii na wszystkich stopniach. Podobne podej‑
ście można znaleźć również w podręcznikach dla szkół wydziałowych. Autorzy zamieścili nawet akapit 
Obrazki z naszych cierpień w Austrii przed wojną światową [Obrázky z našeho utrpení v Rakousku před 
světovou válkou], w których przypominają dominację Niemców we wszystkich dziedzinach życia na 
ziemiach czeskich29 i doceniają własne zasługi o wyzwolenie.30 

Licealiści otrzymali jednak rzeczowe i czysto faktograficzne pouczenie dotyczące przyczyn oraz 
sposobu rozpoczęcia panowania Habsburgów na tronie czeskim. Podobnie „katastrofa na Białej Górze” 
i jej konsekwencje są przedstawione bez większych emocji.31 Może to wynikać z wyższego profesjonali‑
zmu autorów, historyków i profesorów uniwersyteckich, respektujących przede wszystkim wymagania 
naukowe w duchu aktualnego stanu badań. W przypadku podręczników przeznaczonych dla młod‑
szych uczniów, bardziej preferowany był wychowawczy aspekt materiału nauczania.

Wyjaśnieniu przyczyn konieczności oderwania ziem czeskich od Austro ‑Węgier poświęcono 
najwięcej uwagi w podręcznikach opublikowanych zaraz po powstaniu Republiki. W materiałach 

25 Ibidem, s. 19. 
26 Eduard ŠTORCH – Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu (dalej ŠTORCH – ČONDL, 1946), część III, pro 

třetí třídu měšťanských škol [dla trzeciej klasy szkół wydziałowych], Praha 1946, zatwierdzona w 1936, s. 18. 
27 Ibidem, s. 32. 
28 Ibidem, s. 103. 
29 Marie GEBAUEROVÁ – Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro měšťanské školy III (dalej GEBAUERO‑

VÁ – JIRÁK – REITLER, 1937), Praha 1937, s. 68–69. 
30 Ibidem, s. 80. 
31 Jaroslav BIDLO – Josef HÝBL – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních, część druga, Praha 

1921, s. 142, 176–177; Jaroslav BIDLO – JOSEF DOBIÁŠ – Josef ŠUSTA, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol 
středních, część druga, Praha 1935, s. 117–118, 148–149; Josef PEKAŘ, Československé dějiny, pro nevyšší třídy 
škol středních (dalej PEKAŘ, 1921), Praha 1921, s. 87–90. 



247przeznaczonych dla młodszych uczniów w sposób bardzo emocjonalny, ale bardziej ogólny, zarówno 
w tytułach odpowiednich fragmentów (Jak czeskie zaufanie do Austrii rozczarowało, Jak naród bezsilny 
się dusi [Kterak česká důvěra v Rakousko vzala za své, Kterak národ bezmocný se rdousí]), jak w samym 
tekście wyjaśniającym („nikczemna Austria nie zasługuje, żeby żyła i swoim jarzmem narody niegdyś 
wolne uciskiwała”, „państwa XX wieku nie mogą opierać się o bezprawie i przemoc, ale o sprawiedli‑
wość i samodzielność”).32 Także w latach późniejszych szczegółowo relacjonowane są prześladowania 
czeskiej reprezentacji politycznej i łamanie praw człowieka, podkreślane jest zagrożenie dla istnienia 
narodu czeskiego w przypadku zwycięstwa Mocarstw Centralnych i w związku z tym przypominany 
jest los Słowian Połabskich, ale także niechęć walki przeciwko „słowiańskim braciom” w imieniu inte‑
resów ciemiężcy.33 Z mniejszą dawką emocji, lecz z listą konkretnych powodów, są następnie pouczani 
uczniowie klas maturalnych. Nawet Pekař na końcu swojego podręcznika całkowicie ich nie uniknął.34

Wizerunek „dziedzicznego” wroga – Germanów

Kwestia wizerunku Słowian i  Germanów w podręcznikach do nauki historii z  czasów Pierwszej 
Republiki była już jakiś czas temu przedmiotem systematycznych badań.35 Matouš Turek odnotowuje 
w większości analizowanych tekstów bezpośrednie powiązanie tysiące lat starych grup etnicznych ze 
ówczesną sytuacją geopolityczną. Germanów widzi jako „punkt odniesienia, do którego autorzy musieli 
się w jakiś sposób, mniej lub więcej, ostro lub bardziej umiarkowanie ustosunkować”.36 Celem polary‑
zacji historii Europy bez użycia przemocy do paradygmatu Germanie – Słowianie, jest według niego 
pokazanie uczniom ich „przodków” jako równoprawnych twórców historii Europy. W podręcznikach 
przeznaczonych dla młodszych uczniów przedstawia raczej konfrontacyjną, nacjonalistyczną interpre‑
tację historii. Weryfikację niektórych twierdzeń, zgodnie z  ustaleniami Turka, zapewniają odniesie‑
nia do autorytetów (archeolodzy stwierdzili). Zwraca uwagę na różne sposoby wpływania na uczniów 
poprzez selekcję informacji, specyficzne rozmieszczenie materiału, zamieszczonych źródeł ikonogra‑
ficznych, wybranych środków retorycznych, aż po manipulowanie faktami i ahistoryczne domyślanie.37 
Podręczniki dla szkół średnich są pod tym względem bardziej umiarkowane. Pekař wprowadził akapit 
zatytułowany Błędne poglądy starszych historyków [Mylné názory starších historiků]. Twierdzi, że XIX‑

32 Ladislav HORÁK, Počátkové dějepisu návodného na škole národní, IV. część, Praha 1920, s. 106–107; Ibidem, III 
część, Praha 1923, s. 225. 

33 Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro roční kursy (IV. ročník) při měšťanských školách (dalej JIRÁK – 
REITTLER, 1935) Praha 1935, s. 151; Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol (dalej HORÁK, 
1936), Praha 1936, s. 137; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITTLER, 1937, s. 93. Patrz Blažena GRACOVÁ, Chances 
in the picture of “October 28” in czech history texbooks, in: Violetta JULKOWSKA – Wiktor WERNER, Memory 
of heritage – heritage of memory, Poznań 2016, s. 228–255. 

34 Akapit Myšlenkový a citový stav Čechů. PEKAŘ, 1921, s. 168.  
35 Matouš TUREK, Obraz Slovanů a Germánů v prvorepublikových učebnicích dějepisu, in: Magdaléna ŠUSTOVÁ 

(ed.), Dějiny ve škole – škola v dějinách, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 2010, s. 110–116; Ma‑
touš TUREK, Užití a zneužití tématu Slované versus Germáni v prvorepublikových učebnicích dějepisu (dalej 
TUREK, 2014), in: Josef MÄRC (ed.), Mystifikace školního dějepisu, Studia historica didactica 2, Ústí nad Labem 
2014, s. 225–239; NĚMEC, 2010, s. 216–224. 

36 TUREK, 2014, s. 238–239. 
37 Ibidem. 



248 ‑wieczna historiografia „przedstawiała Germanów jako naród wojowniczych zdobywców, żyjących 
z polowania i  łupów oraz społecznie podzielony na panów i niewolników. Słowianie są zaś narodem 
o gołębiej naturze, narodem spokojnych rolników, którzy nie znali różnic stanowych i zorganizowa‑
nych na zasadach demokratycznych”.38 Jednak nawet on w niektórych miejscach wzmacnia stereotyp 
niemieckiej dominacji.39 Uczniom szkół podstawowych przedstawiane są bardziej emocjonalne charak‑
terystyki typowo średniowiecznej „brutalności obyczajów”, przypisywane właśnie narodom germań‑
skim.40 Germanom przypisywano cechy według nowoczesnych doświadczeń z Niemcami, Niemcy byli 
uważani za bezpośrednich następców Germanów.41

Prawo do przestrzeni zajmowanej przez Czechosłowację niektórzy autorzy podręczników starali 
się udokumentować charakteryzując naszych przodków jako rdzenną ludność Europy Środkowej. „Tę 
zamieszkiwał od niepamiętnych czasów dziarski, dobroduszny i  prosty lud słowiański. Na pastwi‑
skach zajmował się szałaśnictwem, w górach wydobywał złoża, na nizinach uprawiał ziemię, był więc 
pasterzem, górnikiem i rolnikiem już w czasach najdawniejszych.”42 Inny sposób prezentują starania 
o  udowodnienie, że Słowianie zajmowali znaczną część kontynentu. „U  zarania historii w VI i  VII 
wieku pojawiają się Słowianie w ogromnej liczbie i zapełniają ponad połowę Europy […] Jesteśmy teraz 
ostatnim i prawie samotnym przyczółkiem Słowian Zachodnich, prawie otoczonym obcym żywiołem, 
lecz w przeszłości mieliśmy wszędzie wokół siebie braterskich sąsiadów.”43 Po emocjonalnym przed‑
stawieniu losu „braterskich” Słowian Połabskich autorzy w końcu przyznają, że „pozostałe narody nie 
były wtedy o wiele lepsze”. Z kroniki następnie cytują, że także Słowianie w „walce są bardzo odważ‑
ni, a po walce najbardziej okrutni. W szczególności winni są z tego, że rabują i mordują”.44 Zderza się 
w ten sposób zamiar wzmacniania funkcjonującego stereotypu ze staraniami o obiektywizm przekazu. 
W renomowanym podręczniku dla gimnazjum znajdujemy starania udowodnienia obecności Słowian 
na naszym terytorium przed migracją narodów odniesieniem do wyników badań naukowych: „Według 
badań archeologicznych, a mianowicie według rozpowszechnienia specjalnych grobów żarowych, czyli 
tzw. pól popielnicowych, Słowianie przybyli już prawdopodobnie w latach 600–500 p.n.e. przez Sudety 
do prawdziwego regionu czeskiego: dorzecza Łaby. Stąd potem stopniowo przeniknęli także do reszty 
ziem czeskich i na Morawy – zwłaszcza, gdy ziemie te, prawdopodobnie od I wieku naszej ery, opusz‑
czali dotychczasowi jej mieszkańcy: Markomanie i Kwadowie.”45

W tekstach podręczników nie brakuje przypomnienia Niemiec jako głównego „sprawcy” wojny 
i ponurych perspektyw egzystencji Czechów w przypadku jego zwycięstwa. „Dla całego świata było już 
oczywiste, że Niemcy właściwie prowadzą wojnę o swoją hegemonię nad światem. Czesi już od samego 

38 PEKAŘ, 1921, s. 10. 
39 Akapit Protiváha germánsko‑slovanská, ibidem, s. 14. 
40 Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro jednoroční učebné kursy (IV. třídy) při měšťanských školách 

(dalej JIRÁK – REITLER, 1927), Praha 1927, s. 34. 
41 TUREK, 2014, s. 232. 
42 Ladislav HORÁK, Dějepis pro první třídu měšťanských škol (dalek HORÁK, 1928), Praha 1928, s. 56–57. 
43 Eduard ŠTORCH – Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu (dalej ŠTORCH – ČONDL, 1935), część II, pro 

druhou třídu měšťanských škol, Praha 1935, s. 51.
44 Ibidem, s. 53, 58.
45 BIDLO – HÝBL – ŠUSTA, 1921, s. 14. 



249początku wojny domyślali się, że wszystkie ich święte prawa mogą zostać w końcu podeptane i każdy 
opór zostanie okrutnie zdławiony. Nadeszła chwila, kiedy Czesi i ich starożytne królestwo miało zostać 
wymazane z mapy Europy i także ich miał spotkać los Słowian Połabskich.”46

Wizerunek Węgrów w czeskich podręcznikach

Negatywny wizerunek Węgrów w czeskich podręcznikach był umotywowany próbą udowodnienia 
zasadności powstania Republiki Czechosłowackiej przez zerwanie tradycji historycznej Królestwa 
Węgier. Jednym ze sposobów była charakterystyka Węgrów podczas ich najazdu na Europę Środkową 
oraz wina za rozbicie ówczesnego imperium słowiańskiego: „Koczowniczy Węgrzy przybyli na koniach 
z  dalekich równin nad Morzem Czarnym i  osiedlili się w Nizinie Węgierskiej. Stąd okrutnie grabili 
w sąsiednich krajach […] Najpierw w ręce Węgrów padła Słowacja, a w 907 roku już nie było słynnej 
Wielkiej Rzeszy Wielkomorawskiej. Węgrzy osiedlili się na Węgrzech na dobre i w ten sposób na zawsze 
oddzielili nas od naszych braterskich Słowian bałkańskich.”47 Ladislav Horák w sposób jednoznacz‑
ny uzasadnił roszczenia Słowaków do Górnych Węgier: „dzicy koczowniczy Węgrzy, którzy od około 
900 roku najeżdżali na Rzeszę Wielkomorawską, zdobyli Devín i odebrali Słowakom kraj węgierski.”48 
Pekař oznacza konsekwencje osiedlenia się Węgrów na Węgrzech jako „wielkie nieszczęście dla przyszło‑
ści Słowian”, między innymi z powodu zerwania kontaktów kulturowych Słowian Zachodnich z greckim 
Bizancjum.49 Autorzy winią także Węgrów za regres cywilizacyjny, który był następstwem ich inwazji.

Innym sposobem udowodnienia konieczności oderwania Słowacji od Węgier, była charaktery‑
styka tamtejszych warunków w drugiej połowie XIX wieku. Jeden z autorów przypomina: „Węgierska 
przemoc jeszcze bardziej tłamsiła Słowaków. Węgrzy na początku XIX wieku przebudzili się do życia 
narodowego. Zaczęli jednak brutalnie uciskać niewęgierskie narody, a przede wszystkim Słowaków… 
Od 1848 roku Słowakom coraz gorzej wiodło się na Węgrzech. „Zlikwidować! ‚Zgładzić!’, to był cel 
Węgrów.”50 Przede wszystkim jednak akcentowany jest brak odpowiedniej reprezentacji politycznej 
i  niemożliwość uzyskania wyższego wykształcenia w języku ojczystym. „W szkołach, w urzędach 
i w sejmie, nikt nie mógł się nawet odezwać po słowacku.”51 W innym podręczniku powstanie Czecho‑
słowacji było już określane wprost jako wyzwolenie Słowaków. „Słowak nie miał żadnych praw ani 
w szkole, ani w urzędzie. Język słowacki miał zostać wytępiony. Cały kraj powinien zostać powęgiersz‑
czony.” Logicznym efektem tej „katastrofy” było wyzwolenie, które „przyszło w odpowiednim czasie”.52 

46 Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol. Nová škola, Praha 1937, s. 137. 
47 ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 19.
48 HORÁK, 1928, s. 84. 
49 PEKAŘ, 1921, s. 13–14. 
50 Josef S. TOUC, Stručné československé dějiny (dalej TOUC, 1946), Státní nakladatelství v Praze, 1946, s. 66. 
51 TOUC, 1946, s. 66. 
52 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 67, 80–81. 



250 Amerykańskie wsparcie powstania Czechosłowacji

Woodrow Wilson, który pełnił funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1913–1921, zapisał 
się w czeskiej świadomości znacznie bardziej niż w swojej ojczyźnie i  szacunek ten jest jak najbar‑
dziej zasłużony, twierdzi Milan Babík. To on przyczynił się do powstania Pierwszej Republiki w sposób 
fundamentalny, choć pośredni. Podczas I wojny światowej „przyszedł z wizją nowego ładu międzyna‑
rodowego opartego na wartościach demokratycznych, samostanowieniu narodowym i bezpieczeństwie 
zbiorowym, postulaty te włączył do swoich Czternastu punktów podsumowujących cele wojenne Stanów 
Zjednoczonych, a następnie wytrwale je forsował na konferencji pokojowej”.53 Logiczne jest zatem, że tej 
postaci amerykańskiej historii poświęcili autorzy podręczników okresu Pierwszej Republiki adekwatne 
miejsce, tak samo, jak docenili przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. „Tę wielką, pierwot‑
nie nieoczekiwaną pomoc, Ententa otrzymała jakby cudem w chwili, gdy traciła rosyjską pomoc na 
wschodzie”,54 pisze Josef Pekař. Ladislav Horák to samo wyraża w sposób bardziej emocjonalny. „Świat 
był przerażony tym, jak wyglądałoby wszystko, gdyby Niemcy wygrali wojnę. Amerykanie również 
przyjęli ich wyszydzanie z  pełną powagą i  poświęceniem.”55 Pekař lapidarnie ocenia konsekwencje 
tego zdarzenia: „Pomoc Ameryki wkrótce musiała dać Entencie na froncie zachodnim przewagę; także 
determinacja Wilsona do bezlitosnej wojny do końca, do walki, która by radykalnie przekształciła starą 
Europę i dała zwycięstwo prawu uciśnionemu, pomagała obracać wniwecz próby pokojowe mocarstw 
centralnych.”56 Kwantyfikuje również pomoc amerykańskich Czechów i Słowaków. „Liczna i zamożna, 
czeska i słowacka amerykańska gałąź wspierała – zwłaszcza po przystąpieniu Ameryki do wojny – spra‑
wę czeską z  wielkim poświęceniem. Około 50 000 Czechów i  Słowaków zgłosiło się dobrowolnie do 
armii Unii. Podczas kwestowania zebrano w Ameryce ponad 3 miliony dolarów, zapasów i artykułów 
spożywczych, i wysyłano dla czeskich żołnierzy do Europy za jeszcze większe pieniądze.”57

Portretu Woodrowa Wilsona, oznaczanego jako „przyjaciel narodu czeskiego”, „obrońca demo‑
kracji”, „apostoł wolności” nie zabrakło w żadnym podręczniku. 58 Przytacza się jego oświadczenie, że 
„narody – czy duże, czy małe – powinny być w przyszłości zarządzane tylko za ich własną zgodą, ponie‑
waż tylko od tej zgody można wywodzić swoją sprawiedliwą władzę”59 oraz, że „trwały pokój można 
zbudować tylko w duchu bezinteresowności i bezstronnej sprawiedliwości, w odniesieniu do praw naro‑
dów”.60 Wyrażany dla niego podziw nie jest pozbawiony emocji. „Prezydent Wilson na zawsze zapisał 
się w sercach narodu czeskiego. Uznał za słuszne jego dążenie do niepodległości i mocno go wspierał.” 

53 Milan BABÍK, Cti otce svého… Ale co Bibli? Woodrow Wilson, politika jako svaté poslání a role náboženství 
v demokracii, Dějiny a současnost, rocz. XL, 2018, nr 6, s. 10–13. 

54 Josef PEKAŘ, Dějiny československé, Praha: Historický klub, 1921, s. 175. 
55 Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol, Praha: Státní nakladatelství, 1928, s. 120.  
56 PEKAŘ, 1921, s. 178–179. 
57 PEKAŘ, 1921, s. 180. 
58 Ilona PŮLPÁNOVÁ, Obraz Spojených států amerických v českých učebnicích dějepisu (1890–1989) (dalej PŮLPÁ‑

NOVÁ, 2017), Diplomová práce (vedoucí práce L. FASORA), Filozofická fakulta MUNI, Brno 2017, s. 43. 
59 Ladislav HORÁK, Dějepis pro jednoroční učebné kursy (IV. ročníky) při školách měšťanských, Praha: Státní nakla‑

datelství, 1931, s. 210. 
60 Ibidem. 



251Na uczniów musiało oddziaływać także uzasadnienie bezinteresownego przystąpienia Stanów Zjedno‑
czonych do wojny. „Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, chociaż nie chciały z jej wyników czerpać 
zysków. Uczyniły tak w imieniu ochrony prawa. Swym udziałem w znacznej mierze przyczyniły się do 
porażki Niemiec, ponieważ pomnożyły ich wrogów, w znacznym stopniu osłabionych przez odstąpie‑
nie Rosji.”61 Dwubiegunowe postrzeganie Państw Centralnych oraz Ententy wzmocniło przystąpienie 
Stanów Zjednoczonych do wojny, a wojska Ententy były uważane za stroną walczącą o wolność i prawa 
człowieka.62 

Europejskie wsparcie dla powstania samodzielnego państwa

Pierwszym supermocarstwem, które uznało Czechosłowacką Radę Narodową za reprezentanta przy‑
szłego państwa, była Francja. Dlatego logiczne jest, że osobistościom z  tego środowiska w podręcz‑
nikach poświęcono stosunkowo dużo miejsca. Stały za tym i inne powody. Ze względu na swoje inte‑
resy strategiczne supermocarstw, Francja była dla Czechosłowacji najbliższym krajem sojuszniczym, 
chociaż umowne zabezpieczenie zostało potwierdzone dopiero w 1924 roku. Było to zupełnie jasne, 
ponieważ do zorganizowania powstającej armii czechosłowackiej przysłużył się francuski generał 
Maurice Pellé. Podnoszone są osiągnięcia militarne armii francuskiej. Ladislav Horák oznaczył za 
najważniejszy moment całej wojny – poniekąd przesadnie – sytuację, kiedy „nagle cała straż przed‑
nia Niemców otrzymała nieoczekiwane uderzenie ze strony paryskiego generała Gallieniego. Generał 
Joofre, naczelny dowódca francuski, na początku wojny zebrał siły, powstrzymał zwycięskie natarcie 
Niemców, zbudował okopy z ‚norami lisów’ (Foxholes). Oboje uratowali Paryż i Francję.”63 Wiadomo, 
że najtrudniejsze walki na froncie zachodnim wciąż jeszcze czekały Francję. Autor jednak podniósł 
dopiero końcową fazę starcia wojennego i francuskie zasługi o ostateczne zwycięstwo. „Marszałek Foch 
przejął naczelne dowództwo i przygotowywał się do decydujących uderzeń na trzy linie niemieckich 
betonowych umocnień… Największe siły zbrojne na świecie starły się na francuskiej ziemi. Wszystkie 
betonowe linie zostały zniszczone… nastąpiło wycofywanie sił niemieckich.”64

Oprócz francuskich generałów, przedstawionych także na zdjęciach, przypominana jest rola 
historyka Ernesta Denisa. „Chociaż Francuz, napisał Czechom historię nowej ery (‚Koniec czeskiej 
niepodległości’ i ‚Czechy po Białej Górze’) oraz z gorącym zrozumieniem przedstawił walkę narodową 
i cierpienia pod berłem bezdusznych Habsburgów.”65 Z mniejszą dozą emocji jest wspominany także 
przez innych autorów podręczników. „Masarykowi i  Beneszowi pomagali nie tylko nasi rodacy za 
granicą, ale także niektórzy cudzoziemcy, przyjaciele naszego narodu. W szczególności był to francuski 

61 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 82. 
62 PŮLPÁNOVÁ, 2017, s. 46. 
63 Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol (dalej HORÁK, 1936), Praha. Nová škola, s. 135. Patrz 

także Jan MLČOCH, Učebnice dějepisu pro měšťanské školy, III, pro třetí třídu, novověk, Praha, Československá 
grafická unie 1935, s. 104; Eduard ŠTORCH – Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu, díl třetí, pro třetí třídu 
měšťanských škol (dalej ŠTORCH – ČONDL, 1946), Státní nakladatelství , Praha 1946 (dodruk wydania z 1937 
roku), s. 163; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 88.

64  HORÁK, 1936, s. 150; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 90–91.
65  HORÁK, 1936, s. 138.



252 historyk Arnošt Denis, znany ze swoich prac na temat czeskiej historii.”66 Oprócz Francuzów wymie‑
niane jest także nazwisko Anglika Setona Watsona, „który prawie jako jedyny z obcokrajowców odkrył 
maskę ‚bohaterskiego narodu’ Węgrów i znał zniewolenie Słowaków.”67 Sympatie do Francji i Francu‑
zów są jednak widoczne również w związku z interpretacją historii średniowiecza, co udokumentujemy 
w następnej części.

Podkreślenie ciągłości ze średniowiecznym państwem czeskim

Okazją do upamiętnienia tradycji czeskiej niepodległości było rozważanie na temat okresu panowania 
najbardziej znaczącego średniowiecznego czeskiego władcy, Karola  IV. Czechem był tylko po matce 
Elżbiecie Przemyślidce, dlatego autorzy podręczników odczuwali potrzebę podkreślenia nawiązania do 
sukcesów ostatnich Przemyślidów. Jednocześnie jednak zwracali uwagę na korzyści płynące z przyłą‑
czenia się do bardziej cywilizowanego środowiska francuskiego i  osłabienia wpływów niemieckich. 
„Ponownie otworzył źródło dobrobytu i zaczął rozwijać ziemię czeską, wzorując się na królestwie fran‑
cuskim, to znaczy królestwie rozkwitającym,” i osiągnął podniesienie biskupstwa praskiego do rangi 
arcybiskupstwa, „aby swój kraj i  naród uwolnić od podporządkowania kościołowi niemieckiemu”.68 
Wpływy francuskie uwidoczniły się w architekturze, zarówno w ogólnie stosowanym stylu gotyckim, 
dzięnky działalności Mateusza z Arras, jak i konkretnych budowlach („Zamek Praski, według paryskie‑
go naprawiał i budował”, Karlsztejn zbudowany „według pałacu papieskiego w Awinionie”).69 Inspira‑
cje francuskie stwierdzono w związku z założeniem uniwersytetu,70 przejawiały się także w epokowej 
modzie, preferującej „francuski gust i delikatność, którymi produkty niemieckie tamtych czasów zosta‑
ły przyćmione”.71 Pozytywnie postrzegany jest przede wszystkim wzrost znaczenia Królestwa Czeskiego. 
„Od założenia uniwersytetu i drogi koronacyjnej do Rzymu w 1354 roku, Praga stała się miastem świa‑
towym, a Imperium Karola było wzorem dla władców sąsiednich krajów: Polski, Węgier i Austrii. Za 
panowania króla Karola Imperium Czeskie osiągnęło również największy obszar.”72 Autorzy dodają, że 
to wszystko osiągnął także bez walk.73 

66 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 170, Patrz także GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 94–95. 
67 HORÁK, 1936, s. 140. 
68 Ladislav HORÁK, Dějepis a nauka občanská pro II. třídu měšťanských škol, Praha 1922, s. 6–7; Ladislav HORÁK, 

Dějepis a nauka občanská pro I. třídu měšťanských škol, Praha 1928, s. 132–134; ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 100; 
Jan MLČOCH, Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. Pro druhou třídu (dalej MLČOCH, 1935), Praha 1935, s. 75; 
Josef KLIK, Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol, díl druhý (dalej KLIK, 1947) Praha 1947, s. 4.

69 HORÁK, 1922, s. 6, 9–13; HORÁK, 1928, s. 138–1939. 
70 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, Dějepis pro měšťanské školy. II, zredagowałl Antoním REITLER – Josef S. 

TOUC, Praha 1930, s. 61–62 (dalej GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930); Josef HORČIČKA – Jan NEŠPOR, 
Dějepis pro školy měšťanské (dalej HORČIČKA – NEŠPOR, 1922), II, Praha 1922, s. 12–13; MLČOCH, 1935, s. 78; 
J. S. TOUC, Stručné dějiny československé (dalej TOUC, 1946), Praha 1946, s. 33. 

71 HORÁK, 1922, s. 8–16, HORÁK, 1928, s. 136–143. 
72 HORÁK, 1922, s. 18; HORÁK, 1928, s. 144; ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 98–99. 
73 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 68; SOCHOR, 1946, s. 9 i 11. Tutaj akapit nazwany: Mír a spokoje‑

nost: prvý Karlův dar českým zemím.



253Długość tekstu poświęconego tej postaci czeskiej historii74 odzwierciedla starania autorów 
ówczesnych podręczników zmierzające do wzmocnienia tożsamości narodowej i pokrzepienia poprzez 
podkreślenie wyjątkowej roli czeskiego państwa średniowiecznego i jego władcy.75 Zainteresuje także 
historyczne uzasadnienie ówczesnej orientacji politycznej. „Po wymarciu Przemyślidów doszło do 
satysfakcjonującego zwrotu dla narodowości czeskiej. Nowy ród królewski – Luksemburgowie – utrzy‑
mywał zakrojone na szeroką skalę kontakty z dworem francuskim i uwolnił się spod wpływu niemiec‑
kiego.”76

Okres husytyzmu

Już na początku pracy cytowaliśmy pierwsze powojenne programy nauczania, które zalecały podkreślić 
w historii opracowanie o  „okresie husytyzmu i  czeskiej reformacji”. Było to związane ze zmienioną 
pozycją kościoła katolickiego w Czechosłowacji, ale także z potrzebą przypomnienia tradycji bojowych 
wojowników husyckich, z którymi porównywane były sukcesy legionistów czechosłowackich. Wśród 
autorów podręczników do nauki historii wymóg ten był bardzo mile widziany. Wszyscy zgadzają się 
z oceną Jana Husa jako jednego z czołowych „synów” naszego narodu, ale także jako jednego z „najwięk‑
szych mężów ludzkości”.77 Możemy przeczytać, że Hus „bronił idei wolności sumienia i rozumu a oddał 
za nią życie. Ta idea oznacza przede wszystkim odrzucenie przemocy w sprawach religijnych. Dziś 
uznawana jest przez prawo wszystkich kulturalnych państw świata.”78 Wyjątkowość tej postawy podkre‑
śla już sama nazwa rozdziału Czechy sumieniem Europy79 [Čechy svědomím Evropy]. I  jeszcze jeden 
cytat, oddający wyżej wspomnianą rolę, jaka została Janowi Husowi przypisana w czeskiej świadomości 
historycznej: „Swoimi myślami i dążeniem wyprzedził swój czas o cały wiek. Poprowadził naród czeski 
do walki z Rzymem o wolność myśli sto lat wcześniej niż Luther w Niemczech i Kalwin w Szwajca‑
rii.” Niezwykła rola tego człowieka wynika z porównania z regionem Europy Zachodniej, skąd ziemie 
czeskie od dawna czerpały inspiracje dla własnego rozwoju kulturowego, natomiast teraz role te się 
odwróciły. Niektórzy autorzy oznaczają rozdział poświęcony Husowi i ruchowi husyckiemu jako Okres 
czeskiej reformacji, czyli Doba české reformace oraz rozprawę o jego twórcy Czeski reformator Mistrz Jan 
Hus [Český reformátor mistr Jan Hus].80 

Hus nie był jedyną postacią w „panteonie husyckim”. Należytą uwagą twórców podręczników 
cieszył się Jan Žižka – genialny wódz wojskowy, pokonująnce wojska krzyżackie, siły reakcyjne w kraju, 
Prokop Holý za talent przywódczy, sukcesy bojowe, przeniesienie działalności husytów za granicę oraz 

74 9–13 stronic wraz z materiálem ikonograficznym
75 Bardziej szczegółowo patrz Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní iden‑

tity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom X, s. 100–119. 
76 JIRÁK – REITLER, 1935, s. 73. 
77 JIRÁK – REITLER, 1927, s. 77; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER , 1930, s. 72; HORÁK, Dějepis pro druhou 

třídu měšťanských škol (dalej HORÁK, 1936), Praha 1936, s. 74; HORČIČKA –NEŠPOR, 1922, s. 25. 
78 GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 72. 
79  ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 111.  
80 MLČOCH, 1935, s. 84; KLIK, 1947, s. 15.



254 jako osoba, z którą przedstawiciele kościoła zmuszeni byli zasiąść do stołu negocjacyjnego.81 Robert 
Novotný zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt, jaki ruch husycki w czasie formowania się zjedno‑
czonego państwa czechosłowackiego przedstawiał, a  mianowicie świadectwo stosunków czeskich 
i słowackich, których w ówczesnej historii nie odnotowano wiele. Dlatego we wszystkich podręcznikach 
znajdujemy fragment o Janie Jiskrowi z Brandýsa i opanowaniu przez niego części Słowacji.82 Za szczyt 
sukcesów husyckich uważany jest fakt, że Kościół zaakceptował negocjacje z husytami. „Tego jeszcze 
w Europie nikt nie osiągnął.”83 

Na inną wyjątkowość tego okresu wskazują notatki w tekście o „królu husyckim” Jerzym z Podie‑
bradów [Jiří z  Poděbrad]: „Idea Unii Narodów już w XV wieku”, „Wieczny pokój  – czeska idea” lub 
„Europa wtedy jeszcze nie zrozumiała idei pokoju”. Projektem utworzenia sojuszu władców chrze‑
ścijańskich, który miał swoje spory rozstrzygać w drodze porozumienia, „wsławił się, jako pierwszy 
pionier wiecznego pokoju narodów, ponieważ stał się prekursorem dzisiejszej Ligi Narodów”.84 Wyjąt‑
kowość tychże postaci historycznych celowo łączona jest ze współczesnością.85 

Twórcy czechosłowackiej samodzielności

Niedługo po powstaniu Republiki, między przedstawicielami zagranicznego i  wewnętrznego ruchu 
oporu, rozgorzał spór o zasługi dla powstania niepodległego państwa. Trwał do końca Pierwszej Repu‑
bliki. Wywołało go przemówienie Masaryka po powrocie z emigracji, wygłoszone w parlamencie. Nie 
wspomniał w nim o roli „mężczyzn 28 października” [muži 28. října] ani Karola Kramářa. Społeczeń‑
stwo spór mogło obserwować na łamach prasy codziennej od 1924 roku. Historycy przyznają decydują‑
cą rolę zagranicznemu ruchowi oporu, ale doceniają pokojowy przebieg przejęcia władzy – jako zasługę 
właśnie „mężczyzn 28 października”. A  w jaki sposób autorzy podręczników z  Pierwszej Republiki 
przedstawiali udział obu stron?86 

Štorch i  Čondl w rozdziale pt. Czechosłowacki ruch oporu [Československý odboj], z  15 stron 
(razem z fotografiami) poświęcają informacjom o prześladowaniach krajowych polityków całą stronę, 
na dalszej komentują Manifest Pisarzy Czeskich (1917) i rotę Przysięgi Narodowej (13 kwietnia 1918 
r.). W małym akapicie poświęconym przejęciu władzy 28 października zarówno wyliczają jego uczest‑
ników, jak również wspominają przebywającego wtedy w Genewie Karla Kramářa.87 Wyraźnie domi‑

81 Jan RANDÁK, V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitské tradice v Československu 1948–1956, Nakladatelství 
Lidové noviny, FF UK, Praha 2015, s. 131.

82 Robert NOVOTNÝ, Jan Hus a husitství v učebnicích dějepisu, Dějiny a současnost, rocz. 24, 2002, nr 4, s. 13–17.
83 Jaroslav SOCHOR, Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol. Díl III. (dalej SOCHOR, 1946), Česká grafická 
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národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom X, 
s. 100–119. 

86 Patrz Blažena GRACOVÁ, Chances in the picture of „October 28 in czech historici textbooks, in: Historia@teoria, 
Dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamięci, 2016, nr 1, s. 73–99. 
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255nują fragmenty reprezentujące działalność zagranicznego ruchu oporu. W niektórych miejscach są do 
tytułu dołączone imiona i nazwiska wszystkich protagonistów, a więc oprócz Masaryka, także Edvarda 
Beneša i Milana Rastislava Štefánika. Rozprawa nie tylko w tym podręczniku zaczyna się od stosun‑
kowo obszernej biografii Masaryka, w którym podkreślane jest jego „proste” pochodzenie.88 Decyzja 
o wyjeździe na emigrację i rozpoczęciu walki z Austrią jest uzasadniona jego wyjątkową dalekowzrocz‑
nością. „Na początku wojny Masaryk obserwował zachowanie naszego ludu i  niebawem doszedł do 
wniosku, że naród idzie do walki tylko z  przymusu, a  jego serce jest skierowane przeciwko Austrii, 
natomiast z Serbami, Rosjanami  i Ententą. Prof. Masaryk powiedział do siebie, że ‚głos ludu – głos 
Boga’ i nadchodzi czas rozprawienia się z Austrią. Posłuchał tego głosu i rozpoczął walkę o wyzwolenie 
narodu.”89 Autorzy podkreślają też jego gotowość do wybranego przez siebie powołania. „Nikt do tak 
wielkiego zadania nie był bardziej odpowiedni niż poseł Masaryk. Miał kontakty z wybitnymi polityka‑
mi za granicą, a jego nazwisko miało w świecie dobry wydźwięk.”90 Josef Pekař ocenił rolę Masaryka w 
podobny sposób: „Będąc z Czechów działających politycznie i naukowo za granicą najbardziej znanym, 
znając dobrze zagranicę i przede wszystkim świat oraz język anglosaski (ale także rosyjski), był specjal‑
nie predysponowany do wielkiego zadania, którego się podjął.”91 Tekst Horáka sugeruje wyobrażenie 
Masaryka jako białowłosego starca, opuszczającego rodzinę i ojczyznę, by 6 lipca 1915 r. pod pomni‑
kiem Jana Husa w Konstancji, w imieniu całego narodu obiecać naszemu męczennikowi „zerwanie 
z przeklętą Austrią i jego dynastią”.92 „Bez względu na swój zaawansowany wiek 66 lat, ani niebezpie‑
czeństwa ze strony wrogów, którzy oskarżali go o zdradę ojczyzny”, utworzył z jeńców w Rosji armię, 
„która jak dawniej odważni husyci miała kompanie Žižki, Prokopa, Husa i na rosyjskim lub francuskim 
polu bitwy włączyła się w bohaterską walkę”.93

Masaryk od samego początku był świadomy potrzeby stworzenia armii zagranicznej, która 
walczyłaby wraz z wojskami Porozumienia i aktywnie przyczyniała do klęski Mocarstw Centralnych. 
Podręczniki wyjaśniają tworzenie czechosłowackich legionów z  Czechów i  Słowaków żyjących za 
granicą oraz z jeńców wojennych. Doceniane jest ich zaangażowanie bojowe na frontach zachodnim, 
wschodnim i południowym. „Nasze legiony zasłynęły w ciężkich walkach niespotykaną odwagą, dlate‑
go czeska sława uzyskała rozgłos po całym świecie, a mocarstwa Porozumienia uznały nasz naród za 
samodzielnego sojusznika.”94 Przypominane są przede wszystkim bitwy pod Zborowem i Bachmaczem. 
Decydującą rolę dla realizacji programu zagranicznego ruchu oporu Pekař przypisuje „czeskiemu 
zdominowaniu Syberii, kiedy nazwa naszego narodu przez trzy miesiące wypełniała prasę na całym 
świecie.”95

88 Podobnie w innym podręczniku znajduje się rozdział nazwany Z moravské vsi do hradu českých králů. Biogramy 
patrz: HORÁK, 1931, s. 195–201; HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 79–81; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 
1937, s. 101–103. 

89 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 169–170. 
90 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 170. 
91 PEKAŘ, 1921, s. 181–182. 
92 HORÁK, Naše škola. Knihovna pokrokové práce učitelstva československého, III część, Praha 1923, s. 226. 
93 HORÁK, Naše škola (dalej HORÁK, 1931), I część, Praha 1931, s. 199. 
94 ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 172.
95 PEKAŘ, 1921, s. 181–182. 



256 Reminiscencje nawiązujące do sławy husytów można znaleźć w większości podręczników 
międzywojennych. „Duch przodków husyckich ożył w legionistach. Nie lękając się śmierci, z entuzja‑
zmem dla wyzwolenia ojczyzny, zdobyli okopy, przedarli się przez niemieckie linie obronne i swoim 
przykładem poderwali zobojętniałe oddziały wojsk rosyjskich. Wtedy było wymawiane imię Czecho‑
słowaków przez wszystkie narody z podziwem.”96

W podręcznikach do nauki historii czechosłowackiemu krajowemu ruchowi oporu poświęco‑
ne jest znacznie mniej uwagi niż działaniom zagranicznego ruchu oporu. Informacje o wydarzeniach 
na ziemiach czeskich koncentrują się na prześladowaniach w pierwszych miesiącach wojny, w szcze‑
gólności przypominane są nazwiska kilku straconych, sokoła S. Kratochvíla, E. Matějki i  redaktora 
J. Kotka. Częściej podawane są aresztowania czołowych polityków oraz znanych literatów: V. Klofáča, 
J. S. Machara, V. Dyka, ale przede wszystkim K. Kramářa i A. Rašína, skazanych na śmierć jako osoby 
odpowiedzialne za poglądy antyaustriackie wśród Czechów i oddawanie się czeskich pułków do niewo‑
li.97 Ogólnie, znajdujemy wzmiankę o Maffii – tajnego stowarzyszenia utrzymującego kontakty z zagra‑
nicznym ruchem oporu, z wykazem nazwisk jego członków.98 Autorzy w swoich odniesieniach powra‑
cają do rodzinnego środowiska dopiero w tekście o bardziej znaczących osiągnięciach z ostatnich lat 
wojny, gdzieś w akapicie zatytułowanym Krajowy ruch oporu99 [Domácí odboj]. Wspomniane jest prze‑
mówienie czeskich pisarzy z maja 1917 roku, deklaracja konstytucyjna czeskich posłów, tzw. Deklaracja 
Trzech Króli [Tříkrálová deklarace], rota Przysięgi Narodowej, czasami też uroczystości teatralne, zgro‑
madzenie w Liptowskim Mikulaszu [Liptovský Mikuláš] oraz powstanie Rady Narodowej.100 

Autorzy dużo miejsca poświęcają jednak 28 październikowi. „Dzięki dalekowzrocznym przy‑
wódcom, w piękny dzień nie padł ani jeden wystrzał w odurzających chwilach, kiedy naród wyzbył 
się prawie 400‑letniego panowania Habsburgów. Z radości, z powodu niesamowitej informacji, Czesi 
płakali, ściskali się i wiwatowali. W Pradze rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, a z urzędowych budyn‑
ków zrzucane były orły dwugłowe, znaki trzystuletniej niewoli. Te same radosne chwile Czesi przeżywa‑
li w innych miastach, słuchając przemówień przywódców. Szli za dźwiękiem muzyki i biciem dzwonów 
ulicami obok siebie, nie czując żadnych różnic społecznych ani gniewu. Po tylu trudach byli świadkami 
błogiego dnia, na który całe pokolenia czekały na próżno. Bajkowa chwila rozlała się po całej ojczyź‑
nie.” 101 W innym miejscu czytamy, że „już w południe podekscytowane tłumy zalały Pragę. Wszędzie 

96 MLČOCH, 1935, s. 109. Patrz również Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování 
národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom X, 
s. 100–119. 

97 Ladislav HORÁK, „Naše škola“. Knihovna pokrokové práce učitelstva československého, III część, Praha 1923, 
s.226; MLČOCH, 1935, s. 110; Ladislav HORÁK, Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol (dalej HORÁK, 1936), 
Praha 1936, s. 137–138; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 93. 

98 MLČOCH, 1935, s. 111; HORÁK, 1936, s. 143; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937. s. 94; TOUC, 1946, 
s. 69; ŠTORCH–ČONDL, 1946, s. 170 

99 Antonín JIRÁK – Antonín REITLER, Dějepis pro roční kursy (IV. ročník) při měšťanských školách (dalej JIRÁK – 
REITLER, 1935) Praha 1935, s. 152. 

100  Ibidem, s. 152; Josef HORČIČKA – Josef LEDR, Dějepis pro měšťanské školy. Część czwarta, Praha 1935, s. 124; 
HORÁK, 1936, s. 148–149; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 97–98; TOUC, 1946, s. 70; ŠTORCH – 
ČONDL, 1946, s. 177; MLČOCH, 1935, s. 112. 

101  MLČOCH, 1935, s. 114. 



257okrzyki, muzyka, śpiew i radosny płacz. Wielki dzień dla naszego narodu! Po trzystu latach niewoli, 
znowu wolność! Ogromny entuzjazm, emocje – a także dyscyplina i porządek; nie została przelana ani 
kropla krwi.”102 We wszystkich tekstach jednak obraz wydarzeń z 28 października nie jest przedstawia‑
ny w ten sam emocjonalny sposób. Podkreśla się, że Rada Narodowa przeprowadziła przejęcie władzy 
gładko, bez rozlewu krwi, że załogi wojskowe poddały się bez większego oporu i zastąpili je ochotnicy, 
sokołowie i skauci. „Praga jeszcze nigdy nie widziała takiego entuzjazmu, jak w tym dniu. Wyzwolony 
naród wiwatuje.”103

Wykorzystanie źródeł ikonograficznych w podręcznikach do nauki historii

Podręczniki do nauki historii okresu międzywojennego, ze względu na ówczesne możliwości technicz‑
ne, nie są wyposażone w wystarczającą liczbę źródeł ikonograficznych, nie mówiąc już o  ich różno‑
rodności. Jeżeli jakieś występują, chodzi o fotografie, przede wszystkim prac malarskich czy rysunki.
Sporadycznie znaleźć można szkice map  – i  to właśnie wyłącznie w podręcznikach przeznaczonych 
dla uczniów wyższego stopnia szkół wydziałowych oraz niższych klas wieloletnich liceów. Pomimo to, 
autorzy potrafili starannie wybierać przykłady, które wzmacniały oddziaływanie tekstu werbalnego, 
pokrzepiały dumę uczniów z  chwalebnej przeszłości narodu i  formowały ich tożsamość narodową. 
Według Zdeňka Beneša „jest za pośrednictwem konkretnego obrazu przedstawiany obraz ogólny. Poza 
zjawiskową stroną dzieła sztuki leży głębszy i bardziej fundamentalny poziom, ponieważ (między inny‑
mi) jest ponadczasowy. Zdarzenie, obiekt, działanie lub inna podobna część dawnych zdarzeń jest wyję‑
ta ze swoich ówczesnych kontekstów i wstawiona do nowych, innych kontekstów. Jest hipostazowana do 
formy jakiegoś ‚kultowego przykładu’.”104

Zwrócimy teraz uwagę na sposób przedstawienia powyżej charakteryzowanych postaci histo‑
rycznych. W miejscu poświęconym omówieniu Karola IV, w podręcznikach znajdujemy obraz władcy 
w różnych etapach jego życia. Wyjątkiem jest wizerunek Karola jako 17‑letniego młodzieńca.105 Częściej 
można spotkać wycinek ze znanego wotywnego obrazu drugiego arcybiskupa praskiego Jana Očka 
z  Vlašimia lub ówczesne przedstawienie wspólnej podróży cesarza i  jego syna Wacława do Francji, 
zrealizowanej pod koniec życia Karola.106 Na stronach podręczników spotykamy się także ze zdjęcia‑
mi rzeźb popiersia Karola IV, które znajduje się w katedrze św. Wita,107 pieczęci aktu założycielskiego 
uniwersytetu z wizerunkiem monarchy,108 gotyckie figurki Karola IV z XV wieku,109 element z dekoracji 

102  GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1937, s. 98–99. 
103  ŠTORCH – ČONDL, 1946, s. 180; HORÁK, 1936, s. 151; JIRÁK – REITLER, 1935, s. 152. 
104  Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická kultura (dalej BENEŠ, Historický text), Karolinum, Praha 1995, 

s. 109–110. 
105  SOCHOR, 1946, s. 9, rys. 6. 
106  SOCHOR, 1946, s. 15, rys. 13, s. 16, rys. 14. Pierwsze wymienione dzieło nieznanego autora Sochor przypisał 

Mistrzowi Theodorikowi. 
107  GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 61, rys. 19. 
108  HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 11, rys. 3.
109  KLIK, 1947, s. 5, rys. 1. 



258 Staromiejskiej Wieży Mostowej z figurą Karola110 oraz zdjęciem pomnika monarchy stojącego w pobliżu 
Mostu Karola.111 Wszystkie ujęcia władcy symbolizują spójną koncepcję jego rządów i znaczących dzia‑
łań, którymi zapisał się w historii. Założenie uniwersytetu dokumentują dwa różne przedstawienia aktu 
ceremonialnego, włącznie z obrazem Mikoláša Aleša.112 W formie ikonografii są przedstawione wszyst‑
kie znaczące budynki powstałe z inicjatywy Karola IV. W większości podręczników znajdziemy więc 
zdjęcie Katedry św. Wita, wyjątkowo też kaplicy św. Wacława,113 tak samo jak Mostu Karola.114 Częściej 
jest przedstawiany Karlsztejn [Karlštejn] zarówno w jego pierwotnej postaci,115 a także po rekonstruk‑
cji Mockera,116 ewentualnie zamieszczane są zdjęcia wnętrz budynku.117 Wznowienie odprawiania 
słowiańskiego nabożeństwa przypomina zdjęcie drogi krzyżowej na korytarzu klasztoru (Emaus) Na 
Slovanech.118 Wyjątkową pozycję państwa czeskiego dokumentują zdjęcia korony św. Wacława.119 

Skuteczność dzieła sztuki zależy w dużej mierze od jego prestiżu lub oddźwięku.120 Znaczenie 
dalszych osobistości, mistrza Jana Husa i  Jana Žižki, jest zatem podkreślane przez prezentację ich 
wizerunku w różnych momentach historycznych za pośrednictwem prac wybitnych czeskich artystów. 
Umieszczone są zdjęcia niektórych obrazów Mikoláša Aleša121 i Václava Brožíka.122 Według Z. Beneša 
kanoniczny wygląd nadał Žižce Mikoláš Aleš. „A ‚symboliczność’ tej koncepcji Žižki dla całego ruchu 
husyckiego dokumentują inne rysunki Aleša, na których widnieją osoby wyimaginowanych hetma‑
nów – przedstawianych w sposób prawie identyczny.”123 Najczęściej spotykamy się z dziełem W imieniu 
Pana (1908) [Jménem Páně], z uchwyceniem wodza podczas walki (pod Vítkovem, pod Domažlicami), 
z ilustracją anonimowego bojownika ‑taboryty, którejś z postaci powieści Jiráska Przeciwko wszystkim 
[Proti všem] lub ataku jazdy husyckiej. Przewagę rysunków Aleša zakłóca reprodukcja obrazu Máne‑
sa (śmierć Žižki pod Přibyslaviem).124 Na dzieła sztuki, których autorzy nie umieścili w podręczniku, 
powołują się potem w adnotacjach – na przykład do Panoramy bitwy pod Lipanami autorstwa Luďka 
Marolda. Świadectwo stosunków czecho ‑słowackich, w tym tak ważnym okresie naszej historii, 

110  SOCHOR, 1946, s. 34, rys. 27. 
111  HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 12, rys. 4 
112  Josef PEŠEK, Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol (dalej PEŠEK, 1932), Profesorské nakladatelství 

a knihkupectví, Praha 1932, s. 51, rys. 23; MLČOCH, 1935, s. 81, rys. 38, s. 75, rys. 35. 
113  SOCHOR, 1946, s. 12, rys. 9. 
114  HORÁK, 1922, s. 14; HORÁK, 1928, s. 140, rys. 92. 
115  HORÁK, 1922, s. 13; HORÁK, 1928, s. 134, rys. 91. 
116  HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 14, rys. 6.; PEŠEK, 1932, s. 48, rys. 20; MLČOCH, 1935, s. 80, rys. 37. 
117  Kaplica św. Katarzyny. KLIK, 1947, s. 7, rys. 2; ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 103, rys. 28. 
118  KLIK, 1947, s. 8, rys. 3.
119  GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 65, rys. 24; HORÁK, 1928, s. 136, rys. 89; HORÁK, 1936, s. 56, 

rys. 33.
120  BENEŠ, Historický text, s. 110. 
121  Pešek, 1932, s. 53, rys. 24.
122  HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 14, rys. 6; HORÁK, 1922, s. 26; HORÁK, 1936, s. 73, rys. 39; MLČOCH, 1935, 

s. 86, rys. 39. 
123  BENEŠ, Historický  text, s. 115. 
124  HORÁK, 1936, s. 81, rys. 42. 



259dokumentuje nie tylko werbalne, ale także ikonograficzne przypomnienie Jana Jiskry z  Brandýsa.125 
Tak samo jak podczas prezentacji Karola IV, podręczniki zawierają zdjęcia pomnika Jana Husa autor‑
stwa Šalouna na Rynku Staromiejskim126 oraz rzeźbę Mistrza Jana Husa autorstwa Františka Bílka 
w Kolínie.127 Symboliczną funkcję pełni ilustracja Kaplicy Betlejemskiej128 lub innych miejsc związa‑
nych z tragicznym losem kaznodziei.129 Jeśli chodzi o wizerunki Jana Žižki, znaleźć można fotografię 
rzeźby jeźdźca na Vítkovie dłuta Kafki,130 pomnika w Čáslaviu131 lub kopca w Sudoměřu.132 Rysunki 
broni husyckich lub taborów, czyli obwarowanych obozów utworzonych z wozów, mają charakter nie 
tylko edukacyjny. Również postać historycznego króla „husyckiego” Jerzego z Podiebradów jest najczę‑
ściej prezentowana w formie zdjęć pomnika znajdującego się w Podiebradach autorstwa Bohuslava 
Schnircha,133 obrazu olejnego Spotkanie Jerzego z Podiebradów z Maciejem Korwinem [Setkání Jiřího 
z Poděbrad s Matyášem Korvínem] autorstwa Mikoláša Aleša,134 wyjątkowo także płótna Wybór Jerzego 
z Podiebradów na króla czeskiego [Zvolení Jiříka z Poděbrad za českého krále] pędzla Václava Brožíka.135 

Portretu pierwszego czechosłowackiego prezydenta oczywiście nie brakuje w żadnym podręcz‑
niku dotyczącym pierwszej wojny światowej i powojennego uporządkowania świata. Najczęstszym jest 
oficjalny portret umieszczony na obwolucie podręcznika lub w kontekście informacji na jego temat. 
Jednak spotkać można również znane zdjęcie Masaryka w mundurze i  tzw. czapce masaryczce, lub 
fotografię eleganckiego męża stanu w płaszczu i kapeluszu czy też migawki z pobytu w Stanach Zjedno‑
czonych, momenty powrotu do ojczyzny lub podczas defilady wojskowej.

Zakończenie

Z podanych przykładów bezsprzecznie wynika, że akcentowane tematy wzmacniające tożsamość naro‑
dową młodego pokolenia nowo powstałego państwa są czysto czeskie, a zatem mogą zadziałać przede 
wszystkim na czeskich czytelników. Dopiero w wytycznych do programów nauczania dla najniższej 
klasy szkół średnich z  1930 roku dotyczących historii, zaleca się przerabianie „obrazów z  historii 
państwa czechosłowackiego od czasów najstarszych do naszych czasów, ze stałym uwzględnieniem 
Słowacji, przywołując jednocześnie najważniejsze wydarzenia w historii Rusi Podkarpackiej”.136 Nale‑
ży jednak dodać, że programy nauczania były przygotowane jako ramowe, mało konkretne i, aż na 

125  HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 37, rys. 14; HORÁK, 1936, s. 89, rys. 45; PEŠEK 1932, s. 62, rys. 30; TOUC, 1946, 
s. 45.  

126  HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 29, rys. 8; MLČOCH, 1935, s. 88, rys. 40.
127  KLIK, 1947, s. 20, rys. 10. 
128  ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 113, rys. 32; HORÁK, 1936, s. 70, rys. 38; SOCHOR, 1946, s. 35, rys. 28. 
129  Místo loučení s vlastí, místo Husovy smrti, místopis v době Husově. SOCHOR, 1946, s. 36–37, rys. 29–31. 
130  KLIK Josef, Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol, część druga, Praha 1947, s. 23, rys. 11. 
131  HORČIČKA – NEŠPOR, 1922, s. 29, rys. 12. 
132  MLČOCH, 1935, s. 95, rys. 44. 
133  HORÁK, 1922, s. 43; HORÁK, 1936, s. 92, rys. 46; GEBAUEROVÁ – JIRÁK – REITLER, 1930, s. 83, rys. 33.
134  PEŠEK, 1932, s. 67, rys. 32; SOCHOR, 1946, s. 50, rys. 41. 
135  ŠTORCH – ČONDL, 1935, s. 141, rys. 39. 
136  Věstník, XII, výnos č. 96897‑II, 4.7.1930, 358–359. 



260 kilka wyjątków, nie nakazywały przerabiać dokładnie danego materiału przedmiotu, tworząc w ten 
sposób przestrzeń dla osobistego podejścia nauczyciela, który mógł osłabić czeski akcent narodowy, ale 
mógł także historię pojmować inaczej.137 Projekt nowych programów nauczania dla liceów, które miały 
wejść w życie od roku szkolnego 1933/1934, zasadniczo różnił się od poprzednich programów naucza‑
nia – nie tylko co do swojej konkretności, ale przede wszystkim koncepcją i celem nauczania historii. 
„Wybierając i organizując materiał nauczania należy dbać o to, aby wziąć pod uwagę także częściowo 
zróżnicowane potrzeby i zainteresowania uczniów, różne języki nauczania oraz różne kraje Republi‑
ki.”138 Nie mówi się tutaj o redukcji historii niemieckiej i austriackiej, ale redukcji historii „wojennej”. 
Wręcz przeciwnie wymagane jest wzmocnienie tematów z historii kultury. Są tutaj wymienione ważne 
postacie niemieckiej historii, w centrum uwagi znajdują się stosunki czesko ‑niemieckie i  słowacko‑
‑węgierskie.139 Ten projekt programów nauczania według Mirka Němca „stworzył naprawdę nowocze‑
sne ramy dla programu nauczania historii tak, aby mogło dojść do racjonalnej syntezy historiografii 
państwowych i narodowych oraz spojrzeń na historię.”140 Sytuacja międzynarodowa w drugiej połowie 
lat trzydziestych XX stulecia uniemożliwiła jednak realizację tego wartego uwagi projektu.141 

Oprócz systematycznego wpływu szkoły na formowanie tożsamości narodowej czeskiej młodzie‑
ży za pośrednictwem podręczników historii, niektórzy nauczyciele uczestniczyli również w tworzeniu 
broszur o czeskiej przeszłości, publikowanych na potrzeby szkoły.142 Wśród licznych tytułów nie braku‑
je biografii pierwszego prezydenta.143 „Aczkolwiek Masaryk był fenomenem tak wyjątkowym, ludzie 
go kochali. Podziwiali go za to, za co go ten sam naród nieco wcześniej wyśmiewał, a mianowicie za 
odwagę, konsekwencję, patriotyzm (nie nacjonalizm), a przede wszystkim oddanie prawdzie. Zmia‑
nie podejścia dopomagała oczywiście propaganda  – w  szkołach czy instytucjach. Zostało to jednak 
rozumiane tak, że promuje przykład do naśladowania: pokazuje człowieka przyzwoitego, pilnego oraz 
wstrzemięźliwego. Ludzie chcieli, aby państwo było jak Masaryk,” dodaje już na wstępie cytowany Erik 
Tabery.144 

137 NĚMEC, 2010, s. 51. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem. 
140 Němec, 2010, s. 52. 
141 Więcej patrz Blažena GRACOVÁ, Kánon „velkých“ Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže 

prostřednictvím školní výuky dějepisu, Studia Historica Gedanensia, 2019 Tom X, s. 100–119. 
142 Knižnice Pro školu a dům, Malý republikán, České mládeži, Knihovnička Mládí, Naše světla, Dětská kronika itd. 
143 Rudolf ELIÁŠ, Masaryk Osvoboditel Národa, Holešov 1922.
144 Erik TABERY, Masarykův sen a my. Co máme společného s republikou, která vznikla před sto lety. 1918–1938. 

Zrození budování, pád. Respekt, 2018, nr 38, s. 7. 



261Učebnice dějepisu jako forma utváření národní identity 
na polských školách

Danuta Konieczka ‑Śliwińska

Učebnice dějepisu plní ve školním vzdělávání různorodé role a funkce. Jednou z nich je nepochybně 
důležitá otázka formování postojů, jejíž součástí je rovněž vliv na národní identitu žáků. Tato funk‑
ce získala v polském vzdělávacím systému význam v meziválečném období, když byl v roce 1918 po 
více než 123 letech záborů obnoven polský stát, a žáci se opět mohli učit dějiny své vlasti. Formování 
národní identity v rámci školního vzdělávání tehdy nikoho neudivovalo. Avšak měnící se cíle vzdělávací 
politiky a  s nimi související dominující koncepce výchovy rozhodly o evoluci výchovných cílů školy 
a rovněž měly vliv na obsah učebnic dějepisu. Tento článek prezentuje syntetický přehled výchovných 
koncepcí závazných v polském systému vzdělávání v letech 1918–2018 a jejich bezprostřední vliv na 
výběr a soustavu obsahu v učebnicích dějepisu, jejich didaktická podpora a blok cvičení a úkolů.

Národní identita/povědomí

Identita, jako nejednoznačný pojem, bývá různě chápána a aplikována v rámci jiných vědních oborů 
jako je filozofie, psychologie, sociologie či antropologie. Jedním z možných pojetí je přesvědčení, že 
je součástí systému znalostí jedince o  sobě samotném, a proto je některými badateli označována za 
povědomí.1 Pokud se jedná o vazby jedince s konkrétním národem a vztahy k vlasti je národní identi‑
ta/povědomí definováno jako ztotožnění s národem, připisování k národu jinými, pocit odlišnosti od 
jiných národů nebo jako povědomí o svém původu. Je spojována rovněž s pocitem příslušnosti k urči‑
tému národu a  solidarity s  jeho jinými představiteli.2 Zatímco z  pedagogického hlediska je národní 
identita chápána jako nezbytná etapa k vytvoření otevřené identity. Jerzy Nikitorowicz je názoru, že 
tuto identitu je možném budovat na solidních základech soukromé/osobní, lokální a regionální iden‑
tity, a v důsledku ji využít jako základ pro další úrovně státního a kontinentálně ‑globálního vzdělá‑
vání. Opomenutí nebo omezení jedné z  těchto etap, a  především s  nimi spojeného druhu identity, 
kterou daná úroveň formuje, může – dle jeho názoru – vést přímo k „přerušení kontinuity a zániku 
schopnosti vnímat rozdíly nezbytné k hledání podobností a interpretování odlišnosti jako stimulující 

1 Viz podrobně na toto téma, Krystyna M. BŁESZYŃSKA, Tożsamość – orientacje teoretyczno ‑metodologiczne, 
in: Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom VI, Warszawa 2007, s. 761–773.

2 Dorota SIPIŃSKA, Świadomość społeczna (dále SIPIŃSKA), in: Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogicz‑
na XXI wieku, Tom VI, Warszawa 2007, s. 451.



262 a inspirující.“3 V sociologickém prostředí je národní povědomí považováno za druh sociálního pově‑
domí, čili povědomí šířící se a objektivizující v rámci určitého kolektivu. Formuje se v mnoha různých 
podobách, jako např. v běžném myšlení, mýtech a ideologiích různého druhu, vědeckých znalostech či 
kulturně zakořeněných vzorech vyjádření emocionálních projevů.4 Pozitivním projevem národní iden‑
tity je vlastenectví, zatímco negativním – šovinismus.

Co má vliv na zvolení obsahu a vnitřní uspořádání učebnic?

V  úvahách nad způsobem vlivu učebnice na formování národní identity je rovněž vhodné věnovat 
pozornost praktickým podmínkám procesu formování široce chápané učebnicové narace majícím 
vliv mezi jinými na zvolení obsahu a vnitřní uspořádání učebnic. Učebnici dějepisu totiž můžeme jako 
výzkumný problém zkoumat ve třech různých rovinách: jako didaktický prostředek využívaný v rámci 
vzdělávání v oblasti dějin, jako jazykové sdělení tvořené odesílatelem ‑autorem a přijímané adresátem‑
‑čtenářem jako zvláštní druh historické narace.5 

Hlavním faktorem podmiňujícím výběr obsahu a vnitřní uspořádání školní učebnice je její autor. 
Na základě vlastního systému hodnot, faktografických a obecných znalostí – v učebnici prezentuje svou 
vizi budoucnosti. Používá při tom určité jazykové kompetence a  také zakořeněné způsoby myšlení 
o realitě, podléhá tak fundamentálním mýtům různého druhu.6 Při tvoření školní narace orientované 
na mladého adresáta významnou roli sehrávají také jiné faktory, takové jako: znalosti autora učebnice 
v rozsahu psychologie, pedagogiky a didaktiky dějepisu, znalost specifik různých typů škol, dovednosti 
(zkušenosti), týkající se vlivu na děti a mládež, čili tzv. pedagogická kultura. Dále je zde samotná učeb‑
nice a komplex podmínek specifických pro tento druh didaktického prostředku. Těmi jsou mj. obecná 
koncepce a typologie učebnice, její funkce, určitá struktura obsahu a také grafická stránka publikace.

Na formu a způsob narace zakotvené v učebnici dějepisu mají vliv rovněž její didaktické role. 
Mezi didaktickými prostředky používanými ve školním vzdělávání učebnice může plnit zároveň domi‑
nantní roli (v takovém případě v hodině funguje jako základní zdroj informací, pomocí něhož učitel 
organizuje didaktické činnosti), souřadnou roli (využívání učebnice a jiných pomůcek ve stejné míře), 
tak i doplňující roli (v takovém případě budou hlavním zdrojem informací jiné pomůcky a učebnice je 
využívána v určité minimální míře).7 Ve fázi vytváření učebnice funkce, které učebnice plní, rozhodují 

3 Jerzy NIKITOROWICZ, Edukacja międzykulturowa, in: Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, Tom I, Warszawa 2003, s. 934–942.

4 Srov. SIPIŃSKA, s. 450–454.
5 Viz podrobněji na toto téma: Danuta KONIECZKA ‑ŚLIWIŃSKA, Podręcznik historii w trójpłaszczyznowym 

ujęciu, in: Barbara KUBIS Edukacja historyczna a współczesność. Księga jubileuszowa dedykowana prof. A. Su‑
chońskiemu w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i  naukowej oraz z  okazji siedemdziesiątych urodzin, Opole 
2003, s. 455–464.

6 Jerzy TOPOLSKI, Rzecz o socjologii wiedzy historycznej, mity fundamentalne w pisaniu historii, in: Przegląd 
Humanistyczny, Tom XXXVIII, 1994, nr. 5, s. 28.

7 Viz: Alojzy ZIELECKI, Role i  funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984 a  Tentýž, Dydaktyczna koncepcja 
podręcznika historii i jego obudowy, in: Alojzy ZIELECKI – Jan WALCZAK Przeszłość w szkole przyszłości: mate‑
riały ogólnopolskiej konferencji naukowej „Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku“. Częstochowa 20–22. V. 1997, 
Częstochowa 1997, s. 13–28.



263o struktuře díla dané autorem. Pod pojmem této struktury se rozumí jeho jednotlivé součásti a jejich 
vzájemné uspořádání. Při tvoření učebnice autor vytváří strukturu a  rozhoduje o  jejím tvaru, který 
bude vhodný pro realizaci určitých cílů vzdělávání. V okamžiku, kdy je učebnice hotová, máme co do 
činění s druhou závislostí: struktura určuje funkce učebnice. Obecně je možné říci, že strukturu učeb‑
nice tvoří texty (chápané jako základní text, doplňující texty, např. výňatky ze zdrojů a vysvětlující texty, 
např. slovníky, abecedy) a mimotextové komponenty (ilustrace, mapy, obrázky, systém informací, např. 
úvod, informační symboly, systém řízení nabývání znalostí, např. otázky, úkoly, odpovědi, a  systém 
upevňování a prověřování znalostí, např. kontrolní testy).8 V literatuře je rovněž populární klasifikace 
jednotlivých částí učebnice specifikovaných jako text a didaktická podpora (jak v užším smyslu, čili 
bezprostředně související s textem, tak i širším významu, vykračujícím mimo učebnici).9 

Národní výchova

Ještě v  dobách záborů v  polském pedagogickém prostředí vznikl názor, reprezentovaný Bogdanem 
Nawroczyńským, Stanisławem Prus ‑Szczepanowským, Zygmuntem Balickým a Lucjanem Zarzeckým, 
že výchova by měla spojovat všechny sociální třídy a tvořit typ Poláka vlastence připraveného obětovat 
všechno pro dobro národa. Předpokladem bylo to, že to právě národ, a nikoliv stát nebo sociální třída, 
je tvůrcem a nositelem kultury, proto bylo prosazováno tvoření takového výchovného systému, který 
bude nejlépe odpovídat vlastnostem a potřebám povahy Poláků.10 Mezi jinými Antoni Karbowiak se 
tehdy snažil přesvědčovat, že za situace, kdy velká část žáků nezná polskou literaturu, dějiny polského 
státu a zeměpis vlasti: „Velké věci vyžadují velké oběti a výchova mládeže v národním duchu patří mezi 
největší a životně nejdůležitější záležitosti.“11 Propojení idey národa s výchovou dětí a mládeže však 
nebylo pouze teoretickou koncepcí (mající mnoho směrů!) rozvíjenou v rámci tzv. národní pedagogi‑
ky.12 Národní hesla tehdy byla přítomna v programech všech politických seskupení a formou národní 
(nacionalistické) ideologie byla propagována Národní ligou [Liga Narodowa] a později také Národní 
demokracií [Narodowa Demokracja]. Vysunutí idey národa do popředí, tak charakteristické pro národy 
usilující o získání nezávislosti a národy, jejichž existence je ohrožena, znamenalo odkazování na silnou 
potřebu integrace a solidarity. Po znovuzískání nezávislosti v roce 1918 se výchova v národním duchu 
stala základem pro první učební osnovy v obnoveném Polsku. Za hlavní cíle této výchovy bylo považová‑
no obnovení a posílení národních vazeb a přizpůsobení mladé generace tvůrčí práci ve prospěch obno‑
vy vlasti. Vycházelo se z toho, že základ morální síly národa buduje náboženská, národní a občanská 
 

8 Dymitr D. ZUJEW, Podręcznik szkolny, Warszawa 1986, s. 165.
9 Jerzy MATERNICKI – Czesław MAJOREK – Adam SUCHOŃSKI, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 345.
10 Stefan Ignacy MOŻDŻEŃ, Historia wychowania 1918–1945, Kielce 2000, s. 19.
11 Antoni KARBOWIAK, Problem wychowania narodowego w zaborze pruskim, in: Świat Słowiański, Tom I, 1913, 

nr. 9, s. 336.
12 Je však třeba mít na paměti, že pojem „národní výchova“ je mnohoznačným pojmem zahrnujícím růz‑

né modely výchovy počínaje nacionalistickým a  občansko ‑demokratickým konče. Více na toto téma: Feliks 
A. ARASZKIEWICZ, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.



264  výchova, za kterou jsou odpovědni rodina, škola, stát a církev.13 Zvláštní role při realizaci takto pojatých 
předpokladů byla připisována učitelům a vychovatelům (musí pamatovat na to, že „jsou ve službách 
státu a národa“) a vybraným školním předmětům, jako výuka polského jazyka, zeměpis, tzv. občanská 
nauka, tělocvik či dějepis („seznámení dítěte s minulostí národa přispěje k poznání současnosti, budí 
obdiv a lásku k vlasti, odrazuje od chyb, kterých se dopustily dřívější generace“).14 Co je důležité, byl 
zastáván názor, že žáci si musí uvědomit (a celá společnost), že všichni jsme děti „jedné matky ‑vlasti“ 
povolané jak ke společné práci ve prospěch jejího rozvoje, tak rovněž k její obraně v případě ohrožení.15 

Období dominance národní výchovy zahrnovalo léta 1922–1926 poté, co v platnost vstoupila 
Březnová ústava a zvolen byl sejm I. funkčního období, až po květnový převrat. Ještě v polovině 20. let 
se začaly objevovat nové návrhy výchovných cílů. Wiesława Leżańska píše, že se objevily projekty, „aby 
dosavadní ideál občana ‑bojovníka byl nahrazen ideálem občana ‑pracovníka, jehož cílem by měla být 
‚služba Bohu a vlasti‘. Usilovalo se o změnu psychiky Poláků prostřednictvím toho, že se ve výchově 
zmenšil emocionální a historický faktor ve prospěch realismu.“16 Rovněž se objevovala kritika dosavadní 
politiky vzdělávání, kdy byla namítána absence státního faktoru a loajality vůči zemi, a také anachronič‑
nost ideologie zformované ještě v dobách záborů za jiných politických a sociálních podmínek.17 Ačkoliv 
byly vnímány rovněž výhody národní výchovy, jako kultivování rytířské tradice a národní minulosti 
či spojování polské kultury s tradicemi západoevropské kultury, výrazně bylo kritizováno upuštění od 
přirozených vazeb člověka na stát a nevážení si (nebo příliš malé) loajality, ukázněnosti a poslušnosti 
vůči státním úřadům.18 Bezvýznamná nebyla také tehdejší sociálně ‑politická situace polského státu, 
v rámci něhož existovalo několik významných národnostních menšin. Odkazování v takovém případě 
na ideu národa v rozporu s předpoklady nepřispívalo k budování soudržného státního organismu.

Státní výchova

V polovině meziválečného období tak byla navržena nová koncepce výchovy – státní výchova spojující 
prvky občanské a náboženské výchovy s národní výchovou.19 Mělo se za to, že při výchově mládeže je 
nutno vycházet především z prvků emocionální povahy, vzbudit pocit lásky ke státu a vlasti, formovat 
pocit hrdosti na svou státní a národní příslušnost, a především klást důraz na povinnosti vůči státu, 
společnosti a  národu.20 Státní výchova měla formovat člověka mohoucího a  prahnoucího vědomě 

13 E. GŁOWACKA ‑SOBIECH, Wychowanie narodowe, in: Tadeusz PILCH (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, Tom VII, Warszawa 2008, s. 416–418.

14 A. URBAŃSKI, Ideał wychowania narodowego (dále URBAŃSKI), in: Przyjaciel Szkoły, Tom IV, 1925, s. 129–36.
15 URBAŃSKI, s. 132.
16 Wiesława LEŻAŃSKA, Wyjaśnianie w badaniach nad ideałami wychowawczymi Drugiej Rzeczypospolitej (dále 

LEŻAŃSKA), in: Tadeusz JAŁMUŻNA – Iwona MICHALSKA – Grzegorz MICHALSKI (eds.), Konteksty i metody 
w badaniach historyczno ‑pedagogicznych, Kraków 2004, s. 242–243.

17 LEŻAŃSKA, s. 246.
18 Jerzy K. TARGOWSKI, Wychowanie państwowe w Polsce wczoraj i dziś (dále TARGOWSKI), Zrąb, Tom V, 1931, 

s. 19–29.
19 Hanna POHOSKA, Wychowanie obywatelsko ‑państwowe, Warszawa 1931.
20 LEŻAŃSKA, s. 247.



265se účastnit práce celé společnosti (nejen národa!), organizované formou státu, rozvíjet materiální 
a duchovní kulturu, zdokonalovat vztahy a poměry ve společnosti.21 Kromě toho byla přirozenou rovi‑
nou, ve které bylo možně vyřešit otázky školství národnostních menšin. Přední zastánce státní výchovy 
Sławomir Czerwiński přesvědčoval: „Nemůžeme a  nechceme od škol a  jiných výchovných institucí 
v Polsku vyžadovat, aby Němce nebo Ukrajince vychovávaly na Poláky, či evangelíky nebo pravoslavné 
na katolíky, avšak máme právo a povinnost naprosto kategoricky, rozhodně a důsledně požadovat, aby 
všechny formy a všechny faktory veřejné výchovy fungující na území našeho státu správně pracovaly na 
zakotvení v srdcích dětí a mládeže silných základů pro rozvoj a moc Polska.“22 Dále argumentoval, že 
státní výchova není v rozporu s národní výchovou, jelikož národní výchova je širším pojmem a zahrnu‑
je v sobě státní výchovu, avšak opravdová občanská výchova, čili výchova k životu ve státě a k životu pro 
stát, může být plně zahrnuta teprve do státní výchovy.23 Je však nutno dodat, že největší období domi‑
nance státní výchovy připadá na začátek 30. let 20. století. Zhruba od roku 1935 totiž v polské vzdělávací 
politice došlo k částečnému návratu k národní výchově a k zavedení idey občansko ‑národní výchovy, 
která byla spojením státní a národní výchovy. Nepochybně to bylo způsobeno oslabením sanačního 
seskupení a zhoršující se mezinárodní situací Polska. Vzhledem k neustále reálnější hrozbě zevnitř se 
opět vrátily otázky obrany nezávislé národní a státní existence.

Učebnice dějepisu z let 1918–1939

Národní a státní výchova byla v polských školách realizována mj. prostřednictvím vhodně zvoleného 
obsahu vzdělávání v  učebních osnovách, a  v  důsledku toho také ve školních učebnicích. Po znovu‑
získání nezávislosti polského státu po 123 letech záborů bylo pochopitelné, že v  učebních osnovách 
z meziválečného období byl kladen důraz především na udržení získané svobody a nezávislosti, což 
bylo argumentováno sílou polské armády a  vlastenectvím národa. Žák absolvující školní vzdělávání 
si do života měl odnést přesvědčení, že Polsko mělo na nezávislost nárok, že polský národ na ni měl 
právo, protože nikdy neztratil naději, že jeho vlast bude obnovena, a vždy byl připraven položit za ni 
život. V jedné z učebnic dějepisu z tohoto období mj. čteme: „Válčení s mocným Ruskem, neustálé boje 
a válečné těžkosti neoslabily zápal ani sílu polského vojáka. Podporovala ho totiž naděje na znovuzís‑
kání své vlasti a současně silná víra v to, že sláva polského vojska nejvýmluvněji svědčí o celém národu, 
o šlechetnosti jeho ducha, o jeho právech na nezávislost. Šli tak po stopách svých zasloužených a milo‑
vaných vůdců. Vždy připraveni na smrt, avšak na takovou smrt, která dávala život – Polsku!“.24 Návrat 
polského státu na mapu Evropy v roce 1918 bylo tehdy vnímáno především v národních kategoriích jako 
osvobození polského národa od útlaku okupačních států, kterého bylo dosaženo díky společnému úsilí 
všech sociálních tříd v rámci obrany svobody a křesťanských ideálů. Zastáván byl názor, že Polsko bylo 
obnoveno díky příznivým vnějším podmínkám (jako výsledek války mezi okupanty) a díky statečnosti 

21 Janusz JĘDRZEJEWICZ, Wychowanie państwowe, Zrąb, Tom III, 1930, s. 315–316.
22 Vyjádření ministra Czerwińského cituji z: TARGOWSKI, s. 28–29.
23 Sławomir CZERWIŃSKI, O nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1934 (wyd. II), s. 77.
24 Anna FISCHERÓWNA, Druga czytanka historyczna: dla czwartej klasy szkół powszechnych (dále FISCHERÓW‑

NA), Część I, Przemyśl ‑Warszawa 1928 (wyd. II), s. 259.



266 a  vytrvalosti Polských legií Józefa Piłsudského. Chronologický rozsah takto popisovaných událostí 
obnovení polského státu bylo vylíčeno ze široka, a to počínaje začátkem I. světové války v roce 1914, 
kdy se objevila reálná šance na získání svobody, a konče přijetím Březnové ústavy v roce 1921, která 
zpečetila fungování polského státu a jeho politický systém. Didaktická podpora učebnic z meziválečné‑
ho období bylo dosti skromné, proto byl hlavní rozsah vlivu na žáka přenesen na hlavní text. Pokud se 
již objevovaly nějaké prvky doplňujícího materiálu, jednalo se především o úryvky vlastenecké poezie 
nebo vyobrazení Józefa Piłsudského.25 Blok cvičení a úkolů byl zřídkakdy používán v samotné učebni‑
ci, případně byly přidávány v samostatných brožurách nebo jako vložky. Ve vztahu k analyzovanému 
problému znovuzískání nezávislosti Polska byla pomocná cvičení tohoto typu zaměřena především na 
představení role Józefa Piłsudského v těchto událostech („Připomeň práce Józefa Piłsudského vedoucí 
k  vybojování nezávislosti Polska“) a  na zdůraznění významu 11. listopadu pro polský stát („Vysvět‑
li, proč 11. listopad oslavujeme jako polský státní svátek?“).26 Při práci se staršími ročníky žáků byla 
doporučována rovněž cvičení s mapou spočívající v uvedení, na kterých částech území probíhaly boje 
o „osvobození“ Polska.27 

Socialistická výchova

Změna společensko ‑politické situace v Polsku po II. světové válce vyvolala samozřejmým způsobem 
rovněž změnu vzdělávací politiky a vedla k vypracování nových výchovných cílů v rámci tzv. socialis‑
tické výchovy. Maksymilian Maciaszek napsal, že za podmínek nové reality nebylo možné nadále při 
didakticko ‑výchovné práci škol vycházet z  učebních osnov z  meziválečného období, „jako nezbytné 
se ukázalo zviditelnění takových obsahů, které budou děti a mládež spojovat s budováním Lidového 
Polska, které určí místo dospívající generace v budování socialistického systému“.28, a to především, že 
škola byla považována za jednu z klíčových oblastí ideologické ofenzivy.29 Základním předpokladem 
nové koncepce výchovy bylo přesvědčení o nerozdělitelnosti výuky a výchovy, a proto byly výchovné 
obsahy nedílně propojeny s kognitivními obsahy. Referenčním bodem pro tyto obsahy a celek vzdě‑
lávacího procesu, a  to zároveň jak z  metodologického, tak i  výchovného hlediska, byl marxismus‑
‑leninismus propagující materialistický a vědecký pohled na svět a přesvědčení, že socialismus je ve 
srovnání s kapitalismem „vyšší formou sociálního a hospodářského uspořádání, lepší a spravedlivější 
formou lidského soužití, vyšší úrovní kultury a  morálky“.30 Zvláštní role byla připisovaná výchov‑

25 Viz: FISCHERÓWNA, s. 259–260 a  W. JAROSZ – T. PINI, Opowiadania z  przeszłości i  teraźniejszości Polski. 
Podręcznik do nauki historii dla IV klasy szkół powszechnych 1 stopnia. Kurs B, Lwów 1937, s. 110 a 113.

26 W. JAROSZ – T. PINI, Opowiadania z przeszłości i teraźniejszości Polski. Ćwiczenia pomocnicze do nauki historii 
do podręcznika historii dla IV klasy szkół powszechnych 1 stopnia (vložka do učebnice) (dále JAROSZ – PINI), 
Lwów 1937, s. 12.

27 Tamtéž, s. 12.
28 Maksymilian MACIASZEK, Treści kształcenia i  wychowania w reformach szkolnych PRL, Warszawa 1980, 

s. 25–26.
29 Srov. Józef JAKUBOWSKI, Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944‑1948, Warszawa 1975, s. 227.
30 Józef BARBAG, Zagadnienia programów szkolnych i wyników nauczania. Referat wygłoszony na Ogólnokrajowym 

Zjeździe Inspektorów Szkolnych w Warszawie w maju 1949 roku, Warszawa 1949, s. 5.



267ným situacím rozvíjejícím pocit vlastenectví (chápaného jako „neomezená láska k  lidovému Polsku 
směřujícímu k  socialismu“), internacionalismu (čili „mezinárodní solidarity pracujících mas bojují‑
cích o mír, demokracii a pokrok“), sociální spravedlnosti a také socialistického vztahu k práci (práce 
jako jediné měřítko sociální hodnoty člověka a zdroj sociálního povýšení) a společenského vlastnictví 
(respektování národního majetku), jako důležitých vlastností socialistické morálky.31 Zdůrazňována 
byla především potřeba přípravy žáků k pochopení současnosti a spolutvoření budoucnosti (tzv. dospí‑
vání k úkolům, příprava na nové situace a možnosti), zatímco z tradic a minulosti byly vybírány pouze 
ty prvky, které korespondují (navazují a odůvodňují) s tehdejšími politickými změnami. Bogdan Sucho‑
dolski byl dokonce toho názoru, že mládež se nezajímá o to, čeho bylo dosaženo v minulosti (protože to 
patří mezi zásluhy starší generace), proto je nutno připravit ji k úkolům, které bude plnit v budoucnosti, 
jelikož ji aktivizují především nové osnovy a nové výzvy.32 Pro formování aktivit mladé generace bylo 
důležité vychovávání prostřednictvím boje nového se starým, nejednalo se pouze o schvalování stávající 
reality, ale především o její přeměnu a odstraňování negativních jevů.33 Vzhledem k tomu, že ve vztahu 
k osnovám z meziválečného období byla namítána přehnaná orientace na zviditelňování západoevrop‑
ských zdrojů polské kultury, za účelem rovnováhy bylo rozhodnuto o zdůrazňování její slovanskosti 
a kulturního společenství se slovanskými národy.34 

Cílem výchovy tak bylo formování žádoucích ideologicky ‑politických postojů mladé generace 
založených na vztahu ke straně a  národu. Zdůrazňován byl pokrok a  technologický rozvoj, angažo‑
vanost v budování socialistické vlasti a možnost společenského povýšení. Vzdělávání a výchova měly 
připravit především kvalifikované pracovníky, kteří budou poslušní a snadno ovlivnitelní stranickým 
aparátem. Odkazy na hodnoty a celou sféru humanistické výchovy byly efektivně opomíjeny nebo vědo‑
mě zkreslovány.35 

Učebnice dějepisu z let 1945–1989

Ve školních učebnicích dějepisu vydaných po roce 1945, na rozdíl od těch z meziválečného období, při 
popisování událostí z roku 1918 byla na začátku zdůrazňována pouze otázka státnosti a psalo se o nezá‑
vislosti Polska a vzniku nezávislého státu. Vědomě se nenavazovalo na šlechtické Polsko a Druhá Polská 
republika byla považována za stát vzniklý v důsledku revolučních událostí, které v této době v Evropě 
proběhly. Proto byl chronologický rozsah problematiky znovuzískání nezávislosti omezen buďto pouze 
na samotný rok 1918 (konec I. světové války), nebo byl přesunut na rok 1921, kdy spolu s  přijetím 
Březnové ústavy a ustanoveními rižského míru skončilo období boje o moc a hranice. Teprve zhruba 
od 70. let 20. století se v učebnicích objevují označení navazující na obnovení (a nikoliv vznik) polské‑
ho státu naznačující kontinuitu a návaznost na jeho dřívější dějiny. Tehdy se začal zdůrazňovat podíl 
polského národa na získání nezávislosti v roce 1918 a postupně bylo upouštěno od tématu státu, nebo 

31 Czesław BANACH, Główne kierunki polityki oświatowej w latach 1982–1985, Zielona Góra 1983, s. 19.
32 Bogdan SUCHODOLSKI, Podstawy wychowania socjalistycznego, Warszawa 1967, s. 195.
33 Czesław BANACH, Oświata polska w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1984, s. 32.
34 Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi, 18–22 czerwca 1945, Warszawa 1945, s. 80.
35 Srov.: Ludwik SZUBA, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin 2002, s. 321.



268 dokonce byl národ ztotožňován se státem a uvádělo se, že samotný polský národ získal zpět nezávislost. 
Ačkoliv byl význam těchto událostí v dějinách Polska oceňován, nezapomínalo se na to, že v důsledku 
nich vznikl stát řízený buržoazií utlačující „dělnický lid“ a upřednostňující soukromé vlastnictví, čili 
sám o sobě ideologicky cizí tehdejší komunistické moci a jako takový nehodný propagace.

Výše popsané zvolení obsahu učebnic dějepisu bylo posíleno vhodným výběrem didaktické 
podpory. Události roku 1918 v Polsku byly ilustrovány především pomocí fotografií předních funkcio‑
nářů Komunistické strany Polska, a to socialisty Ignace Daszyńského (prvního premiéra tzv. lubelské 
vlády a spoluzakladatele Polské sociálně ‑demokratické strany) a Józefa Piłsudského během příjezdu do 
Varšavy z vězení v Magdeburgu. Rovněž byly využívány zdrojové materiály týkající se rad dělnických 
delegátů a mapy představující průběh hranic Druhé Polské republiky a rozmístění oněch rad dělnických 
delegátů. Teprve od 70. let 20. století se v učebnicích dějepisu objevují zdrojové texty, avšak v souvis‑
losti s událostmi z roku 1918 je zmiňována pouze proklamace Dočasné lidové vlády Polské republiky.36 
Podobně byla pozornost žáků upoutávána na témata spojená s  tvořením dělnického/socialistického 
hnutí v polském státě pomocí cvičení a úkolů umístěných pod hlavními texty. Zdůrazňována byla role 
a význam především první vlády obnoveného polského státu spolutvořené zástupci socialistických stran 
(„V jakém pořadí se polská území osvobozovala a jak vznikla první vláda nezávislého Polska?“),37 podíl 
politických stran na obnovení státu („Co mělo vliv na oživení činnosti politických stran na polských 
územích na podzim roku 1918?“)38 a spojitost znovuzískání nezávislosti s revolučními hnutími posled‑
ních let I. světové války („Co mělo vliv na nárůst atmosféry nezávilosti a revoluční nálady v koncovém 
období války?“).39 Dodatečným tématem objevujícím se při popisování událostí z roku 1918 v Polsku 
bylo zviditelňování aktivního podílu Poláků na přebírání moci, a  to mj. prostřednictvím fotografií 
představujících odzbrojování Němců a otázek na žáky týkajících se průběhu odzbrojování okupantů 
(v bloku cvičení).40

Vlastenecká a občanská výchova

V pedagogické literatuře byly vztahy mezi občanskou výchovou a vlasteneckou výchovou jednoznačně 
rozděleny, kdy tzv. státní vlastenectví bylo upřednostňováno před národním vlastenectvím, a byly uvádě‑
ny odlišné komponenty tvořící oba druhy výchovných postupů (mj. cíl pojatý jako formování povědomí 
o mechanismech fungování moderního státu a vztahy spojující chovance s předmětem výchovy chápa‑
né jako připravenost k plnění povinností vůči státu a  také využívání práv příslušejících občanům).41 

Klíčovým referenčním bodem pro koncepci vlastenecké výchovy je především různé chápá‑
ní pojmu vlastenectví, a  to zároveň v  hovorovém, tak i  slovníkovém významu, odkazující na pojem 

36 Viz např.: Andrzej L. SZCZEŚNIAK, Historia dla klasy VIII (dále SZCZEŚNIAK, 1974), Warszawa 1974, s. 7–8.
37 Viz Henryk SĘDZIWY, Historia dla klasy XI, część 2: Od końca I wojny światowej do konferencji w Poczdamie, 

Warszawa 1964, s. 30.
38 Srov.: Henryk SĘDZIWY, Historia dla klasy VIII, Warszawa 1968, s. 72.
39 SZCZEŚNIAK, 1974, s. 8.
40 Viz SZCZEŚNIAK, 1974, oraz Marian WOJCIECHOWSKI, Historia dla klasy VIII, Warszawa 1970, s. 40.
41 Andrzej JANOWSKI, Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002, s. 10.



269vlasti. Na úrovni úvah obecnější povahy je pojem vlasti definovaný z hlediska velmi blízkých vztahů 
k vlasti, jako je láska, služba či obětování, pro všechny samozřejmý, avšak při hlubší analýze problé‑
mu se ukazuje, že tento pojem má mnoho rozměrů, a to zároveň z perspektivy jedince (každý z nás 
v  sobě nosí nejméně několik představ takové vlasti, počínaje soukromou vlastí, tzv. malou vlastí, 
a konče ideologickou vlastí nazývanou rovněž velkou vlastí), tak rovněž z perspektivy daného území 
(např. regionální vlast, vlast – Polsko, vlast – Evropa). Při odůvodnění mnoha sémantických význa‑
mů „vlasti“ základní roli dle mého názoru sehrává především sociologická analýza pojmu „vlast“, která 
je již z  určitého hlediska klasická, jejímž autorem je Stanisław Ossowski. Rozlišil totiž dva základní 
druhy vazeb existujících mezi jedincem a  územím umožňujícím kvalifikovat dané území jako vlast: 
soukromou vlast a tzv. ideologickou vlast.42 Soukromá vlast může být různá pro různé členy národa, 
její rozsah se rovněž může pro danou osobu měnit (může být užší nebo širší). Zatímco ideologická vlast 
je stejná pro všechny, protože je plně přiřazena celému národu.43 Procesy probíhající v tehdejší Evropě 
(takové jako globalismus či regionalismus) však Ossowského přiměly k doplnění pojmu „vlast“ o ještě 
jeden druh vazby mezi jedincem a územím. V obsáhlém článku věnovaném Opolskému Slezsku napsal: 
„V dnešní Evropě můžeme hovořit rovněž o ideologické vlasti regionálního kolektivu: mezi soukromou 
vlastí a národním územím může být místo na regionální vlast.“44 Takto odůvodnil skutečnost existence 
mnohočetnosti vazeb spojujících každého z nás s různými společenstvími, v nichž současně fungujeme: 
od nejjednodušších vazeb spojujících jedince s domovinou, s územně velmi omezeným okolím, přes 
vazby na regionální vlast až po nejširší vazby vyplývající ze vztahu jedince k národnímu společenství. 
Pokud existuje tak mnoho odkazů pojmu vlast – pojmu klíčového pro definování vlastenectví, můžeme 
tak rovněž důsledně připustit fungování různých druhů vlastenectví, takových jako lokální, regionální, 
národní či státní vlastenectví, ve významu „vztahující se na“ – soukromou vlast, region, národ, stát.

Formování občanských postojů, podobně jako výše popisovaná výchova v duchu vlastenectví, 
bylo téměř stálým komponentem všech koncepcí výchovy. Připomeňme, že u státní výchovy v mezi‑
válečném období byla jedním z hlavních pilířů občanská výchova, podobně jako u občansko ‑národní 
výchovy po roce 1935.45 Rovněž v dobách Lidového Polska bylo formování občanských postojů pova‑
žováno za důležitý cíl výchovy, ačkoliv způsob a rozsah chápání pojmu „dobrého občana“ se v jednotli‑
vých historických obdobích samozřejmě lišil.46 Ke svému druhu renesanci idey občanské výchovy však 
došlo teprve spolu s demokratizací života v Polsku po roce 1989.47 

42 Stanisław OSSOWSKI, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna. Ziemia i  naród (dále OSSOWSKI), in: tentýž, 
Dzieła. T. 3: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 201–235.

43 OSSOWSKI, s. 27.
44 Stanisław OSSOWSKI, Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, in: tentýž, Dzieła. 

T. 3: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 251.
45 Více na toto téma: Wiesław JAMROŻEK, Wychowanie obywatelskie w Drugiej Rzeczypospolitej (geneza i roz‑

wój), in: Zbyszko MELOSIK – Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI (eds.) Wychowanie obywatelskie. Studium teo‑
retyczne, porównawcze i empiryczne (dále MELOSIK – PRZYSZCZYPKOWSKI), Toruń ‑Poznań 1998, s. 69–81.

46 Srov.: Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI, Wychowanie obywatelskie w koncepcjach edukacyjnych opozycji 
politycznej w Polsce w latach siedemdziesiątych i  osiemdziesiątych, in: MELOSIK – PRZYSZCZYPKOWSKI, 
s. 83–105.

47 Srov.: T. HERZOG, Zagrożenia i wyzwania dla edukacji obywatelskiej we współczesnej Polsce, in: MELOSIK – 
PRZYSZCZYPKOWSKI, s. 107–124.



270 Učebnice dějepisu z let 1990–1999

Nová politická situace v Polsku po roce 1989, absence cenzury, a především návrat k demokracii, to 
vše mělo vliv rovněž na volbu obsahu vzdělávání ve školních učebnicích dějepisu. Rok 1918 je v nich 
prezentován jako datum spojený se znovuzískáním nezávislosti, svobody a suverenity polského státu. 
Role polského národa v událostech roku 1918 je již exponována v menší míře a větší důraz je kladen 
na obnovu státu po 123 letech okupace. Poprvé se obnova Polska začíná analyzovat a představovat jako 
výsledek toho, že polská věc nabrala v I. světové válce mezinárodního charakteru a jako proces sestáva‑
jící ze tří etap: zvolení polské vlády, boje o hranice a vnitřní obnovy. Značně se tak rozšiřuje chronolo‑
gický a problémový rozsah tohoto tématu, vnímána je složitost vnějších podmínek a dlouhá doba, po 
kterou znovuvytvořený polský stát získával finální podobu. Současně je zdůrazňováno, že vybojovanou 
nezávislost bylo nutno ještě udržet a promítnout do fungování státu.

Ačkoliv formálně tehdy byly v oběhu pouze jedny učebnice dějepisu pro jednotlivé třídy, začala 
se objevovat nová nakladatelství uvádějící na trh alternativní školní učebnice. Aby si získala čtenáře, 
snažila se odlišit nejen zajímavým představením problematiky, ale především bohatým didaktickou 
podporou. V důsledku toho v případě událostí z roku 1918 v Polsku máme v učebnicích z let 1990–1999 
co do činění s velkou různorodostí didaktických materiálů doprovázejících hlavní text. Jedná se zde 
o fotografie osobností, propagandistické plakáty a zdrojové texty. Jejich společnou vlastností je záměr 
prezentovat různé politické strany a různé vize nezávislého Polska. Objevují se tak fotografie maršá‑
la Józefa Piłsudského velitele Polských legií, skladatele a diplomata Ignace Paderewského, pozdějšího 
premiéra a ministra zahraničních věcí PR, již dříve zmíněného Ignace Daszyńského, a  také prvního 
premiéra Druhé Polské republiky Jędrzeje Moraczewského. Podobně jsou mezi zdrojovými texty 
prezentovány různé druhy zdrojů z tohoto období a různá hlediska, jako např. telegram Józefa Piłsud‑
ského o vzniku polského státu z 16. listopadu 1918, Dekret o nejvyšším reprezentativním úřadu Polské 
republiky z 22. listopadu 1918, prohlášení vlády Jędrzeje Moraczewského a úryvky manifestu Komuni‑
stické dělnické strany Polska.48

Změnu v  hodnocení a  interpretaci událostí z  roku 1918 v  Polsku lze spatřit rovněž v  blocích 
cvičení učebnic dějepisu. Otázky a úkoly obracejí pozornost žáka mj. na vnitřní solidaritu polského 
národa během záborů („Jaké faktory sjednocovaly polský národ v období záborů?“)49 a význam či roli 
národa v procesu obnovy polského státu („V čem se projevovala vůle polského národa obnovit nezávislý 
stát?“).50 Současně je zdůrazňován mnohonárodní charakter Druhé Polské republiky a s  tím spojené 
důsledky, kdy je upozorňováno na aspirace všech národů žijících na tehdejším území Polska („Proč 
rozmístění obyvatelstva žijícího v  Polsku připomínalo ‚vzorovaný koberec‘?“; „Ohodnoť polskou 
východní politiku, zohledni při tom aspirace národů společně žijících na tomto území.“).51 Jasně 

48 Viz např.: Maciej MILARCZYK – Andrzej SZOLC, Historia 8. Burzliwy wiek upadków i wzlotów. Podręcznik dla 
klasy ósmej (dále MILARCZYK – SZOLC), Warszawa 1998, s. 76 a Andrzej Leszek SZCZEŚNIAK, Historia 8. 
Polska i świat naszego wieku. Podręcznik dla klasy ósmej (dále SZCZEŚNIAK, 1997), Warszawa 1997, s. 77 a 80.

49 SZCZEŚNIAK, 1997, s. 80.
50 MILARCZYK – SZOLC, s. 78.
51 Stanisław SIERPOWSKI, Historia najnowsza (1918–1996). Podręcznik dla szkoły podstawowej, Warszawa 



271zaznamenatelné jsou rovněž změny v koncepci vzdělávání žáka projevující se mj. v orientaci na formo‑
vání vlasteneckých postojů a kritického vztahu k minulosti („Jaké události se ti vybavují v souvislosti 
s dnem 11. listopadu 1918?“; „Ohodnoť roli Józefa Piłsudského v znovuzískání nezávislosti Poláky.“).52

Učebnice z let 1999–2016

Po programové reformě školních učebnic v roce 1999 a po změně pravidel pro možnost jejich využití ve 
škole se na trhu objevilo mnoho nabídek didaktického materiálu konkurujících mezi sebou. Prakticky 
pro každou etapu vzdělávání – základní školy, školy druhého stupně a střední školy – začalo existovat 
několik alternativních učebnic dějepisu, které se lišily rovněž způsobem prezentace událostí z roku 1918 
v Polsku. Motivem, který se objevuje ve většině z nich, je exponování ideí svobody a nezávislosti, které 
byly realizovány v roce 1918. Rovněž je jasně vnímatelná kontinuita v dějinách polského státu a vědomě 
je zdůrazňováno získání nezávislosti a obnovení Polska po 123 letech okupace. Jiného významu nabralo 
rovněž období záborů. Není již určitou „černou dírou“, ve které polský stát neexistoval, a v souvislosti 
s tím se toho moc nedělo, ale stává se důležitou etapou na cestě „ke svobodě“ a „k nezávislosti“. Jinak 
je prezentován rovněž vývoj událostí z  roku 1918, kdy je polské znovuzískání nezávislosti vnímáno 
jako výsledek mnoha faktorů, mezi nimiž zásadní význam měly aktivity Poláků během I. světové války. 
Výrazně je v  tomto období rozlišováno samotné znovuzískání nezávislosti, které je považováno za 
jednorázovou událost, a obnova polského státu, která již je prezentována jako proces s mnoha etapami 
(boj o hranice, boj o formu politického systému Polska).

Díky novým možnostem editování a stále širšímu přístupu k archivům se zvětšila rozmanitost 
didaktické podpory učebnic dějepisu. Každé nakladatelství se rovněž snažilo vyznačovat unikátností 
použitých pomocných materiálů. Mezi těmito mnoha návrhy ilustrace událostí z roku 1918 v Polsku je 
však možné vyzdvihnout několik opakujících se prvků, jako např. sázka na vlasteneckou výchovu žáků 
a prezentování znovuzískání nezávislosti polského státu jako důvodu pro hrdost každého Poláka, což 
se projevovalo mj. prezentováním či zmiňováním národních symbolů (vlajky, státního znaku, státní 
hymny). Prezentace co nejširší plejády spolutvůrců polské nezávislosti, do které byli zařazeni nejen 
Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski či Ignacy Daszyński, ale také Roman Dmowski a gen. Józef Haller. 
Zajímavostí je, že se mění rovněž druhy využívaných zdrojových textů, kdy se upouští od formálních 
dokumentů ve prospěch tzv. deníkové literatury a rok 1918 je popisován např. ve vzpomínkách státníků, 
politiků a vojáků.53

Tyto snahy prezentovat události z roku 1918 v Polsku v co nejobjektivnějším a mnohotematic‑
kém sdělení, výrazně orientovaném na formování vlasteneckých postojů, byly doprovázeny vhodně 
zvolenou sadou cvičení a úkolů. Při jejich řešení si žák měl především uvědomit význam těchto událostí 

1998, s. 25 a Andrzej PANKOWICZ, Historia 3. Polska i świat 1815–1939. Podręcznik dla klasy III liceum ogól‑
nokształcącego, Warszawa 1996, s. 337.

52 Elżbieta CENTKOWSKA – Jerzy CENTKOWSKI – Janusz OSICA, Historia dla klasy 8. „Drogi do wolnoś‑
ci“ 1914–1994, Warszawa 1996, s. 40 oraz Grażyna SZELĄGOWSKA, Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze 
1870–1939. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1997 (wyd. IV), s. 200.

53 Stanisław ROSZAK – Jarosław KŁACZKOW, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponad‑
gimnazjalnych. Zakres rozszerzony (dále ROSZAK – KŁACZKOW), Warszawa 2012, s. 68.



272 nejen v dějinách polského státu, ale rovněž měl spatřovat jejich vliv na svou osobní historii, a tak se 
objevuje mj. otázka „Proč 11. listopadu slavíme národní Den nezávislosti?“.54 Rovněž se jednalo o to, aby 
se mladí lidé naučili spatřovat v minulosti složitost okolností rozhodujících o průběhu určitých událostí 
a v souvislosti s tím různých možností jejich vyhodnocování (např. „Uveď okolnosti, za jakých Polsko 
znovuzískalo nezávislost.“ nebo „Jaké těžkosti se objevily na prahu obnovování polského státu?“).55 
V  tomto posledním uvedeném příkladu lze spatřit rovněž prvky občanské výchovy upozorňující na 
nevyhnutelné problémy spojené se změnami ve státě, vzhledem k nimž stát od svých občanů vyžaduje 
odpovídající postoje.

Učebnice dějepisu od roku 2017

Nejnovější reforma RVP pro základní školy zavedla novu koncepci výběru obsahu pro školní učebnice 
dějepisu, podle které mají být exponovány mj. biografická témata, představení dějin Polska prostřed‑
nictvím jeho úspěchů v průběhu staletí či výrazná orientace na formování znalostí žáků. Problematika 
spojená s událostmi z roku 1918 v Polsku v případě této koncepce plní zvláštní roli, jelikož se jedná 
o příklad nezpochybnitelného úspěchu, a to jak s ohledem na znovuzískání svobody/nezávislosti, tak 
rovněž s ohledem na obnovení polského státu, mohoucího být základem pro formování pocitu národní 
hrdosti u žáků. Proto jsou souběžně používána různá označení těchto událostí jako např. „znovuzískání 
nezávislosti“, „nezávislé Polsko“, „obnovení Polska“, „obnovení státu“. Výraznou vlastností nejnovějších 
učebnic dějepisu je redukce počtu osob, které bychom mohli označit za „otce nezávislosti“ či „spolutvůr‑
ce obnoveného státu“, a to prakticky na jednu postavu – Józefa Piłsudského. Jeho role je zdůrazňována 
velmi silně a je prezentován jako hlavní státník, kterému vděčíme za znovuzískání nezávislosti v roce 
1918. V  učebnicích si můžeme povšimnout mnoha okolností, jež k  tomuto efektu přispívají, včetně 
vlivu mezinárodní situace, avšak tyto příznivé vnější okolnosti – dle mínění autorů učebnic – umožnily 
Polákům převzít moc od okupantů a Poláci získali nezávislost tím, že ji nedostali od nikoho darem, 
ale pouze svým odhodláním a bojem. Den 11. listopadu 1918 je rovněž exponován jako symbolické 
datum obnovení Polska a pozdější národní Den nezávislosti. Pokračováním problematiky znovuzískání 
nezávislosti je téma dalšího boje Poláků, tentokrát o hranice obnoveného Polska.

Podobně jako v případě učebnic z předchozích let didaktická doplnění a blok cvičení a úkolů 
realizují výše popsanou koncepci popisu událostí z  roku 1918. Mezi využívanými ilustracemi převa‑
žují četné fotografie Józefa Piłsudského a Polských legií, které jsou případně doplňovány fotografiemi 
Ignace Paderewského nebo Ignace Daszyńského. Vzhledem k výraznému ochlazení vztahů současné 
vlády se západním sousedem se opět objevují – zdálo by se, že již zapomenuté – ilustrace představu‑
jící odzbrojování německých oddílů Poláky. Mezi zdrojovými texty je exponována především depeše 
J. Piłsudského, adresovaná vládám velmocí informující o obnovení polského státu, a v bloku cvičení, ve 
kterém je výrazně vidět orientace na ověření znalostí žáků, se objevují mj. úkoly týkající se role Józefa 

54 Grzegorz WOJCIECHOWSKI, Dzień dobry Historio! Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6, Warszawa 
2010, s. 147.

55 ROSZAK – KŁACZKOW, s. 70.



273Piłsudského ve znovuzískání nezávislosti Polska („Popiš činnost Józefa Piłsudského během I. světové 
války.“), představující pouze přispívající (a nikoliv rozhodující) okolnosti této události („Vysvětli, proč 
byl výsledek I. světové války příznivý pro znovuzískání nezávislosti Polska.“), či zdůrazňující hlavní roli 
samotného Polska a Poláků v obnovení státu („Uveď okolnosti, za jakých Polsko znovuzískalo nezávis‑
lost.“) a její význam na mezinárodní scéně („Popiš usilování polské vlády o dosažení mezinárodního 
uznání Polska.“).56

Závěr

Z  představeného přehledu polských učebnic dějepisu vydaných během posledních 100 let vyplývá, 
že problematika událostí  roku 1918 v  Polsku v  nich byla představena v  různých kontextech, závisle 
na koncepci výchovy upřednostňované v daném období. Informace související s touto problematikou 
obsažené v hlavním textu učebnice představovaly měnící se názory na hodnocení těchto událostí (proje‑
vující se mj. v určování jejich názvů), zjištění příčin, které k nim vedly, určení osob, které v nich sehrály 
významnou roli, a také jejich roli a význam v dějinách polského státu. Volba a uspořádání použitých 
obsahů byly dodatečně podporovány vhodně zvolenou didaktickou podporou v podobě fotografií, zdro‑
jových textů, map či ikonografických materiálů, které důsledně zapadaly do přijaté koncepce událostí 
z roku 1918. Podobnou doplňující roli plnily rovněž otázky a úkoly, obsažené v bloku cvičení zkouma‑
ných učebnic, které rozvíjely některá témata a obracely pozornost žáků na nejzásadnější ideály dané 
vize výchovy. Znovuzískání nezávislosti Polska v roce 1918 a obnovení polského státu bylo bez pochyby 
ve všech školních učebnicích dějepisu uznáváno za nezpochybnitelný úspěch. Žádný z autorů rovněž 
nenegoval roli Józefa Piłsudského v těchto událostech. Rozdíly se objevovaly především v odpovědi na 
otázku týkající se příčin a  okolností tohoto úspěchu a  také v  roli samotných Poláků v  této události. 
V průběhu let se měnilo rovněž všeobecné hodnocení roku 1918 v Polsku a s ním související hloubka 
jeho analýzy, s věnováním pozornosti mnoha okolnostem a složitosti procesu obnovení Druhé Polské 
republiky. Avšak každopádně znovuzískání nezávislosti Polska v roce 1918 bylo důležitým základem 
pro budování národní identity žáků, a to bez ohledu na to, jaký význam byl polskému národu připiso‑
ván v dané koncepci výchovy a zda byl spojen s jinými předpoklady.

56 Tomasz MAŁKOWSKI, Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Gdańsk 2017, s. 131; Bo‑
gumiła OLSZEWSKA – Wiesława SURDYK ‑FERTSCH – Grzegorz WOJCIECHOWSKI, Wczoraj i dziś. Podręcz‑
nik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Warszawa 2017, s. 117; Jarosław KŁACZKOW – Anna 
ŁASZKIEWICZ – Stanisław ROSZAK, Wczoraj i  dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podsta‑
wowej, Warszawa 2017, s. 221.





275Problematika sjednocení vzdělávacího systému v období 
tvoření polského státu (1917–1922)

Maria Stinia

Polský stát vznikající v  letech 1917–1922 stanul před mnoha problémy. Probíhající boje o  hranice, 
mnohost lokálních center moci či budování republikánských systémových základů byly velkými výzva‑
mi. Navíc zde byla otázka slučování území po více než stoletém období záborů, zejména z ekonomické‑
ho, administrativního a právního hlediska. Důležitou výzvou byla rovněž organizace jednoho systému 
vzdělávání nivelujícího záborové rozdíly na všech úrovních vzdělávání. Nezbytné bylo zajištění školních 
orgánů, vybudování struktury školství, systému vzdělávání učitelů pro jednotlivé úrovně vzdělávání, 
rozšíření sítě obecných škol (především na centrálním a východním území), stanovení typů středních 
škol a vytvoření nových vysokých škol a jejich struktury. Rychlé tvoření takového systému měl podpo‑
rovat výchovný model prosazovaný státem.

Před rokem 1918 polská společnost musela fungovat v  rámci záborčích států: Ruska, Pruska 
a Rakousko ‑Uherska. Existovaly tak tři odlišné systémy vzdělávání a odlišný byl rovněž vztah těchto států 
ke vzdělávání osob deklarujících příslušnost k polské národnosti. Centralizovaný pruský stát, a od roku 
1871 Německé císařství, usiloval o plnou germanizaci školského systému, a to jak z jazykového hlediska, 
tak i právních předpisů týkajících se vzdělávání. Povinná školní docházka byla od 6 do 14 let, personál 
na elementárních a středních školách byl téměř výhradně německého původu. Vzdělávání trvalo sice 
osm let, ale ve Velkopolsku a v Pomořansku vyplývala nízká úroveň výuky ze skutečnosti, že šlo obvykle 
o školy s jedním nebo dvěma učiteli.1 Střední školství bylo založeno na osmiletém gymnáziu a volném 
vstupu na vysoké školy. Avšak na území pruského záboru chyběly vysoké školy, což prohlubovalo proces 
germanizace. Kromě toho existovaly šestileté reálné školy, jako alternativy ke všeobecným středním 
školám, jejichž absolvování bylo rovněž ukončeno maturitou, a pětiletá Mittelschule (bez maturity). 
Nabídka vzdělávání na tomto území zahrnovala rovněž řemeslnické školy, které se na konci století zača‑
ly měnit na učiliště. Za účelem eliminace vlivu katolické církve na žáky středních škol byly zlikvidovány 
ženské klášterní školy a jejich osazenstvo se přestěhovalo do Haliče. Přísná kontrola německého státu se 
projevovala rovněž zákazem soukromé výuky na elementární úrovni. Povinná školní docházka se vzta‑
hovala téměř na 100 % žáků a procento analfabetů bylo nejnižší ve vztahu k jiným polským územím.

Odlišná situace panovala na území rakouského záboru. Habsburská monarchie, oslabená ve 
druhé polovině 19. století, učinila ve vztahu ke svým korunním zemím značné ústupky. Díky tomu 

1 Klemens TRZEBIATOWSKI, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932 (dále TRZEBIATOWSKI), 
Wrocław 1970, s. 20.



276 v Haliči polonizovaný systém školství na úrovni lidových škol (6letých na vesnici a 7letých dělených 
v městech), středních (gymnázia a reálné školy) a učilišť podléhal tuzemské moci. Zemská školní rada 
(RSK) sice byla podřízena ministerstvu ve Vídni, avšak byla řízena Poláky. V Haliči rovněž existovala 
povinná školní docházka a na začátku 20. století již fungovala rozšířená síť lidových škol ve městech 
a na vesnici, avšak nezahrnovala všechny děti. Na venkově byla výuka obvykle ukončena na úrovni čtyř 
tříd.2 Dominovaly tam jednotřídní školy a ve městech dvoutřídní školy. Podařilo se značně omezit anal‑
fabetismus, avšak procento osob neumějících číst a psát bylo nadále dosti vysoké. Na území rakouského 
záboru v  letech 1871–1914 vzdělávání učitelů probíhalo v  18 státních a  34 soukromých učitelských 
seminářích, což z 97 % zajišťovalo přípravu pedagogů pro školy.3

Síť klasických gymnázií existující v  tomto záboru, a  to jak státních, tak i  soukromých, byla 
podporována menším počtem reálných gymnázií a reálných škol. Samotných státních gymnázií tehdy 
fungovalo více než 50. Díky dobrému systému přípravy na profesi středoškolského učitele na poloni‑
zovaných univerzitách ve Lvově a Krakově měla Halič velké zástupy velmi dobře připravených gymna‑
ziálních učitelů. Obě univerzity tehdy prožívaly období velkého rozvoje a měly dosah na celé polské 
území. Kromě toho fungovaly jiné významné vyšší odborné školy: Polytechnická škola, Lesní škola 
a Veterinární škola ve Lvově či Zemědělská akademie v Dublanech. Za to negativem školského systému 
v tomto záboru byl malý počet reálných škol, slabě rozvinutá síť učilišť a převaha slabě organizovaných 
jedno‑ nebo dvoutřídních lidových škol.

Nejtěžší situace ve vzdělávání však byla na území ruského záboru. Hluboce rusifikované školství 
(do revoluce v roce 1905) a neexistence povinné školní docházky měla za následek to, že do základních 
škol v tomto záboru chodilo pouze zhruba 20 % dětí. Školy nebyly organizovány do sítě škol, neexisto‑
valy jednotné předpisy týkající se doby a rozsahu vzdělávání. Rozhodnutí o vzniku školy bylo v gesci 
obcí, které musely pokrýt veškeré náklady na její fungování. Důsledkem toho všeho bylo, že v tomto 
záboru bylo nejvyšší procento analfabetů (54 %) ze všech polských území. V existujících elementárních 
školách dominoval typ jednotřídní školy. Po roce 1905 kromě 5 tis. základních škol fungovalo rovněž 
826 soukromých škol.4 Když v roce 1915 ruská vojska opustila území Polského království, došlo k rych‑
lému zpolštění vzdělávacích institucí. Mezi středními školami byly nejčastěji se vyskytujícími modely 
škol gymnázia a protogymnázia a v lodžském a varšavském obvodu fungovaly rovněž reálné školy. Ve 
městech byly také viditelné počátky systému tvoření učilišť a obchodních škol. Ve středním školství se 
situace zlepšila teprve po roce 1905, když se v důsledku revolučních událostí ruské úřady rozhodly pro 
určité ústupky. Povoleno bylo mezi jinými tvoření soukromých škol s polským jazykem jako vyučo‑
vacím jazykem, což vedlo k prudkému nárůstu jejich počtu. Avšak ne všem školám příslušela veřejná 
práva a absence takových práv znemožňovala přístup k ruským univerzitám, nicméně neuzavírala cestu 
ke studiu na haličských univerzitách. Tyto univerzity vypracovaly seznam soukromých škol z Polského 
království, jejichž absolvování umožňovalo zahájení univerzitního studia. Vládní školy v království byly 

2 TRZEBIATOWSKI, s. 24.
3 Andrzej MEISSNER, Seminaria nauczycielskie, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V, Warszawa 

2006, s. 697–700; Tentýž, Galicyjskie seminaria nauczycielskie na tle szkolnictwa pedagogicznego monarchii 
austro ‑węgierskiej, Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej, 2003, nr. 14, s. 83–96.

4 TRZEBIATOWSKI, s. 28.



277bojkotovány a počet jejich žáků postupně klesal.5 Před I. světovou válkou počet středních škol v ruském 
záboru činil 366, z čehož sotva 19 bylo státních. Kromě toho se vyvíjelo pedagogické myšlení, velkou roli 
hráli učitelé soukromých škol a aktivisté, kteří se aktivizovali především po událostech z roku 1905. V té 
době byli aktivní mimo jiné i Natalia Gąsiorowska, Ludwik Krzywicki, Jan Władysław Dawid. Připrave‑
ny byly organizačně ‑právní základy a obsahy vzdělávání a výchovy v budoucím polském státě.6 Na úrov‑
ni vysokých škol v tomto záboru existovala Varšavská univerzita, která byla do roku 1915 rusifikovaná.

Během I. světové války boje probíhaly na území ruského a rakouského záboru. Procházející fron‑
ty způsobovaly přestávky ve výuce a ničily budovy a hmotné didaktické zázemí škol (knihovny a učební 
pomůcky). Okupace části území ruského záboru německými vojsky, vyhlášení Aktu 5. listopadu 1916 
dvěma císaři a vznik Prozatímní státní rady umožnily vytvořit v rámci této rady v lednu 1917 Odbor 
vyznání a veřejného vzdělávání, kterému 1. října téhož roku německé úřady předaly nejvyšší moc nad 
elementárním a středním školstvím.7 O dva měsíce později byl odbor přeměněn na Ministerstvo nábo‑
ženských vyznání a veřejného vzdělávání (MWRiOP). Jeho základnou byla Centrální školní kancelář 
s Ksawerym Praussem v čele, jež se ujala správy území okupovaného německými a rakouskými vojsky 
a připravila projekt organizace školství po získání nezávislosti. Do roku 1918 se na tomto území poda‑
řilo zpolštit a významně zvětšit počet základních škol (o 77 %). Polonizováno bylo rovněž 29 stávají‑
cích učitelských seminářů. V Haliči se Státní školní rada po vzniku polského státu podřídila ústředním 
úřadům (ačkoliv formálně existovala do roku 1921). V pruském záboru do konce války fungoval německý 
systém osvěty. Od ledna 1919 byly zahájeny práce na organizaci polského školství (s výjimkou bydhoš‑
ťského regentství a gdaňské provincie, kde k tomu došlo v následujícím roce). Přestavbu školství řídila 
Sekce školství na Odboru organizace hlavní lidové rady. Od května 1919 Poláci postupně přejímali školní 
administrativu a polonizovali školství. Změny byly provedeny rovněž v osnovách a programech výuky.

Po vzniku nezávislého polského státu proces přejímání moci varšavským Ministerstvem nábo‑
ženských vyznání a veřejného vzdělávání na území všech záborů trval několik let (do roku 1922). 
Jedním z prvních kroků byl Dekret o povinné školní docházce [Dekret o obowiązku szkolnym] ze 7. února 
1919, který předpokládal bezplatnou a povinnou výuku pro děti ve věku od 7 do 14 let.8 Tento doku‑
ment rovněž zaváděl model jednotné sedmitřídní obecné školy pocházející z Polského království, který 
vypracovali školští aktivisté.9

Jiným problémem, před kterým stanuly úřady mladého státu, byl nedostatek učitelů, a to přede‑
vším na území pruského záboru po hromadném vycestování německých učitelů. Podobná byla situace 
i na území ruského záboru, ačkoliv tam nedostatek učitelů vyplýval z malé a slabě organizované struk‑
tury škol a tento nedostatek byl vnímatelný především po zavedení povinné školní docházky. V určité 
míře byly tyto nedostatky kompenzovány využitím „přebytku“ vzdělaných učitelů z  území bývalého 

5 Maria STINIA, Tradycje szkolnictwa gimnazjalnego na ziemiach polskich, Prace Historyczne Uniwersytetu Ja‑
giellońskiego, 2015, nr. 142 (2), s. 247–248.

6 TRZEBIATOWSKI, s. 30.
7 Stanisław MAUERSBERG, Unifikacja administracji szkolnej (dále MAUERSBERG), in: Józef MIĄSO, Historia 

wychowania. Wiek XX, Warszawa 1981, s. 24.
8 Dekret o obowiązku szkolnym. Dziennik Praw Państwa Polskiego [dále Dz.Pr.P.P.] 1919, nr 14, poz. 147, 

s. 192–197.
9 TRZEBIATOWSKI, s. 68.



278 rakouského záboru. Podle výpočtů Zygmunta Zagórowského na každé střední škole na území Druhé 
Polské republiky vyučovali průměrně 2–3 kantoři z  Haliče.10 Haličští učitelé a  vědci nastupovali na 
všechny typy škol, čímž se stali dodatečným faktorem integrujícím systém vzdělávání. Kromě toho 
Halič disponovala polskou legislativou a administrativními zkušenostmi.11 Kromě pedagogů tak mohla 
poskytovat rovněž organizační vzorce, učebnice a pracovníky školní administrativy.

Urgentní nutností bylo rovněž sjednocení školní administrativy. Tato opatření započala na jaře 
roku 1919 a právní základ systému školské správy byl obsažen v zákoně z roku 1920 O dočasném systému 
školských úřadů [O tymczasowym ustroju władz szkolnych],12 který ministerstvo pověřoval dohledem 
a řízením veřejné výchovy na území celého Polska a rovněž jím byly zavedeny školní obvody s inspek‑
tory, kteří stáli v jejich čele.13 Po připojení bývalého území pruského záboru k Polsku byla vytvořena 
poznaňská školní inspekce (kuratorium) pro Velkopolsko a toruňská pro Pomořansko. Zatímco Slezsko 
mělo po celou dobu meziválečného období autonomii – funkci školní inspekce tam plnil Odbor osvěty 
Vojvodského úřadu vytvořený v roce 1922. Východní území Polska bylo polské školské správě podří‑
zeno po ukončení bojů se sovětským Ruskem.14 V roce 1921 byly na územích spravovaných Zemskou 
školní radou vytvořeny dvě školní inspekce (lvovská a krakovská).

Důležitým problémem byla otázka změny vlastnické struktury středních škol. Rychlý nárůst 
počtu soukromých škol, který byl výsledkem boomu po roce 1905, zapříčinil, že ne všechny z  nich 
splňovaly vzdělávací standardy, část z nich zmizela z mapy škol přirozeným způsobem a část z nich se 
podařilo zestátnit. Do roku 1922 ve Varšavě fungovalo 105 gymnázií, z toho pouze 14 státních, 11 z nich 
byly zestátněné školy a tři byly založeny po roce 1918.15 Podobný trend existoval v Haliči, kde náklady 
na fungování gymnázií hradila část samospráv okresních měst, sociální organizace a soukromé osoby. 
Avšak dvojnásobně procházející fronta a finanční kolaps jejich fungování znemožňovaly. Zde se rovněž 
podařilo zestátnit značný počet soukromých škol, a to mezi jinými v Brzozowě, Jaworowě, Kolbuszowé, 
Leżajsku či Zakopaném.16

Definitivně se základním typem školy stala 7letá obecná škola (ale nejčastěji s jedním učitelem 
a realizující pouze učební osnovy pro první čtyři ročníky). Zachován byl systém osmileté střední školy 
(gymnázium), nejčastěji klasického typu. Byla zde snaha o zachování propustnosti systému umožňující 
přechod na střední školy po čtyřech nebo sedmi letech obecné školy (4+8 nebo 7+5). Nové učební 
osnovy pro obecné a střední školy byly zavedeny v letech 1919–1921.

První opatření úřadů byly soustředěny především na všeobecné školství, zatímco odborné škol‑
ství bylo slabě rozvinuté.17 Chyběla například legislativa týkající se této oblasti školství. Polsko bylo 

10 Józef ŚWIEBODA, Rola Galicji w rozwoju nauki i oświaty II Rzeczpospolitej (dále ŚWIEBODA), Rzeszów 1999, 
s. 38.

11 ŚWIEBODA, s. 23.
12 Zákon ze dne 4. června 1920 o dočasném systému školských úřadů. Sbírka zákonů [dále Sb.z.] 1920, č. 50, 

pol. 304, s. 872–873.
13 MAUERSBERG, s. 25.
14 ŚWIEBODA, s. 26.
15 Zygmunt ZAGÓROWSKI (ed.), Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczyciel‑

skich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych (dále ZAGÓROWSKI), Warszawa 1924, s. 121–129.
16 ZAGÓROWSKI, s. 300, 302, 306.
17 Józef MIĄSO, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i  funkcje społeczne, 

Wrocław 1988, s. 35–36.



279především zemědělskou zemí, a proto se první právní akty týkaly zemědělských škol (zákon z 9. červen‑
ce 1920 o lidových zemědělských školách).18 Nepřímý vliv na rozvoj odborného školství měla březnová 
ústava z roku 1921 zakazující zaměstnávání dětí mladších 15 let. Stát převzal mnoho škol vzniklých 
v  dobách záborů a  především ty, které byly dobře vybaveny a  disponovaly odborným personálem. 
V prvních letech nezávislosti vznikly technické školy ve Vilniusu, Łomżi, Tczewu, zpolštěny a rozšířeny 
byly školy v Bílsku, Tarnovských Horách a založena byla škola v Králově Huti. Fakticky bylo odborné škol‑
ství do vzdělávacího systému zapojeno teprve v roce 1932.19 Zároveň souběžně vznikalo mnoho soukro‑
mých odborných škol, avšak z důvodu vysokých provozních nákladů obvykle fungovaly jen krátce.20

Pro Ministerstvo náboženských vyznání a veřejné osvěty byla jedním z nejdůležitějších úkolů 
likvidace analfabetismu, a  to prostřednictvím zahrnutí do výuky co největšího počtu dětí. Cílem se 
stalo rovněž rozšíření sítě obecných škol tak, aby každé dítě mělo školu do vzdálenosti do 3 km od 
bydliště. Na začátku však hlavním ukazatelem byl počet dětí v obci ve věku 7–14 let – pokud jich bylo 
nejméně čtyřicet, obec byla povinna zprovoznit obecnou školu. To vyžadovalo intenzivní rozvoj vzdě‑
lávání a dodatečné školení učitelů, a to především pro potřeby škol ve střední a východní části země. Již 
13. února 1919 byl vydán dekret o vzdělávání učitelů obecných škol21. Tento akt zaváděl 5leté učitelské 
semináře, do kterých bylo možné nastoupit po absolvování sedmileté obecné školy s učitelskými zkouš‑
kami, avšak bez maturity. V roce 1928 byla vytvořena dvouletá pedagogická škola pro absolventy klasic‑
kých gymnázií. Potřeby byly tak velké, že jako učitelé byly zaměstnávány také osoby bez kvalifikací, pro 
něž byly pořádány zvláštní kurzy.22 Principy organizace školství finálně upravoval zákon o zakládání 
a provozování obecných škol z roku 1922.23

Palčivým problémem byla nutnost navázání nových vztahů s národnostními menšinami. Tuto 
otázku měl vyřešit zákon přijatý 31. července roku 1924 (tzv. lex Grabski), který stanovil, že „systém 
školství je pro celý stát jeden“.24 Jednalo se o  důležitou etapu sjednocování polského státu a  organi‑
zování systému vzdělávání. Zákon plně řešil národnostní specifikum Kresů a  týkal se ukrajinské, 
běloruské a  litevské menšiny obývající území následujících vojvodství: lvovského, stanisławowského, 
tarnopolského, volyňského, poleského, nowogródzkého, vilniuského, a  okresů Grodno a  Wołkowysk 
v Białostockém vojvodství, čili více než polovinu rozlohy Polska. Podstata zavedených řešení spočívala 
v založení společných škol pro různé národnosti a při výuce v zavádění utrakvismu, čili souběžného 
vzdělávání ve dvou různých jazycích. Podrobná řešení přineslo nařízení Ministerstva náboženských 

18 Zákon z 9. července 1920 o lidových zemědělských školách. Sb.z. 1920, č. 62, pol. 398, s. 1072–1075.
19 Józef MIĄSO, Kształcenie zawodowe w Drugiej Rzeczypospolitej, in: Karol POZNAŃSKI (ed.), Oświata, szkol‑

nictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej, Lublin 1991, s. 71.
20 Ferdynand ŚLIWIŃSKI, Organizacja szkolnictwa w Polsce współczesnej, Wyd. 3, Lwów–Warszawa 1932, s. 135. 

Viz rovněž Karol SANOJCA, Społeczna funkcja szkoły zawodowej w Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczegól‑
nym uwzględnieniem Kresów Południowo ‑Wschodnich), in: Grażyna PAŃKO – Katarzyna RUHLAND (eds.), 
Człowiek i praca, Wrocław 2016, s. 87–101.

21 Dekret o  kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim, Dz.Pr.P.P. 1919, nr 14, poz. 185, 
s. 280–285.

22 Joanna SADOWSKA, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 17.
23 Zákon ze dne 17. února 1922 o zakládání a provozování veřejných obecných škol. Sb.z. 1922, č. 18, pol. 143, 

s. 284–285.
24 Zákon ze dne 31. července 1924 obsahující některá ustanovení o organizaci školství. Sb.z. 1924, č. 79, pol. 766, 

s. 1212–1214.



280 vyznání a veřejné osvěty z 7. ledna roku 1925, kterým byly precizně stanoveny principy rozhodování 
o vyučovacím jazyku ve škole. Rozhodující slovo obdrželi rodiče (opatrovníci) dítěte, kteří mohli podá‑
vat příslušná prohlášení („požadování výuky v mateřském jazyce“).25 Zákon zachoval princip svobody 
zakládání soukromých škol na všech úrovních vzdělávání a rovná práva v tomto rozsahu jak pro polské 
školy, tak i určené pro jiné národnosti. Avšak navzdory předpokladům přijatá právní úprava problémy 
nevyřešila a otázka tzv. školních plebiscitů se stala zdrojem neustálých konfliktů, a to především s ukra‑
jinským obyvatelstvem.26

Odlišná opatření a  právní úpravu vyžadovalo vysoké školství. Na mapě vysokých škol Polska 
byly viditelné významné nedostatky. Na území bývalé Haliče fungovaly polonizované vysoké školy: 
Jagellonská univerzita v Krakově, Františkánská univerzita ve Lvově, Polytechnická škola, Vysoká lesní 
škola, Akademie veterinární medicíny a Zemědělská akademie v Dublanech. Poslední dvě z nich byly 
připojeny k Polytechnické škole přeměněné v roce 1919 na Lvovskou polytechniku. Na území bývalého 
pruského záboru chyběla univerzita a ruská Varšavská univerzita, která fungovala v bývalém Polském 
Království, byla evakuována do Moskvy a  následně do Rostova na Donu.27 Ke změnám ve struktuře 
vysokých škol docházelo od roku 1915, když německá vojska obsadila Varšavu. Následně se v tomto 
městě rychle začalo pracovat na zprovoznění univerzity a polytechniky s polským jazykem vyučovacím, 
které byly otevřeny na podzim téhož roku. Rovněž byla založena soukromá Vyšší obchodní škola.28 
Souběžně byla zahájena opatření mající doplnit síť vysokých škol v  ostatních oblastech země. Jeden 
z nejvýznamnějších polských právníků ve své brožuře konstatoval, že „Polsko svou státní existenci zahá‑
jilo krokem dokládajícím vysokou kulturu národa – tvořením univerzit“.29 Na prahu nezávislosti tak 
v hlavním městě vznikly tři vysoké školy: Varšavská univerzita, Polytechnika a Zemědělská univerzita 
(Hlavní škola venkovského hospodářství).30 Zřizování univerzit neinicioval pouze stát, ale především 
společnost, která tvořila nové soukromé vysoké školy – univerzitu v Lublinu (od roku 1920 Katolic‑
ká lublinská univerzita) a Svobodnou polskou univerzitu ve Varšavě. V případě Lublinu to souviselo 
s  blízkostí území, na kterém docházelo k  náboženskému a  národnímu útlaku. Škola měla katolický 
charakter a vznikla se souhlasem biskupství z iniciativy kněze Idziho Radziszewského.31 Podobně tomu 

25 Nařízení ministra náboženských vyznání a veřejného vzdělávání ze dne 7. ledna 1925 vydané po dohodě s mi‑
nistrem vnitra a ministrem zemědělství a státních statků provádějící zákon ze dne 31. července 1924, obsahující 
některá ustanovení o organizaci školství. Úřední sbírka Ministerstva náboženských vyznání a veřejného vzdělá‑
vání 1925, č. 3, pol. 33, s. 26–30.

26 Karol SANOJCA, Relacje polsko ‑ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo ‑wschodnich województw 
Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2013, s. 115–201.

27 Joanna SCHILLER, Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Rozprawy 
z Dziejów Oświaty, Tom XLVII, 2010, s. 198.

28 Artur BAJERSKI, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne (dále BAJERSKI), Poznań 2016, 
s. 67.

29 Juliusz MAKAREWICZ, Społeczna rola najwyższych uczelni, Lwów 1920, s. 3.
30 Dorota ZAMOJSKA, Akademicy i  urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w  Polsce 

1915–1920 (dále ZAMOJSKA), Warszawa 2009, s. 15.
31 Grażyna KAROLEWICZ, Geneza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, in: Grażyna KAROLEWICZ – Marek 

ZAHAJKIEWICZ – Zygmunt ZIELIŃSKI (eds.), Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów 
uczelni, Lublin 1992, s. 54; tatáž Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie między‑
wojennym, cz. 1, Lublin 1996, s. 19, 24; tatáž, Idzi Radziszewski (1871–1922), Polski Słownik Biograficzny, Tom 
XXX, Wrocław 1987, s. 121–123.



281bylo v Poznani a Vilniusu, kde byl z iniciativy společnosti zahájen proces zakládání státních univerzit.32 
V Poznani byl již 11. listopadu 1918 vytvořen Organizační výbor Polské univerzity v Poznani.33 V dalších 
dnech kontrolu nad tvořením univerzity převzala Hlavní lidová rada, která 30. ledna 1919 informovala 
Ministerstvo náboženských vyznání a veřejné osvěty o zřízení Filozofické fakulty, která byla schválena 
dekretem téže rady 26. února 1919.34 Obnova univerzity ve Vilniusu byla vzhledem k nejisté politické 
situaci a existenci různých středisek úřadů komplikovanější. Avšak díky osobnímu zájmu Józefa Piłsud‑
ského se vše seběhlo poměrně rychle a náčelník státu dekretem z 28. srpna 1919 školu vzkřísil. V roce 
1919 byla rovněž zprovozněna Hornická akademie v Krakově, která ačkoliv byla zřízena již v roce 1913, 
z důvodu války tehdy nebyla zprovozněna. Celkem v akademickém roce 1921/1922 v Polsku fungo‑
valo již 16 vysokých škol, z toho sedm ve Varšavě, po třech v Krakově a Lvově, a univerzity v Lublinu, 
Poznani a Vilniusu (z toho 13 škol bylo státních).35 Principy jejich fungování upravoval zákon o akade‑
mických školách z 13. července roku 1920,36 který byl založen na humboldtovském modelu univerzity, 
díky čemuž patřil mezi nejliberálnější a nejpokrokovější.37 Zákon zavedl dané typy akademických škol: 
univerzity, svobodné univerzity, hlavní školy, polytechniky a akademie. Pro haličské univerzity v konse‑
kvenci provedených změn to znamenalo značný odliv personálu do nově vytvořených ústavů a vysokých 
škol v hlavním městě. Sjednocování v rozsahu vysokého školství postupovalo rychle a skončilo úspěšně.

Navzdory probíhajícím válkám, finanční krizi, nedostatku personálu a mnoha zaostalostí z dob 
záborů, do roku 1922 se zdařilo úspěšné sjednocení systému školství na všech úrovních vzdělávání. 
Podařilo se rozšířit síť obecných škol v centrálních a východních vojvodstvích, avšak stav budov škol se 
tam bohužel podařilo zlepšit jen v malé míře (na to bylo potřeba mnohem více času). Vytvořena byla 
správní struktura školských úřadů. Urychleno bylo vzdělávání učitelů obecných škol a jejich dodatečné 
školení, avšak k plnému nasycení pracovního trhu ještě nedošlo, a to především ve východních vojvod‑
stvích. Navzdory zahájení akce zaměřené na vzdělávání dospělých nadále existovalo vysoké procento 
analfabetů. Ve středním školství bylo zachováno gymnázium jako základní typ všeobecné školy. Zpra‑
covány byly nové učební osnovy pro obecné a  střední školy vyznačující se dominancí národnostní‑
ho obsahu. Do rozvoje odborných škol se stát zapojoval v poměrně malé míře. Největší úspěchy byly 
zaznamenány v rozvoji vysokého školství, kdy byly vytvořeny nové školy v Poznani, Vilniusu a Lublinu. 
Zachován byl tradiční model univerzity umožňující svobodný vývoj vědy. Školský systém vytvořený 
v prvních letech nezávislosti přetrval do začátku 30. let, čili do doby, kdy jędrzejewiczovská reforma 
v letech 1932 a 1933 zavedla nová řešení.

32 ZAMOJSKA, s. 18.
33 ZAMOJSKA, s. 66.
34 ZAMOJSKA, s. 68, 71.
35 BAJERSKI, s. 68.
36 Zákon ze dne 13. července 1920 o akademických školách. Sb.z. 1920, č. 72, pol. 494, s. 1277–1294.
37 Macej IŁOWIECKI, Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981, s. 235.
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285Sto lat umacniania i osłabiania świadomości naszej 
państwowości w świetle ówczesnych podręczników i czytanek

Martin Tomášek

Analiza czeskojęzycznych podręczników i czytanek do nauki literatury, pozwoli na historyczną reflek‑
sję państwowości czechosłowackiej – przyjętej przez pierwotne oraz następujące po nim państwo, co 
można uznać za politycznie reprezentatywne. Ponieważ rzecz dotyczy publikacji adresowanych do dzie‑
ci w wieku szkolnym, a więc znacznej części populacji, przedstawiony w tychże opracowaniach obraz 
historii zyskuje na znaczeniu. Wadą naszej listy publikacji jest jej wybiórczość (w zalewie tytułów, wśród 
nam dostępnych, staraliśmy się skupić na wyraźnych wzmiankach o powstaniu państwa), a także luki, 
ponieważ niektóre okresy nie zostały uwzględnione. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie ocenić rzeczy‑
wistego wpływu społecznego tych tekstów. Nie wiemy również, w jakim stopniu wiernie lub kreatywnie 
pracowali z tymi podręcznikami nauczyciele. Z tych wszystkich powodów tekst ów należy traktować 
jedynie jako przygotowawczy i orientacyjny.

Pierwsza Republika

Pierwsza z  książek, Czytanka Narodowa [Národní čítanka], wydana latem 1918 r., czyli w ostatnich 
miesiącach monarchii, nie mogła zostać zatwierdzona do nauczania w szkołach. Ewidentnie jednak 
została opracowana właśnie po to, aby wypełnić podręcznikową lukę. Wydawcy, Cyril Merhout i Bohu‑
mil Němec, piszą we wprowadzeniu: „Choć pozostawiono nam podręczniki do języka czeskiego, ich 
duch został pozbawiony prawie wszystkiego, co sprawiłoby, że nasze młode pokolenie byłoby uświa‑
damiane narodowo, wzmacniane, przez co byłaby w nich rozbudzana miłość do chwalebnej i wielkiej 
naszej przeszłości, miłość i  szacunek do języka ojczystego, miłość do wolności, ojczyzny i  rodzimej 
ziemi, dumna i mocna czeskość.”1 

Rezultatem była publikacja do nauki o kraju ojczystym, licząca prawie sześćset stron, szczegó‑
łowo opisująca czeską przeszłość i  teraźniejszość, społeczeństwo oraz jego kulturę. Jej uzupełnienie 
wydano już w zmienionych warunkach. Z perspektywy czasu redaktorzy stwierdzili, że w pierwszym 
wydaniu nie mogli wymienić nazwiska Masaryka czy przytoczyć fragmentów jego pism. Na osiemdzie‑
sięciu stronach teraz starali się przede wszystkim udowodnić ciągłość historyczną i naturalność rozwoju 
do niepodległości. Historyk Karel Hoch opisał, co poprzedzało jej ogłoszenie oraz pierwszy dzień istnie‑
nia państwa czechosłowackiego. W zakończeniu znalazł się uroczysty patos: „W radosnych kolorach 

1 Cyril MERHOUT – Bohumil NĚMEC (eds.), Národní čítanka, B. Kočí, Praha 1918, s. 2. 



286 flag, w uroczystym oświetleniu ulic trwającym całą noc, przy wiwatach i śpiewie tłumów, w okrzykach 
sławy profesorowi Masarykowi i narodów oraz mężów stanu sojuszników, z wielką ulgą i poruszeniem 
czeskich serc, z jednomyślnym życzeniem, by nowa era wolności była udana i szczęśliwa, kończył się 
pierwszy dzień samodzielnego państwa czechosłowackiego.”2

Następnie zawarte są teksty deklaracji niepodległości z  Paryża, Pragi i  Turčianskiego Svätego 
Martina na Górnych Węgrzech (dziś miasto Martin na Słowacji), przybliżenie Konstytucji Tymczaso‑
wej itp. Trzeźwość poglądu wykazuje artykuł prawnika Emila Svobody pod prowokacyjnym tytułem 
Szczęśliwa republika [Šťastná republika], w którym rozwiewa on nierealistyczne oczekiwania i wynika‑
jące z nich rozczarowanie oraz pokazuje, że państwo może być tylko tak dobre, jak ci, którzy go tworzą. 
W podręczniku i  jego suplemencie teksty fabularne przeplatają się z edukacyjnymi, pozostawione są 
bez komentarzy i zadań.

Jeśli w kolejnych latach państwowość czeska  znalazła się w treściach, to miała związek tylko 
z najnowszą historią literatury, która przeważnie reflektowana jest z pewnym opóźnieniem, była przed‑
stawiana w różny sposób. Na przykład w ramach końcowej kolumny wydarzeń historycznych, odpowia‑
dającej kolumnie dzieł literackich, jak zauważyliśmy w Poradniku [Rukověť] Jana V. Nováka z 1921 r.: 
„28 października 1918 r. ogłoszono niezależność polityczną Republiki Czechosłowackiej. 14 listopada 
Zgromadzenie Narodowe ogłosiło, że rodzinę Habsburgów pozbawiono tronu, a T. G. Masaryk został 
Prezydentem Republiki. 21 grudnia prezydent Masaryk wrócił do Czech.”3

Innym razem dzieje się tak chociażby poprzez włączenie tekstów ówczesnych polityków zwią‑
zanych z  nowym państwem, jak np. w Czytance dla Seminariów Nauczycielskich [Čítanka po ústavy 
učitelské] z 1920 roku – Orędzie Prezydenta Republiki do Armii Czechosłowackiej na Syberii4 [Poselství 
presidenta republiky československé armádě na Sybiři] w ramach tzw. stylu negocjacyjnego czy tekstów 
T. G. Masaryka lub Vávro Šrobára w Czytance [Čítance] autorstwa Jana Máchala z 1922 roku, ilustrują‑
cych tzw. prozę naukową.5 Patetyczne świętowanie powstania Republiki Czechosłowackiej znajdziemy 
w pierwszorepublikowych podręcznikach wyjątkowo, na przykład w zakończeniu Zarysu historii litera‑
tury czeskiej […] dla potrzeb szkół oraz bibliotekarzy gminnych [Přehled dějin české literatury (…) pro 
potřebu školní a obecnych knihovníků] autorstwa Františka Šimka z 1931 roku, gdzie niedawne wydarze‑
nia podsumowują słowa: „I tak nadchodzi wspaniały Dzień Wolności, 28 października 1918 roku, kiedy 
obaliliśmy na zawsze panowanie Habsburgów i zjednoczeniem Korony Czeskiej ze Słowacją powstała 
Republika Czechosłowacka. Dożyliśmy spełnienia najgorętszych pragnień naszych przodków. […] Speł‑
niło się pragnienie Platona, aby władcą został filozof. […] Demokracja, w duchu której cała nasza litera‑
tura działała już od dawna, zwycięsko zajęła miejsce starych spróchniałych porządków. […] Równość, 
wolność, braterstwo  – oto hasło każdego prawdziwego obywatela Republiki Czechosłowackiej. […] 
 

2 Karel HOCH, 28. říjen 1918, in: Cyril MERHOUT – Bohumil NĚMEC, Národní čítanka, (doplněk). B. Kočí, Praha 
1919, s. 55. 

3 Jan V. NOVÁK, Rukověť k čítance pro vyšší třídy gymnasií a reálných gymnasií, Česká grafická unie, Praha 1921, 
s. 128. 

4 Kol., Čítanka pro ústavy učitelské. Díl 1. Státní nakladatelství. Praha 1920. 
5 Jan MÁCHAL, Čítanka pro vyšší třídy škol středních, druhé vydání pozměněné. Bursík & Kohout, Praha 1922. 



287 Radość z nowego życia i niewzruszona nadzieja na wspaniałą przyszłość, która się przed naszym naro‑
dem rysuje, wieje ze wszystkich owoców literatury wielkiej teraźniejszości.”6

W przekroju tak szeroko pojętym nie było miejsca na poszukiwanie konkretnych przykładów 
tejże tendencji – proklamacja z trudem mogła więc znaleźć odzwierciedlenie w szkolnym wykładzie 
i prawdopodobnie została poza zasięgiem uwagi czytelników.

Funkcjonalne podejście do najnowszej historii odnotowujemy na przykład w znanej Krótkiej 
historii literatury czechosłowackiej [Stručné dějiny československé literatury] autorstwa Josefa Kotrča 
i Josefa Kotalíka, wydanej w 1934 r. Istnienia państwa dotyczy rozdział o realiźmie naukowym, gdzie 
dokładnie przedstawiony został Masaryk i  jego wszechstronna działalność; bezpośrednio motyw ten 
przywołany jest jedynym zdaniu: „Jego przywództwo w zagranicznym ruchu oporu, jego zasługi dla 
naszej wolności i jej wybudowania uwiecznione zostały przez prawo, T. G. Masaryk przyczynił się do 
powstania państwa.”7 Dążenie do niepodległości jest tu ściśle związane z  jego literackimi przejawa‑
mi: „Literatura dobrze odzwierciedla stosunek czeskiego człowieka do wojny światowej. Był dwoisty, 
antyaustriacki i antywojenny, a jednocześnie rewolucyjny w sensie narodowym. Idea narodowa jedno‑
czyła wszystkich pisarzy. Na militarystyczny ucisk austriacki (cenzura, więzienie: Machar, Dyk, Bezruč) 
czeski pisarz odpowiadał wskazówką, podpowiedzią lub mistyfikacją (Toman, Křička, Dyk). Pociesze‑
nie i opór wzbudzało czytanie literatury o charakterze narodowym (powieści Jiráska, wiersze Čecha, 
Machara, Bezruča) w felietonach, artykułach prasowych, traktatach i krytykach cytowani lub interpre‑
towani są starsi pisarze (Palacký, Komenský […]). Czescy pisarze bez strachu przemówili w imieniu 
narodu o  naszych pragnieniach w memorandum pisarzy czeskich z  maja 1917 roku  – z  inicjatywy 
Jaroslava Kvapila i pod egidą Aloisa Jiráska. Jeszcze podczas wojny z wielu dzieł pisarzy czechosłowac‑
kich przemawiały niepewność narodowa i nadzieja. (Powtórz! [Opakuj!])8 ”

Autorzy nie proklamują, lecz interpretują i możemy zakładać, że taki organiczny sposób zapisy‑
wał się w świadomości czytelnika mocniej i trwalej niż jakiekolwiek hasła.

W podobny sposób podszedł do tych zagadnień Jiří Haller w publikacji Czytanka stylistyczna 
[Slohová čítanka] wydanej w 1935 roku. Książka podzielona jest na trzy części poświęcone poszcze‑
gólnym stylom. W ramach pierwszego objaśniającego stylu do części tekstów natury naukowej autor 
umieszcza jako przykład charakterystyki tekst Masaryka Czech i Słowak jako żołnierz [Čech a Slovák 
jako voják] czy tekst Beneša Charakter politycznego stronnictwa [Povaha politického stranictví]. Przy‑
kład biografii bazuje na tekście o  Aloisie Rašínie. Przykładami rozważań są teksty Zadanie małego 
narodu [Úkol malého národa] autorstwa Palackiego, Naród czeski w  nowej Europie [Český národ 
v  nové Evropě] Masaryka, Nowa czeskość [Nové češství] F. V. Krejčíego, ale także artykuł Koniecz‑
ność wychowania do obronności [Nutnost výchovy k  brannosti]. Wśród tekstów wspomnieniowych 
znajduje się również tekst Masaryka Do domu [Domů], a  wśród negocjacyjnych (administracyj‑
nych) – Rota przysięgi wojskowej czechosłowackich sił zbrojnych, czyli Vojenská přísaha československé 

6 František ŠIMEK, Přehled dějin české literatury od počátku literárního tvoření až po naše časy pro potřebu školní 
a obecních knihovníků, vydání deváté, nově přepracované, Jan Svátek, Praha 1931, s. 194–195. 

7 Josef KOTRČ – Josef KOTALÍK, Stručné dějiny československé literatury pro vyšší třídy škol středních (dalej 
KOTRČ – KOTALÍK), Československá grafická unie, Praha 1934, s. 123. 

8 Ibidem, s. 166–167. 



288 branné moci. Drugą część książki tworzy styl krasomówczy, który ilustruje między innymi Przysięga 
narodowa [Národní přísaha] autorstwa Jiráska lub Orędzie Prezydenta Republiki dr. T. G. Masary‑
ka z  okazji 28  października 1928 roku [Poselství presidenta republiky dr T. G. Masaryka k  28. říjnu 
1928]. Ostatnia część podręcznika poświęcona jest stylowi dziennikarskiemu i jako przykład artykułu 
wstępnego umieszczony został tekst Z okazji powołania nowego rządu [Ke jmenování nové vlády], tzw. 
entrefilet reprezentuje artykuł Na dobrą wróżbę [Pro dobrou míru], oparty na przemówieniu prezy‑
denta Beneša. Kompletna analiza książki mogłaby doprowadzić do konstatacji, że oprócz opanowa‑
nia różnych stylów, jej celem było także wzmocnienie świadomości potrzeby budowania państwa. 
Podstawowa różnica między propagandą a  pełnowartościowym tekstem dydaktycznym polega na 
tym, że wszystkie zebrane materiały wykorzystywane są do pracy w kategoriach myślenia analitycz‑
nego i  krytycznego. W  komentarzu najpierw wyjaśniono kontekst danej epoki, a  z  niego  – w  przy‑
padku autorstwa Krejčiego Nowa czeskość [Nové češství]  – wypływające stąd różnice w stosunku do 
tekstów poprzednich: „Rozważanie […] zainspirowane było nową sytuacją, w której znalazł się naród 
czeski po przewrocie. Naród uwolniony od długiego poddaństwa ma wprawdzie wiele nowych praw, 
ale także nowe obowiązki. […] Dla wszystkich trzech rozważań jest wspólne powszechne uwzględnie‑
nie przeszłości i doświadczenia, że mały naród musi swoją fizyczną małość przezwyciężać intensyw‑
ną pracą. Rozważania Palackiego i Krejčíego były zgodne także w tym, że obaj patrzyli na faktyczny, 
aktualny stan narodu czeskiego (Palacký jednak wciąż będąc w  stanie politycznego i  kulturowego 
zniewolenia, a Krejčí oparty już na sytuacji narodu wolnego i  suwerennego). Rozważania Masaryka 
dotyczą zaś stanu przyszłego, za który same dopiero walczą. Stąd bierze się różny charakter tych trzech 
rozważań: pierwsze z nich to program i motywacja, drugie to apologia, a trzecie to zarys programu.”9 

Częścią fragmentu poświęconego tej tematyce są takie pytania, jak: „Na czym jest oparte prze‑
konanie, że natura narodu czeskiego jest demokratyczna?” Następuje wyjaśnianie trudnych wyrazów 
oraz przypisów do realiów, zakończony zadaniem o scharakteryzowanie rozważania od strony języko‑
wej i przetransformowanie pierwszego akapitu z języka poetyckiego na język potoczny. Ostatnia część 
komentarza dotyczy kompozycji: pytania są ukierunkowane na rolę wstępu, głównych idei artykułu 
i rolę zakończenia; śledzona jest również spójność oraz integralność tekstu (motywy i sposoby ich łącze‑
nia). Materiał został zakończony poleceniem: „Spróbuj zdefiniować lub przynajmniej wyrazić trafnym 
opisem te terminy, które pojawiają się w rozważaniu F. V. Krejčíego: czeskość, nowa czeskość, naro‑
dowość, tradycja, demokracja! (Należy wypowiadać się zwięźle; rozważać każde słowo, jeżeli jest to 
konieczne do spełnienia określonych celów i jeśli najlepiej oddaje ideę wszystkich dostępnych słów.)”10

Istnienie państwa i rozwój wydarzeń w Europie w latach 30. XX wieku przynosi zaniepokoje‑
nie o  jego utrzymanie. Podczas gdy podręcznik Kotrča i Kotalíka przede wszystkim podkreśla kosz‑
mar wojny – zarówno jej wpływ zewnętrzny, jak również psychologiczny – wskazuje, że antywojenna 
myśl miała w prozie legionowej również swoją przeciwwagę w celebrowaniu „heroicznego idealizmu 
w walce o wolność”11. Dwa lata później, jak mogliśmy zauważyć u Hallera, do czytanki dostają się teksty 

9 Jiří HALLER, Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. Druhá část. Pro VII. a VIII. třídu (dalej HALLER) 
Bursík & Kohout, Praha 1936, s. 86 

10 Ibidem, s. 87. 
11 KOTRČ – KOTALÍK, s. 177.  



289wspierające świadomość narodową i zdolność obrony nowego państwa (aby porównać opis popularny 
i naukowy wybrano np. samolot myśliwski Avia B‑534‑II; opis rozpoczyna się zdaniem: „Do skutecznej 
obrony państwa konieczne jest, by siły powietrzne wyposażone były w szybkie, mobilne i niezawodne 
samoloty do ścigania i pokonywania wrogich pilotów, gdy tylko zagroziliby naszemu terytorium.”12)

Publikacja Historia literatury czechosłowackiej [Dějiny československé literatury] autorstwa Friča 
została po raz pierwszy wydana w 1927 roku (279 stron) a po raz ostatni w 1938 roku (426 stron). Autor 
jakby starał się umieścić w niej wszystko, co mogłoby pokrzepić naród w nadchodzących trudnych 
czasach: przypomina rolę szkoły i literatury podczas wojny, heroizuje krajowy i zagraniczny ruch oporu 
i ruch legionistów, utrwala wydarzenia historyczne (między innymi za pomocą ówczesnych fotografii), 
łączy je z  ich obrazami literackimi oraz dokumentalnymi. Nie zabrakło patosu, w związku z którym 
podkreślana jest determinacja czechosłowackich żołnierzy: „Wielki przewrót polityczny i  społeczny 
spowodowany przez wojnę światową oraz nowe stosunki po jej zakończeniu, głęboko wpłynęły na 
życie narodowe i obywatelskie, wniosły jednak także do wszystkich dziedzin sztuki nowe kierunki. […] 
Czechosłowacka literatura wojenna różni się znacznie od piśmiennictwa wojennego innych narodów, 
takich jak Niemcy czy Francuzi. Podczas gdy pozostali opisują tylko okopy, biedę, cierpienia fizyczne 
i psychiczne, w literaturze czechosłowackiej wybrzmiewa jeszcze inny wątek: wolność ojczyzny i naro‑
du. Czechosłowacy przeżywają cierpienia, ale nie mówią o nich, idą na śmierć w braterskim towarzy‑
stwie wiedząc, że za nimi idą bracia, przyjaciele, równie gotowi oddać życie i krew za ten sam wielki cel. 
Wiedzą, że być może przeciw nim stoją nawet ich ojcowie i bracia, którzy nie mogli uciec z armii wroga, 
cierpią także z tego powodu, że są bezradnymi świadkami rozpadu wielkiego braterskiego narodu – 
Imperium Rosyjskiego.”13

Oddzielną część tworzy literatura naukowa, gdzie w dziale poświęconym filozofii szczegółowo 
przedstawiony jest Masaryk – jako myśliciel i polityk. Nawet z opisu jego pogrzebu wybrzmiewa, że 
„naród stoi zjednoczony za swoim przywódcą”.14 Masaryka umieszczono także w części z rozważania‑
mi politycznymi, w której zawarty jest portret Eduarda Beneša. W mowie pożegnalnej do Prezydenta 
Wyzwoliciela „nawoływał wszystkich obywateli Republiki Czechosłowackiej, od Szumawy do Jasiny, do 
lojalności wobec moralnej i politycznej spuścizny pierwszego prezydenta”.15 Po Benešu przedstawieni 
zostają Štefánik, Šrobár i inni politycy słowaccy włącznie z Hlinką. Wojna światowa i nasza rewolucja 
[Světová válka a naše revoluce] Beneša, Rozmowy z Masarykiem [Hovory s Masarykem] Čapka, Koniec 
czeskiej samodzielności [Konec samostatnosti české] autorstwa Denisa, Wybrane rozdziały z gospodarki 
narodowej [Vybrané kapitoly z národního hospodářství] Engliša, Rewolucja światowa [Světová revoluce] 
Masaryka, Epopeja legionistów [Legionářská epopeja] oraz Lwie serce [Lví srdce] Medka, Historia 
[Dějiny] autorstwa Palackiego, Święty Wacław [Svatý Václav] Pekařa, Budowanie państwa [Budování 
státu] Peroutki czy Rozważania o prawie, etyce i religii [Myšlenky o právu, etice a náboženství] autor‑
stwa Svobody, tworzą wraz z innymi tytułami literaturę zalecaną dla czwartej klasy, której opanowanie 

12 HALLER, s, 11.
13 Jan FRIČ, Dějiny československé literatury pro vyšší průmyslové školy, ústavy příbuzné i pro soukromé studium 

(dalej Frič), Šolc a Šimáček, Praha 1938, s. 286–289. 
14 Ibidem, s. 360. 
15 FRIČ, s. 376–377. 



290 zapowiadało solidną świadomość na temat państwowości. Jak widać, w chwilach zagrożenia autorzy 
starali się wykorzystać podręczniki literackie do wzmocnienia dumy narodowej, nie sprowadzali więc 
literatury do beletrystyki i jej refleksji literacko ‑naukowej.

Era komunizmu

Po roku 1948 diametralnie inaczej interpretowano Czechosłowację włącznie z  jej utworzeniem. 
W publikacji Zarys historii literatury czeskiej [Nástin dějin české literatury] autorstwa: Františka Burián‑
ka, Milana Jungmanna, Jana Petrmichla i Vítězslava Rzounka, wydanej w 1952 roku na uwagę zasługuje 
już sam wstęp, w którym autorzy reagują na potrzeby „właściwej oceny naszej literatury”, dla której 
miały być wsparciem „sądy naszych najważniejszych marksistowskich myślicieli: Klementa Gottwal‑
da, Zdeňka Nejedlego, Juliusa Fučíka”.16 Radykalnie zmieniono kontekst utworzenia niepodległego 
państwa: „Wielka Rewolucja Październikowa […] miała również ogromny wpływ na ruch narodowo‑
‑wyzwoleńczy i pod jej wpływem również nasz naród osiągnął wolność i niezależne państwo. Pierwsza 
światowa wojna imperialistyczna ujawniła całą zgniliznę starej monarchii austro ‑węgierskiej, a także 
zdradziecką rolę przywódców socjaldemokratycznych. Lud, który był zmuszany do wojny wbrew swojej 
woli, zaczął rozumieć potrzebę obalenia starego porządku społecznego. […] Ruch rewolucyjny w kraju 
pod koniec wojny zaczął domagać się państwa socjalistycznego, lecz burżuazji udało się w październiku 
1918 roku zyskać władzę dla siebie i rewolucyjne postulaty ludu pozostały niezrealizowane.”17 

Owocem procesu demokratyzacji lat 60. stała się publikacja Zarys historii literatury [Přehledné 
dějiny literatury]18 zespołu autorów pod kierownictwem Bohuša Balajki, dokończona pod koniec roku 
1967 (kiedy datowana jest przedmowa), a wydana w roku 1970 roku. Podręcznik, kończący historię 
literatury na okresie pierwszej wojny światowej, służył przez dwa dziesięciolecia jako nieoficjalny choć 
bardzo popularny, a równocześnie trudno dostępny tytuł. Wzmianka o powstaniu państwa pojawia się 
tu po raz pierwszy we fragmencie przedstawiającym Aloisa Jiráska: „Pierwsza wojna światowa spowo‑
dowała, że Jirásek wygłosił mowę polityczną. W 1917 roku podpisał jako jeden z pierwszych Manifest 
Majowy, w którym czescy pisarze przystąpili do walki o niepodległe państwo.”19 Druga i zarazem ostat‑
nia adnotacja pojawia się w charakterystyce osoby Josefa Svatopluka Machara: „W wolnym państwie 
był przez kilka lat generalnym inspektorem Armii Czechosłowackiej. Początkowy entuzjazm Machara 
z nowego państwa zastąpiło rozczarowanie; po niezgodzie z opiniami prezydenta Masaryka zamknął 
się w swoim indywidualiźmie, skłaniał się w kierunku politycznej prawicy i krytykował wydarzenia 
w Republice, często z pozycji reakcyjnych.”20 Jeżeli szukalibyśmy nazwiska Masaryka w indeksie, nie 

16 František BURIÁNEK – Milan JUNGMANN – Jan PETMICHL – Vítězslav RZOUNEK, Nástin dějin české literatu‑
ry od počátku národního obrození až do současnosti. Pomocná kniha literární historie pro gymnasia, pedagogická 
gymnasia a vyšší odborné školy, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1952, s. 3. 

17 Ibidem, s. 144. 
18 Bohuš BALAJKA – Viliam MARČOK – Jozef MINÁRIK – Ján SEDLÁK, Přehledné dějiny literatury: dějiny litera‑

tury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury 1 (dalej  BALAJKA –MARČOK – MINÁ‑
RIK – SEDLÁK), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971. 

19 BALAJKA – MARČOK – MINÁRIK – SEDLÁK, Praha 2000, s. 310. 
20 Ibidem, s. 424. 



291przyniosłoby to sukcesu. Autorzy nie unikają go, jednak wzmiankują jedynie jako myśliciela bez słowa 
o  jego prezydenturze. Niewątpliwie w momencie zatwierdzania podręcznika do użytku szkolnego 
stanowiło to maksimum, jakie wówczas było możliwe. W równolegle opracowanej akademickiej Histo‑
rii literatury czeskiej IV [Dějiny české literatury IV] z 1969 roku, której pełna wersja ukazała się dopiero 
w 1995 roku, nie pojawia się informacja o powstaniu państwa, a interpretacja pozostaje zgodna z mark‑
sistowską wizją historii.21 Nawiązujący drugi tom Zarysu historii literatury czeskiej [Přehledné dějin české 
literatury] autorstwa Balajki, wydany w 1971 roku, już wprost obejmował okres Pierwszej Republiki, ale 
książka nie dostała się do szkół, ponieważ została natychmiast wycofana z obiegu.22 Niestety, nie dyspo‑
nujemy jej ówczesną wersją. Ponownie wydana została w roku 1993, jednak odpowiednie części zostały 
dostosowane do nowych możliwości wydawniczych po upadku reżimu totalitarnego.

W Poradniku do historii literatury dla III klasy szkół średnich [Rukověť dějin literatury pro 
III.  ročník středních škol] Miloša Pohorskiego, wydanym w 1972 roku decydujący jest układ tekstu. 
Badany rozdział nosi tytuł Poszukiwanie rozwiązań – wojna – rewolucja [Hledání východisek – válka – 
revoluce], natomiast pozostałe rozdziały to: Początek wieku  – „okres przejściowy”; Nowe impulsy: 
cywilizacja techniczna, świadomość kolektywności ludzkiej pracy; Nowoczesne kierunki artystyczne; 
F. X. Šalda; Zdeněk Nejedlý; S. K. Neumann; Początki socjalistycznej orientacji literatury czeskiej; Walka 
o  charakter kultury: Czerwiec, literatura proletariacka. Dziewięćsił. [Začátek století  – „doba přechod‑
ná”; Nové podněty: technická civilizace, vědomí kolektivnosti lidské práce; Moderní umělecké směry; 
F.  X.  Šalda; Zdeněk Nejedlý, S.  K.  Neumann; Počátky socialistické orientace české literatury; Zápas 
o charakter kultury: Červen, proletářská literatura. Devětsil]. Ku zaskoczeniu, ostatnia część obejmu‑
je także informację o powstaniu Czechosłowacji. Wojna jest tu postrzegana jako „krytyczny przełom 
w rozwoju kapitalizmu” oraz „koniec złudzeń i nadzieja, że postęp można osiągać w drodze częściowych 
reform lub poprzez automatyczny rozwój cywilizacji” między innymi dlatego, że oficjalna czeska polity‑
ka „pozostała lojalna wobec Wiednia”.23 Wszystko wskazuje na to, że koła historii w nieomylny sposób 
rozkręcają się w kierunku socjalizmu: „Dopiero podczas wojny, która fundamentalnie poprzewracała 
Europę, dopiero po obaleniu caratu w Rosji, zaczęła się bardziej wyraźnie rysować droga do rozwiąza‑
nia problemów narodowościowych i społecznych. Niepohamowany opór przeciwko wojnie i monarchii 
habsburskiej zmieniał się w nadzieję na niepodległe państwo. […] Następnie wydarzenia postępowały 
bardzo szybko i po klęsce Austro ‑Węgier, 28 października 1918 roku, doszło do ogłoszenia niepodle‑
głego państwa czechosłowackiego. Fakt ten został przyjęty z ogólną nadzieją. Jednak wkrótce pojawiły 

21 Jan MUKAŘOVSKÝ (ed.), Dějiny české literatury IV, Victoria Publishing, Praha 1995, s. 16: Gdy podczas wojny 
oficjalna czeska polityka reprezentowana przez Czeski Związek Deputowanych zawiodła i przestała być lojalną 
wobec Wiednia i tronu Habsburgów, a nawet odrzuciła deklarację państw Porozumienia, które wypowiedziały 
wymóg wyzwolenia Czechów i Słowaków spod rządów obcych, pisarze czescy, wypowiadający opinię ludzi i całej 
wspólnoty kulturowej, wystąpili 17 listopada 1917 roku przed publicznością z przemówieniem, które proklamo‑
wało ideę konstytucyjnych wolności, lojalności wobec narodu („tylko ludzie mogą udzielać mandatów i je od‑
nawiać”) oraz „wyzwalające aspekty”, odpowiadające „demokratycznej Europie, Europie wolnych i niezależnych 
narodów”.

22 Bohuš BALAJKA – Zdeněk BAJER – Emil CHAROUS, Přehledné dějiny české literatury II. Dějiny české a slovenské 
literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945 (dalej BALAJKA – 
BAJER – CHAROUS), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1993, s. 9. 

23 Miloš POHORSKÝ, Rukověť dějin literatury, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972, s. 73.



292 się pierwsze objawy rozczarowania z  rozwoju politycznego i  społecznego w samodzielnym państwie 
i zaczął się skomplikowany proces, który bywa nazywany jako walka o charakter Republiki. […] Koniec 
wojny, powstanie Republiki, szybkie wytrzeźwienie z nadziei, które łączone były z istnieniem nowego 
państwa i wreszcie zdrada przywódców socjaldemokratycznych po wejściu partii do rządu burżujskiego 
charakteryzowane były wyraźnym przychyleniem się czeskiego społeczeństwa, a zatem również litera‑
tury czeskiej, do lewicy politycznej.”24

Uproszczona, tendencyjna interpretacja historii budowała wyobrażenie, że nowo powstałe 
państwo było zwykłą stacją przesiadkową do państwa komunistycznego oraz, że większość jego obywa‑
teli o niczym innym nie marzyła. Jeżeli uświadomimy sobie, że podręcznik wydany w okresie twardej 
normalizacji, kiedy społeczeństwo miało już doświadczenie z  ćwierćwieczem rządów komunistów, 
adresowany był nie do członków partii, ale uczniów szkół średnich, nie dziwi perspektywa marksistow‑
ska, która nie tylko wpłynęła na język (nieadekwatny do wieku odbiorców oraz deklarowanych zamie‑
rzeń książki – nauki literatury), ale przede wszystkim znalazła odzwierciedlenie w płytkości poglądów 
oraz sterylności sposobu myślenia i interpretacji, nie mówiąc już o rezygnacji z nawet najmniejszego 
dialogu z czytelnikiem, np. w formie pytań prowadzących do refleksji.

Deklarowany marksistowski pogląd na literaturę prezentowały także podręczniki uniwersytec‑
kie, jak widać na przykładzie skryptu Literatura światowa [Světová literatura], wydanego w 1986 roku, 
opracowanego przez zespół pod kierownictwem Jana O. Fischera. Jedyną wzmiankę o Czechosłowacji 
znajdziemy w rozdziale Narodziny realizmu socjalistycznego i literatura w wyobcowanym świecie [Zrod 
socialistického realizmu a literatura v odcizeném světě]. František Buriánek, jako autor części poświę‑
conej literaturze czeskiej i  słowackiej, nawet w okresie tzw. Pierestrojki, czyli próby demokratyzacji 
społeczeństwa, pozostał wierny wcześniejszej interpretacji: „Porządek społeczny, który dał początek 
pierwszej wojnie światowej w nowej Republice Czechosłowackiej i kontrolował wszystkie sfery życia, 
wiązał się z  rozwojem nowoczesnej cywilizacji technicznej, a  tym samym również z  perspektywą 
dalszych nieuchronnych katastrof ludzkości. Karel Čapek swoją twórczość literacką skierował przeciw‑
ko temu sprzecznemu światu i zbliżającej się katastrofie dalszych imperialistycznych wojen, przeciwko 
próbom wymuszenia przemocą swojej prawdy i swojej woli na innych ludziach, grupach lub państwach. 
[…] Epoka zwycięskiej rewolucji socjalistycznej została naznaczona w literaturze czeskiej na samym jej 
początku (we wczesnych latach dwudziestych XX wieku) potężną falą sztuki proletariackiej.”25

Rama, w której osadzona jest izolowana informacja, zapewnia, aby państwo – nagle pojawiające 
się na stronie i ponownie bez śladu znikające – miało odpowiednio zły wydźwięk. Więcej nie potrzeba.

Podręczniki do nauki literatury wydawane w czasach komunizmu oddziaływały w dwóch 
kierunkach: mniej lub bardziej ignorowały istnienie Pierwszej Republiki lub przedstawiały ją w nega‑
tywnym świetle. Trudno uznać, co w świadomości o niej wyrządziło więcej szkód.

24 Ibidem, s. 73–75. 
25 Jan. O. FISCHER, Světová literatura III. 20. století do druhé světové války, Státní pedagogické nakladatelství, 

Praha 1986, s. 223. 



293Z polistopadowej perspektywy

Nic dziwnego, że nowo opracowywane podręczniki starają się wypełnić próżnię informacyjną w tym 
jakże ważnym obszarze, ewentualnie równoważą obraz jednostronny. Przykładowo Bohuš Balajka 
w drugim tomie Zarysu historii literatury [Přehledné dějiny literatury] pisze: „Na ruinach monarchii 
austro ‑węgierskiej 28 października 1918 roku powstało niezależne państwo czechosłowackie, a na jego 
czele stanął jako pierwszy prezydent T. G. Masaryk, jednoczący czeski i  słowacki zagraniczny ruch 
oporu. […] 28 października 1918 roku oznaczał ważny historyczny punkt zwrotny. Z pewną przesadą 
można nawet stwierdzić, że XIX wiek zakończył się dopiero pierwszą wojną światową. Zapanowała 
satysfakcjonująca świadomość, że naród w końcu osiągnął wolność polityczną, przyłączył się do rodzi‑
ny niezależnych narodów europejskich i uda się rozwiązać wszystkie naglące problemy społeczne. […] 
Poprzez ustawodawstwo socjalne, stabilność prawa i  poszanowanie praw mniejszości narodowych 
Republika znalazła swe honorowe miejsce wśród europejskich państw demokratycznych.”26

Historii Pierwszej Republiki poświęcono stosunkowo dużo miejsca, przywołane zostały realia 
polityczne i ówczesne problemy (społeczne, religijne, narodowe), ale – zwłaszcza w ostatnim przyto‑
czonym zdaniu – wyraźnie widać znaczenie tego państwa.

Jeszcze dokładniej, na dwunastu stronach, o  zrozumienie kontekstu historycznego stara się 
Literatura czeska od początku do dnia dzisiejszego [Česká literatura od počátku k dnešku] z 1998 roku 
w części opracowanej przez Jiřego Holego. Istotne znaczenie merytoryczne posiadają części tworzące 
rozdział Nowe państwo: Pluralizacja kultury; Tradycja katolicka i ewangelicka; T. G. Masaryk i gene‑
racja pragmatyczna; Komunizm i F. X. Šalda; Spory narodowościowe; Życie literackie. Wydawnictwa, 
prasa, czasopisma [Nový stát: Pluralizace kultury; Tradice katolická a  evangelická; T. G. Masaryk 
a pragmatická generace; Komunismus a F. X. Šalda; Národnostní spory; Literární život. Nakladatelsví, 
tisk, časopisy]. Właśnie Holý w większej mierze niż Balajka, ilustruje atmosferę ówczesnymi tekstami: 
„28 października 1918 roku prażanie przeczytać mogli manifest Komitetu Narodowego: ‚Do Ludności 
Czechosłowackiej! Wasze odwieczne marzenie stało się rzeczywistością’.” Dwa dni później na Słowacji 
ogłoszono Deklarację Martińską (właśc. Deklaracja Narodu Słowackiego): Rada Narodowa ogłasza, 
że w imieniu narodu czesko ‑słowackiego, zamieszkującego w granicach Węgier, tylko ona ma prawo 
mówić i działać. […] Naród słowacki jest częścią językowo, i kulturowo ‑historycznie jednolitego naro‑
du czesko ‑słowackiego. Zachwyt z powstania Czechosłowacji porwał cały naród. Uroczyste wiersze na 
cześć Tomáša Masaryka publikują jego dawni przeciwnicy: Dyk, Toman i Neumann. Fala entuzjazmu 
uderzyła także w osamotnionych, stojących z boku, Ladislava Klímę i Jakuba Demla. Deml, przeciwnie 
do Masaryka pod względem poglądów, wyznania i osobowości, odprawia mszę za TGM, pisze o nim 
wiersze i znajduje nowy kierunek życia. […] Nie inaczej sam F. X. Šalda szuka w nowym państwie speł‑
nienia absolutnych pragnień: „… nie może być człowieka, który z naszego powodu poniósłby krzywdę, 
na duszy swej ucierpiał; nie może być biednego człowieka, który sprzedawałby siłę swego ciała, a wraz 
z  nim siłę swego ducha; nie może być poniżenia ani duchowego, ani cielesnego (artykuł Radostný, 
1918). Podobnie wysokim wymaganiom ciężko było sprostać. Czechosłowacja wprawdzie stanowiła 

26 BALAJKA – BAJER – CHAROUS, s. 34. 



294 państwo demokratyczne, gdzie kultura rozwijała się bardziej swobodnie niż w czasach austriackich, ale 
jej powstanie i rozwój nie obyły się bez problemów. Zagrażały jej spory społeczne, konflikty narodowo‑
ściowe, a po części także religijne.”27 

Książka, która dzięki swojemu opracowaniu i korespondowaniu z szeregiem czytanek zapowia‑
dała przydatność dla studentów, w rzeczywistości swoją czysto literacko ‑historyczną koncepcją (aczkol‑
wiek interpretacja wyraźnie przeważała nad faktograficznym wyliczaniem) i monstrualnym rozmiarem 
była po prostu do tego celu nieodpowiednia. Dokładność opisu charakteru Pierwszej Republiki stanowi 
przysłowiowy szczyt informacji, z którego można już tylko schodzić.

W trzeciej części publikacji Czarodziejskie lustro literatury [Kouzelné zrcadlo literatury], która 
została wydana w 2003 roku przez Jaroslava Blažke, problematyka Pierwszej Republiki omówiona jest 
w  ramach jednego akapitu. Zmieścił się tam tylko pierwszy prezydent oraz Andrej Hlinka, a  także 
mocny, demokratyczny charakter państwa i  spory narodowościowe, które doprowadziły do jego 
końca.28 Zespół autorów podręcznika Literatura dla klas III  szkół średnich [Literatura pro 3. ročník 
středních škol] (wydawnictwo Didaktis)29 z 2009 roku pojmuje kontekst historyczny w formie „gaze‑
ty” tworzonej kalejdoskopem artykułów przedstawiających różne twarze ówczesnej rzeczywistości. 
Powstanie Czechosłowacji pojawia się w gazetach przybliżających okres lat 1914–1918 (projekt niepod‑
ległego państwa według Masaryka i Beneša, sytuacja na frontach) oraz 1918–1928 (ogłoszenie państwa, 
dystans Niemców, utworzenie Senatu, zagraniczni sojusznicy, gospodarczy charakter państwa, partie 
polityczne, stabilizacja finansów). Do podręcznika wydano zeszyt ćwiczeń, między innymi z  pole‑
ceniami: znajdź w artykule błędy faktograficzne i  zapisz wszystko we właściwej formie; wyjaśnij na 
podstawie artykułów fakty, o których mówią; poszukaj brakujących faktów historycznych; na podstawie 
artykułów utwórz własny tekst; przeczytaj artykuł i własnymi słowami uzasadnij stanowisko autora; 
po przestudiowaniu artykułów uporządkuj chronologicznie wydarzenia; po przeczytaniu artykułów 
wspólnie dyskutujcie, czy Czechosłowacja w 1938 roku powinna się bronić, czy też nie; na podstawie 
artykułu utwórz nekrolog TGM; na podstawie artykułów zanotuj okoliczności, które doprowadziły do 
rozbicia Republiki Czechosłowackiej; na podstawie tekstu odpowiedz na pytania; zdecyduj, czy podane 
stwierdzenia są prawdziwe. I właśnie przejście do aktywnego zaangażowania uczniów, starania o to, by 
skrupulatnie przedstawić daną epokę oraz wzbudzić w nich emocje ówczesnych obywateli Czechosło‑
wacji, są prawdopodobnie głównym powodem dużej popularności zestawu podręczników.

Ostatnim z badanych opracowań jest Literatura w kontekstach 3 [Literatura v  souvislostech 3] 
(wydawnictwo Fraus) z 2013 roku autorstwa Daniela Jakubíčka. Jeśli spojrzymy na odpowiednie stroni‑
ce, dostrzeżemy wyraźny wysiłek powiązania powstania państwa z jego upadkiem – w tekście, ilustra‑
cjach i kolejnych pytaniach. (Przy „trumnie” Republiki Czechosłowackiej stali między innymi również 
Niemcy Sudeccy. Zapoznaj się ze szczegółami problemu sudeckiego, skąd się wziął i jak został rozwią‑
zany w okresie tzw. Pierwszej Republiki. Jak został rozwiązany po II wojnie światowej? Dlaczego kwestia 

27 Jan LEHÁR – Alexandr STICH – Jaroslava JANÁČKOVÁ – Jiří HOLÝ, Česká literatura od počátku k dnešku, Na‑
kladatelství Lidové noviny, Praha 1998, s. 548–549. 

28 Jaroslav BLAŽKE, Kouzelné zrcadlo. Sny a realita moderního světa, Velryba, Praha 2003, s. 8. 
29 Lukáš ANDREE – Jan DVOŘÁK – Michal FRÁNEK – Kateřina SRNSKÁ – Alena ŠTĚPÁNKOVÁ – Vlasta TOBO‑

LÍKOVÁ, Literatura pro 3. ročník středních škol (učebnice), Didaktis, Brno 2009. 



295sudecka jest nadal aktualnym problemem?30 Przypomnij polityczne i społeczne okoliczności powstania 
Republiki Czechosłowackiej w 1918 roku. Jakie stosunki doprowadziły do rozpadu Republiki w latach 
1938–1939? Zdefiniuj pojęcia Pierwsza, Druga i Trzecia Republika.31). Nie ma tu patosu, sformułowa‑
nia opisują emocje, ale ich nie wywołują: „Podczas, gdy w dwudziestoleciu dominuje radość z nowo 
odnalezionej i wywalczonej wolności, lata trzydzieste są raczej pod znakiem zadumy i smutku, który 
wynikał z nienapełnienia niektórych ideałów, ale także z obawy o dalszy rozwój polityczny i gospo‑
darczy w Europie i na świecie. W okresie po 1938 r. dominuje determinacja, gdyż z  reguły – mimo 
różnicy zdań – naród czeski potrafi się zjednoczyć w czasach ucisku zewnętrznego i szukać wspólnego 
rozwiązania sytuacji.”32 

Sam Masaryk w tej części podręcznika pokrótce wspomniany jest w czterech miejscach, dwa 
razy w tekście i dwa razy w opisie: w związku z Šaldą, który według autora zrobił w literaturze to, co 
Masaryk w polityce; pod fotografią pomnika przed Uniwersytetem Masaryka; w związku ze zbiorem 
Seiferta reagującym na śmierć prezydenta; obok zdjęcia z Karolem Čapkiem. Zarysy Pierwszej Republi‑
ki, wraz z redukcją składnika interpretacyjnego, znikają – tym razem na rzecz ilustracji i fragmentów 
ówczesnych tekstów.

Zakończenie

Nasza krótka podróż po podręcznikach do literatury pokazała kilka interesujących zjawisk: marginali‑
zacja tematu niekoniecznie musi być związana z wrogą ideologią, lecz zależy również od tego, w jakim 
stopniu autor łączy sztukę z historią; po okresie milczenia i manipulacji ideologicznej następuje natu‑
ralna próba wymazania „białych plam” w pamięci zbiorowej; najbardziej intensywne wzmacnianie 
tożsamości stwarza poczucie ostrego zagrożenia; sztuka tworzenia tekstu podręcznikowego nie jest 
uzależniona od epoki – najbardziej pod względem dydaktycznym udanym tekstem jest praca Hallera 
z 1935 roku oraz teksty zespołu brneńskiego z 2009 roku; koncepcja podręczników jako historii litera‑
tury ma długoletnią tradycję, z którą niektórzy autorzy radzą sobie uzupełniając podręczniki zeszytami 
ćwiczeń – w  ten sposób wzmacniając rolę wybranych tekstów artystycznych i nieartystycznych oraz 
materiałów ikonograficznych (Blažke, Jakubíček). Dopóty nie doczekamy rezygnacji z tworzenia histo‑
rycznego kontinuum, dopóki podręczniki do literatury pisane będą przede wszystkim przez historyków 
literatury, a nie przez jej dydaktyków.

30 Daniej JAKUBÍČEK, Literatura v souvislostech 3. Od plnicího pera k psacímu stroji aneb literatura 1. poloviny 
20. století, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2013, s. 160.

31 Ibidem, s. 162. 
32 Ibidem, s. 158.





297Rok 1918 „oczami sąsiadów” w czeskich i polskich 
podręcznikach do literatury1

Michaela Zormanová

Rok 1918 jest jednym z momentów w naszej historii, kiedy Polacy i Czesi (lub jak kto woli Czechosłowa‑
cy) doświadczali podobnych sytuacji i zmian. Mowa tu naturalnie o powstaniu samodzielnego państwa 
czechosłowackiego i odnowie, po 123 latach zaborów, wolnej Polski. Takie momenty historyczne wprost 
zachęcają do porównań i umożliwiają w ten sposób uczniom pojęcie tematu w szerszym kontekście.

Na potrzeby badań przeanalizowaliśmy czeskie i polskie podręczniki do literatury, przeznaczone 
dla uczniów szkół średnich, obejmujące okres, do którego zalicza się 1918 rok. Celem tych badań jest 
przedstawienie obrazu, który podręczniki wytwarzają o tym historycznym wydarzeniu w domowych 
realiach, przy czym specjalny nacisk będziemy kłaść na to, jakie są główne różnice w ukazywaniu tema‑
tu. Interesowało nas również, jak czeskie i  polskie podręczniki prezentują, albo czy w ogóle opisują 
obserwowane wydarzenie historyczne w kraju sąsiada, to znaczy 1918 rok w Polsce w podręcznikach 
czeskich oraz 1918 rok w Czechosłowacji w podręcznikach polskich. Jako główne pytania badawcze 
zakładamy więc:

Jaka jest zasadnicza różnica między prezentacją roku 1918 w polskich i czeskich podręcznikach 
do literatury?

Jak podręczniki przedstawiają wydarzenia z 1918 roku w kraju sąsiada?
Podręczniki są systematycznie badane z wielu punktów widzenia. Zagadnieniu temu poświęcają 

się organizacje międzynarodowe na przykład Iartem lub Unesco, długoterminowo zaś Instytut Georga‑
‑Eckerta, Leibniz  (Institut für internationale Schulbuchforschung) w Brunszwiku, Niemcy. W Republi‑
ce Czeskiej przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Masaryka [Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity] działa Grupa ds. Badania Podręczników [Skupina pro výzkum učebnic], która zajmuje 
się pedagogicznym aspektem tegoż medium. Jednym z  ważnych objektów badań jest również obraz 
wytwarzany o różnych wydarzeniach. Chociaż temat można oznaczyć jako popularny, trzeba przyznać, 
że w większości przypadków mówimy o badaniach podręczników do nauczania historii. Mniejszym 
zainteresowaniem pod tym względem cieszą się podręczniki do wiedzy o  społeczeństwie, a  jeszcze 
mniejszym  – podręczniki do literatury. Literatura i  nauki społeczne służą do prezentacji wydarzeń 
historycznych tylko jako uzupełniające źródła informacji. Niemniej jednak, jak próbujemy to udowod‑
nić niniejszym artykułem, nie możemy pominąć wpływu edukacji literackiej na postrzeganie wydarzeń 
historycznych przez uczniów. „W ramach nauczania języka czeskiego i literatury uczniowie spotykają 
się z szeroką gamą tekstów dotyczących zagadnień historii współczesnej. Jeżeli nauczyciele są świado‑
mi nakładania się treści i są w stanie tematycznie powiązać je ze sobą z perspektywy poszczególnych 



298 przedmiotów, nauczanie będzie znacznie bardziej efektywne.”2 Fakt ten potwierdzają także badania 
Czeskiej Inspekcji Szkolnej [Česká školní inspekce] z roku szkolnego 2015/2016.3 Wtedy 87 % dyrek‑
torów szkół podstawowych i  średnich odpowiedziało, że historia współczesna jest przerabiana także 
w ramach innych przedmiotów, a 96,8 % dyrektorów i 98,7 % nauczycieli zgodziło się z twierdzeniem, 
że historia współczesna należy do tematów, które należy uczyć interdyscyplinarnie – we współpracy 
z nauczycielami różnych przedmiotów. Wśród dyscyplin, w których uczniowie zapoznają się ze współ‑
czesną historią, język czeski zajął drugie miejsce, zaraz po historii. Odpowiedzi takiej udzieliło 82,8 % 
uczniów drugiej i trzeciej klasy szkół średnich.

W ostatnich latach podręczniki do literatury były badane w ramach działalności Czesko‑
‑Polskiej Grupy Roboczej ds. Podręczników przy Polsko ‑Czeskim Towarzystwie Naukowym oraz 
Czesko ‑Niemieckiej Komisji ds. Podręczników. Nas będą interesować wyniki analiz treści związanych 
z tematem. Chodzi o pracę Obraz kultury polskiej w wybranych czeskich podręcznikach literatury dla 
szkół średnich i  czytankach po 1989 roku [Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských 
učebnicích literatury a čítankách po roce 1989] autorstwa Martina Tomáška oraz artykuł Obraz czeskiej 
kultury w wybranych polskich podręcznikach do nauki literatury w szkołach ponadgimnazjalnych Piotra 
Szałasného w publikacji Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych.4 Martin 
Tomášek jest autorem przyczynku Siła bezsilnych. Obraz normalizacji w polistopadowych podręczni‑
kach do literatury. Wspomnienia jako źródło [Moc bezmocných. Obraz normalizacje v polistopadových 
učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen] a jednocześnie współredaktorem monografii zbiorowej 
Obraz okresu socjalizmu w podręcznikach czeskich i polskich. W niej znajduje się również artykuł Lenki 
Németh Vítowej Obraz socjalizmu w polskich podręcznikach do literatury dla szkół średnich5 [Obraz 
socialismu v polských středoškolských učebnicích literatury].

Z  kolejnych badań obrazów formowanych przez podręczniki, niekoncentrujących się jednak 
na wychowaniu literackim, można wymienić na przykład monografię Ewy Zalewskiej Obraz świa‑
ta w podręcznikach szkolnych do klas początkujących6 albo Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości 
w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego7 Joanny Wojdon, ale przede wszystkim 
publikację Polski rok 1918 w podręcznikach do nauczania historii i  literaturze dokumentu osobistego8 
Marka Białokura, Barbary Kubis, Adama Suchońskiego i Anny Gołębiowskiej.

Oprócz obrazu różnych regionów i krajów, który może nam zapewnić rutynowa analiza treści, na 
uwagę również zasługuje pogląd językoznawstwa kognitywnego. To prowadzi nas do tzw. językowego 

2 Instrukcja Ministerstwa Szkolnictwa Młodzieży i Sportu (MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy), 
do nauki historii XX wieku. Nr ewid. MSMT‑26856/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. Dostępny także z www: 
http://msmt.cz (online 20 maja 2019 r.)., 

3 Česká školní inspekce. Tématické zprávy – školní rok 2015/2016. Dostępne także na www: https://www.csicr.cz 
(online: 23 maja 2019 r.).  

4 Blažena GRACOVÁ (ed.), Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, Ostrava 2014. 
5 Blažena GRACOVÁ – Martin TOMÁŠEK (ed.), Obraz období socialismu v českých a polských učebnicích, Ostrava 

2016. 
6 Ewa ZALEWSKA, Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkujących, Gdańsk 2013. 
7 Joanna WOJDON, Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku 

radzieckiego, Warszawa 2015. 
8 Marek BIAŁOKUR – Barbara KUBIS – Adam SUCHOŃSKI – Anna GOŁĘBIOWSKA, Polski rok 1918 w podręcz‑

nikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego, Opole 2018. 



299obrazu świata. Ten cieszy się zainteresowaniem naukowców szczególnie w Polsce, ale nie jest pomijany 
także w Republice Czeskiej. W Polsce przede wszystkim kojarzony jest z  tzw. Szkołą Lubelską, gdzie 
możemy zwrócić uwagę na obszerne dzieło Jerzego Barmińskiego. Z dalszych przykładów przedstawmy 
Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego [Jazykový obraz světa v etnokultuře Těšín‑
ského Slezska]9 Jana Kajfosza, Punkty dyskusyjne w rozumieniu językowego obrazu świata – widziane 
z  perspektywy badań porównawczych10 Renaty Grzegorczykowej lub Językowy obraz świata i  tekst 
kreatywny11 – Anny Pajdzińskiej i Ryszarda Tokarskiego. Ze środowiska czeskiego kwestie obrazu języ‑
kowego można znaleźć w pracach Ireny Vaňkovej, ściśle współpracującej z polskimi lingwistami. Warto 
wspomnieć prace zbiorowe z czesko ‑polskiej konferencji międzynarodowej (2001, 2004) Obraz świa‑
ta w języku [Obraz světa v jazyce] oraz publikację Czytanka tekstów z językoznawstwa kognitywnego 
[Čítanka textů z kognitivní lingvistiky], które były wydane pod tym samym tytułem pod nagłówkiem 
Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz Uniwersytetu Karola w Pradze.

Jak zatem wynika z powyższego, podręczniki zostaną do celów niniejszego artykułu poddane 
jakościowej analizie poszczególnych tekstów oraz ilościowej analizie treści, którymi postaramy się 
przynajmniej orientacyjnie nakreślić ilość miejsca poświęconego danemu tematowi. Biorąc pod uwagę 
zamiar porównania polskich i czeskich materiałów, zastosujemy również analizę porównawczą. Wyko‑
rzystamy także metodę językoznawstwa kognitywnego, za pomocą której będziemy szukać odpowiedzi 
na pytania, jakie obrazy językowe są nam, względnie uczniom, przedstawiane.

Najpierw skupimy naszą uwagę na dokumentach dotyczących podstaw programowych 
w Czechach i w Polsce. Następnie przeprowadzona zostanie analiza podręczników służących do wycho‑
wania literackiego, które zostały umieszczone w wykazach Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Spor‑
tu Republiki Czeskiej (MŠMT ČR) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podczas gdy w  przypadku Polski chodzi o  dokumenty wiążące, z  których szkoły muszą wybierać, 
w przypadku Czech chodzi o zalecenia.12 Dopuszczenie do użytku jest wydawane na sześć lat, a wydaw‑
ca jest zobowiązany do podania dosłownej treści klauzuli na odwrocie strony tytułowej.13 W Polsce 

9 Jan KAJFOSZ, Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego, in: Slezský sborník, Acta Silesiaca. 
Čtvrtletník pro vědy o společnosti 2004, 102, nr 3, s. 229–233. 

10 Renata GRZEGORCZYKOWA, Punkty dyskusyjne w rozumieniu  językowego obrazu świata ‑ widziane z perspek‑
tywy badań porównawczych, in: Irena VAŇKOVÁ (red.) Perspektivy kognitivní (etno) lingvistiky, Praha 2009, 
s. 275–287.  

11 Anna PAJDZIŃSKA – Ryszard TOKARSKI, Językowy obraz świata i tekst kreatywny, in: Irena VAŇKOVÁ (red.) 
Perspektivy kognitivní (etno) lingvistiky, Praha 2009, s. 288–297. 

12 Zgodnie z § 27 ustęp 2 ustawy szkolnej: „Szkoły mogą w toku nauczania oprócz podręczników i tekstów służą‑
cych do nauczania podanych w wykazie zgodnie z ustępem 1 korzystać także z innych podręczników i tekstów 
do nauczania, jeżeli nie są sprzeczne z celami edukacji, które określa niniejsze ustawa, ramowa podstawa pro‑
gramowa lub przepisy prawa, a także jeżeli swoją strukturą i treścią odpowiadają pedagogicznym i dydaktycz‑
nym zasadom edukacji. O użyciu podręczników i tekstów do nauczania po myśli zdania pierwszego decyduje 
dyrektor szkoły, który jest odpowiedzialny za spełnienie podanych warunków.” Ustawa nr 561 o przedszkolnym, 
podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym kształceniu (ustawa szkolna) z dnia 24 września 2004 
r. Dostępny także na www: http://www.msmt.cz/dokumenty‑3/skolsky‑zákon‑ve‑zneni‑ucinnem‑od‑15‑2‑2019 
(online: 14 kwietnia 2019 r.) 

13 Dyrektywa wiceministra ds. kształcenia Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu (MŠMT) odnośnie 
procedury i określonych warunków do udzielania i odbierania dopuszczania do użytku podręczników zatwierd‑
zących podręcznikom i tekstom do nauki oraz odnośnie wprowadzania podręczników i tekstów do nauczania 
do wykazu podręczników z dnia 30 września 2013 r. In: § 27 ustęp 1 ustawy nr 561/2004 Dziennika Ustaw [Re‑
publiki Czeskiej] o przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym kształceniu (ustawa 



300 możliwy jest wybór konkretnego podręcznika tylko w ramach oferty zawartej w wykazach.14 Praco‑
waliśmy jednak również z czeskimi podręcznikami ze spisów ministerstwa, ponieważ można je uznać 
za swego rodzaju reprezentację czeskich materiałów edukacyjnych. Ze względu na skoncentrowanie 
badań na wydarzeniach związanych z 1918 rokiem, nasz wybór został zawężony do dwóch czeskich 
podręczników i jednego zeszytu roboczego oraz siedmiu polskich podręczników.

Analiza programu nauczania

Zgodnie z Podstawą programową dla liceów [Rámcový vzdělávací program pro gymnázia]15 ucznio‑
wie na lekcjach historii powinni być w stanie udzielić podstawowych informacji na temat powstania 
Czechosłowacji, a częścią treści nauczania, która dotyczy naszego tematu, jest Kultura pierwszej połowy 
XX wieku [Kultura první poloviny 20. století] i Czechosłowacja w okresie międzywojennym [Českoslo‑
vensko v meziválečném období]. Rozdział obejmujący ten odcinek historii zajmuje się raczej wojnami 
światowymi, wizerunkiem potęgi mocarskiej świata lub ideologiami. W treściach języka czeskiego 
i literatury nie występuje wymóg powiązania go z wydarzeniami historycznymi.

W polskiej Podstawie programowej [Polské základní kurikulum] skierowanej na etap kształcenia 
szkoły średniej (liceum/technikum) temat 1918 roku oraz odbudowy Polski wspominany jest w ramach 
przedmiotu historii w rozdziałach Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej oraz 
Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej. Ciągłości w ramach literatury wprawdzie nie nakazano w sposób 
jednoznaczny, jednak widoczna jest w doborze dzieł w spisach lektur obowiązkowych i uzupełniających, 
gdzie znaleźć można np. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Również tutaj uwydatnia się, że tematowi 
przywrócenia państwowości nie jest poświęcana tak duża uwaga, jak historii II wojny światowej.

Podejście metodyczne i formalna charakterystyka podręczników

W jaki sposób czeskie i polskie podręczniki literatury przedstawiają 1918 rok? W czym tkwią główne 
różnice? Przeanalizowaliśmy dziesięć podręczników, przy czym wszystkich siedem polskich podręcz‑
ników spełniało warunek, że odpowiednia część serii, która omawia 1918 rok, należy do podręczni‑
ków zatwierdzonych przez ministerstwo.16 Informacje zebrane podczas analizy zostaną przedstawione 
w  czterech tabelkach w celu przejrzystości. Pierwsza z  nich będzie przedstawiać „obraz językowy”. 
W  pierwszej kolumnie będziemy odnotowywać pojęcia bezpośrednio związane z  1918 rokiem, 
w drugiej kolumnie umieszczone zostaną pojęcia określające okres bezpośrednio następujący, trzecia 
kolumna „użyte obrazy” posłuży do uzasadnienia obrazów ekspresyjnych, powtarzających się lub połą‑
czonych z elementami aktywizującymi. Zadaniem drugiej tabelki jest wyznaczenie przestrzeni poświę‑

szkolna), s. 1; Dostępne także z  www: http://www.msmt/vzdelavani/skolstvi‑v‑cr/schvalovaci‑dolozky‑uceb‑
nic‑2013 (online: 14 kwietnia 2019 r.)

14 Ustęp 1 Przepisy ogólne, in: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. , aktualizowanego 31 lipca 
2018 r. Dostępne także z www: http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?Qdatprz=akt&qplikid=1 (online: 
14 kwietnia 2019 r.). 

15 Rámcové vzdělávací programy. Dostupný také z www: http://www.nuv.cz/file/159 (online: 14 kwietnia 2019 r.) . 
16 W wykazach dochodzi do tego, że niektóre części jednolitej serii podręczników są zatwierdzone, natomiast inne 

części nie. 

http://www.msmt/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.nuv.cz/file/159


301conej danemu tematowi oraz określeniu sposobów nazwania wspomnianych sekcji, natomiast ostatnia 
kolumna „dzieło literackie” zawiera nazwiska autorów (konkretne dzieła literackie zostaną następnie 
wymienione w tekście). Trzecia tabelka mapuje wizerunek sąsiedniego kraju w ramach omawianego 
tematu: wizerunek Polski w czeskich podręcznikach oraz Czechosłowacji w podręcznikach polskich. Na 
czwartą tabelkę – uzupełniającą – składa się listę przymiotników związanych z 1918 rokiem, z ówcze‑
snym okresem oraz wizerunkiem sąsiada.

Znaczne różnice między czeskimi i polskimi podręcznikami można dostrzec już na poziomie 
makro. Podręczniki polskie są bardziej zintegrowane i powiązane z innymi przedmiotami niż podręcz‑
niki czeskie. Aczkolwiek z czeskich podręczników wynika dążenie do włączenia wychowania estetycz‑
nego, polskie mają pod tym względem przewagę. Tak samo w polskich podręcznikach do literatury 
możemy znaleźć większą liczbę przejrzystych tabelek z  danymi historycznymi. Czeskie podręczniki 
przedkładają uczniom w oddzielnych tomach naukę języka i literatury, ewentualnie jeszcze stylistykę 
i komunikację. Należy jednak podkreślić, że nawet w podręcznikach tej samej serii, rozdzielonych w ten 
sposób, nie brakuje spójności i chodzi raczej o oprawę formalną.

Z punktu widzenia treści, polskie podręczniki zawierają większą liczbę nazwisk autorów krajo‑
wych niż autorów zagranicznych, w przeciwieństwie do podręczników czeskich. W polskich podręczni‑
kach znajdujemy więcej odniesień do Czechosłowacji niż odwrotnie, ale w czeskich podręcznikach jest 
więcej nazwisk polskich niż czeskich autorów w podręcznikach naszego północnego sąsiada.

Z materiałów czeskich będą analizowane podręczniki oraz zeszyt ćwiczeń Literatura dla klasy 
trzeciej [Literatura pro 3. ročník] wydawnictwa Didaktis, przy czym uwaga poświęcona będzie również 
materiałom na płycie CD, oraz podręcznik Literatura w kontekście 3 [Literatura v  souvislostech 3], 
wydawnictwa Fraus, która obejmuje również czytankę elektroniczną.

Obrazy wytwarzane przez czeskie i polskie podręczniki do literatury
TABELKA NR 1
językowy obraz

1918 rok okres od 1918 r. użyte obrazy

podręczniki 
czeskie

rozpad monarchii, 
nowe państwa 
narodowe, upadek 
monarchii austro‑
‑węgierskiej, 
powstanie 
samodzielnej 
republiki

niepokój, zmiany, 
wolność, rozpad 
tradycyjnych wartości, 
bieda i spory, rozwój 
kulturowy, awangarda, 
złoty wiek

Pierwsza Republika jedno 
z niewielu prawdziwie 
demokratycznych państw 
międzywojennej Europy, 
wyzwolenie prosperującego 
państwa z niesprawiedliwego 
ucisku, pluralizm, 
obywatelska świadomość

podręczniki 
polskie

odrodzona Polska, 
zwycięstwo, państwa 
narodowe, entuzjazm, 
nowe nadzieje, koniec 
I wojny światowej, 
abdykacja cara

Józef Piłsudski, rozwój, 
walki, połączenie 
trzech części, euforia, 
konflikty, autorytaryzm, 
zniszczona Europa, 
rozwój artystyczny 
i kulturowy, modernizm, 
zniszczony kraj

patriotyzm jako radość 
z codziennych spraw, 
smutek z Polski podzielonej 
przed 1918 r., upadek idei 
wieloetnicznego kraju wraz 
ze śmiercią Piłsudskiego, 
anachroniczna Polska 
w rozwijającej się Europie
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TABELKA NR 1. Podręczniki polskie komentują rok 1918 oraz wydarzenia z nim związane znacznie bardziej ra‑
dośnie niż czeskie, jednocześnie także bardziej akcentują swój aktywny udział w tym historycznym punkcie 
zwrotnym, który oznaczają jako wywalczony. Czeskie podręczniki przychylają się raczej do opisu powstania 
państw narodowych jako wyniku rozwoju historycznego, a równocześnie także jako końca czegoś, co było 
przedtem. Z drugiej strony czeskie podręczniki znacznie bardziej pozytywnie przedstawiają etap dziejowy, 
który nastąpił po powstaniu państw narodowych. Naturalnie, nie można przeoczyć, że opis wydarzeń his‑
torycznych nie jest tylko kwestią doboru słów lub punktu widzenia, ale w pierwszej kolejności tego, co się 
faktycznie działo.

TABELKA NR 
2 przestrzeń 
dla tematu

przestrzeń dla 1918 roku hasła dzieło literackie

podręczniki 
czeskie

wspomniane w ramach 
kontekstu

powstanie Republiki 
Czechosłowackiej, powstanie 
samodzielnego państwa

Rudolf Medek, 
Vilém Mathesius

podręczniki 
polskie

najczęściej podrozdział 
w ramach rozdziału, ale także 
dwukrotnie cały rozdział, a w 
dwu przypadkach wspomniano 
w ramach kontekstu

uzyskanie niepodległości, 
powstanie zjednoczonej 
Polski, wybuch wolności, 
„zdjąć z ramion płaszcz 
Konrada”

Stefan Żeromski, 
Jan Lechoń, 
Antoni Słonimski, 
Julian Tuwim

TABELKA NR 2. Podręczniki polskie danemu tematowi poświęcają więcej miejsca, niż czeskie, używają także 
bardziej dosadnych haseł i nazw, co jest jednak tendencją, która przy porównywaniu czeskich i polskich pod‑
ręczników staje się ogólnie wyraźna. Jeśli chodzi o dzieła literackie, w podręcznikach polskich stosunkowo 
częstym tematem jest krytyka przywiązania do przeszłości i mitów.

TABELKA NR 3
wizerunek sąsiada

wizerunek 1918 roku wizerunek epoki

podręczniki czeskie 0 porozumienia zapewniły Republice 
terytorium Śląska Cieszyńskiego, 
Żeromski, spór o Śląsk Cieszyński, 
walka wyzwoleńcza z końca XIX 
i początku XX wieku

podręczniki polskie tylko w jednym przypadku – 
ogłoszenie niepodległości 
Republiki Czechosłowackiej

Urodził się Freud, został napisany 
Švejk

TABELKA NR 3. Pomimo tego, że dwa sąsiadujące ze sobą państwa przeżywały podobne sytuacje, prawie brak 
wyraźniejszej wzmianki na temat kraju sąsiada. W podręcznikach czeskich znajduje się wzmianka o sporze 
na Śląsku Cieszyńskim, w podręczniku polskim „Język polski. Odkrywany na nowo” wspomniana jest dopi‑
ero aneksja Zaolzia w 1938 roku, spór z 1918 roku nie jest opisany.

Czeskie podręczniki do literatury

W ramach serii podręczników wydanych przez Didaktis, temat 1918 roku zawiera Literatura dla klasy 
trzeciej 17 [Literatura pro 3.  ročník]. Temat został przedstawiony na początku książki, gdzie znajduje 

17 Lukáš ANDREE – Michal FRÁNEK – Vlasta TOBOLÍKOVÁ – Alena ŠTĚPÁNSKÁ – Kateřina SRNSKÁ – Jan 
DVOŘÁK, Literatura pro 3. ročník středních škol, učebnice, Brno 2009, s. 6–7. 



303się  – kolorystycznie podzielony na kilka części  – podrozdział Rozwój kultury w  pierwszej połowie 
XX wieku [Vývoj kultury v  1. polovině 20.  století]. Hasło, zawierające termin „powstanie” zabrzmi 
w  podręczniku tylko trzykrotnie (jeżeli nie liczymy na przykład wzmianek w biografiach pisarzy, 
którzy w 1920 r. wrócili do nowo powstałej Czechosłowacji). Na osi czasu 1918 rok jest opisany hasłem 
„na ruinach monarchii austro ‑węgierskiej powstały państwa sukcesyjne”, a  następnie jest obok lat 
1918–1938 wzmiankowano o okresie Pierwszej Republiki Czechosłowackiej. Hasło Pierwsza Republika 
używane jest także w tekście. Na kolejnej osi czasu18 odnotowano zarówno utworzenie Rządu Tymcza‑
sowego Republiki Czechosłowackiej, na którego czele stoi Tomáš Garrigue Masaryk, jak również posta‑
nie Republiki Czechosłowackiej. Została tutaj jednocześnie przybliżona sytuacja przed 1918 rokiem 
oraz to, co z czeskiego punktu widzenia prowadziło do powstania Republiki – narastająca germaniza‑
cja oraz problemy z dostawami spowodowane działaniami wojennymi, cenzura i ucisk rozwiniętych 
oraz prosperujących krajów czeskich. Wymieniony jest Manifest Pisarzy Czeskich [Manifest českých 
spisovatelů], zagraniczny ruch oporu w czele z Masarykiem i Benešem, a także ich wysiłki zmierzające 
do przekonania państw Porozumienia o potrzebie rozbicia monarchii habsburskiej.19 Okres po 1918 
roku opisywany jest jako okres, który nie przyniósł spokoju. „W pierwszych latach po wojnie mapa 
Europy szybko się zmieniała. Stare monarchie się rozpadły, w ich miejscu pojawiały się nowe państwa 
narodowe. Początkowo wydawało się, że demokracja i  wolność polityczna będą świętować sukces 
w większości krajów. Jednak nędza gospodarcza i niezadowolenie z powojennej sytuacji przyczyniły 
się do tego, że pomogły ideologiom niedemokratycznym.”20 Kilkakrotnie wspominany jest koniec Euro‑
py jako lidera cywilizacji zachodniej. Bardziej optymistyczne sporzenie prezentuje charakterystyka 
Czechosłowacji jako republiki demokratycznej, wprawdzie z problemami (np. spór o Śląsk Cieszyński), 
ale dążącej do zapewnienia demokracji, równych praw dla wszystkich jej mieszkańców i pluralizmu 
partii politycznych. Zapoznajemy się tu z  terminem „złote lata” [„zlatá léta”].21 Teksty komentujące 
powstanie Republiki Czechosłowackiej nie występują. Wspominane są teksty patriotyczne, dokumento‑
wane krótkim cytatem z Anabazy Rudolfa Medka: „Bracia, wznieśmy w tym dniu okrzyk rządowi Repu‑
bliki Czechosłowackiej na czele z jej prezydentem Masarykiem, trzykrotnie ‚Cześć!’.” Prezentowana jest 
także, gloryfikowana w tym okresie, literatura legionowa oraz Josef Svatopluk Machar i jego przyjaźń 
z Masarykiem, która później przerodziła się w obrzydzenie do stosunków panujących w państwie.22 

Układ podręcznika odpowiada również układowi zeszytu ćwiczeń. Uczniowie mogą przeczy‑
tać o wzbogaceniu czeskiego życia kulturalnego po 1918 roku i założeniu dwóch nowych uniwersyte‑
tów w Brnie i Bratysławie. Następnie znaleźć można tekst poświęcony „złotym latom” ziem czeskich. 
Dowiemy się, że Pierwsza Republika pozostała w świadomości ludzi jako złoty wiek.23 

18 Lukáš ANDREE – Michal FRÁNEK – Vlasta TOBOLÍKOVÁ – Alena ŠTĚPÁNSKÁ – Kateřina SRNSKÁ – Jan 
DVOŘÁK, Literatura pro 3. ročník středních škol, učebnice, Brno 2009, s. 32

19 Ibidem, s. 32. 
20 Ibidem, s. 6.
21 Ibidem, s. 36.
22 W ramach czytanki elektronicznej wprawdzie nie znajdziemy uroczystego wiersza po czesku o nowo powstałej 

Republice ; jednak patriotyczny akcent zabrzmi tu kilkakrotnie, specjalnie warto przypomnieć Jobova noc [Noc 
Joba] Františka Hrubína nawiązujący do tematu wojny. 

23 Lukáš ANDREE – Jan DVOŘÁK – Michal FRÁNEK – Kateřina SRNSKÁ – Alena ŠTĚPÁNKOVÁ – Vlasta TOBO‑
LÍKOVÁ, Literatura pro 3. ročník středních škol, pracovní sešit, Brno 2009, s. 42.



304 W podręczniku i  zeszycie ćwiczeń można znaleźć kilka polskich akcentów (zarówno literac‑
kich, jak nieliterackich), ale tylko o jednym można rozważać w bezpośrednim związku z 1918 rokiem: 
wzmiance dotyczącej walk o Śląsk Cieszyński.

W serii Literatura w kontekstach [Literatura v souvislostech] wydawnictwa Fraus można znaleźć 
problematykę 1918 roku również w trzeciej części, która obejmuje także czytankę elektroniczną. Część 
nazywa się Od wiecznego pióra do maszyny do pisania, czyli Literatura pierwszej połowy XX wieku24 [Od 
plnícího pera k psacímu stroji aneb Literatura 1. poloviny 20. století]. Rozdziały są tu dzielone do 1918 
roku i od 1918 roku. W pierwszym z nich znajdziemy Manifest Pisarzy Czeskich (Manifest českých 
spisovatelů) na temat czeskiej polityki, patriotyzmu oraz życia narodowego, a także opis społeczeństwa 
intelektualnego dążącego do wolności dla swojego narodu. Wspomniane są także wiersze patriotycz‑
ne Josefa Svatopluka Machara. Problematykę 1918 roku zawiera rozdział Literatura czeska w latach 
1918–1945 [Česká literatura v  letech 1918–1945] w artykule Konteksty epoki [Dobové souvislosti]  – 
w sposób zrozumiały, kiedy omawiany jest okres, który rozpoczął się w danym roku. Wspomniana jest 
radość z nowo nabytej wolności, która w latach trzydziestych przerodziła się w niezadowolenie i smutek. 
Dopiero w drugim akapicie można znaleźć hasło „powstanie Republiki Czechosłowackiej”. Jako tekst 
związany z radością lat dwudziestych i entuzjazmem dla nowo zdobytej wolności, uczniom przedsta‑
wiany jest fragment dzieła Viléma Mathesiusa Możliwości, które czekają [Možnosti, které čekají], które 
powstało w  1944 roku. W ramach pytań aktywizujących uczniowie zachęcani są do przypomnienia 
sobie politycznych i społecznych okoliczności powstania Republiki Czechosłowackiej, a także pisarzy 
i pracowników kultury, którzy przyczynili się do jej powstania.

Z polskich akcentów można tu znaleźć Stanisława Przybyszewskiego i jego wiersz Nad morzem 
[U moře], którym wyraża swój stosunek do ojczyzny, a uczniom zaleca się porównanie go z wierszem 
Sovy Szorstka miłość [Drsná láska]. Kwestia 1918 roku jest jednak wspominana dopiero w przypadku 
Stefana Żeromskiego. „Swym dziełem w sposób znaczący przyczynił się do walki o wyzwolenie narodo‑
we Polaków pod koniec XIX i na początku XX wieku, po pierwszej wojnie światowej był mocno zaanga‑
żowany po stronie polskiej w spór o granicę czechosłowacko ‑polską.”25 Wspomniane jest również inne 
jego dzieło Przedwiośnie, w którym krytycznie wypowiada się na temat powojennego społeczeństwa 
polskiego. Wymieniany jest Witold Gombrowicz; można by znaleźć także inne akcenty, ale nie takie, 
które byłyby bezpośrednio związane z tematem.26 

Polskie podręczniki do literatury

Z  podręczników polskich przeanalizowaliśmy odpowiednie rozdziały z  serii Ponad słowami, Język 
polski. Odkrywamy na nowo, Przeszłość to dziś, Nowe Zrozumieć tekst  – zrozumieć człowieka, Nowe 
lustro świata, Język polski. Ciekawi świata i Świat do przeczytania.

24 Daniel JAKUBÍČEK, Literatura v souvislostech 3. Od plnicího pera k psacímu stroji aneb Literatura 1. poloviny 
20. století, Plzeň 2013. 

25 Ibidem, s. 59. 
26 Ibidem, s. 58–59. 



305Kwestia 1918 roku w serii Ponad słowami27 wydawnictwa Nowa Era jest zawarta w  drugim 
podręczniku z serii dla klasy II. W ramach rozdziału Dwudziestolecie międzywojenne można znaleźć 
część Polska odrodzona, na uwagę zasługuje także artykuł Życie codzienne w okresie międzywojennym 
oraz Filozofia w okresie międzywojennym. Kontekst filozoficzny jest tu reprezentowany obok Zygmun‑
ta Freuda (wspomniane jest miejsce jego urodzenia w Czechach) także Oswaldem Spenglerem i jego 
dziełem Zmierzch Zachodu, który można porównać ze wspominaną w podręcznikach czeskich utratą 
pozycji numer jeden dla Europy. Nie można pominąć umieszczenia obrazu Melancholia Jacka Malczew‑
skiego28, który przybliża uczniom (jak w końcu podaje także tekst uzupełniający) uczucie smutku 
z podzielonej Polski, to znaczy Polski sprzed 1918 r. Można przeczytać o tym następnie we wspomi‑
nanym już artykule Polska odrodzona. „Do mało prawdziwych zwycięzców I wojny światowej zaliczyć 
można Polaków. Entuzjazm odczuwany przez naród pomógł mu przetrwać pierwsze trudne lata po 
wojnie, wzmocnić granice i  rozpocząć budowanie niezależnego państwa.”29 Z artykułu dowiadujemy 
się także o problemach w kraju i ograniczaniu wolności w trakcie rządów Piłsudskiego po 1926 roku. 
W dziełach literackich prezentujących ten okres znajdziemy tutaj Przedwiośnie Stefana Żeromskiego 
oraz wiersz Herostrates Jana Lechonia. W obydwu dziełach znajdujemy znaczącą krytykę społeczeństwa. 
Lechoń krytykuje w szczególności nadmierne przywiązywanie się do mitów i wracanie do przeszłości. 
Nastrój epoki i starania o demokratyzację sztuki również dobrze dokumentuje tekst Brunona Jasień‑
skiego Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia. Jak już zostało powiedziane, podręczniki 
polskie są bardziej zintegrowane i  znajdziemy tutaj także sekcję językową, która znów wykorzystuje 
temat okresu międzywojennego oraz tekst Normana Daviesa o historii Polski. W tabelce są pokazane 
obok siebie wydarzenia z życia kulturalnego i politycznego.

Kolejną polską serią jest Język polski. Odkrywamy na nowo30 wydawnictwa Operon, gdzie proble‑
matykę 1918 roku można znaleźć w części piątej. Metaforyczna nazwa Zdejmując z  ramion płaszcz 
Konrada, to tytuł jednego z  rozdziałów, powołujący się na wiersz Antoniego Słonimskiego Czarna 
wiosna, który również znajduje się w podręczniku. Artykuł opisuje trudności, ale także euforię, która 
towarzyszyła powstawaniu nowego państwa. Opisuje różnice między regionami, wieloetniczność oraz 
związane z  tym trudności. „Sytuacja, w której spotkały się jako sąsiedzi w jednym państwie narody 
i  grupy etniczne noszące względem siebie długą listę krzywd i  przewinień  – Białorusini, Ukraińcy, 
Litwini, okazała się być prawdziwym detonatorem. Zwłaszcza, gdy do kryzysu gospodarczego z 1929 
roku dołączyło poczucie zagrożenia ze strony sąsiadów. Te negatywne zjawiska nasiliły się w drugiej 
dekadzie okresu międzywojennego (tłumienie opozycji politycznej, obóz izolacyjny w Berezie, sympa‑
tie do ruchu faszystowskiego, udział w aneksji Zaolzia). Wraz ze śmiercią Józefa Piłsudskiego w 1935 
roku również idea wieloetnicznej Polski zdecydowanie upadła.”31 Przeczytać można również o  trud‑
nym zmniejszaniu dystansu do Zachodu. Następuje wspominany wiersz Słonimskiego, który podkreśla 

27 Małgorzata CHMIEL – Anna RÓWNY – Ewa MIRKOWSKA‑TREUGUTT, Ponad słowami. Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 część 2, Warszawa 2015. 

28 Ibidem, s. 24. 
29 Ibidem, s. 97. 
30 Ewa DUNAJ – Bogna ZAGÓRSKA, Język polski. Odkrywamy na nowo, Gdynia 2017. 
31 Ewa DUNAJ – Bogna ZAGÓRSKA, Język polski. Odkrywamy na nowo 5, Gdynia 2011, s. 17.



306 znaczenie słów w artykule, że artyści nie chcieli być tylko „kochanką” ojczyzny, czuli się bardziej wolny‑
mi. Dowiemy się o sztuce w międzywojennej stolicy, następnie podręcznik przechodzi już do kwestii 
reżimów totalitarnych oraz wojny. Wśród prac literackich dotyczących tego tematu można wymienić 
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, ale warto też wspomnieć o  krytycznym spojrzeniu na Polskę lat 
30. XX wieku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w utworze Skumbrie w tomacie. Czeskich aspek‑
tów w podręczniku zdecydowanie nie brakuje, ale nie ma tych, które związane byłyby z omawianym 
tematem.

W ramach serii Przeszłość to dziś 32 wydawnictwa Stentor, problematyce 1918 roku uwagę poświę‑
ca druga część podręcznika dla klasy drugiej. Koncentruje się na latach 1918–1955. Pierwszy rozdział 
nosi tytuł Na progu XX wieku [Na prahu 20. století], natomiast w artykułach uczniowie zapoznają się 
z Europą po pierwszej wojnie światowej: co przyniosła (i także zabrała), opisane jest szybko zmieniające 
się społeczeństwo oraz pragnienie nowoczesnego sposobu życia i twórczości. Drugi rozdział – Poezja 
Polski niepodległej: energia nowoczesności – rozpoczyna się od artykułu o odzyskaniu niepodległości 
i kontynuuje analizę wpływu tej sytuacji na demokratyzację polskiej poezji i rozwój nowych kierunków. 
Książka wraca do tematu Polski niepodległej w czwartym rozdziale Polityka i psychologia. Proza reali‑
styczna w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie w pierwszym artykule Proza w niepodległej Polsce 
uczniowie dowiedzą się o prozie politycznej i społecznej. Z dzieł związanych z omawianym tematem 
znów możemy znaleźć Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, któremu poświęcona jest znaczna uwaga, 
a do lepszego zrozumienia dzieła służy także tekst wyjaśniający Zdzisława Andrzeja Adamczyka.

W serii Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka33 problematyce 1918 roku poświęcona jest 
książka dla II klasy – część 2. Podzielona jest na modernizm i dwudziestolecie międzywojenne. Tematyka 
1918 roku i okres po nim przeplatają się w artykułach poszczególnych rozdziałów. Interesujące są różne 
porównania tekstów dotyczących ojczyzny, w których obok siebie znajduje się Rota Marii Konopnickiej 
i Nie pytaj o Polskę Grzegorza Ciechowskiego. Znaczna przestrzeń została zarezerwowana dla Młodej 
Polski ze zwróceniem uwagi, że datą zakończenia tego etapu jest właśnie odzyskanie niepodległości 
w 1918 roku. Uczniowie przyswajają szereg informacji na temat rozwoju miast, podróżowania, ale także 
kryzysu religii, etyki oraz człowieka na przełomie XIX i XX wieku. Znajdziemy tu znów Zmierzch Zacho‑
du Oswalda Spenglera. Z literatury dotyczącej 1918 roku w podręczniku znajduje się Herostrates Jana 
Lechonia, natomiast znaczna uwaga poświęcona jest twórczości Stefana Żeromskiego i powieści Przed‑
wiośnie. Książka uzupełniona jest szczegółowymi tabelkami z ważnymi danymi dotyczącymi historii, 
polityki i kultury – także adnotacjami o ważnych wydarzeniach 1918 roku. Nie brak również informacji 
o ogłoszeniu niepodległej Republiki Czechosłowackiej oraz innych państw. Okres międzywojenny repre‑
zentuje między innymi postać Szwejka, która w tabelach akcentowana jest zdjęciem jego pomnika.34 

32 Ewa PACZOSKA, Przeszłość to dziś. Klasa 2, szkoła średnia, część 2, Warszawa 2012. 
33 Dariusz CHAMPEREK – Adam KALBARCZYK – Dariusz TRZEŚNIOWSKI, Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć 

człowieka, Warszawa 2019. 
34 Dzieło Jaroslava Haška pojawia się także w innych podręcznikach, z reguły jednak w ramach rozdziału o I wojnie 

światowej. Ciekawostką jest fakt, że w serii Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka dzieło Haška znajduje 
się w podręczniku przeznaczonym dla I klasy w rozdziale o średniowieczu i burzeniu mitu rycerskiego. 



307W serii Nowe lustra świata35 znajdziemy ten badany temat w części czwartej. Książka podzielona 
jest na dwa rozdziały – Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne. Szczególna uwaga jest zwracana 
na rozwój literacki tego okresu, dzięki czemu na osi czasu możemy znaleźć dane dotyczące dzieł lite‑
rackich. Oprócz nich nie brakuje jednak notatki właśnie na temat 1918 roku. Z elementów graficznych 
znaleźć tu można mapy myśli oraz bogaty materiał obrazowy. Znów znaczna przestrzeń poświęcona jest 
dziełu Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, wspomniany jest również inspirowany tym dziełem film Fili‑
pa Bajona. W podręczniku znajdują się także teoretyczne teksty literackie36 na temat ducha czasu i jego 
wpływie na twórczość mogą się uczniowie dowiedzieć z pracy Anny Nasiłowskiej, krytyka literackiego. 
W podręczniku nie znalazły się czeskie aspekty związane z 1918 rokiem.

W ramach serii Język polski. Ciekawi świata37 temat znajduje się w piątej części, która zaczyna 
się 1918 rokiem (temat Młodej Polski znaleźć można w części czwartej).38 Pierwszy rozdział nosi nazwę 
Dwudziestolecie, drugi to Współczesność. „Kiedy w listopadzie 1918 roku w Polsce doszło do eksplozji 
wolności, młode pokolenie powitało ją poetyckim kabaretem… wydarzenie to nie było tylko demon‑
stracją entuzjazmu w punkcie zwrotnym w historii, ale także wyrazem zaangażowania w kształtowanie 
nowej formy sztuki, która zaspokoi potrzeby teraźniejszości.”39

Oprócz radości i entuzjazmu ze zmiany, znaleźć tu można również informacje o trudnościach 
oraz krytykę społeczeństwa  – zwłaszcza za pośrednictwem dzieł Stefana Żeromskiego (jego dziełu 
Przedwiośnie ponownie poświęcono znaczną uwagę) oraz Jana Lechonia.Wspominana jest Czarna 
Wiosna autorstwa Antoniego Słonimskiego. Wiersze Jana Lechonia zawierają elementy aktywujące 
dla uczniów, którzy powinni zastanowić się nad przedstawionym przez dzieło obrazem Polski. Nastrój 
czasu zawarty jest w manifeście Brunona Jasieńskiego,40 w którym autor propaguje sztukę dla wszyst‑
kich, to znaczy sztukę demokratyzującą. Czeskich aspektów w podręczniku nie znajdziemy.

Ostatnia seria polskich podręczników to Świat do przeczytania41, a obserwowany temat znajduje 
się w drugim tomie tego podręcznika przeznaczonego dla klas drugich. Pierwszy rozdział książki ma 
poetycki tytuł zaczerpnięty z  wiersza Jana Lechonia: A  wiosną  – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. 
Zaczyna się tekstem, który odzwierciedla wpływ wojny i nową nadzieję: „Rok 1918 ponownie rozbu‑
dził nadzieję na zbudowanie lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i niektórym narodom – 
między innymi Polakom – przyniósł wymarzoną wolność. W Polsce, w pierwszych latach po odzyska‑
niu niepodległości, radość i nadzieja mieszały się z niepokojem i niepewnością, jak będzie wyglądało 
nowe państwo i jakie niebezpieczeństwa przyniesie nowa epoka.”42

35 Witold BOBIŃSKI – Anna JANUS‑SITARZ – Maciej PABISEK, Nowe lustra świata. Część 4, Warszawa 2019. 
36 W tekście Czesława Miłosza Od początku tamtego stulecia jest wspomniane czeskie miasto Ołomuniec [Olo‑

mouc].
37 Iwona ŁAPIŃSKA – Brygida MACIEJEWSKA – Joanna SADOWSKA, Język polski 5. Ciekawi świata. Gdynia 

2017. 
38 Gdzie wspomniana jest jako analogia w stosunku do innych młodych literatur i wspomniane jest tu  pojęcie 

Mladé Čechy [Młode Czechy], z którym się w czeskich podręcznikach nie spotykamy. 
39 Iwona ŁAPIŃSKA – Brygida MACIEJEWSKA – Joanna SADOWSKA, Język polski 5. Ciekawi świata, Gdynia 

2017, s. 16.
40 Ibidem, s. 18. 
41 Krzysztof BIEDRZYCKI – Ewa JASKÓŁKOWA – Ewa NOWAK, Świat do przeczytania, Warszawa 2014. 
42 Krzysztof BIEDRZYCKI ‑ Ewa JASKÓŁKOWA ‑ Ewa NOWAK, Świat do przeczytania, Warszawa 2014, s. 16. 



308 W kolejnym artykule Wobec wolności autorzy ponownie (podobnie jak w poprzednich podręcz‑
nikach) komentują, że wolność w świecie literackim nie wiązała się tylko z uzyskaniem niepodległo‑
ści, ale także ze zmianą sposobu myślenia o życiu i wyzwoleniem wyobraźni artystycznej.43 Zauważyć 
jednak można nieco odmienne wykorzystanie dzieł literackich dotyczących tego okresu, na przykład 
wiersz Juliana Tuwima Z wierszy o państwie, w którym nie brakuje krytycznego spojrzenia na przesad‑
ne oczekiwania i romantyczne „różowe okulary”. Znowu spotykamy się tu z wierszem Herostrates Jana 
Lechonia, który analizuje również w swym tekście krytyk literacki Anna Nasiłowska „Tak, więc: dość 
było mitów narodowych, cierpienia, heroizmu, trzeba zrzucić zbędny balast zesztywniałych wzorów 
z czasów niewoli, aby można było popatrzeć rzeczywistości prosto w twarz: a na wiosnę – niech wiosnę, 
nie Polskę zobaczę.”44 Czeskich aspektów, w ramach obserwowanego tematu, nie znajdziemy.

TABELKA NR 4 
wykaz przymiotników

wizerunek roku 1918 wizerunek okresu wizerunek sąsiada

podręczniki czeskie spadkobierczy, 
samodzielna, 
czeski, inspirujący

niespokojne, demokratyczne, 
awangardowe, rozwinięte, 
kulturowe, pewny siebie, złoty, 
rewolucyjny, podekscytowana,
wolna

problematyczne, 
angażowany

podręczniki polskie zwycięski, 
niepodległy, 
euforyczne, 
wyzwolona, 
zjednoczona, 
odmienione, 
wymarzone

trudny, wojskowy, konfliktowy, 
rozwijający się, słabe, 
wieloetniczne, zniszczona, 
zmieniająca się, nowoczesna, 
optymistyczna, rewolucyjna, 
krytykująca, powierzchowna, 
radosna

niezależne

TABELKA NR 4. Wykaz przymiotników jest bogaty i odzwierciedla nie tylko szereg różnych aspektów wydarzeń 
1918 roku i następnych lat, którym poświęcone są podręczniki tak czeskie, jak i polskie, włącznie z  róż‑
nicami opisanymi w tabelce nr 1. Dlatego dołączam wykaz do artykułu jako część składową końcowego 
podsumowania.

Porównanie końcowe

Jak pokazują nie tylko tabelki, w prezentacji 1918 roku znajdujemy wiele wspólnych, ale także różnią‑
cych się aspektów. Czeskie podręczniki bardziej wspominają fakt, że w 1918 roku nie tylko coś powsta‑
ło, ale także coś się rozpadło; uczniom są przedstawiane obrazy ruin monarchii, bardziej wyraziście jest 
akcentowana utrata wiodącej pozycji Europy wśród światowych mocarstw. W polskich podręcznikach 
tylko marginalnie spotykamy się z tym, że coś się skończyło, natomiast odzyskanie niepodległości przez 
Polskę jest uwieńczone takimi pojęciami jak eksplozja wolności, przebudzenie nowych nadziei czy 
zwycięstwo. Bardziej entuzjastyczne wybrzmienie jest dane także uwagom, których w podręcznikach 

43 Ibidem, s. 18.
44 Ibidem, s. 31.



309nie brakuje: Polska odrodziła się po 123 latach zaborów, dzięki czemu powstaje porównanie między 
uzyskaniem niepodległości a ponownym zjednoczeniem rozdzielonego kraju. Z drugiej strony, sytu‑
acja nowo powstałej Czechosłowacji wybrzmiewa radośniej niż w przypadku jej północnego sąsiada. 
Obrazy przedstawiające Pierwszą Republikę jako jedno z  niewielu rzeczywiście demokratycznych 
państw międzywojennej Europy lub oświadczenie, że Beneš i Masaryk wyzwolili prosperujące państwo 
z niesprawiedliwego ucisku, kontrastują tutaj z walką o  to, co się Polakom należy, mnóstwem pracy 
w zrujnowanym kraju i anachroniczną Polską w szybko się demokratyzującej Europie.

W czym się jednak podręczniki nie różnią, to opisy szybkich zmian w okresie bezpośrednio 
po 1918 roku, powstaniu nowych ośrodków kultury, wizji pragnienia nowoczesnego stylu życia, który 
jest w polskich podręcznikach przedstawiany częściej poprzez postęp techniczny i ekonomiczny oraz 
zmniejszanie dystansu do Europy. W czeskich podręcznikach wspomniane są przede wszystkim eman‑
cypacja, prawa człowieka i  demokratyzacja. Lata dwudzieste w Czechosłowacji są oznaczane jako  
Złoty Wiek.

Jeżeli chodzi o przestrzeń, głównym tematem zarówno w czeskich, jak i polskich podręcznikach 
nie jest wprost 1918 rok, ale czasy jakie przyniósł wpływ na społeczeństwo i literaturę. Porównując, czy 
tematowi poświęcony jest artykuł, rozdział albo tylko wzmianka w kontekście – wydaje się, że większą 
uwagę wydarzeniom historycznym przywiązują podręczniki polskie. W czeskich podręcznikach infor‑
macje o 1918 roku zawiera artykuł poświęcony ówczesnym relacjom – co nie oznacza, że uczniom nie 
zostały przekazane informacje, tylko rok 1918 nie został umieszczony w tytule. Jak widać w tabelce nr 
2, terminy używane w przypadku 1918 roku w czeskich i polskich podręcznikach różnią się, według 
czeskich materiałów nowe państwo powstało lub zostało założone, według polskich, Polska/Polacy 
odzyskali niepodległość lub utworzyli zjednoczoną Polskę. To znaczy, że użyto czasowników znacznie 
bardziej wyrażających aktywność.

Jeżeli chodzi o  literackie przedstawienie 1918 roku oraz okresu bezpośrednio po nim nastę‑
pującego, liczba użytych tekstów nie może konkurować z uwagą, poświęconą wydarzeniom nie tylko 
z  pierwszej, ale przede wszystkim z  drugiej wojny światowej lub uwadze poświęconej problematyce 
totalitaryzmu. Jeżeli skupimy się na dziełach literackich związanych z 1918 rokiem w wąskim znaczeniu 
tego słowa, to znaczy pominiemy różne inne dzieła poświęcone ojczyźnie lub dzieła akcentujące nastrój, 
poczucie wolności i patriotyzm pod względem korzystania z życia w swoim kraju, wykaz nie będzie 
zbyt długi. W czeskich podręcznikach natrafimy na krótki cytat Rudolfa Medka i  fragment z  pracy 
Viléma Mathesiusa Możliwości, które czekają. W podręcznikach polskich prym wiedzie Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego, Herostrates Jana Lechonia, Czarna wiosna Antoniego Słonimskiego, natomiast 
w podręczniku Świat do przeczytania45 spotykamy się z wierszem Juliana Tuwima Z wierszy o państwie. 
Należy zauważyć, iż wiele dzieł zamieszczonych w polskich podręcznikach poświęcono krytyce uwagi 
na mitach i legendach o przeszłości, zamiast budowania teraźniejszości.

45 W tym jedynym nie znajduje się Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, któremu w innych podręcznikach poświę‑
cono wiele uwagi, w serii Świat do przeczytania dzieło zostało włączone do poprzedniego tomu, do rozdziału 
dotyczącego doświadczeń nowoczesnego człowieka. 



310 Ważnym pytaniem, które sobie tutaj zadajemy, jest poziom uwagi poświęcany w podręcznikach 
do literatury wizerunkowi 1918 roku w kraju sąsiada.46 Pomimo, że w czeskich podręcznikach znajduje 
się mnóstwo polskich autorów,47 natomiast w polskich podręcznikach, w ramach kontekstu i powią‑
zań kulturowych oraz historycznych znaleźć można stosunkowo dużą liczbę odniesień do środowiska 
czeskiego, temat 1918 roku jest – jeśli chodzi o aspekty dotyczące sąsiedniego kraju – ubogi. Informacje 
o  wydarzeniach 1918 roku w sąsiednim kraju można znaleźć tylko w podręczniku Nowe Zrozumieć 
tekst – zrozumieć człowieka, gdzie w obszernym załączniku podsumowującym dane życia historycz‑
nego i  politycznego podana jest także proklamacja niepodległości Czechosłowacji. W ramach wize‑
runku tego okresu w czeskich podręcznikach znaleźć można wzmiankę dotyczącą porozumień, które 
zapewniły republice tereny Śląska Cieszyńskiego (Literatura dla klasy III [Literatura pro 3. ročník]), 
spór o  Śląsk Cieszyński oraz angażowanego pisarza Stefana Żeromskiego (Literatura w kontekście 3 
[Literatura v souvislostech 3]). W podręcznikach polskich musimy się zadowolić wzmianką w rozdzia‑
le o  filozofii tego okresu w podręczniku Ponad słowami, że Zygmunt Freud urodził się na ziemiach 
czeskich, a następnie w tekście załącznika w podręczniku Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 
wzmianka o postaci Szwejka, jako o jednym z ważnych fenomenów kulturowych okresu po 1918 roku.

Podręczniki do nauki literatury dla szkół średnich, które zostały przeanalizowane na potrzeby 
tego artykułu, bezsprzecznie dostarczyły interesujący wizerunek polskiego i  czeskiego pojmowania 
1918 roku, pomimo, że siedem polskich podręczników i  dwa podręczniki czeskie oraz jeden zeszyt 
ćwiczeń stwarzają pewną dysproporcję. W opisie przełomowego roku i po nim następującego okresu 
użyty został szereg konwencjonalnych, ale także nowatorskich metafor, takich jak eksplozja wolności 
lub przedstawienie 1918 roku i okresu po nim następującego za pomocą obrazów z utworów poetyc‑
kich. Opis wydarzeń reaguje nie tylko na sytuację faktyczną, która w obu krajach była różna, ale także 
na ogólnie bardziej górnolotny styl stosowany w polskich podręcznikach. Przedstawienie sąsiada nie 
dostarczyło zbyt bogatego materiału. Z  drugiej strony jednak zależy od nauczycieli: czy skorzystają 
z możliwości takiego porównania, które najwyraźniej będzie bardziej interesujące dla uczniów z regio‑
nów przygranicznych.48 

46 Nie bez znaczenia jest pytanie, jaka jest znajomość tego wydarzenia historycznego w sąsiednim kraju, na co 
starało się odpowiedzieć już kilka przeprowadzonych badań. Zgodnie z badaniami Poznej svého souseda [Po‑
znaj swojego sąsiada] (Opis i ocena ankiety. Dostępne także z  www: http//ern.cz (online: 20 maja 2019  r.), 
które zostały zrealizowane w  2013 roku  w ramach projektu Euroregionu Nysa wśród mniej więcej 400 
Czechów i Polaków w wieku 16–27 lat na pytanie dotyczące kwestii powstania Czechosłowacji odpowiedziało 
poprawnie 58,5 % Polaków, 41,5 % odpowiedziało, że Czechosłowacja powstała po drugiej wojnie światowej.  

47 W czeskich podręcznikach do nauki literatury od początku obowiązku szkolnego do końca szkoły średniej, które 
otrzymały klauzulę ministerialną w roku szkolnym 2017/2018, znajdowało się 18 nazwisk autorów polskich, 
w podręcznikach polskich zatwierdzonych dla tego samego roku szkolnego wymienionych zostało sześciu auto‑
rów czeskich. 

48 Wszystkie tłumaczenia wykorzystane w artykule: Michaela Zormanová. 



311Formování národního povědomí v učebnicích polského jazyka 
po reformě školství v roce 2017 ve srovnání s didaktickou 
tradicí meziválečného období

Beata Gromadzka

Změna polského systému vzdělávání zahájená v roce 2017 je dosud nedokončeným procesem. Z tohoto 
důvodu je těžké prezentovat jeho celkový obraz na základě vzdělávacích médií, mezi která patří učeb‑
nice polského jazyka. Spěch a chaotická povaha reformy zahájené z politických důvodů měly dopad na 
kvalitu vzdělávacího prostředí.

Titulek článku tak může být zavádějící, jelikož neexistuje materiál, na základě něhož by bylo 
možné prezentovat soudržný model tvoření národního povědomí v učebnicích. Z tohoto důvodu budou 
představeny pouze vybrané problémy formování národního povědomí, které budou vzhledem k výše 
uvedeným důvodům popsány pomocí nekompletního materiálu.1

Analýza bude z  nutnosti založena na dostupných školských dokumentech, čili RVP polského 
jazyka pro základní školy (ročníky 4–8) a střední školy a na dvou edicích učebnic ze seznamu mini‑
sterstva, Blíže slova [Bliżej słowa]2 od nakladatelství WSiP a Mezi námi [Między nami]3 od Gdańskie 
Towarzystwo Oświatowe.

Takto prezentovaný model formování národního povědomí po reformě z  roku 2017 bude 
konfrontován s reformou provedenou v meziválečném období v roce 1932, a to vzhledem k podobným 
předpokladům, ačkoliv odlišné realizaci.

Utváření národní identity v současném polonistickém vzdělávání

Formování národního povědomí v  polonistickém vzdělávání je prvkem složitého procesu utváření 
identity dítěte, který je závislý na mnoha psychologických a sociálních podmínkách. Školní prostředí 
v něm zaujímá výjimečné místo vzhledem k všeobecnosti dopadu především na nižších etapách vzdělá‑
vání. Základní škola je neselektivní etapou vzdělávání, zahrnuje tak velké procento dětí. Umožňuje tak 
formování normativní národní identity u dalších generací, a to v největší možné míře.

1 Seznam učebnic schválených ministerstvem národního vzdělávání obsahuje devět položek, z  čehož pouze tři 
zahrnují celý cyklus vzdělávání (tř. 4‑8). Pro vyšší úrovně škol učebnice nebyly připraveny, jelikož první ročníky 
po reformě se na tuto etapu dostanou ve školním roce 2019/2020.

2 Ewa HORWATH – Grażyna KIEŁB, Bliżej słowa (dále Bliżej słowa), WSiP, Warszawa 2018. Všechny citáty pochá‑
zejí z tohoto vydání.

3 Agnieszka ŁUCZAK – Ewa PRYLIŃSKA – Agnieszka SUCHOWIERSKA – Roland MASZKA, Między nami (dále 
Między nami), GWO, Gdańsk 2017. Všechny citáty pocházejí z tohoto vydání.



312 V  současných výzkumech pojmu národa a  národní identity existují dva opačné směry. První 
z  nich, vyvozující se z  postkoloniálního diskurzu, národní identitu chápe jako nikdy neukončený 
proces, trvající po celý život jedince, charakterizující se plynulostí, neurčitostí a rozptýleností. Druhý, 
vybudovaný na nacionalistických diskurzech, usiluje o vznik normativní identity vytvořené ideologic‑
kým vlivem. Systémová a programová reforma zahájená v roce 2017 má blíže k ideji formování a posi‑
lování ideje národního státu.

Slib posilování polskosti (Polsko se zvedá z kolen [Polska wstaje z kolan]) prohlašovaný stávající 
vládou byla a je silně viditelná ve veřejném prostoru, v politickém diskurzu, v médiích a v kultuře. Její 
vliv můžeme najít rovněž v reformě osnov předmětu polský jazyk.

Základem národní identity v pojetí autorů učebních osnov je historické povědomí, úcta k tradici 
a národnímu jazyku:

„RVP pro základní školy
IV.–VIII. ročník
Cíle vzdělávání – všeobecné požadavky
[…] Formování postoje s  úctou k  minulosti a  literární tradici jako základu národní identity. 

[….] Rozvoj chápání národního jazyka a jeho funkce v budování rodinného, národního a kulturního 
společenství.“4

„RVP pro gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště
Vzdělávání a výchova […] přispívají k rozvíjení občanských, vlasteneckých a sociálních postojů 

žáků. Úkolem školy je posilování pocitu národní, etnické a regionální identity, kladného vztahu k ději‑
nám a národním tradicím […].“5

Formování národního povědomí v  učebnicích polského jazyka je prováděno prostřednictvím 
výběru kulturních textů (zároveň literárních, tak i vizuálních), připojením komentářů, pokynů ovlá‑
dajících chápání a  interpretaci a  prostřednictvím postojů žáků v  důsledku aktualizace světa hodnot 
pocházejících z kulturní tradice artefaktů.

Národní imaginárium
Literární
RVP pro polský jazyk předpokládá poznávání dávných literárních textů v kontextu historických událos‑
tí a kulturní tradice. Zvláštní důraz na kontext minulosti je kladen v VII. a VIII. ročnících. Z celku 
kulturní tradice a dějin byly vyčleněny klíčové oblasti, které jsou nejdůležitější, dle mínění autorů refor‑
my, v minulosti Polska. Dominuje 19. století, jehož patrony jsou zde postavy obhájce vlasti a emigranta. 
Dílem doprovázejícím žáky částečně od IV. do VII. ročnících a  zcela v  VIII. ročníku je Pan Tadeáš 
[Pan Tadeusz] Adama Mickiewicze, kterého autoři RVP uznávají za vzor polskosti (navzdory nepříliš 

4 RVP. Polský jazyk. Základní škola, online přístup: https://archiwum.men.gov.pl/wp ‑content/uploads/2016/11/
podstawa ‑programowa‑%E2%80%93‑jezyk ‑polski‑%E2%80%93‑szkola ‑podstawowa‑%E2%80%93‑klasy ‑iv‑
‑viii‑.pdf. Odkazy na ustanovení RVP byly v textu označeny zkratkou RVP.

5 RVP. Polský jazyk. Střední škola, online přístup: https://archiwum.men.gov.pl/wp ‑content/uploads/2018/01/
zalacznik ‑nr‑1.pdf Odkazy na ustanovení RVP byly v textu označeny zkratkou RVP.

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-%E2%80%93-jezyk-polski-%E2%80%93-szkola-podstawowa-%E2%80%93-klasy-iv-viii-.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-%E2%80%93-jezyk-polski-%E2%80%93-szkola-podstawowa-%E2%80%93-klasy-iv-viii-.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-%E2%80%93-jezyk-polski-%E2%80%93-szkola-podstawowa-%E2%80%93-klasy-iv-viii-.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf


313adekvátnímu počátku: Litvo, má vlasti… [Litwo, ojczyzno moja…]). Mytologizovaný obraz rodné země 
ve vzpomínkách emigranta tvoří starošlechtická tradice, arkadská krajina venkova a  svět tradičních 
hodnot. Terapeutický vliv Pana Tadeáše představuje novela Henryka Sienkiewicze Strážce majáku 
[Latarnik], o polském tulákovi pohroužením v nostalgii.

Polsko a  polskost mají navodit spojení s  osvojeným prostorem, místem narození, krajinou 
z  dětství, vesnickou idylou. Referenčním bodem je soubor vlastností a  hodnot reprezentovaných 
tradiční šlechtickou společností. Potvrzení vzorce domácího rázu krajiny oproti tomu, co je mimo něj, 
v zahraničí, ve světě, upevňuje v povědomí žáka ideu národa vyčleňujícího se ze společenství a odlou‑
čeného od sousedů.

Národní povědomí mají podle ustanovení nového RVP ve stejné míře jako Pan Tadeáš [Pan 
Tadeusz] formovat díla6 s povstaleckou a válečnou tématikou: od Mickiewicze Ordonova reduta [Reduta 
Ordona], Smrt plukovníka [Śmierć pułkownika], básně od Krzysztofa Kamila Baczyńského, od Aleksan‑
dra Kamińského Kameny na pevnost [Kamienie na szaniec]. Hrdiny jsou bojovníci (nebo bojovnice, 
Smrt plukovníka [Śmierć pułkownika] je věnována Emilii Plater) bojující o svobodu, kteří obětují svůj 
život v boji za svobodu vlasti.

Druhé vyobrazení se týká idey obětování svého života pro obranu vlasti. Osobnostní vzory rytíře, 
povstalce a vojáka vnucují povinnosti vzdálené od současnosti a světa náctiletých. Způsob využívání 
výše uvedených textů v učebnicích však není jednotný.

Učebnice Blíže slova [Bliżej słowa] je členěna na kapitoly apelativní a příkazní povahy, mj.: Střežit 
Boha, čest a vlast, Budovat svou identitu, Cenit si svobody, Vítězně vyváznout z nejtěžších zkoušek [Strzec 
Boga, honoru i  Ojczyzny, Budować swoją tożsamość, Cenić wolność, Wyjść zwycięsko z  najcięższych 
prób]7, budí to dojem vnucování schvalovaných postojů a znemožňuje jakoukoliv diskuzi a pochybnosti. 
Autoři Mezi námi [Między nami] zvolili tituly, které méně doslovně nazývají jevy a méně naznačují, a to 
Figury domova [Figury domu], Arkadský obraz vlasti [Arkadyjski obraz ojczyzny], Zázrakem se vrátit 
do vlasti [Powrócić cudem na ojczyzny łono], Vlastenectví a heroismus [Patriotyzm i heroizm],8 díky 
čemuž se vyhnuli jednoznačnosti výchovného sdělení, ačkoliv směr interpretace tradice je nepochybný.

Analyzované učebnicové cykly se mezi sebou liší přístupem k  materiálu a  adresátovi. Cyklus 
Blíže slova [Bliżej słowa] klade důraz na materiál a  jeho zpracování a  Mezi námi [Między nami] se 
pokouší přiblížit dávné texty způsobu myšlení náctiletých a současnosti.

K Panu Tadeáši [Pan Tadeusz] autoři učebnice Blíže slova [Bliżej słowa] připojili až 60 otázek 
a  pokynů9, které se týkají charakteristiky představeného světa („Uveď témata vyskytující se v  díle 
Adama Mickiewicze, Vyprávěj o sporu Asesora a Rejenta“, apod.), historického kontextu („Získej infor‑
mace na téma Napoleona Bonaparta a  jeho vojenských tažení.“, „Prezentuj historii Velké emigrace, 
k níž došlo v první polovině XIX. století.“, „V dostupných historických zdrojích vyhledej informace na 
téma hostinců v dávném Polsku.“) a nepříliš šťastné aktualizace nebo diskuzních nápadů typu („Vyplň 

6 V rozsahu povinné četby, viz RVP, bod V., online přístup: https://podstawaprogramowa.pl/Szkola ‑podstawowa‑
‑IV ‑VIII/Jezyk ‑polski

7 Bliżej słowa, VIII. ročník, Obsah, s. 3–6.
8 Między nami, VIII. ročník, Obsah, s. 8–9.
9 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 24–31.

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski


314 ‚personální anketu‘ Gerwazého.“, „Vymysli titulky tiskových zpráv, které by se mohly objevit v tehdejším 
tisku na téma sídla Stolnika.“, „[…] v bodech napiš instrukce pro osobu, které byla zadána rekonstrukce 
zámku Horeszků“). Podobným způsobem byl na otázky a pokyny rozepsán Strážce majáku [Latarnik] 
od Sienkiewicze (25 otázek a pokynů).10 

Autoři učebnice Mezi námi [Między nami] se snaží literární materiál podřídit intelektuálním 
a emocionálním možnostem žáka a zohledňují umělecké hodnoty děl ve větší míře. Historický kontext 
byl omezen na krátké komentáře typu: „Po pádu listopadového povstání se polští autoři pokoušeli najít 
odpověď na otázku, jaké byly příčiny neúspěchu. Jelikož se považovali za duševní vůdce národa, rovněž 
toužili své krajany potěšit. Tehdy vznikl ‚Pan Tadeáš‘ publikovaný v Paříži v roce 1834, který byl označen 
za polskou národní epopej.“11 

Úkoly se týkají umělecké struktury Mickiewiczova díla a didaktický materiál ke knize Strážce 
majáku [Latarnik] doporučuje soustředit se na svět hrdinova vnitřního prožívání a zdůrazňuje spojitost 
mezi oběma texty, např.: „Prodiskutujte skutečnost, proč ‚Strážce majáku‘ bývá označován za epilog 
‚Pana Tadeusze‘.“12 

Podle požadavků kladených na autory učebnice mohou být povinná literární díla doplněna 
o texty ze seznamu doplňkové četby nebo knihy zvolené libovolně. Umístěné v kapitolách učebnic jako 
celek nebo jako část poskytují informace o skrytém nebo viditelném výchovném programu realizova‑
ném v učebnici. Pan Tadeáš [Pan Tadeusz] a Strážce majáku [Latarnik] jsou v Blíže slova [Bliżej słowa] 
kromě děl Jana Kochanowského středem kapitoly Budovat svou identitu [Budować swoją tożsamość].13 
Kapitolu doplňují dva rozhovory (jeden s  Ryszardem Kapuścińským14) na téma současné emigrace 
Poláků a jejich vztahů s vlastí a uzavírá ji známá báseň Kazimierza Wierzyńského Kufr [Kufer]15 o emig‑
rantově stesku.

V  Mezi námi [Między nami] byla uvedená povinná četba umístěna v  kapitole Minulost pro 
budoucnost [Przeszłość dla przyszłości], v podkapitole Figury domova [Figury domu]16 a doplněna byla 
o  literární a  vizuální texty, které prezentují všeobecnost a  univerzálnost metafory Domova – vlasti 
v úryvku reportáže Tuaregův domov [Dom Tuarega] od Ryszarda Kapuścińského.17 Důležitou součás‑
tí kapitoly je podkapitola Dům pod velkou střechou nebes [Dom pod wielkim dachem nieba] iniciující 
diskuzi na téma potřeby tolerance a úcty k jiným kulturám. Autoři se postarali o soubor textů různé 
povahy od úryvku Paměti a identity [Pamięci i tożsamości] od Jana Pavla II.,18 přes romantickou literatu‑
ru po texty udržované v groteskní konvenci, takové jako Lev [Lew]19 od Mrożka, nebo ironicko ‑satirický 

10 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 32–37.
11 Między nami, VII. ročník, s. 326.
12 Między nami, VII. ročník, s. 342.
13 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 14–40.
14 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 30 a s. 32.
15 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 36.
16 Między nami, VII. ročník, s. 326–347.
17 Między nami, VII. ročník, s. 343–345.
18 Między nami, VII. ročník, s. 311.
19 Między nami, VII. ročník, s. 354–355.



315úryvek převratného navázání na Pana Tadeáše [Pana Tadeusza], a to poema Dvanáct stanic [Dwanaście 
stacji]20 od Tadeusze Różyckého. Především poslední z těchto děl umožnila prolomit nadměrný patos 
a vážnost. V důsledku tak žák i učitel obdrželi zajímavý materiál k diskuzi na téma národ, vlast a vlas‑
tenectví a jasné sdělení, že o nejdůležitějších hodnotách je možné hovořit různými kódy, bez přílišné 
pózy, a co je nejdůležitější, různými způsoby.

Vizuální
Obrázky, ilustrace, grafiky a  fotografie připojené k  textům napovídají interpretační směry a  v  mysli 
vytvářejí vizuální spojení. Je pravdou, že důsledkem ustanovení RVP je odsunutí vizuálních umění na 
okraj polonistického vzdělávání, avšak díky dominanci obrazu v současné kultuře se v povědomí zakot‑
vuje rychleji nežli literární text.

Z výběru výtvarných děl v učebnicích je možné se dozvědět, jak se formují vizuální asociace 
s národní problematikou. K tomu slouží především obrazy s historickou tématikou namalované Janem 
Matejkou a  Juliuszem a  Wojciechem Kossakovými. Kapitolu Budovat svou identitu [Budować swoją 
tożsamość]21 v učebnici Blíže slova [Bliżej słowa] zaštiťuje obraz Matejky z roku 1862 Stańczyk během 
plesu v  královském paláci královny Bony si zoufá nad ztrátou Smolenska [Stańczyk w  czasie balu na 
dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska]22, ačkoliv je těžké najít odůvodnění pro použití 
reprodukce představující zamyšleného královského šaška na titulní straně kapitoly. Smrt plukovníka 
[Śmierć pułkownika] a Ordonovu redutu [Reduta Ordona]23 od Mickiewicza v obou předmětných učeb‑
nicových cyklech doprovázejí obrazy Kossaků představující bitevní scény. Dramatické malířství, plné 
patosu a divadelních póz, zapadá do modelu formování národního povědomí spojovaného s bojem, 
oddaností a obětováním se.

V cyklu Blíže slova [Bliżej słowa] je ochotně využíváno umění 19. století. Mezi mnoha ilustrace‑
mi k Panu Tadeáši [Pan Tadeusz] se zvláštnímu uznání autorů grafické stránky těší silně zteatralizované 
a zdramatizované ilustrace Andriolliho k epopeji.24

Autoři učebnice Mezi námi [Między nami] se podobně jako v  případě výběru literárních děl 
rozhodli pro stylistickou a interpretační různorodost, když klasické a tradiční malířství 19. století dopl‑
nili o současnou grafiku, např. od Lexe Drewińského, která plakátovým zkratkovým způsobem předsta‑
vuje problémy rasismu a netolerance.

Ve vizuální vrstvě učebnice Mezi námi [Między nami] lze najít jednu návaznost na rok 1918 
v  podobě na okraji básně Cypriana Kamila Norwida reprodukovaného obrazu Jacka Malczewského 
z  roku 1918 Polonie, personifikace obnoveného Polska [Polonia, personifikacja Polski Odrodzonej].25 
Diskutabilní je umístění obrazu vedle Mojí písně II [Mojej piosnki (II)], básně napsané během pobytu 
básníka ve Spojených státech (rok 1854) líčící obraz duševní idealizované vlasti. Spojení básně a obrazu 

20 Między nami, VII. ročník, s. 356.
21 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 14–40.
22 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 11.
23 Bliżej słowa, VIII. ročník, s. 221–223.
24 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 24–26.
25 Między nami, VII. ročník, s. 313.



316 vzniklých v různé době a za různých politických podmínek a sugesce v komentáři, že: „vlast je prezen‑
tována jako ztracený ráj, země opravdových hodnot budící stesk nebo jako země, o kterou se bojuje, 
za kterou se trpí a umírá. Jelikož v dobách záborů Polska tvoření takových děl nebylo možné, většina 
romantické tvorby vznikla v emigraci, a to především ve Francii“26, uvádí v omyl, jelikož navozuje dojem, 
že Norwidova báseň a obraz od Malczewského jsou díla, která vznikla v emigraci v době záborů Polska.

Obraz od Malczewského je jednou z četných Polonií [Polonii] tohoto autora, avšak jeho vznik 
v  kontextu získání polské nezávislosti mu připisuje zvláštní postavení. Avšak autoři učebnice žáky 
na tuto skutečnost neupozornili, a pouze jej zapojili do sledu asociací: ztracená vlast – boj – vyhnan‑
ství – nostalgie. Tuto skutečnost potvrzuje pokyn z učebnice: „Jacek Malczewski říkal: ‚Malujte tak, 
aby Polsko vstalo z mrtvých‘. Pozorně si obraz prohlédněte a řekněte, jaké je personifikované Polsko 
a jakým způsobem je zachycení tématu spjato s doporučením umělce“27, který umělci připisuje závazek 
účastnit se národních záležitostí.

Téma znovuzískání nezávislosti Polska v 1918 roce v prezentovaných učebnicích kromě toho‑
to jednoho příkladu chybí, což znemožňuje soustředit povinnou četbu na tématiku boje o nezávislost 
a  dramatických událostí z  dějin Polska. Martyrologický projev převažuje nad radostnými událostmi 
z našich dějin, v důsledku čehož žák obdrží stereotypní obraz ohrožení a zotročené vlasti, která od svých 
obyvatel vyžaduje oddanost a oběti.

Proces utváření názorů (didacticism)

Důležitým prvkem školní učebnice je didaktická vybavenost, nejčastěji v  podobě otázek, pokynů 
a  úkolů, které má žáka nasměrovat ke správnému postoji. Zde je nutno očekávat, že v  něm budou 
zohledněny zkušenosti žáka, a dojde ke sblížení světa textů odlehlých svými pojmy a významem a světa 
náctiletého. V této oblasti si můžeme všimnout několika tendencí: první z nich je soustavné přesvěd‑
čování k tomu, aby se o dávných tématech hovořilo nikoliv novým způsobem, ale novou formou: (Blíže 
slova [Bliżej słowa]) „Nahraj rozhovor (o vlastenectví) formou videa nebo audia“, „Vytvoř komiks týka‑
jící se milostné zápletky v knize (‚Pan Tadeáš [Pan Tadeusz]‘)“, „Napiš nabídku zájezdu do Mickiewi‑
czowského Soplicowa“28, jedná se o vytvoření zdání o aktualizaci problematiky, umělou tvorbu a vlastně 
vynucování neautentického dialogu s minulostí, což ve výsledku přináší efekt nepříliš přesvědčivého 
formování postoje úcty k tradici. Pochybnosti budí pokyny k provedení diskuse na téma Zůstat v zemi 
nebo odjet [Pozostać w kraju czy wyjechać] nebo tvoření seznamu polských literárních děl, která by 
měla mít své místo v  emigrantově knihovničce, a  to vzhledem k  dosti zřejmým podnětům a  nápo‑
vědám v  sousedních textech. Samotné téma současné emigrace, navzdory připojení publicistických 
textů mohoucích iniciovat úvahy nad tímto problémem (R. Kapuściński, K. Kawecka), je zde zakotveno 
povrchně a  jednostranně, a  to vzhledem k naváděcím otázkám. V didaktickém doplnění Blíže světa 
[Bliżej świata] je těžké spatřovat jednotnou koncepci formování národního povědomí, autoři učebnic 
kopírují představení národa, vlasti a vlastenectví z 19. století.

26 Między nami, VII. ročník, s. 312.
27 Między nami, VII. ročník, s. 314.
28 Bliżej słowa, VII. ročník, s. 29.



317Mezi námi [Między nami] představuje problematiku identity a národní identity jako mnohoznač‑
né téma vyžadující diskusi, kapitola učebnice pro VII. ročníky Minulost pro budoucnost [Przeszłość dla 
przyszłości] začíná úkoly provokujícími žáka k úvahám nad podstatou identity jedince, nad mnohovrs‑
tevností a multimodalitou tohoto pojmu.

„Řekněte, co má dle vašeho názoru největší vliv na formování identity člověka. Zvolte příslušná 
slova z  níže uvedených slov. Odůvodněte svůj výběr. Móda, dějiny vlastní země, rodina, škola, vkus 
a preference, sport, skupina vrstevníků, hudba, media, tradice, místo bydliště, internet, literatura, nábo‑
ženství.

Pohovořte na téma identity. Zamyslete se nad tím: Zda se identita člověka může změnit a na 
čem závisí, co děláme, abychom ukázali, jakými osobami jsme, co se nám líbí, jak vnímáme svět, zda je 
důležité, abychom svou identitu prezentovali navenek.“29 

Díky takovým řešením má problém identity jedince, a v  rámci něj problém národní identity, 
šanci existovat jako problém, nad kterým lze vést úvahy a diskutovat o něm se žáky. Text Jana Pavla II. 
Paměť a  identita [Pamięć i  tożsamość], kterým kapitola začíná, inspiruje prostřednictvím pokynů 
a naváděcích otázek k diskusi na téma kolektivní a historické paměti: „Pohovořte o tom, jakou roli může 
duševní dědictví sehrát v životě národa. Uveďte příklady kulturních textů, které tvoří duševní dědictví 
Poláků. Diskutujte o tom, co by Poláci žijící v XXI. století mohli předat Polákům z XXII. století.“30

Z nutnosti stručná analýza ukazuje směr, jakým směřuje koncepce vzdělávacích osnov po roce 
2017 v rozsahu formování národního vědomí. Existuje zde to, co bylo v prostředí polonistů zmiňováno 
již mnohokrát, a to návrat k modelu vlastenectví z 19. století a formování národní identity na zákla‑
dě vštěpování přesvědčení o výjimečnosti Polska a mýtu oběti. Autoři učebnic, jak jsem již prokázala, 
ponechávají kánon titulů nenarušený a snaží se jej buďto posilovat prostřednictvím výběru jiných lite‑
rárních textů, obrazů a pokynů, nebo s ním vést diskusi, kdy se snaží podstrkávat díla polemizující 
se stereotypními představami a  formulují pokyny vybízející k  zapojení minulosti do zkušeností ze 
současnosti. Lze tak pouze doufat, že učitel polonista se při volbě učebnice rozhodne pro takovou, která 
umožní formování národní identity žáků adekvátní k výzvám současnosti.

Model vlastenecko ‑občanského vzdělávání v Druhé Polské republice

Ve druhé části textu srovnám předpoklady reformy z roku 2017 s minulostí, se třicátými lety 20. století, 
kdy reformu školství stejně jako dnes doprovázela reforma osnov a učebnic a  její autoři kladli silný 
důraz na národní a státní výchovu. Důležitá pro strukturu školství Druhé Polské republiky „jędrzejo‑
wiczovská“ reforma byla provedena v roce 1932, ale již na začátku třicátých let probíhala diskuse nad 
formátem vzdělávání v Polsku, jejímž hlavním tématem byla koncepce školních osnov. Nové výchovné 
a vzdělávací ideály se staly základem pro formulaci tří modelů výuky polského jazyka: model zaměřený 
na literaturu31 (Kazimierz Wójcicki, Bogdan Nawroczyński, Konstanty Wojciechowski), model zamě‑

29 Między nami, VII. ročník, s. 312.
30 Między nami, VII. ročník, s. 312.
31 Viz obsáhlý popis literárního a jazykového vzdělávání v meziválečném období mj. v Leszek JAZOWNIK (ed.), 

Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918–1936, Zielona Góra 1998; Władysław 



318 řený na kulturu (Kazimierz Hartleb, Mieczysław Gawlik, Bogdan Suchodolski) a model vlastenecko‑
‑občanské výchovy (Zygmunt Łempicki, Paweł Gdula, Juliusz Kleiner). Poslední dvě koncepce je nutno 
zmínit rovněž vzhledem ke stopě, jakou zanechaly na systému vzdělávání.

Zygmunt Łempicki, významný germanista a literární teoretik, přednesl na zahajovacím zasedání 
II. celopolského sjezdu polonistů v roce 1930 referát Polsko a polskost ve výuce polštiny [Polska i polskość 
w nauczaniu polskiego]32, v němž prezentoval předpoklady koncepce občanské výchovy.

Autor ve svém vystoupení formuloval ideu vzdělávání chápaného jako formování osobnosti, 
a nikoliv pouze získávání znalostí a dovedností: „Vzdělávat mládež znamená vychovávat prostřednic‑
tvím učení, udávat pomocí něj tvar, formovat ji podle určitého ideálu, udávat ji určitý styl a současně ji 
probouzet a dodávat ji určitou vnitřní sílu k sebevzdělávání.“33

Łempicki kladl zvláštní důraz na rozvoj aktivity a formování samostatnosti žáka, samostatnosti 
chápané jako připravenost k realizaci nových úkolů a sebevzdělávání. Tento obecně formulovaný úkol 
by měl být podle autora realizován v rámci všech školních předmětů a celek vzdělávání je nutno soustře‑
dit na potřeby státu a národa. Polský jazyk bude mít při realizaci těchto úkolů zvláštní roli: 

„Úkolem výuky polštiny musí být totiž vzdělávání, aktivizace nejen všech těch obecně lidských 
cenných sil a prvků, ale zvláštní důraz musí být kladen na vytvoření národního citu, soucitu, pocitu 
solidarity a národní jednoty.“34

Autor ve své argumentaci odkazoval na koncepce intuitivního chápání uměleckého díla jako 
emanace duchovní kultury Wilhelma Diltheye a sugeroval využít, v širším rozsahu nežli dosud, lidovou 
kulturu jako emanaci národa. Łempicki tuto potřebu vysvětloval specifickou situací země, která teprve 
nedávno získala nezávislost, a národa, který je nutno integrovat kolem jedné státní idey, a své vystou‑
pení ukončil slovy: „výuka polštiny [je] cestou, jejímž cílem má být vzdělání Poláka, rozvoj a posílení 
Polska.“35 

Zdrojem koncepce zaměřené na kulturu byly návrhy, aby byl na školách zaveden předmět ději‑
ny polské kultury, které se objevovaly na začátku 20. století. Tato idea se vrátila po I. světové válce 
a byla formulována jako potřeba výuky dějin kultury. Byl zde záměr obohatit výuku polského jazyka 
o četné kontexty, žák měl během poznávání literárního díla získávat znalosti nejen na téma architektury 
a výtvarného umění, hudby, ale také zeměpisu a ekonomie. Mělo se jednat o poznávání systematizované 
a hierarchicky uspořádané kolem tématu „Polsko a jeho kultura“. Obě koncepce vlastenecko ‑občanské 
výchovy a výchovy zaměřené na kulturu sehrály důležitou roli ve změnách, k nimž ve školství došlo díky 
Januszi Jędrzejowiczi.

Cílem jędrzejowiczovské reformy provedené v  roce 1932 bylo sjednocení školského systému, 
který byl v  důsledku záborů Polska územně diferenciován. Provedena byla reorganizace škol všech 

SAWRYCKI, Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego: Kazimierz Wójcicki, Konstanty 
Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski, Warszawa – Poznań – Toruń 1984.

32 Zygmund ŁEMPICKI, Polska i polskość w nauczaniu polskiego (dále ŁEMPICKI), Kraków 1930, http://www.dbc.
wroc.pl/dlibra/doccontent?id=17573, přístup: 20. 9. 2018.

33 ŁEMPICKI, s. 9.
34 Tamtéž
35 ŁEMPICKI, s. 29.

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=17573
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=17573


319úrovní a zavedena byla povinná sedmiletá obecná škola36, což mělo za následek změny osnov a nutnost 
zpracování nových učebnic.

Po reformě z  roku 1932 ve výuce polského jazyka dominovaly výchovné funkce. Tento stav 
vyplýval z četných formativních a integračních úkolů, které byly škole ukládány: konsolidace území po 
záborech a odhalování jejich krásy a specifik, poznávání minulosti z perspektivy současnosti a příprava 
k aktivitě v budoucnosti, rozvoj sociální osobnosti a formování povah, přesvědčení dětí a mládeže ke 
společným aktivitám a  solidárnímu úsilí ve prospěch země. Tyto úkoly byly na úrovni školní praxe 
realizovány v učebnicích a časopisech pro děti37 a mimo školu v literatuře pro mládež.

Podle pokynů byla cílem vzdělávání v obecné škole příprava k budoucímu občanskému životu, 
jehož základem byly zkušenosti z běžného života. Cesta k výchovným ideálům Druhé Polské republi‑
ky vedla od nejbližšího okolí až po poznání cizí kultury se zohledněním různých aspektů sociálního 
a  občanského života v  Polsku. Důraz byl kladen na optimistickou náladu doprovázející dílo obnovy 
realizované díky kolektivnímu úsilí.

Práce na podobě učebnic polského jazyka pro reformovanou školu se ubíraly směrem k vytvoře‑
ní učebnice – průvodce po tématech a otázkách – a současně zajímavé knihy. Na trhu školních učebnic 
se kvalitou vyznačovaly učebnice, jejichž autory byli Juliusz Balicki a Stanisław Maykowski. Jejich vyda‑
vatelem bylo Ossolineum ve Lvově. Po roce 1932 vznikly nové učebnice pro obecné školy, školy druhého 
stupně (gimnazjum) a gymnázia. První sérii tvořily knihy pro obecnou školu: pro V. ročník Písně o naší 
zemi [Pieśni o ziemi naszej], pro VI. ročník Okno do světa [Okno na świat] a pro VII. ročník Sklízíme 
úrodu [Niesiemy plon]. Cyklus byl tematicky korelován, začínal historickou, kulturní a hospodářskou 
prezentací různých regionů Polska v  V. ročníku, v  dalším ročníku byly tématem jiné země počínaje 
nejbližšími sousedy a exotickými zeměmi konče a poslední rok výuky byl návratem k obrazům minu‑
losti a současnosti v polské literatuře. Kromě kognitivních a výchovných hodnot učebnice formovaly 
také estetický vkus, a to díky ilustracím Edmunda Bartłomiejczyka, Stanisława Matusiaka a Władysła‑
wa Skoczylase a díky připojení děl polské literární klasiky: Jana Kochanowského, Adama Mickiewicze, 
Juliusze Słowackého, Marie Konopnické, Henryka Sienkiewicze, Jana Kasprowicze. Součástí knih se 
staly literární texty propagující vlastenecké a sociální ideje, které byly pro potřeby učebnic speciálně 
napsány tehdejšími známými autory, mezi jinými: Marií Kuncewiczovou, Marií Dąbrowskou, Zofií 
Kossak‑Szczuckou, Stefanem Themersonem.  Tento jev byl tak všeobecný, že krátké narativní formy 
o diskrétně realizovaném výchovně‑vzdělávacím programu se natrvalo staly součástí literární kultury 
meziválečného období.38

36 Po šesti letech bylo možné zahájit studium na čtyřleté škole druhého stupně (gimnazjum), po které následovalo 
dvouleté gymnázium, viz podrobný popis průběhu reformy školství v Joanna SADOWSKA, Jędrzejowiczowska 
reforma oświaty w latach 1931–1932, Doktorská disertační práce (vedoucí práce A. GARLICKI), Univerzita 
v  Białymstoku 1999, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3123/1/doktorat.pdf, přístup 
19. 9. 2018.

37 Časopisy pro děti a mládež, především Płomyk a Płomyczek byly přizpůsobeny konkrétním požadavkům škol‑
ních osnov, viz na toto téma: Aleksander LITWIN A – Kazimierz GREB – T. BANACH, Czasopisma dziecięce 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w szkole powszechnej. Uwagi metodyczne dla nauczycieli, Warszawa 1938 (bo‑
nus zdarma ke Głosu Nauczycielskiego nr 1, z r. 1938).

38 Zofia BUDREWICZ, Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym, Kraków 2003.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3123/1/doktorat.pdf


320 Shrnutí

Ačkoliv analyzované příklady dělí sto let, jejich srovnání dobře prezentuje různé cesty utváření národní 
identity prostřednictvím školních učebnic. Učebnicový diskurz k adresátovi promlouvá prostřednic‑
tvím literárních textů, grafického zpracování a didaktické vybavenosti a celek sdělení realizuje model 
národní identity zakotvený v osnovách. Formování národního povědomí je součástí širokého a diferen‑
ciovaného procesu, během něhož žák dosahuje osobní, sociální a kulturní dospělosti.

Škola má kromě rodiny největší podíl na formování národní identity. Zde další a další generace 
nejenže získávají znalosti o minulosti, poznávají emblémy, symboly a rituály udržující povědomí 
o  společenství, ale především navazují emociální vazby na národní společenství. Všeobecná úroveň 
vzdělání, kvalita škol a vzdělávání mají vliv na to, jak Poláci vnímají a budou vnímat národní identitu, 
což bude formovat jejich povědomí o společenství a jak budou vnímat svůj a jiné národy. Další generace 
formulují nové hodnocení, mění národní myšlení, ale také přijímají trvalé hodnoty vytvořené kultur‑
ními institucemi.
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325Powstanie Republiki Czechosłowackiej w interdyscyplinarnej 
refleksji historii i nauk społecznych

Slavoj Tomeček

W swoim przyczynku1 postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań, które są ze sobą logicznie powią‑
zane. Przede wszystkim chodzi o to, czy i w jaki sposób autorzy podręczników, które służą do wiedzy 
o  społeczeństwie, wykorzystują temat powstania i  późniejszego budowania Pierwszej Republiki do 
prezentacji treści edukacyjnych tych dziedzin nauczania. Z tym bezpośrednio związana jest kwestia, 
w jaki sposób i w jakim stopniu realizowane są niektóre cele w dziedzinie edukacji Człowiek i społe‑
czeństwo [Člověk a společnost], do którego należy – obok wiedzy o społeczeństwie w liceach – jeszcze 
historia. Wreszcie trzecie pytanie dotyczy potencjału ukierunkowanego wytwarzania relacji między‑
przedmiotowych poprzez różne formy współpracy i  koordynacji między przedmiotami, do których 
celowego zastosowania mogłyby podręczniki wnieść znaczący wkład, gdyby zostały wdrożone przez 
autorów już do koncepcji samych podręczników lub serii podręczników.

Spróbujmy najpierw na kilku przykładach zilustrować, do czego mógłby zostać wykorzysta‑
ny temat powstania i  ukonstytuowania Pierwszej Republiki w zakresie wiedzy o  społeczeństwie. Po 
pierwsze, chodzi o  temat wartości i  tradycji demokratycznych, na których była Pierwsza Republika 
budowana. To właśnie założyciele naszego państwa stali się ucieleśnieniem tych tradycji – nie tylko na 
skalę krajową, ale także światową. Właśnie temat wartości demokratycznych i zasad trzeba dziś przypo‑
minać o wiele intensywniej, biorąc pod uwagę fakt, co dzieje się obecnie w kilku krajach europejskich, 
w których te demokratyczne zasady są kwestionowane i  tłumione. Jednocześnie na naszym temacie 
można pokazać, jak trudne jest zastosowanie tych wartości i zasad w życiu społecznym i politycznym, 
a  także co stanie się, jeżeli się to nie uda. Jest to także temat spełnienia pragnienia małego narodu 
uzyskania niezależności państwowej. Istnienie państwa narodowego pozwala każdemu narodowi na 
nowo zdefiniować swoją tożsamość, co może uwolnić bezprecedensowe siły kulturowe, gospodarcze 
oraz społeczne, które w przeciwnym razie mogłyby zostać znacznie osłabione. Jednocześnie jednak 
istnieje szereg problemów oraz zagrożeń, na które dziś powinniśmy zwracać uwagę. Kolejną możliwą 
kwestią jest problem mniejszości narodowych, jeden z  najbardziej palących problemów dla nowego 
państwa od jego powstania, który nabiera nowe, i zagrażające wymiary w zglobalizowanym świecie. 
Dlatego mogłaby nadarzyć się okazja do zastanowienia się nad tym, jakie możliwości ma demokra‑
tyczne państwo narodowe, aby problemy narodowe odgrywały tylko marginalną rolę i  nie stały się 

1 Część przyczynku wychodzi z artykułu: Slavoj TOMEČEK, Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních 
předmětů a dějepisu, Civila – Odborná revue pro didaktiku společenských věd, rocz. 8, 2017, s. 75–92. 



326 jedną z głównych kwestii politycznych. Ze wspomnianym tematem ściśle związany jest kolejny temat, 
mianowicie rozpad Czechosłowacji po przywróceniu demokracji. Myślę, że nadal należy zastana‑
wiać się, w  jakim stopniu sposób powstanie pierwszego państwa czechosłowackiego determinowało 
współistnienie dwóch narodów, które państwu nadały imię oraz dlaczego nie udało im się wybudo‑
wać takich instytucji, które wzmacniałyby poczucie wzajemności bardziej, niż poczucie narastającego 
wyobcowania.2 Jest to bardzo aktualne pytanie w skali ogólnoeuropejskiej, brak odpowiedzi sprawi, 
że Europa nie może utrzymać dotąd wybudowanej jedności, nie mówiąc już o jej umocnieniu. Ostat‑
nią kwestią, jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego. Zagadnienie, dziś bardzo niedoceniane 
przez wiele osób, jednak powinno być kluczowe dla obywateli małego państwa. Myślę, że wszystkie te 
tematy można bardzo dobrze otworzyć właśnie w związku z powstaniem Pierwszej Republiki Czecho‑
słowackiej i  szukać w nich podobieństw do obecnego rozwoju społecznego. Właśnie poszukiwanie 
podobieństw między dawnymi i obecnymi wydarzeniami jest jednym z kluczowych celów dziedziny 
edukacji Człowiek i społeczeństwo [Člověk a společnost] w naszej podstawie programowej. Wszystkie te 
tematy i wszystkie podobieństwa można najlepiej monitorować poprzez ukierunkowane wytwarzanie 
kooperacji interdyscyplinarnej oraz koordynację przedmiotów realizujących treści z  zakresu historii 
i wiedzy o społeczeństwie.

Zanim pokażemy, jaki potencjał dla kooperacji interdyscyplinarnej przynoszą współczesne 
podręczniki, warto najpierw przypomnieć zalety różnych form i stopni kooperacji i integracji naucza‑
nia odbywających się inaczej w ramach wzajemnie oddzielonych przedmiotów. Treść poszczególnych 
przedmiotów określa tradycyjnie dyscyplina naukowa, względnie zestaw bliskich dyscyplin naukowych, 
których metodologia, terminologia oraz osiągnięte wyniki wiedzy powinien przekazać dany przedmiot 
uczniom. W przeciwieństwie do tego, nauczanie skoncentrowane na interdyscyplinarne relacje opiera 
się na próbie znalezienia powiązań interdyscyplinarnych w tematach i problemach, które mogą znaleźć 
odzwierciedlenie w kilku dyscyplinach naukowych. Heidi Hayes Jacobs, znana promotorka tego podej‑
ścia, definiuje interdyscyplinarność jako „sposób wiedzy i  podejście programowe, które świadomie 
stosuje metodologię i  terminologię kilku dyscyplin, w celu badania określonego kluczowego tematu, 
przedmiotu, problemu, motywu”.3 W tym samym duchu rozumie tę koncepcję nauczania David Krám‑
ský. Wg niego idealne nauczanie powinno rozwijać umiejętności krytycznego myślenia u  uczniów, 
umożliwić im uświadomienie względności granic różnych dyscyplin naukowych – tym samym prowa‑
dzić ich do wykroczenia poza przedmiot ich badania w kierunku całości myślenia i bycia, wzorując 
się na tradycji platońskiej. Dzięki temu uczniowie powinni uświadomić sobie ograniczoność perspek‑
tywy patrzenia poszczególnych dyscyplin naukowych, zyskując tym samym multiperspektywność. Za 
historycznym, socjologicznym, politycznym, antropologicznym i religioznawcze spojrzeniem powin‑
ni dostrzec całość kultury ludzkiej oraz wyjątkowość egzystencji każdego człowieka.4 Świat nie jest 

2 Jan KŘEN, Historické proměny češství, in: Miloš HAVELKA, Spor o smysl českých dějin 2: 1938–1989: posuny 
a akcenty české otázky, Praha 2006, s. 562–563; Emanuel RÁDL, Válka Čechů s Němci, Praha 1993, s. 178–184; 
Ernest André GELLNER, Nacionalismus. Brno 2003.

3 Haidi Hayes JACOBS, Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation, Association for Supervision and 
Curricilum Development, Alexandria 1989, s. 8. 

4 David KRÁMSKÝ, Otázka interdisciplinarity a kompetencí ve vzdělávání – věnované památce Jaroslavy Peškové, 
Pedagogika, rocz. 56, 2006, nr 2, s. 117. 



327naturalnie podzielony na obszary lub poziomy rzeczywistości, które są przedmiotem badań poszczegól‑
nych nauk, ale tworzą integralną całość. Aby się w niej zorientować i najbardziej adekwatnie reagować 
(względnie interreagować) w najróżniejszych sytuacjach życiowych, trzeba zapoznać się z wynikami 
badań wielu dyscyplin naukowych. Owe dyscypliny wypowiadają się precyzyjnie o pewnym aspekcie 
lub zespołowy aspektów całości. Podstawowym problemem w przyswajaniu wiedzy jest przesłanie, by 
wiedza została ponownie włączona do integralnej całości obrazu świata.

Jacobs przypomina, że w normalnych sytuacjach zawsze spotykamy się z  całością naszego 
życia, przynoszącego wiele problemów, takiego charakteru, że zwykle wymagają wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia nie tylko z  jednej dyscypliny naukowej. Argument ten nie powinien jednak prowa‑
dzić do jednoznacznego odrzucenia klasycznej koncepcji przedmiotów nawiązujących do dyscyplin 
naukowych. Chodzi raczej o  znalezienie oraz ukierunkowane formowanie takich treści edukacyj‑
nych i  wywołanie takich sytuacji nauczania, w których najlepiej można zademonstrować wzajemne 
powiązania między treściami tradycyjnych dyscyplin naukowych w naturalnej całości świata. Znany 
polski dydaktyk Jerzy Maternicki w podobny sposób podkreśla, że historia jest często postrzegana jako 
całkowicie autonomiczny przedmiot, swoją treścią wyraźnie odróżniający się od innych przedmiotów. 
Według niego wskazane jest, aby zastanowić się raczej nad tym, jakie miejsce powinna zająć historia 
w nowoczesnej i dobrze przemyślanej koncepcji ogólnego kształcenia. Powołując się na myśl Bogdana 
Suchodolskiego przypomina, że szkoła nie powinna z uczniów wychowywać miniaturowych matema‑
tyków, biologów czy historyków. Przeciwnie, jej głównym celem powinno być przekazanie uczniom 
możliwie najpełniejszej wiedzy o całości świata, zarówno przyrodniczej, jak i społecznej. Wymaga to 
jednak, żeby przedmioty szkolne były ściśle powiązane, a owa współzależność powinna opierać się na 
dobrze przemyślanej koncepcji kształcenia ogólnego. Nawet gdybyśmy uczniom przekazali w zadowala‑
jącej mierze i w odpowiedni sposób podstawową wiedzę na temat części faktów, które tworzą podstawę 
poszczególnych przedmiotów nauczania, nie będzie gwarancji, że uczeń z lekcji wyniesie syntetyczny 
obraz rzeczywistości. Wynika to przede wszystkim z faktu, że poszczególne przedmioty są bardzo ściśle 
powiązane z odpowiadającymi im dyscyplinami naukowymi i metodami badań. Często jednak zdarza 
się, że uczeń na pytanie o  istotę rzeczywistości otrzymuje odpowiedź w formie wykazu stanu badań 
w poszczególnych dyscyplinach naukowych.5

Drugi argument na rzecz ukierunkowanego tworzenia relacji międzyprzedmiotowych został 
znakomicie sformułowany przez np. Jerzego Centkowskiego, który dla ukierunkowanego w ten sposób 
nauczania używa bardzo trafnego określenia: korelacja przedmiotów. Według Centkowskiego pozwala 
ona nie tylko nawiązywać na wiedzę i umiejętności nabyte w innych przedmiotach oraz ich wzajem‑
ne powiązanie, ale umożliwia także unikać niepotrzebnego powtarzania tej samej treści nauczania 
w różnych przedmiotach, korygowania wzajemnie sprzecznych informacji i różnorodności w definicji 
ogólnych pojęć i zasad. Umożliwia również uzupełnianie części odnoszących się do tego samego tematu 
nie objętych w programie danego przedmiotu.6 Myślę, że ten argument jest dla tematu niniejszego przy‑
czynku najważniejszy i najbardziej aktualny, ponieważ zagadnienie powstania i budowania Pierwszej 

5 Jerzy MATERNICKI – Czesław MAJOREK – Adam SUCHOŃSKI, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 128.
6 Jerzy MATERNICKI – Czesław MAJOREK – Adam SUCHOŃSKI, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 130.



328 Republiki spada przede wszystkim do edukacji historycznej, ale ma dla naszego społeczeństwa na tyle 
kluczowe znaczenie, że należy go uwzględnić w nauczaniu wielu tematów społecznych. Jeżeli jednak 
temat ten nie jest systematycznie i rozważnie zaszeregowany do całości edukacji, nauczanie cierpi na 
wszystkie powyższe dolegliwości prowadzące w finale do sytuacji, że zamiast dobrej wiedzy o znaczeniu 
i doniosłości tego wydarzenia historycznego, uczeń będzie miał w głowie tylko niekompatybilny zlepek 
wzajemnie oddzielnych i  często sprzecznych faktów, opinii, ocen itp. Podkreślmy raz jeszcze, że nie 
grozi jedynie, że niepotrzebnie przerabiana zostanie dwa lub trzy razy ta sama treść. Może się zdarzyć, 
że to samo zjawisko historyczne lub wydarzenie prezentowane będzie kilkakrotnie i za każdym razem 
w inny sposób, z wykorzystaniem różnych pojęć, z treściami, które są ze sobą sprzeczne. Czasem temat 
może być nawet przedstawiony w sposób zniekształcony i mylący. Wzajemne porozumienie nauczycieli 
odnośnie nauczania danego zagadnienia może zapewnić, że temat przedstawiony zostanie w sposób 
jednolity i  profesjonalny, wykluczający dublowanie oraz sprzeczność. Może jednocześnie zapewnić 
spojrzenie z wielu perspektyw oraz zapoznać się z różnymi interpretacjami wydarzeń historycznych, 
kluczowych dla kształtowania naszej współczesności, różnie jednak przez różnych ludzi postrzeganych 
i  interpretowanych. Wskazane jest wówczas, by uczniowie spotkali się z  tymi interpretacjami i  byli 
w stanie krytycznie je ocenić.

Przyjrzyjmy się zatem temu, w jaki sposób temat Pierwszej Republiki wykorzystywany i prezen‑
towany jest w podręcznikach do edukacji obywatelskiej w szkołach podstawowych i odpowiadających 
klasach wieloletnich liceów. Na potrzeby tego artykułu, jako pierwszy przykład wybrałem analizę 
podręczników serii Wychowanie obywatelskie [Občanská výchova] z wydawnictwa Ołomuniec [Olomo‑
uc] stworzonej przez zespół autorów pod kierownictwem Marii Hrachovcowej. Seria podręczników 
poświęca tematowi Pierwszej Republiki wiele uwagi i powraca do niego przy kilku różnych okazjach. 
W podręczniku dla klas szóstych temat Pierwszej Republiki pojawia się po raz pierwszy w związku 
z przypomnieniem ważnych świąt i rocznic w poszczególnych miesiącach roku. Powstanie Republiki 
Czechosłowackiej jest tu prezentowane jako moment napełnienia długotrwałych dążeń Czechów, żeby 
doprowadzić świat do zaakceptowania ich prawa do utworzenia samodzielnego państwa. Podkreślana 
jest kluczowa rola Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, bez wsparcia których nigdy 
byśmy tego nie osiągnęli. Przy tej okazji autorzy dołączają jeszcze zadanie historyczno ‑geograficzne, 
w ramach którego uczniowie powinni na mapie przedstawiającej terytorium Pierwszej Republiki, 
z wyznaczonym wewnętrznym podziałem na poszczególne ziemie, pokazać terytorium tworzące Repu‑
blikę Czeską dziś.7 Podsumowując temat Pierwszej Republiki, autorzy powracają do kwestii nacjonali‑
zmu i mniejszości narodowych. Przypomniany jest tu skomplikowany rozwój historyczny stosunków 
narodowościowych na naszym terenie, a  także to, że naród czeski musiał walczyć o  przeforsowanie 
czeskiej kultury i języka czeskiego. W nawiązaniu do tego uczniowie dowiadują się, że w nowo powsta‑
łej Czechosłowacji podjęto starania o  zjednoczenie narodu czeskiego i  słowackiego w  jeden naród 
czechosłowacki, aby w ten sposób zapewnić decydujący status Czechów i Słowaków, a także iż ani ta 
zasada nie była dla rozwiązywania kwestii narodowościowej na naszym terenie zadowalająca.8 

7 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc, 
Olomouc 2004, s. 13. 

8 Ibidem, s. 129–130.



329Podręcznik dla klasy 7 najpierw powraca do tematu w rozdziale Co wiesz o  swoim kraju [Co 
víte o  své zemi]. Uczniowie znajdą tu krótki opis wydarzeń prowadzących do powstania Czechosło‑
wacji, z ciekawym przypomnieniem Deklaracji Waszyngtońskiej, która raczej bywa pomijana.9 Po raz 
drugi zagadnienie pojawia się w ramach dłuższego tekstu wykładowego nazwanego Historia państwa 
czeskiego [Dějiny českého státu]. Chodzi o tekst w skrócie podsumowujący rozwój czeskiej państwowo‑
ści od czasów prehistorycznych do współczesności i wzmiankujący, oprócz zmian charakteru państwa 
i prawa, także zmiany form rządów oraz decydujące wydarzenia i  idee mające zasadniczy wpływ na 
rozwój państwa czeskiego, jak na przykład rewolucja husycka, odrodzenie narodowe, zmiany gospodar‑
cze podczas rewolucji przemysłowej, idea austroslawizmu, negatywny wpływ zmian politycznych oraz 
konstytucyjnych na niektóre grupy ludności (np. mniejszości narodowe, opozycja polityczna itd.).10 Dla 
niniejszego opracowania ciekawe i ważne są również uwagi wstępne autorów, wyjaśniające przyczyny 
włączenia tekstu wykładowego, który swoim charakterem bardziej pasuje do tekstu przeznaczonego do 
nauczania historii. „Do pracy na lekcjach wiedzy o społeczeństwie trzeba stanowczo znać podstawowe 
dane dotyczące rozwoju naszego państwa”.11

Podręcznik dla klasy 8. omawia temat migracji, a  w związku nim przed uczniami stoi zada‑
nie przedstawienia historycznych przypadków, w których mogło dojść do deportacji cudzoziemców 
w wyniku zmiany granic państwowych. Uczniowie mają do dyspozycji mapy zmian terytorialnych 
państwa od momentu jego powstania do czasów integracji z Unią Europejską, przy czym do realizacji 
zadania powinni wykorzystać swoją wiedzę z historii.12 W podręczniku dla klas 9. powstanie republiki 
pojawia się w związku z tematem czeskiego wejścia do Europy. Można tu znaleźć zdanie: „Po 1918 roku 
także samodzielna Republika Czechosłowacka żyje swoją własną tożsamością i  szuka swego miejsca 
w Europie.”13 W tym kontekście wspomniany jest Masaryk, dla którego – zgodnie z tekstem podręczni‑
ka – dążenie do osiągnięcia statusu równouprawnienia dla narodu czeskiego w Europie stało się misją 
życiową.14

Z powyższego wynika, że autorzy przedstawiają wydarzenie przede wszystkim w celu przypo‑
mnienia kluczowego znaczenia powstania państwa narodowego dla kształtowania się czeskiej tożsamo‑
ści narodowej. Związany jest z tym także temat nacjonalizmu oraz problem mniejszości narodowych. 
Zatrzymajmy się jednak jeszcze nad motywem włączenia dłuższego historycznego tekstu wykładowego 
w podręczniku dla klas 7. W mojej opinii chodzi o  doskonały przykład ilustrujący problemy, które 
spotykamy w pokrewnych przedmiotach, takich jak historia, nauki społeczne, literatura, wychowanie 
estetyczne – wszędzie tam, gdzie dla zrozumienia treści danego przedmiotu potrzebne jest, by uczeń 

9 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2004, 
s. 23–24.

10 Ibidem, s. 35–39. 
11 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2004, s. 35. 
12 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc, 

Olomouc 2005, s. 120–122. 
13 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc, 

Olomouc 2005, s. 78.
14 Marie HRACHOVCOVÁ a kol., Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc, 

Olomouc 2005, s. 76–78. 



330 miał przynamniej podstawową świadomość o  kontekście historycznym przerabianego zjawiska lub 
tematu. Musimy zgodzić się z autorami, że dla nauczania wiedzy o społeczeństwie naprawdę niezbęd‑
ne jest, aby uczeń miał przynajmniej podstawową wiedzę na temat rozwoju historycznego. Nasuwa 
się jednak pytanie, czy można rozwiązywać tę kwestię poprzez włączenie tak krótkich tekstów wykła‑
dowych i w zasadzie dublować to, co ma być przedmiotem nauczania historii. W dodatku tekst jest 
poprzez swoją zwięzłość na granicy zrozumienia (np. pojęcie absolutyzm oświecony w  tekście nie 
zostało wyjaśnione). Jednocześnie oczekiwałbym, że autorzy podręcznika będą przykłady historyczne 
wykorzystywać jako materiał wyjściowy wszędzie tam, gdzie jest to odpowiednie dla zrozumienia istoty 
tematów i problemów nauk społecznych.

Warto jednak zauważyć, że w tym samym podręczniku znajduje się tematyka dotycząca praw 
człowieka, przy prezentacji której nie został wykorzystany jedyny historyczny przykład ich naruszania. 
Przy tym właśnie podawanie historycznych przykładów powinno prowadzić uczniów do uświadamia‑
nia sobie znaczenia wprowadzenia prawnej ochrony praw człowieka – na przykład przez wykorzysta‑
nie tematów mniejszości narodowych lub opozycji politycznej, we wspominanym wyżej tekście, czy 
tematu migracji i  deportacji w  podręczniku dla klasy 8. Moim zdaniem bardziej korzystne byłoby, 
gdyby autorzy podręcznika liczyli się z  możliwością współpracy interdyscyplinarnej (międzyprzed‑
miotowej), z  nauczycielem historii. Fakt ten mógłby być w podręczniku wspomniany, dzięki czemu 
sami jego twórcy mogliby przyczynić się do promowania tego sposobu edukacji i  tworzenia progra‑
mów nauczania. Z drugiej strony należy przypomnieć, że problemy łączenia treści programu nauczania 
historii z treściami pokrewnych dziedzin edukacyjnych wynikają głównie z chronologicznego układu 
całego materiału historycznego. Dlatego warto rozważyć dostosowanie koncepcji nauczania historii do 
potrzeb pokrewnych obszarów nauczania, mianowicie na przykład przez częściowe zastąpienie chrono‑
logicznej koncepcji nauczania historii koncepcją tematyczną. Gdyby udało się wprowadzić naprawdę 
przemyślaną ideę nauczania historii i nauk społecznych, mogłoby być – w ramach obydwu dziedzin 
nauczania – łatwiej realizowane kształcenie oparte na problemowym i multiperspektywnym podejściu. 
Takie podejścia są dziś zalecane z innowacjami w nauczaniu historii – przykładem jest choćby książka 
Dagmar Hudecowej Jak unowocześnić nauczanie historii [Jak modernizovat výuku dějepisu].15

Na przykładzie podręcznika Nauki społeczne dla szkół średnich, część 2. [Společenské vědy pro 
střední školy 2. díl], wydawnictwa Didaktis chciałbym zademonstrować, jak mogłoby takie nauczanie 
wyglądać. W rozdziale Demokracja i reżimy niedemokratyczne [Demokracie a nedemokratické režimy], 
pierwszorepublikowa Czechosłowacja została wymieniona jako przykład demokracji liberalnej zacho‑
wująncej swój polityczny charakter aż do okresu bezpośrednio przed drugą wojną światową.16 Następny 
rozdział Państwo czeskie i państwowość [Český stát a státnost] ma charakter podobny do przedstawie‑
nia historycznego rozwoju czeskiej państwowości zaprezentowany w  podręczniku do nauki obywa‑
telskiej dla szkół podstawowych. Powstaniu Czechosłowacji jest tu poświęcony oddzielny rozdział, 
w którym przypominany jest skomplikowany rozwój idei samodzielnego państwa wobec konkuren‑
cyjnej idei austroslawizmu. Jednocześnie autorzy podręcznika wiele miejsca poświęcają koncepcji 

15 Dagmar HUDECOVÁ, Jak modernizovat výuku dějepisu: výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, 
Úvaly 2007.

16 Pavel DUFEK – Martin DRNEK – Jan DVOŘÁK, Společenské vědy pro střední školy, Brno 2010, s. 48. 



331czechosłowakizmu, który nawet definiują w samodzielnej ramce. Z tym następnie związane jest przy‑
pomnienie aktualnej dyskusji na temat tego, jak powinniśmy oceniać znaczenie Pierwszej Republiki dla 
czeskiej państwowości, przy czym wymieniane są dwie tendencje: z jednej strony postrzegać Pierwszą 
Republikę w bardzo pozytywny sposób, z drugiej natomiast krytycznie – na przykład właśnie w związ‑
ku z koncepcją czechosłowakizmu, jako formy nacjonalizmu.17 Chodzi bezsprzecznie o bardzo ciekawą 
próbę uczynienia z tematu powstania Pierwszej Republiki treści do krytycznego myślenia i oceniania 
tego kluczowego wydarzenia historycznego z perspektywy współczesności. Niestety tematowi poświę‑
cono tak mało miejsca, że praktycznie niemożliwym jest, żeby uczniowie mogli zgłębić istotę całego 
problemu i  zastosować umiejętność krytycznego i  wieloperspektywnego spojrzenia. Warto zauwa‑
żyć, że autorzy koncepcji podręcznika nie wykorzystali w określonym celu nawet miejsca w zeszycie 
ćwiczeń wydanym do tego podręcznika. Mogli tu np. umieścić fragmenty z tekstów, z ćwiczeniami do 
samodzielnej i zespołowej pracy, tematy do dyskusji itp. Jeżeli jednak zechcemy w pełni wykorzystać 
potencjał tej dziedziny edukacji, należy połączyć nauczanie historii i nauk społecznych. Gdyby nauczy‑
ciel nauk społecznych we współpracy z nauczycielem historii wybrali odpowiednie materiały dydak‑
tyczne i działania edukacyjne, uczniowie zyskaliby pożądane krytyczne i żywe spojrzenie na przeszłość.

Na zakończenie podajemy jeszcze jeden przykład w celu wsparcia podejścia do nauki z wykorzy‑
staniem sugestii z podręczników do nauk społecznych forsowanego przez autora tego tekstu. Chodzi 
o podręcznik do politologii i stosunków międzynarodowych dla szkół średnich, wydany przez wydaw‑
nictwo Computer Media. W jednej części podręcznika autorzy analizują temat państwa, a w ramach 
tego tematu problem powstania państwa. Jako przykład utworzenia nowego państwa w czasach nowo‑
czesnych wybierają właśnie powstanie Czechosłowacji i podają krótki zarys wydarzeń, które doprowa‑
dziły do jej powstania.18 Niestety, ponownie chodzi o zdawkową relację wydarzeń historycznych bez 
głębszego zastanowienia się nad złożonością całego procesu. Dlatego również w tym przypadku byłoby 
wskazane realizować nauczanie w kooperacji z historią. Właśnie na powstaniu Republiki Czechosło‑
wackiej można zademonstrować bardziej ogólne zasady ustanowienia nowego państwa i jego zakotwi‑
czenia w środowisku międzynarodowym. Bardziej szczegółowo można by przeanalizować wszystkie 
problemy i trudności takiego procesu, a także potencjalne zagrożenia, które nowo powstałe państwo 
zmuszone jest rozwiązywać, np. kwestię swojej obrony.

W swoim przyczynku próbowałem pokazać, do czego autorzy podręczników wiedzy o  społe‑
czeństwie wykorzystują temat powstania Pierwszej Republiki. Na wybranych przykładach zademon‑
strowałem potencjał, jaki owe podręczniki zapewniają w przypadku kooperacji interdyscyplinarnej 
i  międzyprzedmiotowej dwu dyscyplin kształcenia, tworzących dziedzinę edukacji Człowiek i  społe‑
czeństwo [Človek a společnost]. Dalej próbowałem pokazać, w czym jest taka celowa kooperacja dobra 
i korzystna dla poprawy jakości nauczania w tej dziedzinie edukacji. W małej sondzie naturalnie nie 
mogłem omówić wszystkich zagadnień i problemów, wnoszących takie podejście do nauczania. Mam 
jednak nadzieję, że przedstawiłem wystarczająco dużo przykładów i argumentów przemawiających za 
wprowadzaniem pewnych form integracji do współczesnego programu edukacji.

17 Pavel DUFEK – Martin DRNEK – Jan DVOŘÁK, Společenské vědy pro střední školy, Brno 2010, s. 64–65.
18 Tereza KÖHLEROVÁ – Marek MOUDRÝ, Občanský a společenskovědní základ, Prostějov 2015, s. 21. 





333Problematika občanské výchovy v polských školách v období 
Druhé Polské republiky

Małgorzata Machałek

Tradice občanského vzdělávání chápaného jako proces formování a výchovy mladé generace v Polsku 
sahají až do dob osvícenství, což je výrazně vidět na práci Komise národního vzdělávání. Teoretické 
uvažování a praxe občanské výchovy byly rozvíjeny rovněž za těžkých podmínek záborů, a to přede‑
vším v prostředí národní demokracie.1 Avšak absence vlastní státnosti neumožňovala realizaci tehdy 
formulovaných vzdělávacích a výchovných postulátů.2 

Spolu se znovuzískáním nezávislosti začala diskuse nad podobou a obsahem vzdělávání mladé 
generace. Hlavní osa sporu vedla mezi příznivci národní a státní výchovy. Účastníci diskuse pocházeli 
nejen z prostředí školství, ale rovněž z různých politických kruhů. Realizace konkrétních vzdělávacích 
programů a konceptů však závisela na aktuálním uspořádání politické scény. Právě z  tohoto důvodu 
je pro úvahy na téma občanského vzdělávání zlomovým bodem rok 1926. Je však nutno zdůraznit, 
že období, ve kterých byl důsledně realizován jeden či druhý model, nebylo dlouhé. Badatel historie 
polského vzdělávání Władysław F. Araszkiewicz v jím navrhované periodizaci uvádí, že po nastoupení 
sanačního režimu byly změny v  učebních osnovách prováděny postupně. Budování koncepce státní 
výchovy trvalo až do roku 1932 a  její plná realizace byla úzce spjata se zavedením reformy systému 
vzdělávání. Avšak již po roce 1935 je ve vzdělávací politice státu viditelný obrat směrem k občansko‑
‑národní výchově.3 

Otázka výchovných ideálů, které měla polská škola realizovat, se objevila již v prvních deklaracích 
týkajících se osnov státních orgánů Druhé Polské republiky. V prohlášení k národu z 19. listopadu 1918 
vláda Jędrzeje Moraczewského oznámila, že „probudíme mezi lidmi občanského ducha a  smysl pro 
odpovědnost za osud státu, který je jeho státem“.4 Toto prohlášení bylo rozvinuto a upřesněno ve vzdě‑
lávacím programu formulovaném prvním ministrem školství Ksawerym Praussem. Zdůrazněna v něm 
byla výchovná role školy a do učebních osnov byl zaveden předmět s názvem nauka o současném Polsku. 

1 Zygmund BALICKI, Zasady wychowania narodowego, Warszawa 1909.
2 Czesław MAJOREK, Historyczne źródła teorii wychowania obywatelsko ‑państwowego w Polsce doby między‑

wojennej, in: Jerzy MATERNICKI (ed.), Edukacja historyczna i  obywatelska młodzieży w Polsce odrodzonej 
1918–1939, Warszawa 1987, s. 15–19.

3 Feliks W. ARASZKIEWICZ, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej (dále ARASZKIEWICZ), Warszawa 
1978, s. 15–21.

4 Henryk POROŻYŃSKI, Wychowanie obywatelskie w latach 1918‑1939 (dále POROŻYŃSKI), in: Przegląd 
Historyczno ‑Oświatowy. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego poświęcony dziejom oświaty i wycho‑
wania, Tom XLII, 1999, č. 1–2, s. 107.



334 Občanské vzdělávání se však neomezovalo pouze na výuku tohoto předmětu, ale bylo plánováno, že bude 
založeno na obsahu výuky jiných předmětů a na různých výchovných aktivitách organizovaných školou.5 

Po pádu vlády J. Moraczewského, až do roku 1926, se dominantním směrem výchovných aktivit 
polské školy stala občansko ‑národní výchova. Zde je nutno zdůraznit, že zdroj této koncepce výchovy 
byl vytvořen na přelomu 19. a 20. století v prostředí Národní ligy, vzor Poláka občana – hrdiny a pracov‑
níka v jedné osobě. Základními vlastnostmi tohoto vzoru jsou svědomitost, disciplína, odpovědnost, 
dovednost kolektivní práce a podřízení se vůli celku.

Teoretické základy národní výchovy formuloval Lucjan Zarzecki v práci Wychowanie narodowe. 
Studia i szkice [Národní výchova. Studie a náčrty]. Dle mínění tohoto teoretika by cílem vzdělávání měl 
být občan vyznačující se hlubokou zbožností, láskou k vlasti, pocitem odpovědnosti, čestnosti a národ‑
ní hrdosti. Pro Zarzeckého stát nebyl cílem sám o sobě – tvrdil, že „národ může existovat bez státu, 
avšak stát v západní civilizaci nemůže existovat bez národa“. Podle této teze by polská škola měla být 
založena na národních tradicích a výchova by měla být přizpůsobena vlastnostem a potřebám „národ‑
ního charakteru“.6 

Ve 20. letech 20. století se obsahy občanského vzdělávání vyskytovaly v  obsahu jednotlivých 
školních předmětů a ideje socializace, solidarity a spolupráce byly realizovány školami v rámci různých 
aktivit, jako např. mimoškolní aktivity, působení školní samosprávy či práce v mládežnických organi‑
zacích. Klíčový význam pro realizaci idey občanské výchovy měl školní předmět nauka o současném 
Polsku. V  letech 1923–1931 bylo pro tento předmět určeno několik učebnic (a  jejich další vydání). 
V každé z nich byla vyčleněna kapitola věnovaná povinnostem a právům občanů. Za pozornost stojí 
skutečnost, že v  autorské naraci těchto učebnic byla zdůrazňována přednost občanských povinností 
před občanskými právy. Autoři učebnic uváděli věrnost a poslušnost jako základní principy, kterými 
by se měl řídit každý občan. Poslušnost vůči státu se měla projevovat v respektování a dodržování ústa‑
vy a jiných zákonů a nařízení státní a samosprávné moci, placení daní, příslušných poplatků a plnění 
povinnosti vojenské služby. Mezi povinnosti plněné ve prospěch státu byla zařazena rovněž výchova 
vlastních dětí a povinnost zajistit jim vzdělání.7

Součástí takto chápaného vzdělávání bylo rovněž budování étosu práce ve prospěch státu. 
V učebnici, jejímž autorem byl mj. Franciszek Bujak, se objevilo tvrzení, že každá soukromá či veřej‑
ná práce, vzdělávání, profesní či politická činnost, by měla být považována za splnění povinnosti ve 
prospěch množení společných statků Polské republiky.  

K výrazné změně v rozsahu cílů a praxe občanského vzdělávání došlo po roce 1926. Získání moci 
sanačními činiteli totiž mělo vážné důsledky pro politiku vzdělávání vedenou státem a hlavním cílem 
výchovných aktivit školy se stala občansko ‑státní výchova. Idea podřízení vzdělávání kategorii státu 
byla silně zdůrazněna již v nařízení ministra náboženského vyznání a veřejné osvěty Gustawa Dobruc‑
kého z 25. srpna 1927. Bylo v něm zdůrazněno, že „hlavním úkolem školy by měla být výchova mladé 
generace ve fyzicky a morálně zdravé, socializované a státně tvůrčí obyvatele“.8 

5 POROŻYŃSKI, s. 108.
6 Lucjan ZARZECKI, Wychowanie narodowe: studia i szkice, Warszawa 1926.
7 POROŻYŃSKI, s. 109.
8 Wiesław JAMROŻEK, Wychowanie obywatelskie w Drugiej Rzeczypospolitej (Geneza i  rozwój), in: Zbyszko 



335Avšak základní principy koncepce státní výchovy byly představeny teprve v roce 1929 na Peda‑
gogickém kongresu v Poznani. Ministr náboženského vyznání a veřejné osvěty Sławomir Czerwiński 
zdůrazňoval, že výsledkem státní výchovy by měl být „občan, který bude fyzicky a  intelektuálně, 
a především morálně, připraven sloužit státu“. Současně uvedl, že taková výchova by se měla vztahovat 
na celou společnost bez ohledu na národnost a náboženství a škola (jak soukromá, tak i veřejná) by 
měla být podporována domovem, rodinou a církví.9

Autory teoretických osnov nového programu výchovy byli kromě ministra Czerwieńského Adam 
Skwierczyński a Janusz Jędrzejewicz. Důraz v nich byl kladen na to, aby společnosti bylo vštěpeno myšle‑
ní v kategoriích státu a polských národních zájmů. Obnovené Polsko mělo být velmi silným státem zalo‑
ženým na integraci a konsolidaci celé společnosti a silné státní moci. Cílem občansko ‑státní výchovy 
realizované na školách měla být integrace společnosti při práci ve prospěch státu. Rovněž měla společ‑
nosti vštěpit víru ve vlastní síly a připravit tvůrčí občany, kteří si budou vědomi svých povinností a práv.10

V  roce 1932 Sejm přijal zákon o  systému vzdělávání (často nazývaný jako jędrzejewiczovský 
zákon). Tento zákon v Polsku zavedl reformu školství a nové učební osnovy, v nichž bylo důležité místo 
vymezeno pro novou verzi občanského vzdělávání. V  preambuli zákona bylo zdůrazněno, že cílem 
změny principů systému vzdělávání je „usnadnění organizace vzdělávání a  výchovy společnosti na 
tvůrčí občany, kteří si jsou vědomi svých povinností“.11

Podle těchto předpokladů škola měla mladé lidi připravit na společné úsilí, organizovanou práci, 
harmonické soužití, a pokud to bude nutné, rovněž společnou obranu státu před vnějšími a vnitřní‑
mi destruktivními silami. Mládež by měla být vychovávána v  kultu státnosti, v  hlubokém respektu 
k dějinám a tradicím své vlasti, v probuzení a pochopení rozumového a emocionálního vztahu s úsilím 
předchozích generací. Proto ministr J. Jędrzejewicz postuloval, aby ve školním vzdělávání byl příto‑
men kult velkých osobností, které měly mládeži dodávat výchovné vzory hodné úcty a následování. 
Mezi školou navrhovanými hrdiny nejdůležitější místo zaujímal kult J. Piłsudského, který byl žákům 
kladen za osobní vzor.12 Hlavní hodnotou, ihned po ideji státu, byla práce. Měla být zdrojem bohatství 
a síly státu a měla tak být hlavní povinností všech obyvatel. Významným prvkem bylo rovněž usilování 
o hierarchickou stavbu společnosti a výchovu společenské elity.

K  realizaci předpokladů státní výchovy sloužil vhodně zvolený učební materiál jednotlivých 
předmětů, a  to především polského jazyka a  dějin.13 Zvláštní předmět občanská nauka byl zaveden 

MELOSIK – Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI (eds.), Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porówna‑
wcze, empiryczne, Poznań – Toruń 1998, s.75

9 ARASZKIEWICZ, s. 175; POROŻYŃSKI, s. 111.
10 POROŻYŃSKI, s. 110.
11  Zákon ze dne 11. března 1932 o systému vzdělávání, Sb. z. 1932 č. 38 pol. 389.
12 Elżbieta MAGIERA, Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin 

2003, s. 27; Hanna WÓJCIK ‑ŁAGAN, Józef Piłsudski w szkolnej edukacji historycznej w latach trzydziestych XX 
w., in: Wiesław JAMROŻEK – Marzena PĘKOWSKA – Ewa KULA (eds.), Niepodległość i wychowanie. Z doświa‑
dczeń II Rzeczypospolitej, Kielce 2012, s. 209‑220; Henryk SKŁADANOWSKI, Od uwielbienia do negacji – Józef 
Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL, 
Zeszyty Historyczne, 2006, č. 45.

13 Adam WINIARZ, Edukacja obywatelska uczniów w II Rzeczypospolitej w świetle szkolnych programów na‑
uczania. Uwagi wstępne, in: Wiesław JAMROŻEK – Marzena PĘKOWSKA – Ewa KULA (eds.), Niepodległość 



336 teprve na gymnáziích. Obsah výuky byl doplněn o širokou škálu aktivit majících žákům vštěpovat stano‑
vený vzor vlasteneckého a občanského jednání. Metody a prostředky, které školy měly aplikovat, byly 
představeny v brožuře pod názvem Realizacja wychowania obywatelskiego w szkole [Realizace občan‑
ské výchovy na školách] vydané v roce 1932. Jejím autorem byl Jerzy Ostrowski. Metody a prostředky 
sloužící k realizaci občansko ‑státní výchovy, které v ní byly popisovány, byly v souladu s doporučeními 
ministerstva náboženského vyznání a veřejné osvěty a v praxi byly aplikovány ve výchovných progra‑
mech středních škol.

Mezi základní prostředky sloužící k realizaci občanské výchovy na středních školách Ostrowski 
zařadil vhodné metody výuky a mimoškolní výchovu realizované za pomoci mládežnických organizací, 
knihoven, školních výletů a vnějším a vnitřním okolím školy (prapory, státní znak, historické portréty 
a obrazy, vitríny, tzv. státní sály, školní obyčeje). Důležitou roli hrálo správné zvolení obsahu výuky. 
Autor upozorňoval na to, že je nezbytné, aby žáci poznali současný stát a principy jeho fungování, což 
je podmínka zapojení občana do činnosti tohoto státu. Zdůrazňoval, že vyučovaná látka musí být co 
nejvíce současná, aktuální a nasáklá občanským duchem. Tyto indikace platily pro všechny vyučova‑
né předměty, a nikoliv pouze pro nauku o současném Polsku. Do učebnic se tak mělo zařazovat co 
nejvíce informací o aktuálních otázkách společenského a ekonomického života a současně naznačo‑
vat spojitosti mezi jednotlivými oblastmi znalostí, zatímco konkrétní části látky či témata by měly být 
prezentovány ze sociálního a občanského hlediska. Podrobně by mělo být probíráno učivo, které má 
největší společenskou hodnotu a mohlo by posílit občanské cítění. Rovněž byl vykazován vliv jedin‑
ce a kolektivu na tvoření kultury a civilizace. Poslední z výše uvedených doporučení bylo realizováno 
např. prostřednictvím včleněním do učebních osnov, a to v poměrně velkém rozsahu, biografií učenců 
a historií i významem jejich prací.14

Mnoho pozornosti Ostrowski věnoval rovněž volbě vhodných metod výuky. Za účelem výchovy 
aktivního a tvůrčího občana, schopného spolupracovat s jinými, bylo nutné aplikovat aktivní metody 
výuky. Za obzvláště efektivní Ostrowski považoval heuristickou metodu, syntetickou a  projektovou. 
Rovněž postuloval práci ve skupinách jako tu nejefektivnější. Její aplikování doporučoval ve všech před‑
mětech, především humanistických, a navrhoval např. v hodinách dějepisu zpracovávání jednotlivých 
historických období v podobě monografie, kterou budou tvořit témata týkající se politiky, vojenských, 
ekonomických a kulturních záležitostí, zpracované jednotlivými skupinami žáků. Zde je nutno zdůraz‑
nit, že navrhované metody výuky byly v souladu s nejnovějšími tendencemi v didaktice a jsou aktuál‑
ní dodnes, což prokazuje skutečnost, že rovněž v pokynech pro realizaci stávajících učebních osnov 
se nacházejí doporučení, aby učitelé projektovou metodu a různé formy týmové práce uplatňovali ve 
větším rozsahu.

Mezi didaktické metody propagované Ostrowskim patřily rovněž školní výlety. Kromě výletů 
vlastivědné či historické povahy by školy měly pořádat výlety, během nichž se žáci budou moci seznámit 

i  wychowanie. Z  doświadczeń II Rzeczypospolitej, Kielce 2012, s. 51–70; Anna KULCZYKOWSKA, Programy 
nauczania historii w Polsce 1918–1932, Warszawa 1972; Hanna KONOPKA, Edukacja historyczna w polskich 
szkołach powszechnych 1918–1939, Białystok 1987.

14 Józef KRASUSKI, Koncepcja szkoły średniej Jerzego Ostrowskiego, Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologicz‑
ne, Tom 11, 1996, s. 180–188.



337s  ekonomickým životem státu. Za obzvláště cenné pro výchovu považoval navštěvování míst, která 
ztělesňují velké úspěchy státu v oblasti průmyslu, urbanismu (např. Gdyně), vojenství (např. návštěva 
složek mořské flotily, letecké flotily, pohraniční stráže) a kulturních institucí, vládních institucí, sejmu, 
magistrátů apod. Rovněž doporučoval účast mládeže na státních slavnostech, takových jako Svátek 
moře či Dožínky ve Spale. Program výletů pořádaných danou školou by měl být vytvořen tak, aby každý 
žák navštívil hlavní město a státní hranici.

Podrobná doporučení Ostrowski formuloval rovněž pro školní knihovny, které prostřednictvím 
vhodného výběru knih měly mít výchovný vliv. Knihy navrhované žákům měly být prosáklé občanským 
duchem, a proto byla preferována tvorba v oblasti vojenství, biografie velkých historických osobností, 
deníky významných osob a práce moralistů. Knihovny byly rovněž povinny předplácet vhodné časopi‑
sy, zatímco vydávání vlastních časopisů mládeže bylo doporučováno jako hodnotná didaktická meto‑
da. Nejjednodušší formou takových žákovských časopisů byly samozřejmě nástěnky. Jejich tematika 
by měla oscilovat kolem problematiky spojené s budováním státu, dějinami, lokálním životem (např. 
občanský život naší školy, život v okolí, historická výročí apod.).

Autor popisované brožury velkou váhu přikládal státním a národním symbolům, které by měly 
být vhodně exponovány v prostoru školy a v životě školního společenství. Podle pokynů Ministerstva 
náboženského vyznání a veřejné osvěty by se v každé třídě měly nacházet státní znak a portréty prezi‑
denta a maršála Piłsudského. Kromě těchto portrétů by ve třídách a na chodbách měly být rovněž vyvě‑
šeny plakáty a poutače připomínající občanské povinnosti z různých oblastí života, plakáty informující 
o činnosti takových organizací jako Liga protivzdušné a protiplynové obrany, Mořská liga, Červený kříž 
apod. Měly by zde být umístěny rovněž nápisy a  hesla s  občanským obsahem, mapy sloužící nejen 
jako didaktický prostředek, ale také jako výchovný prostředek (např. historické mapy, mapy přírod‑
ních zdrojů), taktické tabule a vitríny s historickým a současným obsahem. Povinně měl být v každé 
škole zřízen reprezentační sál vyzdobený státními symboly, ve kterém se budou konat veškeré školní 
slavnosti. Rovněž byl zdůrazňován význam školních tradic a obyčejů a význam účasti žáků na státních 
slavnostech.15

Vysoké požadavky byly formulovány rovněž ve vztahu k učitelům, a především třídním. Svým 
jednáním měli žákům dávat příklad, vhodným způsobem vysvětlovat probíranou látku a jevy školního 
života, vést se žáky individuální a skupinové rozhovory.

Zvláštní oblastí výchovných aktivit realizovaných školou byla propagace činnosti mládežnických 
a sociálních organizací. Jako nejhodnotnější pro občanskou výchovu Ostrowski uváděl Ligu protivzduš‑
né a protiplynové obrany, Mořskou ligu, Oddíly vojenské přípravy, kroužky první pomoci, vlastivědné 
kroužky různého druhu, žákovskou samosprávu, Mariánskou družinu, školní spořitelny, Polský červe‑
ný kříž a Přední stráž – elitní organizaci starší mládeže středních škol se státně ‑občanskou orientací 
připravující své členy na správně chápanou občanskou službu.16

15 Józef KRASUSKI, Koncepcja szkoły średniej Jerzego Ostrowskiego, Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologicz‑
ne, Tom 11, 1996, s. 180–188.

16 Tamtéž. Také Jolanta ZAŁĘCZNY, Tradycje patriotyczne elementem kształtowania zbiorowej świadomości histo‑
rycznej w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 336–346.



338 Poněkud odlišně prezentoval prostředky sloužící k realizaci občanské výchovy Juliusz Balicki. 
V  jím publikovaných v roce 1932 Wytycznych wychowania państwowego w dzisiejszej szkole średniej 
ogólnokształcącej [Pokynech pro státní výchovu na dnešní střední všeobecné škole], rovněž schválených 
ministerstvem, uvedl, že pro úplnou realizaci státní výchovy je nutno zohlednit tři oblasti rozvoje: 
rozum, city a vůli a fyzickou sílu. Formování intelektu by mělo probíhat tím způsobem, že se žáci budou 
učit o státu, jeho institucích a způsobech fungování. Nejdůležitější roli při realizaci tohoto cíle měly hrát 
takové předměty, jako nauka o současném Polsku, dějepis, zeměpis, polský jazyk a literatura. Rozvíjení 
emocionální angažovanosti mělo probíhat prostřednictvím:

 Ȗ probouzení lásky ke státu,
 Ȗ probouzení zodpovědnosti vůči státu,
 Ȗ probouzení hrdosti na svou státní příslušnost.

V  posledně vyjmenovaném bodě zdůraznil zvláštní význam individuálního vlivu učitele na žáka, 
a především vztah učitele ke státu, jeho příklad a postoj. Stejně tak důležité dle názoru Balického byl 
vliv školy, která měla pořádat slavnosti a výročí, kultivovat tradice a působit na žáky vhodnou dekorací 
tříd a chodeb. Při návštěvách škol upozorňoval na skutečnost, že v mnoha z nich na stěnách visí repliky 
obrazů představující scény z období záborů – např. vyhnanci na Sibiř. Postuloval, aby namísto nich 
byla exponována síla polského státu, např. armáda nebo krása krajiny. Rovněž zdůrazňoval význam 
zapojování mládeže do života žákovské samosprávy, účast na vojenském školení, členství v harcerských 
(skautských), turistických, vlastivědných, gymnastických, sportovních atd. Tyto organizace by měly ve 
škole fungovat, nebo by s ní měly být spojeny. Vývoj žáka by dle mínění Balického nebyl úplný, kdyby se 
opomíjela fyzická příprava. Úkolem školy tak byla péče o fyzický rozvoj mládeže – tělocvik, pohybové 
hry a zábava, sportovní kroužky a soutěže.17

Zavedení občanské nauky na úrovni gymnázií neznamenalo, že na nižších úrovních vzdělávání 
občanská výchova realizována nebyla. Sylwester Klebanowski v textu věnovaném školám druhého stup‑
ně uvedl pět prostředků nebo spíše faktorů, které na této etapě vzdělávání byly podmínkou efektivního 
formování občanských postojů. Na prvním místě uvedl roli ředitele školy a učitelů, na druhém – samot‑
ný proces výuky, na třetím – podporování žáků v sebevýchově. Čtvrtým faktorem bylo organizování 
kolektivního života žáků a pátým součinnost domova a školy.18

V  posledních letech Druhé Polské republiky byla viditelná modifikace idey státní výchovy 
směrem k zapojení rovněž idey národní a katolické výchovy. Tato modifikace byla potvrzena rovněž 
v praxi a je možné uznat, že tváří v tvář rostoucímu vnějšímu ohrožení odpovídala polským národním 
zájmům a sloužila k překonání dichotomie národa a státu v teorii občanského vzdělávání.

Idea občanské výchovy tak zaujímala ústřední místo ve výchovné ideologii a vzdělávací praxi 
Druhé Polské republiky bez ohledu na dominanci národního či státního směru. V  obou zde synte‑
ticky představených výchovných ideologiích – endecké a sanační – byl ústředním problémem vztah 

17 Juliusz BALICKI, Wytyczne wychowania państwowego w dzisiejszej szkole średniej ogólnokształcącej, Warszawa 
1932.

18 Sylwester KLEBANOWSKI, Jak gimnazjum ogólnokształcące ma uczyć i  wychowywać młodzież?: komentarze 
i rozważania na tle statutu nowego gimnazjum, Warszawa 1934.



339jedince ke kolektivu a v důsledku nutnost podřídit individuální a  skupinové zájmy cílům kolektivu. 
Pro endecké prostředí kolektiv znamenal národ, zatímco pro pilsudčíky – společnost organizovanou ve 
státě. Odlišné však byly základy těchto teorií. V případě endecké teorie bylo odkazováno na společnou 
krev a původ a v rámci sanační teorie – na stírání rozdílů a ideově ‑politických sporů. Rovněž je nutno 
zdůraznit, že u obou ideologií byla výchova vyzdvihována nad vzdělávání.

Rozdíly mezi koncepcemi občanské výchovy v období Druhé Polské republiky se týkaly přede‑
vším cílů školního vzdělávání. Vyplývaly z  aktuálních politických cílů, ale také z  ideových rozdílů 
mezi oběma politickými tábory. Dle mínění většiny badatelů ideál Poláka – občana – pracovníka – 
bojovníka ve službách vlasti, který byl důsledně realizován v Druhé Polské republice, uspěl v  letech  
II. světové války.
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343Obraz Pierwszej Republiki Czechosłowackiej w ówczesnych 
podręcznikach do geografii

Barbara Baarová

„Republika Czechosłowacka jest wprawdzie tylko tysięczną częścią lądu, lecz wyróżnia się 
pięknem i bogactwem przyrody oraz zaangażowaniem i wykształceniem swych obywateli.”1

Geografia jest nauką powstałą w wyniku przenikania nauk przyrodniczych, społecznych i technicznych. 
Niektóre kierunki filozoficzne zaszeregowują ją do faktualnych (realnych) dziedzin i  opisują ją jako 
naukę interdyscyplinarną. Geografia ma więc w edukacji szkolnej zadanie integracyjne, często zastę‑
puje przekazywanie wiedzy z dziedzin etnografii, socjologii i  ekonomii, które nie są samodzielnymi 
przedmiotami nauczania2. Jeżeli więc zajrzymy do podręczników geografii (względnie nauki o kraju), 
które zostały napisane w ciągu ostatnich stu lat, zobaczymy w nich pełne spektrum informacji, które nie 
są tylko faktograficznym przedstawieniem danych o miejscach i wydarzeniach, ale często mają ładu‑
nek emocjonalny, który zależny jest przede wszystkim od okresu, w którym napisane zostały teksty 
dydaktyczne. Podręczniki do geografii nieraz odzwierciedlają relatywnie aktualne wydarzenia w społe‑
czeństwie, których przyczyny wyjaśniają uczniom spojrzeniem do historii, wydarzenia te potwierdzają 
danymi (materiały zdjęciowe, przeglądy numeryczne) oraz jednocześnie oferują wgląd do przyszłości. 
Mamy wyjątkową okazję do komparacji tych materiałów dydaktycznych z komfortem szerszej perspek‑
tywy, który zapewnia nam okres nawet stu lat od ich powstania. Możemy zmapować ówczesną atmosfe‑
rę w społeczeństwie, stwierdzić podstawowe informacje o autorach, a jednocześnie postrzegać, jak była 
geograficznie modelowana – kształcona nowa generacja.

Historia podręczników do nauki o kraju na ziemiach czeskich sięga czasów Jana Amosa Komeń‑
skiego, który w swoim dziele Dydaktyka (1632)3 w rozdziale Idea szkoły narodowej [Idea školy národní] 
stwierdza, że wszyscy młodzi ludzie między szóstym a dwunastym rokiem życia powinni nauczyć się 
tego, co jest dla życia ważne. W punktach (i) oraz (k) następnie pisze: „niech dowiedzą się o sytuacji 
gospodarczej i społecznej tyle, ile wystarczyłoby, aby zrozumieć to, co widzą na co dzień, co się dzieje 
w domu i gminie. […] żeby opisać świat, niech uczą się rzeczy najważniejszych, o sklepieniu niebie‑
skim, o okrągłości ziemi zawieszonej w środku, o oceanie, jak wszystko otacza, jak morze i rzeki w różny 
sposób zmieniają swój kierunek, o większych częściach świata i głównych królestwach europejskich, 

2 Josef HERINK, Geografie její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě – shrnutí, závěry a doporučení 
RVP metodický portál http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z‘/2920/geografie.jeji‑postavení‑a‑pojeti‑v‑narodnich‑ku‑
rikulech ve‑svete‑shrnuti‑zavery‑a‑doporuceni.html/ (zweryfikowano w dniu 3 marca 2019 r.) 

3 Jan Amos KOMENSKÝ – František Rut TICHÝ, ed. Didaktika J. A. Komenského. Vybrané kapitoly z české a latin‑
ské Didaktiky, SPN, Praha 1953.



344 szczególnie jednak niech dowiadują się o miastach, górach, rzekach i innych najróżniejszych zabytkach 
swojej ojczyzny.”4 Tym cytowanym tekstem chcemy jedynie udowodnić rekomendację Komeńskiego 
odnośnie nauczania geografii, w dalszej kolejności ten gigant dydaktyki opisuje również niezbędność 
pracy z podręcznikami, opisuje w jaki sposób tworzyć teksty dydaktyczne i kiedy należy z nich korzy‑
stać. W rozdziale O ogólnym i doskonałym porządku szkół [O všeobecném a dokonalém pořádku škol] 
proponuje wszystkim uczącym poradnik, jak drukować podręczniki, przy czym cały proces umiejętnie 
porównuje do procesu nauczania.

W niniejszym artykule staramy się przedstawić teksty dydaktyczne powstałe na początku ubie‑
głego wieku; te, które towarzyszyły uczniom uczącym się geografii w czasach Pierwszej Republiki, 
podczas Protektoratu i krótko po nim.

Oświata na początku XX wieku

Kim byli autorzy podręczników i  ich promotorzy na początku XX wieku? Chodziło o  ludzi z  XIX 
i  początku XX wieku, odpowie żartowniś, a  także czytelnik Człowieka na Morawach [Člověka na 
Moravě] – zbioru rozważań dokumentujących zmiany w wybranych profesjach w ciągu dwóch wieków. 
Poszczególne rozdziały dotyczące statusu nauczyciela trafnie charakteryzują ówczesnych pedagogów 
jako muzealników, pracowników oświaty; postaci, które swoje umiejętności, autorytet i  patriotyzm 
wykorzystywały w życiu politycznym.5 Wystawa etnograficzna, która odbyła się w 1895 roku, była 
odzwierciedleniem działalności edukacyjnej inteligencji, szczególnie nauczycieli, którzy podczas jej 
organizowania pomogli upamiętniać tradycje historyczne, korzenie narodu czeskiego. Nauczycie‑
le intensywnie angażowali się w działalność różnych stowarzyszeń i kuratoriów. Stali się nosicielami 
tendencji rosnących standardów kulturowych i edukacji.6 Przede wszystkim na lokalnym i powiatowym 
poziomie byli założycielami i kustoszami lokalnych muzeów historii narodowej, ponieważ niektórzy 
z nich pasjonowali się również archeologią, etnografią. Wyniki swojej pracy naukowej popularyzowa‑
li organizując wykłady, wystawy lub wydając publikacje. Konkretnie można wspomnieć nauczyciela 
Antonína Teličkę (1866–1925), który własną kolekcję przedmiotów archeologicznych (ponad 10 000 
sztuk) umieścił w szkole wydziałowej. Muzeum Telički weszło w skład Muzeum Miejskiego w Przero‑
wie [Městské muzeum v Přerově].7 Inny nauczyciel geografii, Alois Jašek (1900–1950), był założycielem 
i kustoszem muzeum w Bojkovicach, w którego 12‑osobowym komitecie założycielskim pracowało aż 
sześciu nauczycieli. Według jego słów, zbiory opowiadały o  historii, życiu, rozwoju regionu, proble‑
mach i  radościach ówcześnie żyjących mieszkańców oraz ich przodków. Zgodnie z  twierdzeniem 

4 Jan Amos KOMENSKÝ – František Rut TICHÝ, ed. Didaktika J. A. Komenského. Vybrané kapitoly z české a latin‑
ské Didaktiky, SPN, Praha 1953, s. 106.

5 Jitka PADRNOSOVÁ, Učitel – příklad Jana Jaroslava Jelínka, In: Lukáš FASOLA – Jiří HANUŠ – Jiří MALIŘ, 
Člověk na Moravě XIX. století, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004, s. 117. 

6 Zdeněk FIŠER, Učitel – Muzejník, Příklad Aloise Jaška, Břetislava Rérycha a Jindřicha Spáčila, in: Lukáš FASO‑
RA – Jiří HANUŠ – Jiří Malíř – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině XX. století, Brno 2006, s. 70. 

7 Milan CHUMCHAL, Z historie přerovského muzejnictví. Minulost Přerovska, 1992. 



345Fišera8, przed pierwszą wojną światową ani w okresie międzywojennym nie było na Morawach żadnego 
muzeum, w którym nauczyciele nie wykonywaliby ogromu pracy fachowej, oświatowej, organizacyjnej 
lub wydawniczej. Działalność ta okazywała się niezwykle przydatna, ponieważ pedagodzy pomagali 
wytwarzać na poziomie lokalnym i regionalnym mit genius loci, wpływali na młode pokolenie wize‑
runkiem narodu, który ma swoją przeszłość i przyszłość. W 1928 roku pracowało w Czechosłowacji 
w bibliotekach gminnych, komisjach oświatowych, w prowadzeniu ksiąg pamiątkowych ponad 100 000 
obywateli, przy czym 80 % z nich było nauczycielami różnych typów szkół.9 Pracę oświatową prowadzili 
w ramach działalności stowarzyszeń również profesorowie szkół średnich, nie tylko nauczyciele szkół 
ludowych i wydziałowych. Profesorowie uczelni wyższych zorganizowali dla obywateli cykl wykładów 
(rozszerzenie działalności uczelni), w ramach których w 1899 roku wystąpił nawet profesor Masaryk 
z wykładem na temat O rozwoju społeczeństwa europejskiego w XIX wieku [O vývoji evropské společnosti 
v 19. století].10 Organizowano również edukacyjne kursy wakacyjne dla nauczycieli, aby zrekompenso‑
wać brak wykształcenia uniwersyteckiego. I tak na przykład w 1924 roku profesor František Trávníček 
wykładał na temat gwar, a Bohumil Baxa o podstawach edukacji politycznej. Organizacją patronacką 
edukacji ludowej było Stowarzyszenie Oświatowe [Osvětový svaz] (1906), które w  1925 roku zostało 
przekształcone w Zakład Edukacji Ludowej Masaryka [Masarykův lidovýchovný ústav].11 Przedstawi‑
ciele młodego państwa czechosłowackiego chcieli wspierać edukację mas w duchu republikańskim 
i demokratycznym, żeby czynić państwo bardziej odpornym na wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, 
a słowo oświata dostało się nawet do nazwy Ministerstwa, Ministerstwo Edukacji i Oświaty Narodowej 
w Pradze [Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze].12

Geografia i jej promotorzy

W 1869 roku austro ‑węgierska ustawa o szkołach ludowych wprowadziła do kształcenia początkowe‑
go geografię, konieczne więc było poświęcenie uwagi także jej dydaktyce. Oprawą metodyczną tego 
przedmiotu zajął się David Klement (1859–1927),13 pedagog, pracujący nie tylko w szkole wydziało‑
wej, ale także w Instytucie dla Edukacji Nauczycielek w Brnie [Ústav pro vzdělávání učitelek v Brně], 
redaktor, tłumacz z języka francuskiego i angielskiego, autor podręczników do geografii. Faktem jest, że 
nie zajmował się tylko metodykami do geografii, ale również do historii.14 Wydał także Brneński Atlas 

8 Zdeněk FIŠER, Učitel – Muzejník. Příklad Aloise Jaška, Břetislava Rérycha a Jindřicha Spáčila, in: Lukáš FASO‑
RA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 70.

9 Michaela ŠKVÍROVÁ, Učitel – osvětový pracovník. Příklad Karla Měřínského, in. Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – 
Jiří MALÍŘ – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 248. 

10 Jiří POKORNÝ, Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha 2003. 
11 Masaryk ústav podporoval i finančně, na počest Masarykových 80. narozenin byl 7. březen označen jako Den 

osvěty. 
12 Michaela ŠKVÍROVÁ, Učitel – osvětový pracovník, Příklad Karla Měřínského, in: Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – 

Jiří MALÍŘ – Libor VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 248. 
13 Internetová encyklopedie dějin Brna. Osobnosti: Klement David. http://encyklopiedie.brna.cz//home‑mmj/ 

?acc=profil_osobnosti&load=18638
14 Methodika dějepisného vyučování ve školách obecných a občanských 1923, Občanská nauka a výchova na pod‑

kladě kulturně‑historickém 1926. 



346 Narodowy [Brněnský národní atlas]. Wykaz jego działalności wydawniczej dokumentuje, że Klement 
kładł ogromny nacisk na „małą ojczyznę”, uczenie się przez działanie, wycieczki krajoznawcze z naci‑
skiem wychowania patriotycznego.15 Na nauczanie geografii, podobnie jak i innych przedmiotów, miało 
również wpływ wprowadzenie definitywnych nowych programów nauczania z 1933 roku. W ówczesnej 
ośmioletniej szkole ludowej program nauczania nakazywał ogółem 8 lekcji16 tygodniowo nauki o kraju 
w klasach III–V oraz 4½ lekcji17 geografii w klasach VI–VIII.18 Celem nauki o kraju, zgodnie z nowym 
programem nauczania, było nie tylko poznanie ważnych zjawisk przyrodniczych i społecznych w domu 
oraz poznanie podstawowych pojęć potrzebnych do nauczania realiów na wyższym stopniu, ale przede 
wszystkim „… rozbudzanie miłości do kraju rodzinnego, do narodu, do naszej ojczyzny  – Republi‑
ki Czechosłowackiej, kultywowanie miłości do ochrony zabytków”.19 W przypadku klas wyższych 
(VI–VIII) w programach nauczania geografii zalecano, aby w szóstej klasie uczono znacznie więcej 
geografii, ponieważ orientacja na mapach i  w przestrzeni jest ważna dla zrozumienia historycznej 
treści edukacyjnej. Szczególną uwagę należało poświęcić stosunkom kulturalnym, gospodarczym oraz 
politycznym obcych państw z Czechosłowacją, porównywać realia innych krajów z naszym państwem, 
lekcje uzupełnić wędrówkami i  podróżowaniem z  mapą (odpowiednimi „obrazami wyświetlanymi” 
i filmami).20

Josef Horčička

Pierwszy podręcznik, który badaliśmy to Geografia Krejčíego dla szkół ludowych21 [Krejčího zěměpis 
pro školy občanské], opracowany przez Josefa Horčičkę (1879–1939),22 dyrektora szkoły, wydawcę 
zbioru pieśni ludowych dla młodzieży szkolnej,23 autora zeszytu ćwiczeń do nauki języka ojczystego, 
rachunków i  pomiarów, czytanek czeskich, gramatyki oraz podręczników do historii dla słowackich 
szkół wydziałowych. O jego patriotycznym podejściu do swojej pracy i życia świadczy między innymi 
również publikacja Lipa: Czytanka Ogólnosłowiańska (1920) [Lípa: Všeslovanská čítanka], która wyda‑
na została w edycji Patriotyczna czytanka rodzinna Horčički [Horčičkova vlastenecká čítanka rodinná].24

15 Między ważne publikacje Davida Klementa dla nauczania geografii zaliczyć należy: Jak vyučovati zeměpisu 
s oporou nových čítanek (Velké Meziříčí 1914), Methodika vyučování zeměpisu ve školách obecných i měšťan‑
ských (Velké Meziříčí 1918), První vyučování dějepisu na podkladě vlasteneckém (1908), Vlastivěda Slovenska 
a Podkarpatské Rusi: pro mládež v čes. školách (1920). 

16 Nauka o kraju, tak samo jak dzisiaj,  zawierała materiał nauczania geografii i historii. 
17 W sumie przedstawiała tygodniowe dotacje nauczania 9 godzin dla historii i geografii razem. 
18 Definitivní normální učebné osnovy pro obecné (ľudové) školy, platné od šk. r. 1934/35, Ústřední spolek jednot 

učitelských v zemi Moravskoslezské, Brno 1933, Tabelka II. 
19 Ibidem, s. 41
20 Ibidem, s. 47
21 Josef KREJČÍ – Josef HORČIČKA. Krejčího zeměpis pro školy občanské, Česká grafická unie, Praha 1922. 
22 Osobnosti regionů. Josef HORČIČKA. http://www.osobnostiregionu.cz/56.
23 Kytice československých národních písní, Lidový zpěvník.
24 Wykaz całej twórczości Horčički znajduje się  w katalogu Biblioteki Narodowej [Národní kmihovna]: https://

aleph.nkp.cz/F/LLV3DJ212IAL8UCNQF3LRGYY78J3BBMUCSK4QNY9CU51IDY3E5‑21501?func=find‑acc&a‑
cc_sequence=000133200&local_base=MOBIL‑NKC 



347Josef Horčička opracował podręcznik Krejčíego Geografia dla szkół ludowych [Krejčího Zěměpis 
pro školy občanské] zgodnie z programem nauczania z 1919 roku. Wydawcą była Czeska Unia Graficz‑
na [Česká grafická unie], przy czym w 1922 roku była to już jego trzynasta edycja. Ciekawostką jest 
fakt, że dziewięćdziesięciostronicowy tekst zawierał 14 ilustracji, mapę. Treść rozdzielono do czterech 
rozdziałów, przy czym dwa pierwsze są poświęcone geografii fizycznej (geografia planetarna, kartogra‑
fia, wody, klimat) oraz regionalnej geografii fizycznej i ludności25 (powierzchnia kontynentów i oceany). 
Dla nas najciekawszym rozdziałem jest Republika Czechosłowacka [Republika československá], który 
w dalszych podrozdziałach zajmuje się poszczególnymi regionami – Czechami, Morawami, Śląskiem 
oraz Słowacją (w ramach, którego opisywana jest również Ruś Podkarpacka). Dla uzupełnienia nale‑
ży dodać, że ostatni rozdział obejmuje dodatek zawierający wiele interesujących faktów: podróże po 
ojczyźnie, o kolei żelaznej, notatki geograficzne itp. Uczniowie szkoły ludowej otrzymali podstawowe 
informacje na temat przyrody, rolnictwa i ludności poszczególnych ziem. O samym powstaniu Republi‑
ki pisze się tutaj krótko; na samym początku czytamy, że powstała z czterech ziem, na których od niepa‑
mięci zamieszkiwali obywatele czechosłowaccy oraz, że najbardziej na wschód wysunięta część naszej 
Republiki, Ruś Podkarpacka, ma własny samorząd. Bardziej ciekawy jest fragment tekstu o Słowacji: 
„W dniu 28 października 1918 roku wolność uzyskała również Słowacja… w ten sposób naprawione 
znów zostaną krzywdy popełnione na Słowacji. Słowacy, będąc mądrymi i uzdolnionymi, wkrótce będą 
uczestniczyć w pracy… i uwolnią się w ten sposób od wpływów węgierskich i żydowskich, i zostaną 
panami…”.26 Tekst ten nawiązuje na uwagi dotyczące braku wykształcenia i  postępu, popadnięcia 
w „zmorę gorzałkową” i niezdolność uwolnienia się od wpływów żydowskich, (ponieważ „najwięcej 
majątku na Słowacji było w rękach Żydów”27). W związku z charakterystyką sytuacji na Słowacji nie 
możemy być taką oceną zaskoczeni. Z  punktu widzenia dydaktyki geografii interesujące są również 
zadania, które rozwiązywali uczniowie szkół ludowych, jak np.: „Zmierz długość i  szerokość Czech, 
oblicz za ile godzin pokonałby pociąg tę odległość, jeżeli porusza się z prędkością 50 km, w jakim czasie 
pokona tę odległość pieszy, jeżeli pokona 20 km dziennie?”.28 Najwyższy szczyt Szumawy po czeskiej 
stronie nie jest nazywany, jak obecnie, Plechý, ale użyta jest niemiecka nazwa Plöckenstein.

Stanislav Nikolau
Kolejnym autorem podręczników do geografii dla szkół średnich był znakomity geograf, podróżnik 
i publicysta Stanislav Nikolau (1878–1950), który ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwer‑
sytetu Karola i  Ferdynanda na kierunku geografia  – historia i  uczył w gimnazjach realnych [reálné 
gymnásium].29 Chodziło zatem o autora praktyka, opracował on podręczniki dla uczniów, których sam 

25 Autor podaje, że na Ziemi żyje około 1 600 milionów ludzi, ale dokładnej liczby nie można określić. Amery‑
kańskie Biuro do Spraw Ludności Świata podaje inne dane, zgodnie z tym źródłem w 1920 roku żyło na Ziemi 
już 2 mld ludzi. 

26 Josef KREJČÍ – Josef HORČIČKA. Krejčího zeměpis pro školy občanské, Česká grafická unie, Praha 1922, s. 74. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, s. 38. 
29 Kompletny przegląd jego dzieła znajduje się na stronach Biblioteki Narodowej, czyli Národní knihovny: http://

aleph.nkp.cz/F/1HE6KGNJ4K29STITDI7793DV3V9UEMIQ986VALD777XMRRJDA5‑52468?fun=short‑jum‑
p&jump=000031.



348 uczył. Jego działalność oświatowa była jednak znacznie bogatsza: w latach 1920–1931 był prezesem 
organizacji Czechosłowackie Towarzystwo Geograficzne [Československá společnost zeměpisná]30 i  stał 
w jego czele nawet w czasach Protektoratu (w latach 1939–1945).31 Nikolau brał udział w przygotowaniu 
Atlasu Geograficznego Otty [Ottův zeměpisný atlas] i był wiodącą postacią magazynu Przez szeroki świat 
[Širokým světem] (poprzednik magazynu Ludzie i Ziemia [Lidé a Země]), który był wydawany przez 
dwadzieścia lat (1924–1944), a  jego jakość zapewniały nie tylko bardzo dobre artykuły i  opowieści 
podróżnicze, lecz również ilustracje Zdeňka Buriana.32 Nikolau redagował edycję podróżniczą Ludzie 
i Ziemia [Lidé a Země], pisał artykuły do gazet. Jego poglądy są oceniane jako antyradzieckie, antyger‑
mańskie, patriotyczne, ale również antysemickie.33

Badaną publikacją Nikolaua jest Podręcznik do geografii dla IV klasy szkół średnich [Učebnice 
zeměpisu pro IV. třídu středních škol],34 w 1926 roku chodziło już o czwarte wydanie. Podręcznik ten 
ostatecznie doczekał się aż sześciu wydań; pierwsze było w 1920 roku (z podtytułem Republika Czecho‑
słowacka, Austria i Węgry [Republika Československá, Rakousko a Maďarsko]), a ostatnie w 1935 roku, 
po korektach wynikających ze zmiany programu nauczania (1933). Wspomniany wyżej podręcznik 
ma 132 strony, zawiera 63 mapy, zdjęcia i diagramy. Bardzo interesująca jest jego treść, z której siedem 
rozdziałów jest poświęconych geografii Republiki Czechosłowackiej, jak ją znamy z naszych podręcz‑
ników, ale ostatni rozdział jest nazwany Nauka obywatelska [Občanská nauka] i na dwudziestu stro‑
nach opisuje sześć rozdziałów konstytucji. Przyjrzyjmy się zatem bliżej wprowadzeniu, dotyczącemu 
powstania państwa, wydarzeniom historycznym, które do niego doprowadziły, i wyjaśnieniom zwią‑
zanym z nazwą państwa. Oto pierwsze zdanie: „Niemal w 300. rocznicę bitwy na Białej Górze nasza 
ojczyzna została dzięki wspólnemu wysiłkowi całego narodu czechosłowackiego wyzwolona spod 
dominacji Habsburgów.”35 Uczniowie szkół średnich dowiedzą się również, że nowe państwo powstało 
28 października 1918 roku, a jego granice zostały ukonstytuowane na podstawie traktatów pokojowych 
z St. Germain, traktatu wersalskiego z Niemcami oraz traktatu z Trianon z Węgrami. Wprowadzenie 
zawiera również informacje na temat przyłączenia Rusi Podkarpackiej ze swym samorządem, o okroje‑
niu granic historycznych ziem o wschodnie tereny Śląska Cieszyńskiego i uzyskaniu Ziem Witoraskiej, 
Valtickiej oraz Hulczyńskiej [Vitorazsko, Valticko, Hlučínsko]. Pisze się również o odstąpieniu mniej‑
szych terenów Słowacji na korzyść Polski. Oficjalna nazwa „Republika Czechosłowacka” ma oznaczać, 
że naród jest podzielony na dwie gałęzie: czeską i słowacką. Skrócona wersja – Czechosłowacja, jak ją 
dzisiaj wszyscy znamy – nie jest nazwą urzędową, a forma Czecho ‑Słowacja jest „wprost zabroniona, 
ponieważ podważałby jedność państwa”.36 W dzisiejszych polemikach dotyczących skróconej angloję‑

30 Dzisiejsze Czeskie Towarzystwo Geograficzne, czyli Česká geografická společnost.
31 Tadeusz SIWEK – Vít JANČÁK, 120 let České geografické společnosti, ČGS, Praha 2014.  
32 Lidé a Země, Lidé a Země v proměnách času.: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide‑a‑zeme‑v‑promenach‑casu. 
33 Był w czele ruchu przeciwżydowskiego „Vlajka [w tłumaczeniu: Flaga], redaktorem dziennika Národní politika 

[w tłumaczeniu: Polityka Narodowa]. W 1947 roku został skazany za rzekomą kolportaż ulotek przeciwko Benešowi.  
34 Stanislav NIKOLAU, Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol, čtvrté, opravené vydání, Profesorské nakla‑

datelství a knihkupectví, Praha 1926. 
35 Ibidem, s. 3. 
36 Stanislav NIKOLAU, Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol, wydanie czwarte, poprawione, Profesorské 

nakladatelství a knihkupectví, Praha 1926, s. 3.
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zycznej nazwy naszego kraju „Czechia” powinniśmy odwoływać się do podręczników z lat 20. XX wieku, 
w których autor podaje nazwę w językach niemieckim, francuskim, rosyjskim i właśnie także w języku 
angielskim – „Czechoslovakia”, co oznacza, że w języku angielskim była powszechnie używana nieurzę‑
dowa skrócona forma. W dzisiejszej Republice Czeskiej u wielu osób skrócona forma „Czechia” nadal 
budzi liczne zastrzeżenia. Oponenci obstają przy „republikowaniu” Republika Czeska – Czech republic.

Z dydaktycznego punktu widzenia najciekawsze w tej publikacji są kartogramy (rys. 1), które 
porównują wybrane kraje37 z Czechosłowacją pod względem powierzchni, liczby ludności oraz gęstości 
zaludnienia. Są bardzo proste i zrozumiałe, podczas gdy aktualne mapy tematyczne są przeładowane 
danymi, kolorami i użytymi symbolami, często dla uczniów nieczytelnymi.

Rozdział poświęcony nauce obywatelskiej, w ramach podręcznika do geografii, powołuje się 
nawet na życzenie Jana Amosa Komeńskiego, które spełniło się 28 października 1918 roku. W tekście 

37 Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania.

RYS. NR 1. Republika Czechosłowacka i Wielka Brytania. W lewym narożniku znajduje się stosunek teryto‑
riów obu krajów, w prawym natomiast stosunek liczby ludności, na dole stosunek gęstości zaludnienia. Pusty 
pas oznacza Wielką Brytanię, czarny – Czechosłowację. 
ŹRÓDŁO: NIKOLAU, Stanislav, Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol.



350 zostało opisane pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego [Národní shromáždění], któremu 
przewodniczył Karel Kramář oraz wybory pierwszego prezydenta. Należy przytoczyć następujące 
słowa: „Z tą chwilą także, nie tylko nabyli wolności – największy skarb obywatela – ale nałożyli sobie 
obowiązek bycia porządnymi obywatelami, od tego momentu mogą, ale powinni uczestniczyć w zarzą‑
dzaniu republiką, i dlatego mają także obowiązek poznać, przynajmniej w głównych zarysach wszystko, 
co obywatel ma wiedzieć na temat państwa, prawa oraz obowiązków…”.38

Jakub Hötzl

Do podręczników z  lat 30. XX wieku należy Geografia dla szkół wydziałowych [Zeměpis pro školy 
měšťanské]39 autorstwa Jakuba Hötzla (1863–1944), która doczekała się jedenastu wydań. Oprócz 
podręczników geograficznych Hötzl napisał również zeszyty do ćwiczeń języka czeskiego oraz redago‑
wał wybrane teksty z literatury dla dzieci.40 

Zajrzeliśmy do podręcznika z 1931 roku, który był dziewiątą edycją i został wydany nakładem 
własnym (Komenium w Pradze), kosztował dziewięć koron czechosłowackich i zawierał 60 ilustracji 
i map (w tym przykładowy rozkład jazdy). W rozdziale wprowadzającym bardzo szczegółowo poda‑
wane zostały uczniom szkoły wydziałowej straty i zyski w rejonach przygranicznych (Cmunt – České 
Velenice, okolice koło Dyi, Ziemia Hulczyńska, wschodnie tereny Śląska Cieszyńskiego, dwa regiony 
w pobliżu Tatr Wysokich). Dowiedzieli się, że na czele Republiki Czechosłowackiej stał wybrany prezy‑
dent prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk, twórca naszej samodzielności, który wraz ze Zgromadzeniem 
Narodowym wydawał ustawy. Podkreślono, że nasze państwo jest republiką ludową (demokratyczną), 
szczegółowo została opisana także flaga oraz godło państwowe. Z rozdziału o powstaniu państwa cytu‑
jemy: „Czechosłowacy od samego początku byli przeciwni wojnie, która skierowana była przeciwko 
naszej wolności. Dla jej ratowania pracowano w kraju i za granicą. Profesor T. G. Masaryk, wybitny 
naukowiec o międzynarodowej reputacji, uzyskał dla nas za granicą decydujące kręgi i szerszą publicz‑
ność przemówieniami i  tekstami. Podróżował po Francji, Anglii, Włoszech, Rosji, Japonii, Ameryce 
i szukał współpracowników. Czechosłowaccy legioniści, niczym współcześni husyci, swoim heroizmem 
wprowadzali cały świat w podziw…”.41 Należy podkreślić, że w tym podręczniku podano dokładną datę 
przyłączenia Rusi Podkarpackiej: 10 września 1919 roku. Biorąc pod uwagę aspekt geograficzny, znala‑
zła się tu również informacja, iż najwyższy szczyt Tatr Wysokich nazywa się Gerlachovka;42 zauważymy 
już także czeską nazwę szumawskiej góry (Plechý).

38 Stanislav NIKOLAU, Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol, wydanie czwarte, poprawione, Profesorské 
nakladatelství a knihkupectví, Praha 1926, s. 110.

39 Jakub HÖTZL, Zeměpis pro školy měšťanské, część 1. Wydanie 9, Praha Komenium, 1931. 
40 Kompletny przegląd jego dzieła znajduje się na stronach  Narodowego Muzeum Pedagogicznego i Biblioteki 

J. A. Komeńskiego [Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského]: http://katalog.npmk.cz/autho‑
rities/691301#!?pageNumber=5. 

41 Jakub HÖTZL, Zeměpis pro školy měšťanské, Díl 1. 9. vyd. Praha Komenium, 1931. s. 67.
42 Aktualnie, od 1959 r. używana jest nazwa geograficzna Szczyt Gerlachovski [Gerlachovský  štít], w skrócie Ge‑

rlach. Zgodnie z stronami Tatry.cz, http://tatry.cz/cs/gerlchovsky ‑stit, w latach 1949–1959 szczyt nazywał się 
Szczytem Stalina [Stalinův štít], w całej historii od jego zdobycia zmieniały się nazwy Szczyt Franciszka Józefa, 
Szczyt Legionistów, Szczyt Słowacki [Štít Františka Jozefa, Štít Legionářů, Slovenský štít]. 

http://tatry.cz/cs/gerlchovsky


351Karel Pittich

Karel Pittich (1889–1968), pochodzący z Prościejowa [Prostějov], w tym mieście nie tylko studiował, ale 
później został dyrektorem tamtejszej szkoły wydziałowej. Jako prawdziwy geograf wiele podróżował, 
publikując Notatki z Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Holandii i Francji [Poznámky z Itálie, Německa, Švýcar, 
Holandska a Francie]. Oprócz podręczników do nauki o kraju oraz geografii opublikował także zbiór 
wierszy czy zarys historyczny z  legendami, a dla nauczycieli napisał Nauczanie geograficzne o Mora‑
wach (1912)43 [Zeměpisné učení o Moravě].

Nasza republika [Naše republika], podręcznik do geografii dla klasy I  szkół wydziałowych 
(1934)44 dokumentuje, że pisanie podręczników dla odpowiednich szkół i klas nie ograniczało się do 
jednego autora lub wydawcy. Dla porównania zatem drugi podręcznik z lat trzydziestych, przeznaczony 
dla uczniów szkół wydziałowych, opracowany zgodnie z nowym programem nauczania z 1933 roku, 
zawiera 99 fotografii i rysunków. Patriotyczny tytuł rozdziału wprowadzającego: Jesteśmy znów samo‑
dzielni, jak kiedyś! [Jsme opět samostatní, jako jsme bývali!], wyjaśniono w tekście nawiązując do Rzeszy 
Wielkomorawskiej. Cały rozdział brzmi uroczyście, opisuje Ziemie Korony św. Wacława jako część 
państwa niezależnego, sławnego i bogatego. Następuje krótki opis wydarzeń historycznych, z których 
cytujemy: „…takimi prowincjami były Czechy, Morawy oraz Śląsk do 28 października 1918 roku. Ale 
my nigdy nie zapomnieliśmy, że nasi przodkowie byli obywatelami niezależnego i słynnego czeskie‑
go państwa i wierzyliśmy, że raz spełni się wróżba Komeńskiego… Czesi i Słowacy walczyli w Rosji, 
we Francji, we Włoszech w legionach czechosłowackich o wolność narodu pod dowództwem Tomáša 
Masaryka, któremu przede wszystkim pomagali Eduard Beneš i Milan Štefánik… W tym znaczącym 
dniu wstąpiło państwo czeskie ponownie na stare miejsce, do szeregu samodzielnych państw euro‑
pejskich.”45 Autor podręcznika poświęca uwagę także położeniu naszej Republiki w Europie, grani‑
com oraz sąsiednim krajom. Zachęca uczniów, by popatrzyli na granicę czechosłowacko ‑węgierską 
i dokonali oceny, dlaczego jest niekorzystna. Wyjaśnia, że wprawdzie nie mamy dostępu do morza, lecz 
mamy wolną drogę do morza, ponieważ Łaba, Odra i Dunaj na podstawie pokojowych umów między‑
narodowych zadeklarowane zostały jako wody międzynarodowe, i  dlatego nasze statki mają wolne 
miejsce w miastach portowych Hamburgu i Szczecinie (oraz Gdańsku, Trieście i Rijece). Emocjonal‑
nie wybrzmiewający tekst, który przytoczono powyżej, przenika cały podręcznik: „Naszą Republikę 
otaczają przede wszystkim państwa niesłowiańskie. Które? Ale to w nas nie wzbudza strachu, ponieważ 
chcemy żyć w spokoju i pokoju ze wszystkimi i współzawodniczyć z nimi w edukacji i pracy, w prze‑
myśle i handlu… jesteśmy zdecydowani tak trudno odzyskaną samodzielność bronić przeciw każde‑
mu.”46 Zadania w rozdziale o kształcie państwa nie różnią się od tych już wspomnianych: uczniowie 
mają zmierzyć linię powietrzną od miejsca najbardziej wysuniętego na zachód do krańca najbardziej 

43 Prostějov statutární město. Osobnosti města. Karel Pittich. https://www.prostejov.eu/cs/volny‑cas/o‑meste/osob‑
nosti‑mesta/#Karel_Pittich. 

44 Karel PITTICH, Naše republika: Zeměpisná učebnice pro první třídu měšťanských škol: Upravena podle nových 
osnov pro měšťanské školy, Československá Unie, Praha 1934. 

45 Karel PITTICH, Naše republika: Zeměpisná učebnice pro první třídu měšťanských škol: Upravena podle nových 
osnov pro měšťanské školy, Československá Unie, Praha 1934, s. 29.

46 Ibidem, s. 31. 



352 wysuniętego na wschód Republiki. Autor podaje informację, że gdybyśmy chcieli przejść całą granicę, 
potrzebowalibyśmy czterech miesięcy.

Ladislav Hanus

Ladislav Hanus (1890–1943) został w 2016 roku uhonorowany Medalem Ministerstwa Szkolnictwa, 
Młodzieży i Sportu I stopnia [Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně] za długo‑
letnie wybitne osiągnięcia w działalności pedagogicznej.47 Ten pedagog z czasów Pierwszej Republiki 
od 1929 roku pracował w szkole eksperymentalnej i  zginął w 1943 roku w obozie koncentracyjnym 
w  Mauthausen. Jako pracownik oświatowy z  prawdziwego zdarzenia pisał nie tylko podręczniki dla 
szkół ludowych, wydziałowych oraz szkół średnich,48 ale także tłumaczył z języka niemieckiego, intere‑
sował się folklorem i publikował w czasopismach.

Eksperymentalny podręcznik z  ćwiczeniami do geografii: Republika Czechosłowacka nasz kraj 
ojczysty [Československá republika náš domov]49 dla klasy I szkół wydziałowych i średnich z 1934 roku 
porównaliśmy z  dodrukiem po śmierci autora w 1946 roku.50 Podręcznik napisał z  Marią Drástową. 
Podstawowa różnica na pierwszy rzut oka jest tylko w cenie. Pojęcie „eksperymentalny podręcznik 
z ćwiczeniami” prawdopodobnie wynika z faktu, że po każdym rozdziale autorzy poświęcili pół stronicy 
na ćwiczenia, streszczenia oraz zalecaną lekturę. Jest to pierwszy podręcznik, w którym bardzo często 
występuje akronim RCS [ČSR]. Oprócz pytań i zadań, które powtarzały się już we wcześniejszych publi‑
kacjach, warto wspomnieć jeszcze kolejne: „Jak długo trwa podróż pociągiem pośpiesznym z Chebu do 
Jasiny? W jaki sposób nasi przodkowie utrzymali się w środku Europy? Jakie cechy ich wyróżniały? Co 
jest naszym zadaniem?”51 Z dydaktycznego punktu widzenia interesuje nas również zalecana literatura, 
taka jak Czytanka geograficzna [Zeměpisná čítanka] Svobody, Bibi w Czechosłowacji [Bibi v Českoslo‑
vensku] Michaelisowej, Z domu w świat według mapy [Z domova do světa mapou] Spálowej. W czasach 
obecnych zalecamy uczniom strony internetowe, z odwołaniami do literatury w zasadzie się nie spoty‑
kamy i jesteśmy zadowoleni, jeśli uczniowie przeczytają przynajmniej tekst w podręczniku. Republika 
Czechosłowacka nasz kraj ojczysty [Československá republika náš domov] należy do publikacji, w których 
przeważają teksty emocjonalne, rozdział wprowadzający o historii ma tytuł Najpiękniejsza jest gorliwość 
i pracowitość ludności [Nejkrásnější je houževnatost a pracovitost obyvatelstva]. Opisuje, jak nasi przodko‑
wie zawsze bronili swojego kraju: „Jak kiedyś, w czasach prehistorycznych, ogromne lodowce zatrzymy‑
wały się przed naszymi ziemiami, tak w średniowieczu zostały zatrzymywane przed naszymi granicami 

47 Wykaz  ocenionych pedagogów Medalem Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu w 2016  r., http://www.
msmt.cz/file/37248_1_1/.

48 Przegląd jego dzieł: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského.

49 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. ročník měšťanských škol. Část 2. Českoslo‑
venská republika náš domov, Československá grafická Unie, Praha 1934. 

50 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. ročník měšťanských škol. [Tom I]., Česko‑
slovenská republika náš domov, dotisk, Československá grafická Unie, Praha 1946. 

51 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. ročník měšťanských škol. Část 2. Českoslo‑
venská republika náš domov, Československá grafická Unie, Praha 1934., s. 8. 



353ogromne hordy dzikich narodów… w środku świata, zdani tylko na siebie (przodkowie), musieli ciężko 
pracować i często mocno się bronić, i  to jest nasz los także dzisiaj. Dlatego nie chcemy być narodem 
małym…”.52 W tekście znajdują się takie wyrazy jak: „wzniecić, rozkwit, drzemiący naród, determinacja, 
decydujący moment, garstka budzicieli”. Podczas czytania, w zasadzie za każdym zdaniem, wyobrażamy 
sobie wykrzyknik. W podsumowaniu stwierdza się, że wprawdzie jesteśmy tylko tysięczną częścią lądów, 
ale wyróżniamy się swoim poświęceniem i wykształceniem swych obywateli, pięknem oraz bogactwem 
przyrody oraz, że w Czechosłowacji styka się wykształcenie zachodnie i wschodnie (Niemcy i Słowianie), 
a także, iż w środku Europy obronili nie tylko swoje życie, ale także status. Następny rozdział dotyczy 
znaczenia republiki i demokracji. Po bliższym przestudiowaniu tekstu o powstaniu państwa nie znaj‑
dujemy żadnych większych różnic w wydaniach z 1934 i 1946 roku, z wyjątkiem opisu obrazu przed‑
stawiającego życie na wsi. W podręczniku z 1934 roku przedstawiono drewniane chaty podkarpackie, 
uczniowie powinni zauważyć dachy i okna oraz zapamiętać różnice w poziomie warunków mieszka‑
niowych (standard życia). W powojennym wydaniu53 znajduje się zdjęcie słowackiej wioski, w której są 
również domki z drewna; uczniowie otrzymują to samo zadanie, jak w poprzednim wydaniu, poszerzone 
o pytanie: co robią kobiety? Na zdjęciu widać, że w wysychającym korycie rzeki piorą w baliach. Zakła‑
damy, że w tym przypadku chodziło już o większe zaangażowanie drugiej autorki w tworzeniu tekstu 
(L. Hanus w tym czasie już nie żył), dlatego też pojawi się uwaga odnośnie pozycji kobiet w ówczesnym 
społeczeństwie.

Niestety w tej publikacji kończą się teksty pełne chwały okresu Pierwszej Republiki na długi czas: 
pół wieku. Teraz przyjrzymy się podręcznikom z czasu Protektoratu oraz lat pięćdziesiątych.

Okres zakłamań i przemilczeń

Rażącym złamaniem Karty Konstytucyjnej z 1920 roku, ustaw Republiki Czechosłowackiej oraz prawa 
międzynarodowego było ustanowienie Protektoratu Czech i Moraw w marcu 1939 roku. Wódz Rzeszy 
Wielkoniemieckiej między innymi podjął decyzję, że na czeskim obszarze geograficznym zlikwiduje 
szerszą edukację i  dlatego 17 listopada 1939 r. doszło do zamknięcia wszystkich czeskich uczelni 
wyższych. Adolf Hitler chciał z  Czechów utworzyć tylko wydajnych pracowników, reedukowanych 
w duchu światopoglądu narodowosocjalistycznego. Dlatego nie trwało długo i zaczął osłabiać, a następ‑
nie także zamykać czeskie szkoły średnie. Zgodnie z informacjami Państwowego Urzędu Statystyczne‑
go,54 w ten sposób liczba uczniów szkół średnich na przełomie lat 1939/1940 i 1943/1944 spadła o poło‑
wę,55 ze 159 szkół średnich, funkcjonowało 118. Okupanci niemieccy postanowili przekwalifikowywać 
czeskich nauczycieli, aby przyjęli i dalej szerzyli nazistowską ideologię, dlatego nawet od grudnia 1941 

52 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. ročník měšťanských škol. Část 2. Českoslo‑
venská republika náš domov, Československá grafická Unie, Praha 1934., s. 7.

53 Ladislav HANUS – Marie DRÁSTOVÁ, Pracovní kniha zeměpisu pro I. třídu měšťanských škol a středních škol. 
[Díl I]., Československá republika – náš domov, dodruk, Česká grafická unie v Praze, Praha 1946, s. 7. 

54 Zprávy Státního úřadu statistického, XXVI, 1945, č. 8, řada A, č. 1, tab. 3. 
55 Z 89 558 uczniów na 42 848 uczniów. 



354 roku do listopada 1942 roku zakazali im uczyć historii (na rzecz nauczania języka niemieckiego).56 
Wielu nauczycieli (oraz inspektorów szkolnych) próbowało udawać, inni zostali zwolnieni, uwięzie‑
ni, straceni lub wysłani do obozów koncentracyjnych. Pod koniec wojny pedagogowie byli również 
wysyłani do pracy w hutach czy zakładach zbrojeniowych. Zostało wstrzymane wypożyczanie książek 
z bibliotek szkolnych,57 skonfiskowano kroniki szkolne – jako niepoprawne ideologicznie, akcje kultu‑
ralne i towarzyskie zredukowano do uroczystości z okazji rocznicy powstania Protektoratu oraz urodzin 
Adolfa Hitlera.58 Nauczanie geografii ograniczono do tematyki Rzeszy Wielkoniemieckiej i Protektora‑
tu, w 1940 roku były nawet zakazane wycieczki szkolne, natomiast projekcje filmowe ograniczały się do 
filmów propagandowych, z których dochody trafiały do funduszu Niemieckiego Czerwonego Krzyża.

W 1943 roku wydany został Nowy podręcznik do geografii [Nová učebnice zeměpisu] pod tytu‑
łem Allgemeine Erdkunde II, który był przeznaczony dla czeskich szkół średnich, bez podania autora. 
W rozdziale Człowiek i kula ziemska [Člověk a zeměkoule] (geografia planetarna), o którym mogliby‑
śmy powiedzieć, że nie może być napisany tendencyjnie, znajduje się podrozdział Germański obraz 
nieba [Germánský obraz nebe]. Jest tutaj opisana nordycka przestrzeń życiowa, światopogląd Germa‑
nów w  czasach przedchrześcijańskich itp. W  podręczniku nie ma żadnego rozdziału poświęconego 
Czechosłowacji, niemniej jednak wybieramy z  niego pewne informacje, które były prezentowane 
czeskim uczniom. Rozdział Obce rasy przenikają do obszarów osiedlonych przez białe narody59 [Cizí rasy 
pronikají do sídelního prostoru bílých národů] zaczyna się opisem „czarnuchów” w USA: „Murzyn dziś 
czuje się ‚Amerykaninem’. Wie, że jest w Stanach Zjednoczonych ‚w domu’. Na każdym kroku odczu‑
wa, że biały człowiek go odrzuca, że jest lepszy od niego i panuje nad nim. Dlatego właśnie wzrasta 
jego nienawiść.” Tekst szczegółowo omawia rosnącą liczbę Murzynów w poszczególnych stanach USA, 
opisuje ich zakres pracy. Oto jeszcze jeden cytat: „Koleje, szkoły, jadłodajnie, miejsca rozrywki mają 
specjalne pomieszczenia dla czarnuchów (w stanach południowych – uwaga autorki). Ale na północy 
kraju siedzi w szkole czarny Tom obok białego Jima.” Antysemickie podteksty zawiera rozprawa o licz‑
bie Żydów na świecie: „Ocena liczby rasowych Żydów na świecie nie jest stronie żydowskiej na rękę. 
Żydzi podają swoją liczbę, jak im to odpowiada w związku z aktualną sytuacją… zwłaszcza, jeśli chodzi 
o  ‚sławnych ludzi’, którzy powinni być wystawiani na podziw w celach promocyjnych… Żyd postę‑
puje drogą wkradania się między narody i  walczy przy pomocy kłamstw i  oszczerstw, zatruwaniem 
i zakłócaniem…”.60 W czasach Protektoratu w geografii nie przypominano powstania Czechosłowacji 
jako państwa, ponieważ de facto nie istniało.

W 1944 roku został wydany Podręcznik do geografii dla uczniów szkół głównych i wyższego stop‑
nia szkół ludowych [Učebnice zeměpisu pro žactvo škol hlavních a vyššího stupně škol obecných] pod 

56 Jan BENEŠ, Právní úprava výuky náboženství v českých zemích od roku 1918 do roku 1945. http://dspace.cuni.
cz/bitstream/handle/20.500.11956/20448/DPTX_2007_2_11220_HS9999_32714_0_73246.pdf?sequen‑
ce=1&isAllowed=y.

57 František MORKES, Československé školy v letech 2. světové války, s. 12. 
58 Ondřej KOLÁŘ, Školství v okupované Ostravě, Moderní dějiny 2016, http://www.moderni‑dejiny.cz/clanek/skol‑

stvi‑v‑okupovane.ostrave/. 
59 Allgemeine Erdkunde II, Všeobecný zeměpis. Nová učebnice zeměpisu, Schulverlagsanstalt für Böhmen und 

Mähren, Praha 1943, s. 100. 
60 Ibidem, s. 102. 
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nazwą Zwięzła geografia Rzeszy [Stručný zeměpis Říše],61 w którym również nie został podany autor 
podręcznika. Na 80 stronach można znaleźć rozdziały dotyczące Wielkiej Rzeszy Niemieckiej w ramach 
streszczenia, Niemiec Południowych (np. Dolna Frankonia, Górna Nadrenia), o Niemiec Środkowych, 
(do których, obok Nadrenii i  obszaru Ruhry zaliczone zostały również czeskie Sudety oraz ziemie 
śląskie) oraz Niziny Północnoniemieckiej (np. rozdziały Brandenburgia, Na ziemiach Zakonu Niemiec‑
kiego). Z podręcznika do geografii uczniowie szkół ludowych dowiedzieli się, co stanowi „przedpole 
Rzeszy”  – chodzi o  kraj ościenny Rzeszy Wielkoniemieckiej, Generalne Gubernatorstwo (Kraków, 
Radom, Warszawa, Lublin i Lwów).62 Na stronach Uczniem w Protektoracie [Školákem v Protektorátu]63 
(projekt Pomnika Terezín) pisze się, że nauczanie geografii było regulowane przez władze szkolne, 
uczniowie mieli uczyć się przede wszystkim o Trzeciej Rzeszy, Czechy i Morawy zostały przesunięte na 
drugi plan. Należało akcentować, że Protektorat Czechy i Morawy jest częścią składową Rzeszy Wiel‑

61 Stručný zeměpis Říše: učebnice zeměpisu pro žactvo škol hlavních a vyššího stupně škol obecných, Schulverlagsan‑
stalt für Böhmen und Mähren, Praha 1944. 

62 Ibidem, s. 72. 
63 Školákem v Protektorátu. Projekt památníku Terezín. https://skolakemvprotektoratu.pamatnik‑terezin.cz/index.

php/co‑se‑skryvalo‑za‑rozvrhem/6‑stedni‑kola/co‑se‑skryvalo‑za‑rozvrhem/65‑odkaz‑5‑zemepis. 

RYS. NR 2. Zwięzła geografia Rzeszy [Stručný zeměpis Říše] – spis treści.
ŹRÓDŁO: Stručný zeměpis Říše: učebnice zeměpisu pro žactvo škol hlavních a  vyššího stupně škol obecných, 
Schulverlagsanstalt für Böhmen und Mähren, Praha 1944.



356 koniemieckiej.64 Treść podręcznika do geografii z 1944 roku zatytułowanego Zwięzła geografia Rzeszy 
[Stručný zeměpis Říše] pokazuje jednak, że Protektorat, jako część Wielkich Niemiec, omawiany nie był.

Do pierwszych podręczników powojennych należała Geografia Republiki Czechosłowackiej 
[Zeměpis Československé republiky]65 przeznaczona dla szkół średnich oraz instytutów kształcenia 
nauczycieli. Podręcznik został napisany przez profesorów szkół średnich, Urbana i  Zpěváka w 1947 
roku i sprzedawany był za trzydzieści koron czechosłowackich. Niestety już przy pobieżnym przejrzeniu 
treści stwierdzamy, że uczniowie powinni zapoznawać się ze swoim państwem tylko w zakresie geografii 
fizycznej, następnie skupić się na faktach; nie ma żadnej informacji o powstaniu państwa, jego historii. 
Pierwszy rozdział (jak wszystkie w ciągu następnych czterdziestu lat) rozpoczyna się opisem położe‑
nia, wielkości i granic Republiki Czechosłowackiej. Na osiemdziesięciu stronach w ten sposób opisane 
zostały Czechy, Morawy i Śląsk oraz Słowacja. Ciekawe są jednak ostatnie rozdziały Nasza gospodarka 
w planie dwuletnim oraz Misja RCS w świecie [Naše hospodářství ve dvouletém plánu a Poslání ČSR ve 
světě], w których czytamy: „…idee słowiańskiego zbratania już nie są wyrazem ideologicznego entuzja‑
zmu, ale realizacji w polityce… nasz sojusz ze ZSRR jest dla przyszłości narodu absolutną konieczno‑
ścią… prawdziwa demokracja może być tylko ludowa,” po czym w dalszej kolejności przedstawiana jest 
konstytucja, w której odnośnie powstania państwa zostało podane: „Nowe państwo Czechosłowackie 
powstało 28 października 1918 roku, kiedy Czeska Rada Narodowa [Český národní výbor] ogłosiła 
oderwanie naszych ziem od monarchii habsburskiej…”.66 Tekst kontynuowany jest krótką historią (ani 
słowa o Masaryku), ale wspomina się, że Ruś Podkarpacka nie jest już częścią naszego państwa, ponie‑
waż została przekazana ZSRR (oczywiście bez wyjaśnienia, że rząd Czechosłowacji został do takiego 
aktu zmuszony przez Stalina).

W podręczniku Geografia [Zeměpis]67 z 1951 roku dla liceów i wyższych szkół gospodarczych, 
którego autorzy nie zostali podani, materiał do nauczania o  Czechosłowacji zaczyna się od położe‑
nia, powierzchni i granic, ale w ramach tego rozdziału, po opisaniu długości granic, tekst nawiązuje 
zdaniem: „Po doświadczeniach z przeszłości musimy być ostrożni i czujni, aby na zawsze uniknąć sytu‑
acji z jesieni 1938 roku, gdy zdradzili nas zachodni imperialiści…”.68 Tekst kontynuowany jest informa‑
cjami, że będziemy zmierzać ze Związkiem Radzieckim – naszym wyzwolicielem (jedynym) i wiernym 
przyjacielem – do socjalizmu.

Ostatnim podręcznikiem, który zaprezentujemy w artykule, jest Geografia ekonomiczna Związ‑
ku Radzieckiego i  Czechosłowacji [Hospodářský zeměpis Sovětského svazu a  Československa] z  1957 

64 Dekret Adolfa Hitlera z 16 marca 1939 r., którym zostały tereny Czech i Moraw  przyłączone do terenów Rzeszy 
Wielkoniemieckiej. Artykuł I: Części byłej Republiki Czecho‑Słowackiej, zajętej w marcu 1939 roku przez wojska 
niemiecskie, należy od teraz do terenów Rzeszy Wielkoniemieckiej i wstępują jako „Protektorat Czech i Moraw” 
pod jej ochronę. 

65 Klement URBAN – František ZPĚVÁK, Zeměpis Československé republiky pro nejvyšší třídu středních škol a pro 
III. ročník učitelských ústavů, Unie, Praha 1947. 

66 Klement URBAN – František ZPĚVÁK, Zeměpis Československé republiky pro nejvyšší třídu středních škol a pro 
III. ročník učitelských ústavů, Unie, Praha 1947, s. 85.

67 Zeměpis pro IV. třídu gymnázií a pro III. tříd vyšších hospodářských škol. Státní nakladatelství učebnic, Praha 
1951. 

68 Ibidem, s. 92. 



357roku,69 gdzie zaintrygował nas rozdział Budowanie gospodarki ludowo demokratycznej [Budování lidově 
demokratického hospodářství]. Tutaj uczniowie uczyli się takiej historii naszego państwa: „Republika 
Czechosłowacka powstała pod wpływem Wielkiej Rewolucji Październikowej po rozpadzie Austro‑
‑Węgier w  1918 roku… Wyzwolenie Czechosłowacji przez Związek Radziecki umożliwiło, aby lud 
pracujący kraju mógł zlikwidować system kapitalistyczny i poprzez demokrację ludową mógł budować 
socjalizm”.70 W dalszej kolejności opisywana jest dawna gospodarka kapitalistyczna naszego kraju jako 
całkowicie niezadowalająca i zmierzająca do zatracenia, przy czym jest podkreślana „fundamentalna 
przebudowa i odbudowa” naszej gospodarki po definitywnej „porażce reakcji w 1948 roku”.

W jaki sposób nasze państwo rozwijało się pod przewodnictwem „wiernego przyjaciela” ZSRR, 
jak „świetny” był poziom naszej gospodarki, która przeszła przebudowę i odbudowę, już wiemy. Tak 
samo, jak ciągle powtarzane były ideologizowane teksty, a podstawowe informacje były przemilczane. 
Istotna zmiana możliwa była dopiero w listopadzie 1989 roku, a wolność wypowiedzi znalazła odzwier‑
ciedlenie w podręcznikach z lat dziewięćdziesiątych. Na ile jednak zmienili swoje przekonania nauczy‑
ciele, którzy byli wychowani w szkołach socjalistycznych, którzy byli członkami partii komunistycznej 
nie tylko z przymusu – oto jest pytanie. Pozytywnym faktem jest to, że rozprawa o Masaryku i jego roli 
w powstawaniu samodzielnego państwa wróciła nie tylko do programów nauczania oraz na okładki 
podręczników nauki o kraju,71 ale także do świadomości uczniów.

69 Miroslav BLAŽEK – Ctibor VOTRUBEC, Hospodářský zeměpis Sovětského svazu a Československa. Pro jedenáctý 
postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, pro školy pedagogické a hospodářské, Státní pedagogické nakla‑
datelství, Praha 1957. 

70 Ibidem, s. 112. 
71 František ČAPKA, Vlastivěda. Obrázky z novějších českých dějin. 5. ročník. Alter 1996. 





359Obraz Druhé Polské republiky v tehdejších učebnicích 
geografie

Roman Matykowski

Úvod

V  letech 1772–1795 území Polsko ‑litevské unie (Polského království a  Litevského velkoknížectví) 
bylo ve třech zásadních fázích anektováno jejími sousedy: Ruským carstvím, Pruským královstvím 
a  Habsburskou monarchií, nazývanou Rakouskem. K  další změně rozdělení území Polska došlo po 
Vídeňském kongresu (v roce 1815), v rámci něhož bylo vyčleněno zdánlivě suverénní Polské království 
(sestávající především z území dříve anektovaného Pruskem a Rakouskem), které podléhalo ruskému 
impériu, a samostatný politicko‑území útvar, kterým do roku 1846 bylo Svobodné město Krakov. 

Vliv – ačkoliv omezený – na národní identitu a státní povědomí měl na konci 19. století každo‑
denní tisk, obsah učebnic různých předmětů (včetně informačních textů pro zeměpis v polském jazy‑
ce), vydávaných v různých záborech, či geopolitické koncepce Polska formulované představiteli politic‑
ké myšlenky.

Rovněž je nutno upozornit na to, že systém všeobecného školství na polském území v obdo‑
bí předcházejícím znovuzískání nezávislosti byl velmi diferencovaný. Na území pruského záboru, tak 
rovněž v celém Prusku, se na děti ve věku od 6–14 let vztahovala povinná školní docházka.1 A podobně 
byl na území Haliče (rakouský zábor) v roce 1883 zaveden školský zákon z roku 1869 přikazující šesti‑
letou povinnou školní docházku na venkově a sedmiletou ve městech, avšak značná část dětí výuku 
přerušovala, a to především na venkově. Nejslaběji rozvinutá byla síť škol na území ruského záboru, jeli‑
kož na tomto území neexistovala povinná školní docházka a rozhodnutí o zřízení škol byly v gesci obcí. 
Na území pruského záboru se vyskytovaly silné germanizační tlaky a na území bývalého Království – 
rusifikační. Na území rakouského záboru výuka sice probíhala v mateřském jazyce, ale podporována 
byla rovněž výchova v duchu oddanosti Habsburské monarchii.2 O rozdílech mezi jednotlivými zábory 
v rozsahu elementárního vzdělávání svědčí rovněž míra analfabetismu mezi osobami staršími 10 let 
v roce 1921.3 Nejvyšší ukazatel analfabetismu se vyskytoval ve vojvodstvích na území bývalého ruského 
záboru: poleské (71,0 %), vilniuské (58,3 %) a lodžské (30,3 %). Mnohem nižší mírou analfabetismu 

1 Karol SANOJCA, Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej (dále SANOJCA), 
Wrocław 2003.

2 SANOJCA.
3 Bolesław OLSZEWICZ, Obraz Polski dzisiejszej: fakty, cyfry, tablice, Warszawa 1938.



360 se vyznačovala vojvodství na území bývalého rakouského záboru: stanisławowské (46,0  %), lvovské 
(29,8 %) a krakovské (19,4 %); avšak nejnižší míra tohoto ukazatele se vyskytovala na území bývalého 
pruského záboru, a to v následujících vojvodstvích: slezském (2,6 %), poznaňském (3,8 %) a pomořan‑
ském (5,2 %). Rovněž je nutno upozornit na to, že na elementárních školách bývalé Kongresovky (63 %) 
a bývalého rakouského záboru na území Malopolska (64 %) v ročníku 1920/1921 mezi učiteli výrazně 
převažovaly ženy, zatímco na území bývalého pruského záboru (43 % žen) – muži.4 

Cílem této práce je z jedné strany představit vizi obrazu budoucího Polska v učebnicích zeměpisu 
vydaných před rokem 1922 (tj. finálním stanovením jeho hranic, čili teritoriálního dosahu), a z druhé 
strany – konfrontovat tyto vize s obrazem obnoveného Polska obsaženého v učebnicích napsaných po 
získání nezávislosti. Doplněním těchto úvah je představení další vize změny hranic Polska po konci 
II. světové války ve vzdělávacích publikacích ze 40. let.

Představy o vizích budoucího Polska

V učebnicích zeměpisu z přelomu 19. a 20. století se objevovaly různé koncepce území obnoveného 
státu5: a) historického Polska, odkazující na územní dosah Polska před zábory (z roku 1772); b) etnic‑
kého Polska (etnografického), odkazující na dosah výskytu tzv. polského živlu; c) Polsko jako krajiny 
nacházející se v určitém zeměpisném prostředí. Jak tyto geopolitické koncepce, tak i vzdělávací verze, 
byly součástí různých nevědomých, tak i vytvořených si v povědomí, aktivit nebo postojů a mýtů, odka‑
zujících na paměť (např. historickou o úspěších), a časem tvořily nejednotný obraz, který byl formou 
vlivu na představivost, která občas vedla k nesoudržnému (či dokonce zavádějícímu) národnímu nebo 
protostánímu povědomí. Nesoudržnost těchto představ často vyplývala z  rozporů a  nesrovnalostí 
v územním rozsahu Polska historického, etnického a polské přírodní krajiny (fyzickogeografické).

Určitý vliv na obsah zpracovávaných publikací vzdělávací povahy měly rovněž názory politiků 
a  angažujících se představitelů vědy, kteří formulovali různé geopolitické koncepce, vize či mytolo‑
gizující názory týkající se budoucího obnoveného polského státu. Přehled takových názorů různých 
autorů vyhotovil P. Eberhardt.6 Velkým politickým realismem se vyznačoval Jan Ludwik Popławski 
(1854–1908), který tvrdil, že obnovení hranic z doby před dělením Polska je nejen nereálné, ale pro 
Polsko dokonce nevýhodné. Rovněž byl neochvějným oponentem šířícího se tehdy panslavismu 
a  očekával od Poláků změnu povědomí, a  poukazoval na to, že „o  Poznaň pečují méně, na Gdaňsk 
zapomněli úplně, a o Královci a Opolí neuvažují vůbec“.7 V podobné geopolitické myšlence pokračoval 
jiný významný politik a zástupce Polska, který podepisoval Versailleskou smlouvu po I. světové válce, 
a to Roman Dmowski (1864–1939). Byl toho názoru, že obnovený polský stát mající nárok na hranice 
z roku 1772 – by měl rezignovat na část pohraničí na východě (cca 311 tis. km2), a usilovat o rozšíření 

4 Jan Stanisław BYSTROŃ, Kultura duchowa, in: Stanisław PAWŁOWSKI – Jan Stanisław BYSTROŃ – Antoni 
PERETIATKOWICZ (eds.), Polska współczesna, Lwów – Warszawa 1924.

5 Konstanty BZOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach: podręcznik szkolny dla młodzieży w wieku powyżej 
15 lat, Kalisz 1919; Anna NAŁKOWSKA, Geografja ziem dawnej Polski, Warszawa 1908.

6 Piotr EBERHARDT, Twórcy polskiej geopolityki (dále EBERHARDT), Kraków 2006, s. 26.
7 EBERHARDT, s. 26



361země o území na západě (mimo hranice z roku 1772), které bylo osídleno Poláky. Známý polský geograf 
Eugeniusz Romer (1871–1954) byl expertem na pařížské mírové konferenci v roce 1919 a poradcem 
během mírových jednání s bolševickým Ruskem v Rize. V kartografických a statistických dokumentech 
vyhotovených během I. světové války charakterizoval etnickou strukturu Polska před zábory, ale také 
jiných území osídlených Poláky (Opolské Slezsko, Mazury, Varmie). Romer byl toho názoru, že po válce 
s bolševiky bude součástí Polska Lvov spolu s téměř celou Haličí a na severu Bělostok a Grodno. Zatím‑
co Władysław Studnicki (1867–1953) považoval Rusko za nepřítele budoucího Polska, a proto pro něj 
bylo nejdůležitější připojení Východních Kresů tak, aby východní hranice vedla podél horního Dněpru, 
Bereziny, Daugavy, Pripjati, Horyně, přičemž oba břehy Daugavy a Bereziny by měly ze strategických 
důvodů patřit Polsku.8

Územní dosah takovéto představy polského státu se političtí aktivisté, publicisté a autoři učebnic 
snažili popisovat prostřednictvím: a) určení souboru agregovaných součástí; b) výčtu souboru různých 
jednotek fyzicko‑zeměpisného členění, které jej tvoří; c) určení pozadí bodových objektů (např. základ‑
ních měst, hospodářských objektů); d) určení jeho hranic (především pokud se jedná o fyzicko‑země‑
pisné bariéry nebo politické hranice).  

Při vyznačování dosahu tzv. historického Polska (čili Polska před zábory) autoři učebnic a mono‑
grafií9 uváděli území ruského záboru (o celkové rozloze 592,7 tis. km2), sestávající se z Kongresové‑
ho Polska, Litvy, Bílé Rusi a Rusi, území rakouského záboru (80,7 tis. km2) – sestávající se z Haliče 
a Těšínského Slezska, a území pruského záboru (106,5 tis. km2), které tvořily: Poznaňské velkovévod‑
ství, Západní Prusko, Východní Prusko a Horní Slezsko (opolské regenství). V tomto pojetí opakova‑
ném v různých učebnicích z této doby rozloha představy historického Polska činila téměř 780 tis. km2, 
ačkoliv podle velmi oceňovaného zpracování E. Romera a I. Weinfelda (1917) byla o něco menší (756 
tis. km2), jelikož velikost pruského záboru zahrnovala pouze území cca 80 tis. km2. O něco menší dosah 
historického Polska, čili z dob před zábory, specifikoval S. Pawłowski10, který jeho rozlohu odhadl na 
750 tis. km2.

Při této příležitosti je nutno upozornit na etnickou (národnostní) strukturu takto vyznačeného 
dosahu polského území.11 Podle statistických tabulek zpracovaných E. Romerem a I. Weinfeldem12 na 
výše uvedeném území v roce 1910 žilo 51 813 tis. osob, z toho 18 211 tis. Poláků (tzn., že tvořili 35,1 % 
všech obyvatel). V učebnici zeměpisu Polska, od P. Sosnowského13, její autor počet obyvatel polského 
území vyhodnotil na 53 815 tis. osob, z toho 20 195 tis. Poláků (37,5 %). Podle něj mělo Těšínské Slezsko 
cca 427 tis. obyvatel, z toho 54,9 % Poláků. Zatímco J. Loth odhadl počet obyvatel na o něco větším 
polském území (789,9 tis. km2) na 55 337 tis. osob, z toho 17,7 mil. Poláků (32,0 % všech obyvatel). 

8 EBERHARDT.
9 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918; Jerzy LOTH, Wykład geografji ekono‑

micznej Ziemi Polski przedrozbiorowej: na podłożu geografji ekonomicznej i antropogeografii z uwzględnieniem 
historii i towaroznawstwa, Warszawa 1919.

10 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografja Polski, Książnica Polska, Lwów 1917.
11 Eugeniusz ROMER, Geograficzno ‑statystyczny atlas Polski, Warszawa – Kraków 1916.
12 Eugeniusz ROMER – Ignacy WEINFELD, Rocznik Polski: tablice statystyczne, Kraków 1917.
13 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918.



362 Upozornil na to, že Poláci jsou nejdůležitější složkou „etnografické pestrosti“,14 a  současně byl toho 
názoru, že Poláci „byli zeměpisně předurčeni jako civilizační zprostředkovatelé“15 a  jejich úkolem je 
„poslání v podobě převzetí západní civilizace a její předání východu“16. Podle J. Lotha rozloha území tzv. 
etnografického Polska s dominancí Poláků činila cca 239 tis. km2.

Dalším způsobem popisu polských území je jejich charakteristika z  hlediska zeměpisného 
prostředí (v přírodovědném rozměru, jelikož za takovou vědu byl zeměpis považován v 19. a 20. století). 
Tato charakteristika spočívala v určení zeměpisné polohy Polska a určení krajin (fyzicko ‑zeměpisných 
regionů), které se vyskytovaly na polských územích. Podle S. Pawłowskiego se Polsko „nachází 
v geometrickém středu Evropy“, jelikož bod poblíž Lvova „je stejně vzdálen (o 600 km) jak od Baltu, tak 
rovněž od Černého moře“.17 Rovněž P. Sosnowski byl toho názoru, že Polsko ležící v povodí Visly a na 
území k němu přiléhajícímu, zaujímá místo uprostřed Evropy. Také konstatoval, že centrální poloha 
přináší mnoho výhod (např. dopravních), ale „současně bývá nebezpečná“.18 

A. Nałkowska napsala, že v samotném středu Evropy se nachází Polská nížina, která se opírá 
„o  severní svahy Karpat a  Sudet, naklání se […] mírně na sever, k  jihovýchodním břehům Baltu, 
na západě, v povodí Odry, […], na východě v povodí Daugavy a Dněpru […]“.19 Takto široký dosah 
Polské nížiny autorka ztotožňovala s představou obnoveného Polska, což ji umožnilo jako součást vlas‑
ti charakterizovat Sudety, v nichž západní část tvoří Krkonoše „s nejvyšším vrcholem Sněžkou nebo 
Schneekoppe (1600 m), ale také Černé moře omývající Polskou nížinu pouze svou severozápadní částí“. 
J.  Chociszewski s  odkazem na Ł.  Tatomira konstatoval, že „přirozené hranice polského území jsou 
rukou Boží vyryty v plochých oblastech střední Evropy“.20 Mezi charakterizovanými menšími fyzicko‑
‑zeměpisnými složkami tvořícími polské území jsou uváděny takové regiony, jako Livonské pojezeří, 
Žemaitijská vysočina a Kuronsko, Podolí, Ukrajina a Černomořská nížina.21 

Síť největších měst tvořila nejčastější bodové pozadí, na které odkazovali autoři učebnic a mono‑
grafií o představě Polska. V těchto publikacích se objevovaly výčty důležitějších měst. A tak J. Loth22 
vyhotovil seznam měst s více než 10 tis. obyvateli na polských územích v roce 1910 podle jednotlivých 
záborů. V ruském záboru takových měst bylo až 66 (z toho tři městské komplexy dvou sídelních jedno‑
tek), přičemž největšími z nich byla Varšava (872 tis. osob) a Lodž (416 tis. osob), avšak na tomto sezna‑
mu byly rovněž: Vilnius, Kyjev, Minsk, Vitebsk, Kaunas, Podolský Kamenec či Babrujsk. V pruském 
záboru J. Loth23 uvedl 30 měst, a to Vratislav, Kaliningrad, Gdaňsk, Poznaň, Královskou huť, Sovětsk, 

14 Jerzy LOTH, Wykład geografji ekonomicznej Ziemi Polski przedrozbiorowej: na podłożu geografji ekonomicznej 
i antropogeografii z uwzględnieniem historii i towaroznawstwa (dále LOTH), Warszawa 1919, s. 136.

15 LOTH, s. 137.
16 Tamtéž.
17 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografja Polski (dále PAWŁOWSKI, 1917), Książnica Polska, Lwów 1917, s. 1.
18 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918, s. 1.
19 Anna NAŁKOWSKA, Geografja ziem dawnej Polski (dále NAŁKOWSKA), Warszawa 1908, s. 5.
20 Józef CHOCISZEWSKI, Malowniczy opis Polski czyli geografia ojczystego kraju, Poznań 1891, s. 11.
21 NAŁKOWSKA, s. 5; PAWŁOWSKI, 1917, s. 1.
22 LOTH, s. 147.
23 Tamtéž.



363Svídnici, Nisu (Neisse) a Malbork. V rakouském záboru podle něj byly největšími městy Lvov (206 tis. 
osob) a Krakov (152 tis. osob), avšak na seznamu byly rovněž Opava (31 tis. osob) a Těšín (22 tis. osob). 
Zatímco A. Nałkowska24 uvedla, že polská území se překrývají s oblastí jí koncipované Polské nížiny, 
a v rámci ní uvádí 53 největších měst, včetně největšího – Varšavy (756 tis. obyvatel), ale také Vratislav, 
Oděsu, Kyjev, Rigu, Królewiec (v současnosti Kaliningrad), Frankfurt, Lignicę (v současnoti Lehnice), 
Smolensk, Lvov, Kišiněv, Zgorzelice (v současnosti Zhořelec), Dorpat (v současnosti Tartu) a Kamenec 
Podolský.

Ve většině učebnic a monografií z této doby se autoři vyhýbali poznámkám na téma konkrétního 
průběhu polských hranic, avšak S. Pawłowski konstatoval, že „Odra a Lužická Nisa by měla tvořit západ‑
ní hranici mezi Polskem a Německou říší“.25

V uvedených učebnicích se často objevovaly sugesce, že rakouské Slezsko by mělo být považováno 
za nedílnou součást obnoveného Polska. Podobnou ideu prezentoval velkopolský aktivista J. Chociszew‑
ski, kdy „rakouské Slezsko“ považoval za „část dávného Polska“ a konstatoval, že „Těšínské knížectví je 
zcela polské, protože sedlácký lid si zachoval jiskru národnosti […]“, a „takoví sedláci jako na Těšínsku 
nejsou v celém Polsku, protože pokud se jedná o pokrok zemědělství, převyšují i Velkopolany“.26 Zde 
je nutno upozornit na to, že J. Chociszewski věnoval úryvek mateřského zeměpisu – Čechům, a uznal, 
že v důsledku rychlých historických změn Poláci mohou usilovat o určitou unii s Čechy (a Rusíny), 
a proto by krajané měli blíže poznat účinnost jednání tohoto slovanského národa. Zvláštní pozornost si 
zaslouží názor J. Chociszewského o českých sedlácích: „Takové sedláky jako v Čechách nemají ve všech 
ostatních slovanských zemích. […] Kdyby naši polští sedláci obdělávali svou půdu stejně, jako čeští 
rolníci, náš blahobyt by se zanedlouho znásobil o miliony marek. Musíme pamatovat na to, že čeští 
sedláci neholdují pijáctví, a pokud již pijí, tak jen své vlastní tuzemské pivo v české hospodě a vyhý‑
bají se vodce a židovským krčmám.“27 J. Chociszewski rovněž velmi dobře hodnotil jiné oblasti české 
ekonomiky a napsal: „Pokud se jedná o průmysl, Čechy zaujímají první místo mezi všemi rakouskými 
a slovanskými zeměmi, a jedno z prvních v Evropě.“28

Obnovené Polsko v učebnicích zeměpisu

V důsledku boje o nezávislost, války, národních povstání a rebelií po I. světové válce vzniklo – upravené 
rovněž mírovými smlouvami – území obnoveného Polska, které bylo rozlohou téměř o polovinu menší 
oproti představám panujícím ještě na počátku 20. století. Zde je nutno upozornit na to, že v prvních 
učebnicích některé informace o hranicích Polska (a nejen tyto) byly nepřesné, jelikož se během vydává‑
ní učebnic měnily. Příkladem takové učebnice může být kniha T. Radlińského s názvem Zeměpis Polské 

24 NAŁKOWSKA, s. 5.
25 PAWŁOWSKI, 1917, s. 6.
26 Józef CHOCISZEWSKI, Podręcznik geografii ojczystéj zawierający treściwy opis ziem dawnej Polski z uwzględ‑

nieniem dzisiejszych stosunków i podziału politycznego. Dodana krótka wiadomość o Czechach i Rusinach (dále 
CHOCISZEWSKI), Poznań 1892, s. 162.

27 CHOCISZEWSKI, s. 272.
28 CHOCISZEWSKI, s. 250.



364 republiky a Svobodného města Gdaňsk [Geografja Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska], 
v níž autor rozlohu území odhaduje na cca 390 tis. km2 a očekává, že se dokonce může zvětšit až na 
400 tis. km2 (při uspořádávání největších států Evropy).29 Zatímco v kapitole věnované „Polsku jako 
státu“ popisoval správní strukturu země a uvedl 14 vojvodství, která doplnil o následující informaci: 
„Kromě těchto je k Polsku možné přiřadit 15. Vilniuské vojvodství s hlavním městem Vilniusem, čili 
dnes takzvanou Střední Litvu, a 16. Slezské vojvodství s hlavním městem Bytomí.“30

Jedním z úkolů učebnic zeměpisu v meziválečném období bylo specifikovat význam Polska mezi 
evropskými státy a na světě. S. Pawłowski v rámci hodnocení této pozice sugeroval, „že Polsko světovou 
velmocí ani nebylo, ani není. Není však malým státem“.31

Zato S. Cezak (1929) konstatoval, že „největším bohatstvím každé země je jeho obyvatelstvo, bez 
kterého rozlehlé území nic neznamená, cenné nerostné suroviny a bohatství půdy“, a v další analýze 
obyvatelstva uznal, „že z hlediska lidnatosti je Polsko důležitým hráčem a může patřit mezi velmoci, čili 
státy světového zájmu, a to pokud obyvatelstvo bude dosti pracovité a podnikavé tak, aby mohlo využít 
naše přírodní bohatství“.32 V učebnicích z 20. let 20. století je zdůrazňováno, že v Polsku „máme největší 
nárůst populace v Evropě“,33 a nejvyšší porodností v zemi – se vyznačovalo poznaňské vojvodství (19,5 ‰) 
a pomořanské vojvodství (17 ‰). Zde je nutno upozornit na to, že tyto učebnicové informace byly dopro‑
vázeny rovněž propagandistickými materiály, a v jednom z nich byly obsaženy následující informace: 
„naší sílou je polské dítě, protože laskavá Prozřetelnost nám před mnoha národy dala přednost, díky 
čemuž je u nás porodnost větší nežli jinde. Důsledkem toho je, že na 1000 německých dětí připadá 1150 
polských dětí. To je teprve závod! Pán Bůh nám v porodnosti dětí přeje, my je vychováme na lidi, dáme 
jim světlo výuky a ctnosti, a na zemi neexistují takové síly, které by se osmělily rovnat se síle Polska.“34 

Důležitými otázkami tvořícími rozvinutí problematiky obyvatelstva byly otázky národnostních 
(etnických) a  náboženských poměrů. Podrobně byla analyzována národnostní struktura (rovněž na 
základě deklarovaného mateřského jazyka) a  náboženská struktura. A  tak, v  učebnici T. Radlińské‑
ho35 autor procento Poláků mezi všemi obyvateli odhadoval na 65,5 %, Ukrajinců 16,7 %, Židů 7,4  %, 
a  Němců na 5,2 %. V  učebnicích z  30. let procento Poláků narostlo téměř na 69 %.36 Zajímavým 
pojetím těchto sociálně ‑demografických problémů jsou otázky pro žáky formulované T. Radlińským37:
Jaký vliv měla na jednotu obyvatelstva polského území tolerance a  umírněnost Poláků vůči všude 
v Evropě pronásledovaným Židům? Jaký vliv na jednotu obyvatelstva mělo 150leté období rozdělení 
země na tři zábory?

Faktory usnadňujícími demografický rozvoj Polska jsou možnosti zemědělské výroby zajišťující 
Polsku potraviny a bohatství nerostných surovin. A proto problematika přírodních podmínek zeměděl‑ 

29 Tadeusz RADLIŃSKI, Geografja. Wiadomości wstępne (dla szkół średnich) (dále RADLIŃSKI), Warszawa 
1921/1922, s. 30.

30 RADLIŃSKI, s. 63.
31 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografia polityczna Polski (dále PAWŁOWSKI, 1924), in: Stanisław PAWŁOWSKI – 

Jan Stanisław BYSTROŃ – Antoni PERETIATKOWICZ (eds.), Polska współczesna, Lwów – Warszawa 1924, s. 10.
32 Jakub Stefan CEZAK, Geografja gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego. Podręcznik dla uczniów 

szkół zawodowych, Warszawa 1929, s. 63.
33 RADLIŃSKI, s. 30.
34 Alexander JANOWSKI, O potędze Polski, Warszawa 1920, s. 6.



365

RYTINA 2. Analýza polských hranic (sešit ze školního roku 1937/1938). 
ZDROJ: rodinný archiv autora.

RYTINA 1. „Máme největší porodnost v Evropě“ – ilustrace z učebnice zeměpisu.38 

ské výroby (např. úrodnost půdy, klima, reliéf terénu), tak rovněž tradice z období záborů, zemědělská 
reforma z roku 1920 a samotná diferenciace objemu výroby, byly v učebnicích důležitým prvkem obsa‑
hu výuky. Podobná pozornost byla věnována bohatství nerostných surovin země.39

Často řešeným tématem byla v úvodní části mnoha učebnic zeměpisu Polska v meziválečném 
období poloha země, její tvar a charakteristika hranic (viz rytina 2). Mezi argumenty týkající se polo‑
hy ve středu kontinentu se objevovaly dokonce i takové, které geometrický střed Evropy lokalizovaly 
v blízkosti Varšavy. Tento střed byl vyznačován jako průsečík dvou linií „spojujících […] mys Nordkap 

38 RADLIŃSKI, s. 30.
39 Jakub Stefan CEZAK, Geografja gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego. Podręcznik dla uczniów 

szkół zawodowych, Warszawa 1929; Stefan ŁAGANOWSKI, Geografja gospodarcza ze szczególnym uwzględnie‑
niem Polski. Podręcznik dla szkół kupieckich i handlowych oraz z kursów uzupełniających, Warszawa 1924; Sta‑
nisław KARCZEWSKI, Geografja Polski, Warszawa 1930.



366 v Norsku a Matapan v jižním Řecku, a Lisabon se Středním Uralem“40 právě nedaleko hlavního města 
Polska. Na druhou stranu T. Radliński a S. Radliński byli toho názoru, že Polsko „je nejdále na východ 
vysunutou“41 částí západní Evropy. V učebnicích byl představován složitý tvar Polska, jelikož hranice ve 
svém průběhu tvoří řadu zalomení („poloostrovů“, např. suvalský u S. Pawłowského42). Zato S. Karczew‑
ski upozornil na to, že „střežení takových hranic v době míru pro stát znamená výdaje, a v případě 
války jsou některá zalomení vystavena nebezpečí obklíčení“.43 S. Pawłowski uznal, že „západní hranice 
není ze strategického hlediska výhodná“, a „obzvláště nebezpečná je možnost odříznutí pomořanského 
poloostrova od zbytku Polska na linii Bytów – Gdaňsk“.44 Rovněž bylo zdůrazňováno, že nejdelší hranice 
mělo Polsko s Německem (1 662 km podle S. Karczewského,45 ale 1 912 km – podle B. Olszewicza46), 
a s Ruskem (Sovětským svazem, 1412 km podle obou zdrojů). Třetím naším sousedem z hlediska délky 
hranic bylo Československo (920 km – podle S. Karczewského, ale 984 km – podle S. Pawłowského47 
a  B.  Olszewicze). Průběh hranice Polska s  Československem S. Pawłowski popsal následovně: „[…] 
nejprve vede podél řeky Olzy, čímž dělí staré slezské město Těšín na dvě části. Následně vkračuje na 
hřeben Beskyd, kterým vede až po Babí horu. Z Babí hory sestupuje jižně k Tatrám […].“48 

Během školní výuky a v učebnicích v období Druhé Polské republiky nebyly prezentovány pouze 
informace, ale rovněž byly podnikány pokusy o formování obrazu sousedů – Němce, Moskala a Rusa 
či Čecha.49 Zato v  učebnicích zeměpisu nebyla opomíjena otázka česko ‑polského konfliktu o  Těšín‑
ské Slezsko, ačkoliv „ve srovnání s formováním západní hranice či boji na východě byl tento problém 
žákům představován jako problém menší závažnosti“.50 Také proto se objevovaly texty na téma toho, že 
Československo získalo „polovinu Těšínského Slezska a větší část Oravy a Spiše, území odedávna osíd‑
leného polským obyvatelstvem“51 či že bohumínsko ‑košická trať „připadla Československu, čímž Polsku 
vznikla křivda“.52 Na druhou stranu bylo poukazováno na míru rozvoje průmyslu v Čechách a bohatství 
nerostných surovin (mj. černé uhlí, drahé kovy a mnoho zdrojů horkých vod a nerostných surovin).53 
Rovněž je nutno upozornit na to, že po vkročení polských vojsk na českou část Těšínského Slezska se 
někteří zeměpisci ukázali jako velmi efektivní při zpracování doplnění v podobě vložky Obraz dnešního 

40 Tadeusz RADLIŃSKI – Stefan RADLIŃSKI, Geografja Polski (dále RADLIŃSKI – RADLIŃSKI), Wiedza o Polsce, 
Tom V, Warszawa 1930, s. 1.

41 RADLIŃSKI – RADLIŃSKI, s. 1.
42 PAWŁOWSKI, 1924.
43 Stanisław KARCZEWSKI, Geografja Polski (dále KARCZEWSKI), Warszawa 1930, s. 1–2.
44 PAWŁOWSKI, 1924, s. 8.
45 KARCZEWSKI, s. 1–2.
46 Bolesław OLSZEWICZ, Obraz Polski dzisiejszej: fakty, cyfry, tablice, Warszawa 1938.
47 PAWŁOWSKI, 1937.
48 Tamtéž
49 SANOJCA, s. 112.
50 Tamtéž
51 Stanisław PAWŁOWSKI, Geografja Europy. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich (dále PAWŁOWSKI, 

1927), Lwów – Warszawa, 1927, s. 177.
52 RADLIŃSKI – RADLIŃSKI, s. 170.
53 PAWŁOWSKI, 1927.



367Polska, Doplnění listopad 1938 [Obraz Polski dzisiejszej. Uzupełnienia listopad 1938] (B. Olszewicz54) či 
přidané kapitoly Záolší [Zaolzie] (S. Srokowski55).

Další politicko ‑zeměpisnou otázkou, která se objevovala jak při popisování polských hranic, tak 
i u popisu jeho ekonomického rozvoje, byla otázka mořské hranice a přístupu k moři. Zpravidla se obje‑
vují názory, že mořská hranice je v případě Polska příliš krátká a málo dostupná z některých regionů.56 
Ještě výrazněji, a to o 3% podílu na délce hranic mořského pobřeží, se vyjádřil S. Pawłowski: „je to tak 
málo, že v Evropě neexistuje jiný stát, bez ohledu na jeho rozlohu, který by měl kratší mořské pobřeží“57 
a v jiném textu tento autor hovoří o krátkosti pobřeží a Balt nazývá jménem – Polské moře.58 Proto v řadě 
učebnic autoři přístup Polska k moři určitým způsobem rozšiřují – prostřednictvím podkapitoly59 nebo 
rozšířením titulu učebnice o Svobodné město Gdaňsk.60 Avšak po vybudování přístavu v Gdyni byly 
informace obohacovány o tento přístav a rovněž o plány rozšíření malých přístavů v Pucku či na Helu.61

Polsko po II. světové válce: avizování nového tvaru a jeho první popisy

Obsazení území Druhé Polské republiky Německem a Sovětským svazem v roce 1939, a následně doba 
okupace, měly za následek vznik nových nápadů v rozsahu tvaru poválečného Polska rovněž v rozměru 
vzdělávání. Příkladem takových textů mohou být dokumenty tisknuté v podzemních nakladatelstvích 
a v  rámci tajné výuky práce známých geografů z meziválečného období ze série „Vracející se území 
(Powracające ziemie)“, věnované zeměpisně ‑hospodářskému obrazu Východního Pomořanska, rovněž 
nazývaného Východním Pruskem,62 či obrazu Slezska.63 Jiný přístup k hranicím poválečného Polska byl 
představen v učebnici určené k použití ve školách pro polské děti v SSSR vydané v Moskvě v roce 1944. 
O změně východní hranice Polska S. Kaszewska v rámci realizace sovětských koncepcí psala následov‑
ně: „Po roce 1939, když se běloruská a ukrajinská území připojila k bratrským sovětským republikám, 
Ukrajinské a Běloruské, a litevská území se spojila do jedné Litevské sovětské socialistické republiky, se 
složení obyvatelstva Polska stalo více jednotné. Po válce, až vyženeme nezvané hosty, budou v Polsku 
žít téměř pouze samotní Poláci; procento jiných národností se značně snížilo.“64 V jiné kapitole autor‑
ka avizuje rovněž možnost přesunutí polských hranic směrem na západ: „Severní a západní hranice 
polského státu bude stanovena po vypořádání se s hitlerovským Německem. Při jejich vytyčování bude 

54 Bolesław OLSZEWICZ, Obraz Polski dzisiejszej: fakty, cyfry, tablice, Warszawa 1938.
55 Stanisław SROKOWSKI, Geografja gospodarcza Polski, Warszawa 1939.
56 KARCZEWSKI, s. 226–227.
57 PAWŁOWSKI, 1924, s. 9.
58 Tamtéž
59 PAWŁOWSKI, 1937.
60 RADLIŃSKI; KARCZEWSKI, s. 226–227.
61 KARCZEWSKI, s. 226‑227.
62 Jan DYLIK, Powracające ziemie: Obraz geograficzno ‑gospodarczy. Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), War‑

szawa 1942.
63 Antoni WRZOSEK, Powracające ziemie: Obraz geograficzno ‑gospodarczy. Śląsk, Warszawa 1943.
64 S. KASZEWSKA, Geografja Polski: podręcznik do użytku szkół dla dzieci polskich w ZSRR (dále KASZEWSKA), 

Moskwa 1944, s. 100.



368 zohledněn oprávněný požadavek, aby všechna území s původním polským obyvatelstvem byla připoje‑
na k polskému státu. Jedná se především o […] Slezsko, Pomořansko a Východní Prusko.“65 

Krátce po konci II. světové války a  stanovení nové západní hranice Polska (na postupimské 
konferenci) polští geografové vydali monografie týkající se tzv. „Západních a Severních území“, která 
tvořila 30 % rozlohy Polska.66 

Závěr

Základní vztažnou soustavou pro úvahy o  budoucí podobě Polska byl v  publicistických materiálech 
a  vzdělávacích publikacích od konce 19. století do počátků obnovené státnosti v  letech 1918–1920 
územní dosah Polska z dob před zábory.67 Avšak objevovaly se rovněž vize rozšiřování dosahu budoucí‑
ho Polska o oblasti s polským etnikem mimo hranice z dob před zábory (z roku 1772)68 – např. Opolské 
Slezsko, Těšínské Slezsko, Varmii, Mazury69 či o takové fyzicko ‑zeměpisné regiony jako Sudety 70 nebo 
oblasti přiléhající z východu k Odře a Nise.71 Proto rozloha takovéto představy Polska činila nejméně 780 
tis. km2 na území z dob před zábory, avšak občas se směrem na západ zvětšovala o více než 110 tis. km2 
a cca 200 tis. km2 směrem na východ (po hranice z počátku 17. století). Skutečný dosah Druhé Polské 
republiky byl dvojnásobně až trojnásobně menší, nežli byly představy (téměř 389 tis. km2). Další změnu 
územního dosahu Polska přinesla II. světová válka, v důsledku níž došlo k přesunutí země na západ. 
Součástí Polska se stala „Západní a Severní území“ (103,8 tis. km2), avšak země přišla o meziválečné 
východní oblasti.72

Rovněž je nutno věnovat pozornost česko ‑polským otázkám prezentovaným ve vzdělávacích 
publikacích z dob před rokem 1920 a československo ‑polským tématům představovaným v učebnicích 
v meziválečném období. V první skupině těchto publikací mnoho autorů považovalo příslušnost Těšín‑
ského Slezska (podléhajícího Koruně české již od 13. století) k Polsku za samozřejmé. Svá tvrzení opírali 
na etnických statistikách svědčících o  převaze polského obyvatelstva (např. S.  Pawłowski, E.  Romer, 
I. Weinfeld). S. Pawłowski73 poukázal na významnou roli soustředění průmyslu v „ostravsko ‑bílském 
ohnisku“ pro ekonomiku obnoveného polského státu. Důležitými středisky tohoto ohniska byly Bohu‑
mín, Třinec, Polská Ostrava, Fryštát, Bílsko a Bělá, Kenty, Andrychów a Živec. Polský zájem o Slezsko 

65 KASZEWSKA, s. 81.
66 Antoni WRZOSEK, Nad Odrą i Nysą. Opis geograficzno ‑gospodarczy nowych ziem Śląska, Katowice 1945; Jan 

DYLIK, Geografia Ziem Odzyskanych w zarysie, Warszawa 1946.
67 Eugeniusz ROMER – Ignacy WEINFELD, Rocznik Polski: tablice statystyczne, Kraków 1917; Jerzy LOTH, Wykład 

geografji ekonomicznej Ziemi Polski przedrozbiorowej: na podłożu geografji ekonomicznej i  antropogeografii 
z uwzględnieniem historii i towaroznawstwa, Warszawa 1919; Konstanty BZOWSKI, Geografja Polski w dawnych 
granicach: podręcznik szkolny dla młodzieży w wieku powyżej 15 lat, Kalisz 1919.

68 Eugeniusz ROMER, Geograficzno ‑statystyczny atlas Polski, Warszawa – Kraków 1916; PAWŁOWSKI, 1917.
69 PAWŁOWSKI, 1917. 
70 NAŁKOWSKA; PAWŁOWSKI, 1917; Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918.
71 PAWŁOWSKI, 1917.
72 KASZEWSKA, s. 81.
73 PAWŁOWSKI, 1917.



369spolu se Sudety mohlo mezi tehdejšími aktivisty a vědci na české straně budit ještě větší kontroverze, 
tím spíše, že mnoho z nich považovalo připojení Slezska k nezávislému českému státu za samozřejmé.74 
A tak S. Pawłowski uváděl, že Polsko se do 14. století opíralo o Sudety, a P. Sosnowski sice konstatoval, že 
„dnes v Sudetech téměř žádní Poláci nejsou“75, avšak ve své učebnici zeměpisu Polska umístil ilustraci 
(rytina 36) ze Sudet představující „labyrint pod Aderbachem“ (Adršpach). Další překvapivou ilustrací 
bylo vyobrazení v učebnici J. Chociszewského76 nejvyššího vrcholu Tater – Gerlachovského štítu – jako 
prvku polské krajiny. Takové přesouvání hranic prezentovaného Polska v horských oblastech pohra‑
ničí se zdá být dosti nezáměrným, intencionálním jednáním autorů uvedených knih, a použitím jisté 
přírodní symboliky.

V  učebnicích zeměpisu v  dobách Druhé Polské republiky za to nebyl opomíjen česko ‑polský 
konflikt o Těšínské Slezsko z let 1918–1920, čímž bylo signalizováno jeho rozdělení a pro Polsko nevý‑
hodné přiznání celé košicko ‑bohumínské trati Československu.77 Avšak tyto informace byly marginální 
povahy a nebyly doplněny o žádné širší komentáře s negativním nádechem.

74 Oskar KREJČÍ, Český národní zájem a geopolitika, Praha 1993.
75 Paweł SOSNOWSKI, Geografja Polski w dawnych granicach, Lwów 1918, s. 44.
76 CHOCISZEWSKI.
77 PAWŁOWSKI, 1927; RADLIŃSKI – RADLIŃSKI, s. 170.
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373Vzdělávací projekty spojené se získáním nezávislosti Polska 
realizované školami

Agnieszka Chłosta ‑Sikorska

Den nezávislosti Polska je pro Poláky jedním z nejdůležitějších státních svátků. Zdroje tohoto přesvěd‑
čení je nutno spatřovat již v meziválečném období. V zákonu z roku 1937 čteme: „Den 11. listopadu, 
jako výročí, kdy polský národ znovuzískal nezávislost a státnost, a jako den navždy spojený s velkým 
jménem Józefa Piłsudského, vítězného vrchního velitele v boji o svobodu vlasti – je slavnostním Dnem 
nezávislosti.“1 Po 123 letech zajetí poznamenaných bojem, utrpením a úsilím mnoha generací Polek 
a Poláků – naše země znovuzískala suverenitu. Významným faktorem přispívajícím k obnovení našeho 
státu byl ozbrojený konflikt mezi našimi okupanty. V důsledku toho přestali spolupracovat ve věci potí‑
rání národnostních iniciativ Poláků zaměřených na obnovení státnosti a ve věci jejich aktivit v rovině 
diplomacie.2 Jako historici si pamatujeme, že 11.  listopad 1918 je konvenční datum, jelikož vojenské 
operace obvykle končí dříve nežli války, chápané jako odstraňování důsledků války. Tak tomu bylo 
rovněž v tomto případě, ačkoliv tehdy bylo oficiálně vyhlášeno ukončení Velké války,3 boje ve středo‑
východní Evropě probíhaly do roku 1920. Zhroutila se císařství a na jejich troskách vznikly nové státy. 
Došlo k opětovnému stanovení hranic mezi evropskými státy a mapa Evropy získala nový vzhled. To 
vyvolalo sekundární spory a boje, jelikož se v nových státech ocitly četné národnostní menšiny nesou‑
hlasící s přijatými řešeními.

Polský stát se obnovoval postupně. Byl to proces trvající několik let, jelikož vládnoucí garnitu‑
ra si musela poradit s  různými problémy a  výzvami vyplývajícími z  dlouholetého rozčlenění země.4 
Druhá Polská republika sestávala z území patřícího po dobu 123 let čtyřem státům: Rusku, Německu 
(Prusku), Rakousku a  Maďarsku. Jejich konsolidace a  sjednocení ve vývoji nebylo jednoduché. Byl 
tvořen státní aparát, centrální správa a soudnictví, bylo obnovováno školství, s čímž byly spojeny četné 
problémy, z nichž za klíčové je, zdá se, nutno považovat zmatky na politické scéně, ekonomické krize 
a sílu sousedů, která rostla nečekaně rychle. V reakci na objevující se nebezpečí opětovné ztráty suvere‑

1 Zákon ze dne 23. dubna 1937 o Dnu nezávislosti (Sb.z. z roku 1937 č. 33, poz. 255).
2 Janusz PAJEWSKI, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 2005, s. 763–769.
3 Andrzej Chwalba konstatuje, že „ve Francii, podobně jako ve Velké Británii, Belgii, v  Itálii a v  ještě několika 

jiných zemích, je první světová válka nazývána Velkou válkou – ve smyslu: vítěznou. Zatímco v poražených ze‑
mích, čili v Německu, Rakousku, Maďarsku a Turecku se spíše používá termín ‚první světová válka‘. V Polsku se 
zaměnitelně používají oba. Ani jeden ani druhý nebudí zvláštní emoce. Nicméně někteří autoři jasně zdůrazňují, 
že pro Poláky, zbavené vlastního státu, to však Velká válka nebyla,“ např.: Andrzej CHWALBA, Samobójstwo 
Europy: Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014, s. 9.

4 Czesław BRZOZA – Andrzej SOWA, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006, s. 9–14.



374 nity bylo zahájeno posilování ekonomiky a tvoření armády, která by mohla efektivně bojovat o průběh 
hranic a následně pomoci s jejich udržením. Tyto aktivity byly vyvíjeny díky úsilí obyvatelstva, které 
si za to zaslouží velký dík. Kromě iniciativ politiků, jejichž přínos lze považovat za samozřejmý – již 
zmíněného Józefa Piłsudského či Romana Dmowského, se jako klíčový úkol z hlediska realizace stra‑
tegických cílů ukázalo posílení polské moci ve Slezsku. Budování polského národního vědomí nebylo 
jednoduché, avšak postoj Wojciecha Korfantého byl silným svorníkem pro polonizaci západního území. 
Stejně tak důležitou aktivitou bylo budování národního vědomí mezi širokými rolnickými masami. 
Vnější politická rozhodnutí určující státní hranice bylo nutno přenést na předpoklady zemědělského 
systému. Symbolem těchto aktivit byl Wincenty Witos. Třetím, stejně tak důležitým úkolem, bylo 
vytvoření nové ekonomické koncepce a reforma měnové politiky. Fiskální unifikace, tvoření Centrál‑
ních průmyslových oblastí a  redefinování makroekonomických předpokladů bylo svěřeno do rukou 
Eugeniusze Kwiatkowského. Rovněž nelze zapomínat na to, že faktorem spojujícím Poláky v temných 
letech ztráty svobody se stala kultura a krásná literatura. V této oblasti se symbolem stali Ignacy Jan 
Paderewski a nobelisté Władysław Reymont či Henryk Sienkiewicz. Současně je nutno pamatovat na 
Elizu Orzeszkowou, Stefana Żeromského, Marii Konopnickou, Stanisława Wyspiańského a  mnoho 
jiných spisovatelů a  literátů. Samostatnou skupinu, lze říci otců nezávislosti, tvořili vědci. Z  těchto 
výjimečných osobností je nutno uvést Marii Skłodowskou ‑Curie, ale zmínit je nutno rovněž Karola 
Olszewského, Kazimierza Funka či Tadeusza Sędzimira. O významu těchto osob v polské historiografii 
nejlépe svědčí skutečnost, že mnoho vzdělávacích institucí, vědeckých ústavů či podniků nese jejich 
jméno. Právě tato přítomnost ve veřejném prostoru je navázáním na památný rok 1918 a obsahem napl‑
ňuje nejen výroční slavnosti, ale také budování vlasteneckých postojů chápaných jako znalost a lásku 
k dějinám vlastního národu, malé vlasti či školy.

Získání nezávislosti je pro dějiny naší země tak významné, že není překvapující skutečnost, že 
usnesením ze dne 25. května 2017 Sejm Polské republiky rozhodl o ustanovení roku 2018 jubilejním 
rokem 100. výročí získání nezávislosti Polska, kdy argumentoval, že: „11. listopadu roku 1918 se splnil 
sen generací Poláků – Polský stát opět vznikl. Po děleních a 123 letech zajetí, rusifikace a germanizace, 
po velkých povstáních  – se svobodné Polsko vrátilo na světovou mapu.“5 V  tomto dokumentu bylo 
zdůrazněno, že díky těm, kteří zůstali neoblomnými, náš národ z této historické zkoušky vyšel vítězně.

K zahájení slavností 100. výročí získání nezávislosti Polska došlo na Základní škole Stanisława 
Wyspiańského ve Stróży. Zúčastnil se jich prezident Polské republiky Andrzej Duda, který v  sobotu 
9. prosince 2017 odhalil pamětní tabuli k památce vojáků bojujících o nezávislost. Následně žáci školy 
prezentovali umělecký program spojený s událostmi z roku 1918. Stróża nebyla jako místo pro zahájení 
výročních slavností vybrána náhodně. Právě zde v roce 1913 vznikla Důstojnická střelecká škola svazu 
aktivního boje (Oficerska Szkoła Strzelecka Związku Walki Czynnej), která byla místem pro školení 
důstojníků pro budoucí polskou armádu. Jedním z iniciátorů a současně přednášejícím byl Józef Piłsud‑
ski, jehož 150. výročí narození připadá na 5. prosince 2017. Současně byl zahájen celopolský vzdělávací 
program Akademie nezávislosti [Akademia Niepodległości] pořádaný Ústavem národní paměti. Sestával 

5 Usnesení Sejmu Polské republiky ze dne 25.  května  2017 o  ustanovení roku 2018 Rokem jubilea 100. výročí 
získání nezávislosti Polska (Úřední věstník Polské republiky z roku 2017 poz. 538).



375se z cyklu setkání naplánovaných na léta 2017–2021, jejichž cílem bylo všeobecné šíření historických 
znalostí, a to rovněž na lokální úrovni, a propagace občanských postojů založených na vlastenectví.

Téhož dne se slavnostní události uskutečnily rovněž v Krakově. Žáci krakovských škol se shro‑
máždili před Kryptou pod Věží stříbrných zvonů ve wawelské Katedrále. Složili zde květiny na sarko‑
fág Józefa Piłsudského a před jeho památník. Tyto slavnosti byly spojeny se zazpíváním vlasteneckých 
písní za účasti Nowodworského pěveckého souboru z Prvního gymnázia v Krakově. Zatímco v neděli 
10. prosince 2017 se v katedrále na hradu Wawel uskutečnila slavnostní mše, které se zúčastnili mj. 
představitelé vlády, samosprávy, osvěty a žáci a učitelé krakovských škol.

Aktivity vyvíjené osvětovými institucemi spojuje zdůrazňování nadčasovosti takových hodnot, 
jako jsou: společenství, tradice, historie, láska k  vlasti a  hrdost na úspěchy naší společnosti. Během 
vyučovacích hodin a vzdělávacích iniciativ různého druhu je zvláštní důraz kladen na okolnosti obno‑
vení polského státu, které bylo splněním snů a  výsledkem úsilí několika generací Poláků bojujících 
o znovuzískání nezávislosti. Zdůrazňována je rovněž skutečnost, že první poválečná léta byla dobou 
velkých útrap a  boje s  panujícím chaosem, škodami a  bídou. Nikdo nevěděl, jaký je finální průběh 
hranic nového státu, na jakých principech má fungovat státní správa, kdo je zodpovědný za infrastruk‑
turu, kdo hlídá pořádek, jak by měl vypadat daňový systém, soudnictví, policejní pořádek či vzdělá‑
vací systém. Země se potýkala s ekonomickými a politickými krizemi, obávala se silných sousedů. Při 
obnově bylo využito toho, co spojovalo předky – tradici, jazyk, kulturu, historii a pocit identity. Tímto 
způsobem byly postupně překonávány obtížnosti a Poláci a  lidé jiných národností si mohli zařizovat 
svůj život v nezávislé zemi, ačkoliv byli čas od času obtěžováni chaosem souvisejícím rovněž s nestabilní 
situací v Evropě. Toto úsilí je nutno ocenit.

Škola hraje nezanedbatelnou roli při formování mladé generace. Ustanovení RVP z  let 2017 
a 2018 poukazují na to, že jejich úkolem je posilování národní identity, vztahu k dějinám a národním 
tradicím a formování a rozvíjení vlasteneckého postoje, při současné úctě k úspěchům jiných národů. 
Slavnosti 100. výročí získání nezávislosti byly skvělou příležitostí k realizaci těchto pokynů. Minister‑
stvo národního vzdělávání školám a vzdělávacím institucím nabídlo věcnou a finanční podporu. Tyto 
subjekty mohly využít Dlouhodobý program NEZÁVISLÉ POLSKO [Programu Wieloletniego NIEPOD‑
LEGŁA] naplánovaný na léta 2017–2021,6 který je měl podpořit v procesu formování moderního vlas‑
tenectví zaměřeného na stát chápaný jako hodnotu spojující všechny občany. Bylo rozhodnuto, že tento 
program bude realizován v průběhu pěti let, jelikož v kratším období by řádné oslavení této významné 
události, která byla dlouhodobým procesem, nebylo možné. Tímto způsobem je možné připomínat 
a oslavovat mnoho různých událostí – vojenských, politických, společenských či kulturních a také těch 
regionálního a lokálního charakteru, které měly vliv na tvoření nezávislého Polska. V rámci těchto akti‑
vit byly vytvořeny tři priority, které společně vytvořily příběh o polské nezávislosti. Opodstatněné zdá 
se být představení jejich předpokladů.

6 Dlouhodobý program NEZÁVISLÉ POLSKO na léta 2017–2022. Příloha k  usnesení č. 111/2018 vlády ze dne 
21.  srpna  2018, https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp ‑content/uploads/sites/2/2018/09/PW ‑Niepodleg%C5%82a‑
‑sierpie%C5%84‑2018.pdf, přístup: 1. 9. 2018.

https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdf
https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdf


376 Priorita 1: CELOSTÁTNÍ PROJEKTY

Jejím cílem bylo vytvoření kulturních projektů různé povahy (např. muzejní výstavy, hudební koncer‑
ty, promítání filmů, recitace básní, vědecké konference či výzkumné projekty), které by představovaly 
bohatství polské kultury založené na třech hodnotách budujících společnost, kterými jsou: svoboda, 
solidarita a respektování důstojnosti a lidských práv. Tato priorita byla rozdělena do dvou částí:

 Ȗ SCHÉMA 1A: jedná se o 39 projektů, tzv. vlajkových, připravených institucemi podléhajícími mini‑
stru kultury a národního dědictví (např. kulturní projekty, které mají být „živým“ připomenutím 
výročí);

 Ȗ SCHÉMA 1B: jedná se o projekty jiných ministerstev (např. uvedení do oběhu nové podoby pasu 
graficky navazující na události spojené se znovuzískáním nezávislosti).

Priorita 2: REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ PROJEKTY

Jejím cílem je zapojit do oslav co největší počet Poláků prostřednictvím realizace různých projektů na 
lokální úrovni. Zde rozlišujeme následující schémata:

 Ȗ SCHÉMA 2A: Dotační program Koalice pro Nezávislé Polsko je určen pro aktivity realizované 
kulturními institucemi na lokální úrovni. Jejich zaměstnanci se mohli zúčastnit různých škole‑
ní, díky čemuž se stali animátory aktivit lokálních společností, čímž stimulovali jejich kulturní 
iniciativy, a především ty související s ochranou kulturního dědictví daného regionu.

 Ȗ SCHÉMA 2B: Dotační program Nezávislé Polsko pro kulturní instituce samospráv a  nevládní 
organizace, který byl zaměřen na zajištění podpory pro kulturní, umělecké a vzdělávací aktivity 
spojené s rodinnými, lokálními a regionálními tradicemi a pamětí tvořícími dějiny obnovujícího 
se polského státu.

 Ȗ SCHÉMA 2C: Vlastní projekty vojvodů, v rámci nichž byly financovány dodatečné aktivity realizo‑
vané v rámci oslavy znovuzískání polské nezávislosti.

Priorita 3: ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

Tato oblast, která byla koordinována a  realizována Institutem Adama Mickiewicze, byla zaměřena 
na prezentaci polské kulturní tvorby posledního století představené v  perspektivě jejího tisíciletého 
dědictví. Institut zahájil debatu na téma svobody, solidarity, respektování lidské důstojnosti a lidských 
práv. Jejím cílem rovněž bylo prezentovat Polsko na mezinárodní scéně jako zemi s bohatou historií, 
otevřenou a inovační, která si je vědoma své role v regionu. Měla tím být posílena pozice Polska jako 
významného článku tvořícího evropskou identitu, kulturu a dědictví. Tato priorita byla založena na 
sedmi tematických stezkách, které byly současně hlavními motivy projektů. Byly to: Ignacy Jan Pade‑
rewski – Ikona nezávislosti; Polonie a Poláci v zahraničí; Polky; Generace nezávislého Polska; Avantgarda; 
Dělníci; Duchovnost nezávislého Polska.



377Tato priorita byla rovněž rozdělena na dvě schémata:

 Ȗ SCHÉMA 3A: Program zahraničních akcí sestávající z  aktivit realizovaných za účelem propaga‑
ce polské kultury v zahraničí a vytvoření moderní platformy sloužící ke spolupráci a výměně 
zkušeností mezi tvůrci, umělci a kulturními institucemi z celého světa. V tomto programu byly 
zvoleny následující oblasti a pilíře: Hudba svobody; Polský jazz; Konstruktéři nové reality; Polský 
design v perspektivě 100 let; Nová vize divadla; Polské filmové umění; Nové technologie.

 Ȗ SCHÉMA 3B: Dotační program pro zahraniční aktivity Kulturní mosty [Kulturalne pomosty], 
v  rámci něhož je předpokládána realizace projektů samosprávnými kulturními institucemi 
a nevládními organizacemi spolu se zahraničními partnery. Tyto projekty byly inovační, krea‑
tivní a moderní povahy, čímž zdůraznily originalitu a výjimečnost polské kultury a prezentovaly 
naši zemi jako důležitou součást evropské identity.

V  rámci programu Nezávislé Polsko [Niepodległa] Ministerstvo národního vzdělávání koordinovalo 
rovněž aktivity kurátorií osvěty, jejichž úkolem byl dohled na školní aktivity zaměřené na oslavy výročí 
znovuzískání nezávislosti. Bylo jich tak mnoho, že jsem je omezila na oblast, která je mi nejbližší, čili 
Malopolskou školskou správu. Po vstupu na webové stránky této instituce byl ihned viditelný velký 
odkaz na podstránku Století získání nezávislosti [Stulecie Odzyskania Niepodległości]. Nachází se tam 
několik desítek informací o  realizovaných iniciativách. Lze je třídit podle dalších tematických bloků 
a příkladů iniciativ, které je představují.

Kampaně

Sociální kampaň Ministerstva národní obrany Respektuj, miluj, chraň [Szanuj, kochaj, chroń], v jejímž 
rámci vznikla brožura na téma symbolů bílo ‑červené, bílého orla a hymny Polské republiky. Obsahuje 
informace týkající se základních pravidel pro nakládání s našimi národními symboly a jednání s nimi 
s  úctou. V  rámci této kampaně byly zdůrazněny nejčastější chyby spojené s  exponováním symbolů 
a také s reprodukcí hymny.

Hudební soutěže

Celopolská soutěž pro základní školy K HYMNĚ [DO HYMNU] uspořádaná Národním kulturním stře‑
diskem. Tato soutěž spočívala ve skupinovém provedení „a  cappella“ státní hymny a  dvou známých 
hymnických písní nejméně polovinou všech žáků školy. Provedení muselo být nahráno a ohodnoceno 
v rámci školy porotou skládající se z profesionálních hudebníků.

Soutěž vlastenecké písně a poezie To je moje matka, tato vlast [To jest moja Matka, ta Ojczyzna]
uspořádaná Římskokatolickou farností sv. apoštola Petra ve Wadowicích za účelem uctění 40. výročí 
zvolení svatého Jana Pavla II. papežem byla realizována, aby se její účastníci seznámili s jeho vlastenec‑
kou tvorbou, která rovněž byla spjata se znovuzískáním nezávislosti Polska.



378 Výtvarné soutěže

Výtvarná soutěž Hrdinové nezávislého Polska [Bohaterowie Niepodległej] uspořádaná IV. Gymnáziem 
K. K. Baczyńského v Olkuszi, která spočívala ve vytvoření plakátu (grafiky nebo obrazu s textem) souvi‑
sejícího s oslavovaným výročím.

XVI. edice soutěže Ke svobodnému Polsku [Ku Wolnej Polsce], v níž bylo úkolem připravit výtvar‑
né dílo nebo multimediální prezentaci (pořadatelem byla Základní škola Samostatného oddílu karpat‑
ských střelců – obránců Tobruku v Bukowské Woli).

Literární soutěže

Soutěž Dopisy budoucnosti [Listy do przyszłości] – úkolem žáků bylo napsat na ozdobném papíru dopis 
svému vrstevníkovi z budoucnosti. Týkala se jednoho z následujících témat: „Jak tráví volný čas?“ nebo 
„Co by chtěl dělat, až bude dospělý?“ 100 nejlepších dopisů vybraných v soutěži bylo umístěno v časo‑
vé schránce na hradu Wawel (organizátoři: Královský hrad Wawel a TAURON). Informace týkající se 
schránky byla zapsána ve wawelském archivu spolu s prosbou o přečtení dopisů v roce 2118.

XII. celopolská historická soutěž k památce padlých Hrdinští synové a dcery posledního století 
naší vlasti [Bohaterscy Synowie i Córy ostatniego 100‑lecia naszej Ojczyzny] uspořádaná spolkem Děti 
srdcí [Dzieci Serc] spočívající v přípravě hlášení padlých na dané téma.

Literárně ‑výtvarné soutěže

Literárně ‑výtvarná soutěž Svobodné a nezávislé Polsko. Moje vyprávění o vlasti [Wolna i niepodległa. 
Moja opowieść o Ojczyźnie] – organizátor: Nadace chránit dobro (Fundacja Chronić Dobro) při Bene‑
diktinském opatství v  Tyńci. Tato soutěž spočívala v  napsání ručně psaného vyprávění nebo krátké 
knihy, které by měly obsahovat prvky historie, úvahy týkající se svobodného Polska či boje o nezávislost.

III. edice celopolské literárně ‑výtvarné soutěže Kresové stezky nezávislého Polska [Kresowe 
szlaki niepodległej Polski] uspořádané Nadací „Memoria et Veritas“ (Fundację „Memoria et Veritas“) 
spočívající ve zhotovení literární nebo výtvarné práce na jedno z témat: Velké dějiny a velcí Poláci na 
Kresech Polska při usilování o získání polské nezávislosti; Kresové mohyly polských vojáků bojujících 
o nezávislost; Po stezce Józefa Piłsudského v regionu Vilniusu; Wileńszczyźnie; Polská orlata – lvovská, 
grodnovská a rakowská; Tradice a kultura východních Kresů v dobách meziválečného období; Dějiny 
polských hradů, zámků a statků na Kresech v 19. a 20. století.

Znalostní soutěže

Historická soutěž Ignacy Paderewski a Thomas Woodrow Wilson – přátelství, které Polsku přineslo nezá‑
vislost [Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość] 
spočívající ve vyhotovení prací formou multimediální prezentace týkající se přínosu obou těchto stát‑
níků pro polskou nezávislost.



379Projekt Sto ze sta! [Sto na Sto!] – během sta vyučovacích hodin na stech vybraných základních 
a středních školách zástupci Nadace čtvrtletníku „Prokletí“ Fundacji Kwartalnika „Wyklęci“) předsta‑
vili mj. osudy prokletých vojáků a prezentovali je jako vzor hodný následování pro současnou mládež, 
okomentovali vlastenecké modely výchovy v období Druhé Polské republiky, kterému Polsko vděčí za 
mnoho hrdinů z let válečné konspirace (například takových jako „Zośka“, „Rudy“ a „Alek“) a pováleč‑
ného podzemí bojujícího o nezávislost.

Znalostní soutěž o  jihovýchodních Kresech Polského království a  Královském hlavním městě 
Lvov uspořádaná Polským gymnastickým spolkem PTG „Sokolská matice“ (Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne PTG „Sokół Macierz“). Úkol spočíval ve vyřešení testu, jehož účelem bylo prohloubení 
znalostí týkajících se dějin jihovýchodních Kresů a Lvova v průběhu staletí a jejich zvláštní role v ději‑
nách Polska, a poznání života, zvyků a tradic jejich obyvatel.

Celopolská soutěž Plnoletí 1918/2018 [Pełnoletni 1918/2018] týkající se života 18letých Poláků 
v  roce 1918. Úkolem účastníků bylo prozkoumat historii své rodiny nebo lokality prostřednictvím 
vytvoření biografie osoby narozené kolem roku 1900.

Soutěž Lidé víry a lidé církve ve službách nezávislého Polska. Boj – Budování – Obrana [Ludzie 
wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona] pod záštitou Rady katolic‑
kých škol. Účelem bylo zapojení do povědomí mládeže osoby, které se zasloužily o polskou nezávislost 
a které v tomto procesu sehrály druhotnou roli, avšak neméně důležitou, a byly aktivní v oblasti politiky, 
duchovenstva, umění či ekonomiky.

Vzdělávací soutěž Ústavu národní paměti Nepřemožitelní 1918–2018. Generace nezávislého 
Polska [Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej] spočívající v  ověření znalostí účastníků 
a jejich inspirování k vyhledávání v jejich lokalitách a lokálních prostředích osob, které se zasloužily 
o svobodu a nezávislost.

Soutěž Sto ze sta [Stu na Sto] Spolku katolických rodin Tarnowské diecéze spočívající ve zhoto‑
vení písemných prací týkajících se učitelů nebo žáků vyznačujících se angažovaností v následujících 
oblastech: poznávací, sociální, kulturní a sportovní.

Historická soutěž pro žáky technických škol z Nowé Huty Příběh Bogdana Włosika a Dělnické‑
ho výboru hutníků Nezávislých samosprávných odborů Solidarita – k uctění stého výročí znovuzískání 
nezávislosti [Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność – ku pamięci 
w setną rocznicę odzyskania niepodległości] uspořádaná Dělnickým výborem Nezávislých samospráv‑
ných odborů „Solidarita“ ArcelorMittal Poland S. A. – Krakov a  Integrovanou školou hutě Tadeusze 
Sendzimira v Krakově. Její tématika se týkala průběhu a následků stávek dělníků v Nowé Hucie, životo‑
pisu Bogdana Włosika (žáka Integrované školy hutě Tadeusze Sendzimira, zastřeleného u kostela Arka 
Pana v roce 1982) a historie Dělnického výboru hutníků Nezávislých samosprávných odborů Solidarita.

Výstavy a představení

Vzdělávací výstava Na cestě k nezávislosti [W drodze do niepodległości], jejíž premiéra se uskutečnila 
na pobočce pošty Krakov 1 – Hlavní pošta. 30 ploch prezentujících nesnadnou cestu ke znovuzískání 
nezávislosti a první léta budování státnosti vládou bude prezentováno na četných školách Malopolska.



380 XVII. Bienále Ex librisu dětí a mládeže Żary 2018 v Městské veřejné knihovně v Żarech, během 
níž byly představeny ex librisy vyhotovené žáky škol z celého Polska. Povolena byla tradiční a počítačová 
technika v libovolném grafickém programu.

Představení hrdosti a radosti [Widowisko Dumy i Radości], které tvořily žáky připravené scény 
spojené s událostmi či postavami zapojenými do boje o svobodné Polsko. Prezentováno bylo během 
pochodu, který prošel ulicemi krakovského Starého Města. Jednalo se o živou hodinu historie.

Charitativní akce

Pastelkobraní  – 100 úsměvů na sto let [100 uśmiechów na Stulecie], jejímž cílem byla pomoc pro 
nejmladší generaci Poláků bydlících na území Kresů, čili bývalého Polska, prostřednictvím sbírky škol‑
ních pomůcek a výtvarného materiálu. Získané předměty byly předány školám a institucím v Bělorus‑
ku, Litvě a Ukrajině, ve kterých se vzdělávají polské děti.

Jiné iniciativy

Můj první sešit [Mój pierwszy zeszyt] – akce uspořádaná Ústavem národní paměti pro žáky prvních 
tříd, v rámci níž děti obdržely tužky a sešity s vyobrazením šesti „otců nezávislosti“: Józefa Piłsudské‑
ho, Ignace Paderewského, Romana Dmowského, Wincenta Witosa, Ignace Daszyńského a Wojciecha 
Korfantého.

VI. nezávislostní diktát Polsky o  dějinách [Po polsku o  historii] uspořádaný Spolkem polonis‑
tů a Nadací „Vždy to stojí za to“ [Fundacja „Zawsze Warto“]. Cílem této soutěže bylo podpořit žáky 
a učitele v poznávání pravidel a složitosti mateřského jazyka, ale také připomenout jim nejdůležitější 
osobnosti a události spojené s dějinami Polska v letech 1918–2018.

Historický projekt Oživujeme minulost – 11 na 11. 11. 2018 – 11 iniciativ připomínajících znovu‑
získání polské nezávislosti [Ożywiamy przeszłość – 11 na 11. 11. 2018 – 11 iniciativ upamiętniających 
odzyskanie przez Polskę niepodległości]. Organizátorem akce byla Základní škola č. 45 Pauly Montal 
sester Pijarek v Krakově, jejíž žáci navrhli 11 různých záměrů, jejichž cílem bylo připomenutí 100. výro‑
čí znovuzískání nezávislosti Polska. Účastníci chtěli pomocí dochovaných fotografií přiblížit kamarád‑
kám a kamarádům historii Krakova z let 1914–1935.

Konferenci v  rámci vzdělávacího projektu „O  naše nezávislé Polsko!“  – účast zemské šlechty 
v  bojích o  získání nezávislosti a  území Druhé Polské republiky 1914–1922 [„O  Naszą Niepodległą!“  – 
udział ziemian w walkach o  odzyskanie niepodległości i  terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922] 
uspořádala Integrovaná odborná střední škola Salesiánského spolku v Osvětimi. K debatě byli pozváni: 
dr hab. Marian Wolski (PTZ, pobočka Krakov), dr Marcin Chorązki (Ústav národní paměti, pobočka 
v Krakově), dr Paweł Naleźniak (Ústav národní paměti, pobočka v Krakově) a Halina Cimer (náměst‑
kyně Malopolského kuratória).
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Oslavy národních svátků jsou důležitým prvkem sociálního života tvořícím pojivo, které nejenže sahá 
až k  tradicím, ale rovněž velmi silně odkazuje na současnost a vyvolává dopad na vzdělávání mladé 
generace. Udržovaná tradice a historická paměť Polákům umožňuje se ztotožňovat se svým národem. 
Právě z těchto důvodů se vláda snaží přesvědčit obyvatele k aktivní účasti na událostech tohoto typu. 
Obzvláště silně chce působit na děti a mládež, jelikož proces vzdělávání a výchovy realizovaný odpo‑
vídajícím způsobem má vliv na jejich jednání, volby a rozhodnutí v dospělém životě. Díky formování 
odpovídajících postojů a návyků se v budoucnosti mohou stát lidmi, kteří si jsou vědomi své odpověd‑
nosti za správný vývoj sociálních vztahů. Budou umět zodpovědně využívat občanská práva a plnit své 
povinnosti.

Svátek nezávislosti nám připomíná skutečnost, že naše země získala svobodu, vyjadřuje naši 
radost z  toho, že po letech systémového boje proti  polské kultuře a  tradici naši předci byli schopni 
nejenže se oprostit od zajetí, ale rovněž vybudovat na základech polské národní identity zemi, která 
je pokračováním zkušeností získaných před dělením Polska. Proto se „nezávislost“ stala pojmem, se 
kterým jsou žáci seznamováni během celého procesu vzdělávání. Doprovází je již od mateřské školy, 
během různého druhu akademií či akcí. Předškolní děti a žáci 1. až 3. třídy základních škol se často 
dívají na vzdělávací filmy o polských národních symbolech, tvoří výtvarné práce, učí se národní tance 
či navštěvují místa spojená s bojem Poláků o svobodu.7 Chápání tohoto pojmu je prohlubováno během 
dalších let školního vzdělávání. Objevuje se nejen v učebnicích k výuce dějin, či polského jazyka, ale 
také se vyskytuje v  jiných RVP určených pro všechny etapy vzdělávání. Žáci se zapojují do různých 
akademií, projektů, soutěží či jiných aktivit spojených s událostmi z roku 1918.

Tyto aktivity přispívají k budování identity a národního společenství, ale také odpovídají ideji 
přijaté autory březnové ústavy, kteří v preambuli napsali: „My, polský národ, děkující prozřetelnosti za 
to, že nás osvobodila od zajetí trvajícího sto padesát let, připomínající si statečnost a vytrvalost obětavé‑
ho boje generací, které své nejlepší úsilí o nezávislost věnovaly bez přestávky (…).“8 Ostatně ustanovení 
obou ústav Druhé Polské republiky přikládají váhu hodnotě, jakou je nezávislost. Popisují ji jménem 
dobra vyžadujícího úsilí, a dokonce položení života. Vzdělávání v této oblasti přináší měřitelné výsled‑
ky, na což poukazují výsledky výzkumu provedeného pro potřeby mnohaletého vládního programu 
„Nezávislé Polsko“ v roce 2016. Jedním z jeho nejdůležitějších závěrů je konstatování, že získání nezá‑
vislosti bylo trvale zapsáno do kánonu národních tradicí, který existuje ve všeobecné paměti současné 
polské společnosti. Tato událost je hodnocena jako velký úspěch Poláků, zatímco období dělení Polska 
je vnímáno jako hromadná traumatická zkušenost polské společnosti.9 Současně je nutno pamatovat na 
to, že rok 1918 a následně vítězství v polsko ‑bolševické válce, která byla důsledkem nového uspořádání 

7 Na příklad aktivity Samosprávné mateřské školy č. 113 v Krakově: http://www.przedszkole113.szkolnastrona.
pl/a,62,obchody‑100‑lecia ‑odzyskania ‑niepodleglosci ‑przez ‑polske, přístup: 1. 9. 2018.

8 Zákon ze dne 17. března 1921 – Ústava Polské republiky (Sb.Z. z roku 1921 č. 44 poz. 267).
9 Zpráva z  výzkumu realizovaného pro potřeby mnohaletého vládního programu „Nezávislé Polsko“, s. 3–4, htt‑

ps://www.nck.pl/upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf, přístup: 
1. 9. 2018.

http://www.przedszkole113.szkolnastrona.pl/a,62,obchody-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske
http://www.przedszkole113.szkolnastrona.pl/a,62,obchody-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske
https://www.nck.pl/upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf
https://www.nck.pl/upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf


382 Evropy po Velké válce, byly předehrou dalšího boje o  svobodu, který definují data 1939–1989. Bez 
hrdinství jednotlivých osob a zároveň celého národa tvořícího nezávislost v meziválečném období, by 
se léta 1918–1939 nejpravděpodobněji stala pouze určitým povstáním, dekádou svobody, po které by 
následovala další doba nebytí, jejíž koncové datum by nebylo možné určit. Právě proto jsou oslavy svát‑
ku 100. výročí získání nezávislosti považovány za projev našeho vlastenectví.



383Rocznicowe uroczystości wspomnieniowe w szkołach 
podstawowych i średnich

Pavel Martinovský

Nasza szkoła, znajdująca się w sąsiedztwie mitycznego Wyszehradu [Vyšehrad], koncentruje się na este‑
tyce, dramie oraz ogólnym rozwoju kulturalnym uczniów, zresztą adekwatnie do miejsca. Mniej więcej 
przed ośmiu laty zastanawialiśmy się z panem dyrektorem, w jaki sposób posunąć hierarchię wartości 
naszych podopiecznych, kiedy niespodziewanie stanęliśmy przed pomnikiem czechosłowackich legio‑
nistów w Podskalí. Pod pomnikiem, obok którego wielu uczniów przechodzi, prawdopodobnie nie 
zdając sobie sprawy, dlaczego tu stoi, kogo przedstawia, jaką wartość informacyjną mają wyryte na nim 
słowa. Nasuwały nam się kolejne pytania, z którymi podzieliliśmy się z naszymi koleżankami i kolegami 
z kadry nauczycielskiej.

W ten sposób powstał projekt, w trakcie którego rozmawialiśmy o legionistach i pierwszej wojnie 
światowej. Na jego zakończenie, w Dniu Kombatanta, 11 listopada o godzinie 11.00, spotkaliśmy się pod 
pomnikiem i krótko przypomnieli tamte wydarzenia. Uczniowie zaśpiewali piosenki z epoki i położyli 
bukiet kwiatów przygotowany w świetlicy szkolnej. Akcję powtarzaliśmy corocznie, jedynie zmieniając 
obszar zainteresowania dnia projektowego. Dzięki temu otrzymaliśmy od jednych z rodziców pamięt‑
nik pradziadka legionisty i  inne artefakty z  tamtego okresu. Uroczystość zawsze kończyliśmy pod 
pomnikiem. Oprócz uczniów nauczyli się tu przychodzić także niektórzy rodzice, proboszcz z Wyszeh‑
radu, a  nawet przedstawiciele różnych organizacji, jak na przykład Czeskiego Związku Bojowników 
o Wolność [Český svaz bojovníků za svobodu].

Powiecie sobie: to miłe, twórcze, patriotyczne, że udało nam się wprowadzić pewną tradycję. 
Dlaczego jednak o  ceremonii upamiętnienia mówię? Odpowiedź przyszła w zeszłym roku. Podczas 
gdy wszystkie poprzednie imprezy odbywały się w dniach szkolnych, a  uczniowie spędzali chwile 
pod pomnikiem w trakcie dopołudniowych zajęć szkolnych, w ubiegłym roku uroczystość przypadła 
na sobotę. Ciekawiło nas, czy uczniowie, rodzice i dalsi goście przyjdą. Nikt ich nie zmuszał, nikt nie 
spisywał obecności. Tylko zapowiedzieliśmy, że się spotkamy. Byliśmy niezmiernie usatysfakcjono‑
wani, kiedy pod pomnikiem zgromadziła się większość szkoły oraz przybyło znacznie więcej rodzi‑
ców i innych gości. Proszę zauważyć: nikt nikogo nie zmuszał, a wszystko odbywało się na podstawie 
zainteresowania i dobrowolności. Dzięki rozsądnie wybranej formie projektów, akcja wspomnieniowa 
upamiętniająca naszych legionistów stała się elementem życia wielu rodzin.

To właśnie powód, dla którego na samym początku przedstawiłem krótką historię. Ministerstwo 
Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy] wybrało tę samą drogę, 
co my. Jak co roku, wydało wytyczne – Kalendarz informacji pedagogicznych i organizacyjnych na rok 



384 szkolny 2018/19 [Soubor pedagogicko ‑organizačních informací pro školní rok 2018/19], w którym nikt 
czeskim szkołom niczego nie nakazuje. Dokument nie jest prawnie wiążący, ale instrukcyjny: w jaki 
sposób, gdzie i którędy mają szkoły podążać. Punkt 2.1 Powstanie samodzielnej Czechosłowacji [Vznik 
samostatného Československa] zawiera: „W październiku 2018 roku minie 100 lat od powstania samo‑
dzielnej Republiki Czechosłowackiej. Na cześć tego ważnego wydarzenia historycznego zorganizowa‑
nych zostanie szereg imprez, których wspólnym celem jest przybliżenie społeczeństwu okresu Pierwszej 
Republiki z różnych perspektyw, a tym samym przyczyni się nie tylko do rozszerzenia pamięci historycz‑
nej, ale także do zdobywania nowej wiedzy i odkrywania innych kontekstów. Głównym celem wszystkich 
działań jest zwrócenie się do możliwie najszerszego spektrum populacji Republiki Czeskiej. Z punktu 
widzenia Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT)] podstawową grupą docelową jest młode pokolenie, któremu należy systematycznie pomagać 
w orientacji w skomplikowanej historii XX wieku.“1 Oznacza to, że szkoły albo sobie pomogą same, albo 
skorzystają z  różnych działań – wspieranych przez samo ministerstwo (program dotacji, akredytacji 
itp.) lub istniejących wyłącznie na zasadach rynkowych. Należy jednak zauważyć, że wszystko odbywa 
się na zasadzie dobrowolności, bez nakazów i zakazów! I właśnie ze względu na ten fakt przygotowa‑
liśmy ogromną liczbę imprez, z których kilka – szeregując wg sposobu organizowania – przedstawię:

A. Szkoły organizowały sobie imprezy same. Chodziło o  zdecydowaną większość placówek. 
Na przykład Szkoła Podstawowa Nad Přehradou przygotowała dzień pod nazwą Rocznica republiki 
i sukcesy jej sportowców [Výročí republiky a úspěchy jejích sportovců]. Projekt zrealizowano w szkolnym 
kompleksie sportowym. Uczniowie przemieszczali się po poszczególnych stanowiskach, tzn. poszcze‑
gólnych dziesięcioleciach. Na każdym stanowisku znajdowało się wielkoformatowe zdjęcie sportowca 
i oznaczenie dziesięciolecia. W grupach realizowano zadania związane z republiką, z życiem i osiągnię‑
ciami sportowymi wybitnego sportowca, który był również aktywny społecznie. Dzieci ozdobiły teren 
szkoły postaciami osobistości w naturalnej wielkości i jako gościa powitały „Sokolnika” w tradycyjnym 
stroju ze sztandarem.

B. Szkoły zaprosiły jakąś organizację, na przykład szkoła w Pradze 2 zaprosiła zespół teatral‑
ny, który zaprezentował przedstawienie pełne piosenek z danego okresu. Na lekcjach prowadzone były 
dyskusje o inscenizacji.

C. Kolejną opcją było całkowite wyjście poza szkołę, wykorzystanie pleneru lub ekspozycji 
muzealnej. Uczniowie kilku szkół w Pradze obejrzeli wystawę pt. Dotyk państwowości [Doteky státno‑
sti] w Ujeżdżalni [Jízdárna] na Zamku Praskim. Szkoła podstawowa w Starej Boleslavi zorganizowała 
pochód przez miasto – poszczególne roczniki poprzez ubiory, transparenty oraz symbole przedstawiały 
kolejne dziesięciolecia republiki, na koniec wystąpiły z krótkim programem w centrum miasta. Szkoła 
średnia w Brnie odwiedziła Więzienie na Cejlu [Káznice v Cejlu] (program Przemiany w czasie [Promě‑
ny v čase]), uczniowie obejrzeli przedstawienie w Teatrze Miejskim w Brnie [Městské divadlo v Brně], 
a na Szpilbergu [Špilberk] wystawę Rok 1918 – co nam wojna zabrała, a co dała [Rok 1918 – co nám 
válka vzala a dala]. Wykorzystano również współpracę z takimi placówkami, jak Narodowe Muzeum 

1 Soubor pedagogicko‑organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, 
vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení 
na školní rok 2018/2019, MŠMT, Praha 2018, s. 5.



385Pedagogiczne i Biblioteka J. A. Komeńskiego [Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komen‑
ského] w Pradze. W Czeskiej Lipie uczniowie obejrzeli regionalną wystawę z  okazji 100. rocznicy 
powstania Republiki, zorganizowaną w ambicie klasztoru Augustianów.

D. Niektóre szkoły nie przypominały sobie rocznicy jedynie w ramach przedmiotów nauk 
społecznych, ale projekty objęły także inne przedmioty. Duże przedsięwzięcie zrealizowano w Szkole 
Podstawowej w Trhovym Štěpánovie. Na lekcjach wychowania muzycznego uczniowie uczyli się całego 
hymnu czechosłowackiego lub piosenki Braciszku, zamykaj furtkę [Bratříčku, zavírej vrátka] (z odpo‑
wiednim wykładem historycznym). Na lekcjach wychowania obywatelskiego przypomnieli sobie ważne 
postaci naszej historii XX wieku, o których nie uczy się wiele w szkole, przygotowywali prezentacje, 
a na lekcjach wychowania plastycznego robili plakaty. Na lekcjach stylistyki układali życiorysy czecho‑
słowackich prezydentów czy sporządzali własny projekt czechosłowackiego banknotu. Uczniowie klasy 
dziewiątej mieli za zadanie – z rodzicami lub dziadkami – przypomnieć sobie jakieś konkretne wyda‑
rzenie, które spotkało rodziców lub raczej dziadków w czasach Republiki Czechosłowackiej, typowe dla 
tego okresu. Przygotowano też dyktando dotyczące Tomáša Garrigue Masaryka. Lekcje wychowania 
plastycznego w Kutnej Hoře wykorzystano do stworzenia plakatów na temat Republiki Czechosłowackiej.

E. Niektóre szkoły przygotowały spektakl. W szkole podstawowej w Pradze 10 poszczególne 
klasy wystawiły przedstawienia prezentujące poszczególne okresy istnienia naszego państwa. Praskie 
Liceum [Gymnázium u  Libeňského zámečku] przygotowało koncert chóru szkolnego. Nasza szkoła 
podstawowa zainscenizowała kolejny musical, w którym zostały przypomniane również mniej znane 
wydarzenia rozwoju państwa czechosłowackiego. W szkole podstawowej w Jesioniku [Základní škola 
v  Jeseníku] w dniu otwarcia uczniowie zorganizowali wystawę, a  w dzień wernisażu komentowaną 
ścieżkę z przewodnikiem oraz spektakl taneczny w rytmach Pierwszej Republiki.

F. W kilku szkołach przyjęto rocznicę powstania państwa jako całoroczny projekt. W Monty 
School w Ostrawie uczniowie regularnie zgadywali, do czego służyły niektóre, dziś już nieużywane, 
przedmioty i urządzenia. Zaplanowali również dzień kostiumów w stylu Pierwszej Republiki. W szkole 
rozwiesili portrety osobowości (w kilku etapach, zawsze związanych z pewną epoką). Każda postać miała 
dołączoną informację, do którego z nauczycieli szkoły uczniowie mogą zwrócić się z prośbą o podpo‑
wiedź, o kogo chodzi. Wyniki zaprezentowano w klasach podczas porannych spotkań. W ramach mixed 
days, w których uczniowie różnych kategorii wiekowych pracują wspólnie, przeprowadzono różne 
działania, odzwierciedlające 100. rocznicę (malowanie czeskiego herbu, praca z ówczesnymi mediami, 
źródłami, np. spisem ludności z 1921 roku). Ciekawą imprezę przygotowało jedno z praskich liceów: 
ogólnoszkolną wystawę fotografii miejsc związanych z 100. rocznicą Republiki. Uczniowie zrobili sobie 
zdjęcie przed miejscem pamiątkowym, wydrukowali je; pod nim napisali, o jakie miejsce chodzi i jaki 
ma ono związek z  jubileuszem. W  szkole podstawowej UNESCO w  Uherskim Hradištiu na bieżąco 
badają losy swoich przodków, ewentualnie szukając legionistów czechosłowackich lub żołnierzy w armii 
austro ‑węgierskiej. W Karlowych Warach rocznicę republiki przypominali sobie przez cały rok szkol‑
ny, zawsze w związku z konkretną datą historyczną. W ramach nauczania kooperatywnego powstały 
prace uczniów (np. panele, rysunki, mapy), które zaprezentowano na terenie szkoły. Nauczyciele starali 
się również ugruntować w uczniach rozumienie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 
według modelu TGM.



386 G. Wiele szkół, w związku z  powstaniem państwa, upamiętniało legionistów. O  miejscowych 
bohaterach mówiono w Vlašimiu, Uherskim Hradištiu lub Zlínie. W liceum Evolution [gymnázium 
Evolution] stworzono dużą mapę ścienną Europy, z wyznaczeniem głównych frontów wojny, a ucznio‑
wie otrzymali za zadanie prowadzić badania wśród swoich przodków po mobilizowanych żołnierzach 
oraz innych członkach rodziny, którzy – choć byli na tyłach działań wojennych – zostali w jakiś sposób 
dotknięci przez wojnę (brak artykułów żywnościowych, grypa hiszpanka).

H. Część szkół podjęła współpracę z muzeami, np. oprócz zwiedzania ekspozycji łączyli lekcje 
z  wystawą. Między innymi szkoła podstawowa w Českiej Třebovej zorganizowała w miejscowym 
muzeum konferencję dla uczniów.

I. Projekty wspierały także współpracę między szkołami. Czeskie liceum w Libni [gymnázium 
v  Libni] zorganizowało konferencję dla uczniów z  słowackiego liceum v  Popradzie [gymnázium 
v Poprade].

J. Wiele szkół przygotowało konkursy, przy czym w ich przygotowaniach brali udział uczniowie. 
Na przykład szkoła podstawowa w Jabloncu, szkoła średnia w Brnie czy szkoła podstawowa w Starej 
Boleslavi. Szkoła podstawowa UNESCO przygotowała konkurs internetowy pt. Przełomowe momenty 
naszej historii [Osudové okamžiky našich dějin], do którego mogli się włączyć uczniowie z całej Repu‑
bliki Czeskiej. Liceum w Kutnej Hoře [Gymnázium v Kutné Hoře] zorganizowało natomiast konkurs 
o najważniejszych osobistościach Czechosłowacji.

K. Szkoły wykorzystały upamiętnienie powstania Republiki do ściślejszej współpracy z rodzi-
cami oraz społecznością lokalną. Najczęściej uczniowie organizowali w szkole wystawę, jak np. 
w Štěpánkovicach w Opawskiem. W Brnie ‑Bystrcu uczniowie w kulisach pierwszorepublikowej kawiar‑
ni serwowali kawę i ciastka. Zysk przeznaczony był dla dziecka adoptowanego na odległość.

L. Oddzielnym rozdziałem było sadzenie Drzewek Republiki – lipy, np. w Czeskiej Lipie [Česká 
Lípa], Brnie, Uherskim Hradištiu oraz Českiej Třebovej. We Vršovicach dzieci z przedszkola, ubrane 
w kolorach narodowych i śpiewające ulubione piosenki pierwszego prezydenta Ach synku, synku, posa‑
dziły swoją lipę.

M. Pojawił się także jeden niekonwencjonalny projekt. Liceum Akademia w Brnie [Gymnázium 
Akademia v Brně] świętowało Republikę w sposób całkowicie niepatetyczny. Skoncentrowało się na 
związanych z nią problematycznych tematach:

a) Konstrukcja narodu czechosłowackiego czyli Deklaracja Waszyngtońska w świetle XXI wieku.
b) Czy było słuszne rozbicie Austrii? A więc upadek Królestwa Czeskiego, Margrabstwa Moraw‑

skiego i Księstwa Śląskiego.
c) Czy można było zapobiec II wojnie światowej, gdyby istniały Austro ‑Węgry?
d) Czechosłowacja i mniejszości narodowe – bolesny punkt w naszej historii.
e) Demokratyczna Czechosłowacja. TGM w centrum niedemokratycznej Europy Środkowej.
f) Po co świętować powstanie państwa, które zanikło w czasach demokratycznych?
Przeszłość Republiki Czeskiej na przestrzeni 100 lat była bardzo barwna. Myślę, że udokumento‑

wałem, iż niemniej barwne były uroczystości wspomnieniowe w naszych szkołach.
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391Závěr

Mezinárodní mezioborová setkání, na jejichž základě vznikla i přítomná publikace, umožňují spřátele‑
ným didaktikům z Polska a Česka poměrně široce diskutovat o tématech, která se dotýkají obou stran, 
a  zároveň jsou pro ně aktuální, provokující, nedořešená. Dvojí pohled na stejný historický okamžik 
nabízí možnost uvědomit si, že ani národy, které v  uplynulém století kráčely podobnými cestami, 
nejsou identické, a že pohled jednoho i druhého je do značné míry relativní, omezený a ovlivňova‑
ný politickou objednávkou. Tento fakt je umocněn tím, že obě národní perspektivy nejsou vyjádře‑
ny jedním vyučovacím předmětem, ale mozaikou několika – dějepisu, národního jazyka a literatury, 
výchovy k občanství a geografie. Navíc jsou sledovány v proměnách času a v  celé řadě učebnic, což 
snižuje riziko generalizace jednoho autorského přístupu jako reprezentujícího svou dobu. Díky širo‑
kému materiálovému záběru jsme schopni lépe se přiblížit tomu, jak daný fenomén uchopovala škola 
formující generační historické vědomí Poláků a Čechů.

Naše kolektivní monografie jsou určeny dvěma hlavním okruhům adresátů. Pro první bude 
studium učebnic a kurikul zdrojem čistě historického poznání, v obou typech materiálů se totiž odráží 
doba vzniku, tj. dosažený stav poznání a aktuálními podmínkami ovlivněná schopnost reflexe minulos‑
ti i vlastní přítomnosti. Druhý okruh – autorům učebnice bližší – se bude zajímat především o didak‑
tické aspekty: o edukační potenciál jednotlivých učebnic a to, jak se v průběhu století proměnil přístup 
k látce, k jejímu předávání a zapojování žáků do výuky. Hypotetický třetí okruh, tj. učitelé jmenova‑
ných předmětů působící na středních a základních školách, nebudou patrně v našich pracích hledat 
jen poučení o minulosti, ale nápady a přístupy využitelné v jejich vlastní praxi. K tomuto účelu by měl 
tentokrát sloužit poslední oddíl.

Dlouhodobým, žel stále nenaplňovaným cílem autorů monografie je, aby jejich historické bádání 
vytvářelo předpoklady pro tvorbu moderních učebnic, v nichž se bude oborová kompetence snoubit 
s didaktickou, kdy ono „co“ půjde ruku v ruce s „proč“ a „jak“. Zajímavou výzvou by potom bylo vytvořit 
sadu učebnic jako výsledek spolupráce mezinárodního kolektivu autorů. Také zde by jednotlivé komise 
a pracovní skupiny mohly uplatnit nabyté zkušenosti. Dokud již ve škole nezačneme pracovat s knihami 
mentálně překračujícími hranice národů a států, bude Evropanům chybět společná minulost nahlížená 
z  bezpečného odstupu, jejich potomci se budou nadále seznamovat s  dějinami podávanými z  jedné 
perspektivy a kdykoliv se bude moci na obzoru objevit taková interpretace minulosti, která bude Evro‑
pu rozdělovat, nikoliv spojovat.

Martin Tomášek, Blažena Gracová, Barbara Baarová





393ZAKOŃCZENIE

Międzynarodowe spotkania fachowców z różnych dziedzin naukowych, dzięki którym powstała niniej‑
sza publikacja, umożliwiają dydaktykom z Polski i Czech w przyjaznej atmosferze prowadzić dysku‑
sję na tematy aktualne, prowokacyjne, nierozwiązane, dotyczące obu stron. Podwójne spojrzenie na 
ten sam historyczny moment daje możliwość uświadomienia sobie, że nawet narody, które podążały 
w ubiegłym wieku podobnymi ścieżkami, nie są identyczne, a spojrzenie na sprawę jednego i drugiego 
jest w dużej mierze względne, ograniczone i uwarunkowane porządkiem politycznym. W dodatku, obie 
perspektywy narodowe nie są przedstawione w jednym przedmiocie, ale w mozaice złożonej z kilku… 
historii, języka i  literatury narodowej, edukacji obywatelskiej i  geografii. Ponadto obserwuje się je 
w czasie i wielu podręcznikach, co zmniejsza ryzyko uogólnienia podejścia jednego autora reprezen‑
tującego dany okres. Dzięki szerokiej gamie materiałów możemy lepiej zrozumieć, jak dane zjawisko 
uchwyciła szkoła kształtująca pokoleniową świadomość historyczną Polaków i Czechów.

Nasza monografia zbiorowa przeznaczona jest dla dwóch głównych kręgów odbiorców. Dla 
pierwszego studiowanie podręczników i programów nauczania będzie źródłem wiedzy stricte histo‑
rycznej, bowiem w obydwóch typach materiałów odzwierciedla się okres ich powstania, to znaczy osią‑
gnięty stan wiedzy oraz zdolność do refleksji nad przeszłością i własną teraźniejszością, uzależnioną od 
aktualnych warunków. Drugi krąg – bliższy autorom podręcznika – zainteresuje się przede wszystkim 
aspektami dydaktycznymi: potencjałem edukacyjnym poszczególnych podręczników, a  mianowicie, 
jak w ciągu wieków zmieniło się podejście do materiału, jego przekazywania oraz zaangażowanie 
uczniów w edukację. Hipotetyczny trzeci krąg, tzn. nauczyciele wymienionych przedmiotów, działający 
w szkołach średnich i podstawowych, nie będą najwyraźniej szukać w naszych pracach tylko pouczenia 
o przeszłości, ale pomysłów i rozwiązań, które można wykorzystać w ich własnej praktyce. Do tego celu 
powinien tym razem posłużyć ostatni rozdział.

Długotrwałym, niestety wciąż niespełnionym celem autorów monografii jest założenie, aby ich 
badania historyczne stwarzały warunki do opracowywania nowoczesnych podręczników, w których 
kompetencje przedmiotowe będą się łączyć z dydaktyką; w których owo „co” pójdzie w parze z „dlacze‑
go” i „w jaki sposób”. Ciekawym wyzwaniem byłoby opracowanie zestawu podręczników jako wynik 
współpracy międzynarodowego zespołu autorów. Również w  tym przypadku poszczególne komisje 
i grupy robocze mogłyby wykorzystać zdobyte doświadczenia. Dopóki w szkole nie zaczniemy praco‑
wać z książkami mentalnie przekraczającymi granice narodów i państw, Europejczykom będzie brako‑
wać wspólnej przeszłości obserwowanej z  bezpiecznej perspektywy. Ich potomkowie nadal będą się 
zapoznawać z historią podawaną z  jednego punktu widzenia, a w każdej chwili będzie się mogła na 
horyzoncie pojawić taka interpretacja przeszłości, która będzie Europę dzielić, a nie jednoczyć.
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3971918 in Czech/Czechoslovak and Polish Textbooks: background, 
importance, fallout

Zdeněk Beneš: History Education and October 1918: did pre-1918 textbooks contribute to 
the establishment of Czechoslovakia?

The establishment of the Czechoslovak national movement in the 2nd half of the 19th century was 
supported and legitimized by references to national history, i.e. historical arguments, which served the 
nation’s contemporary needs and made history a political tool. Two basic concepts of historical legit‑
imacy existed in the Czech environment – the Slavic and the Austrian. The oscillation between them 
created political and historical tensions, which, besides politics, were reflected also in the historical 
consciousness of the Czech society, institutionalized by school historical education, in literature, fine 
arts, theatre or journalism. In the Czech school system, formed in the second half of the 19th century, 
these two basic tendencies of Czech self‑identification were intertwined, with the Austrian promoted 
by the authorities as official. Central educational efforts strived to delimit the position of Czech history 
within the Austrian. The answers, provided mainly by textbooks, laid the theoretical and conceptual 
foundations of history education; all influential history textbooks adopted the method of synchronous 
interpretation, which presented Czech history as a distinct component of the Austrian. The method was 
later applied to interpret the history of the new state and the new Central Europe.

Józef Brynkus: The 1918 Restoration of Polish Independence in Polish History Textbooks – 
providing context for interpretation

The paper outlines the historical context that influenced the formation of views on the events associated 
with the restoration of Polish independence and the way these events were presented in school history 
classes during the period of the Second Polish Republic (1918–1939), during the war, and at the time of 
the Polish People’s Republic (1944–1989). The greatest dilemma concerns the National Independence 
Day, a state holiday celebrated on 11 November; the Nazi occupiers took their stand on Polish inde‑
pendence with the first mass execution in Auschwitz on 11 November 1941, the Communists rejected 
the holiday completely – there was no room for the celebration of free Poland in their program. The 
author concludes that today’s history education provides official and factual information about how the 
restoration of independence took place in 1918; on the other hand, its importance in shaping attitudes 
towards this event declines. This is despite the fact that the thematic canon and interpretive direction of 
contemporary historical education is supported by documents determining school practice: curricula, 
programs and textbooks, as well as auxiliary materials.



398 Blažena Gracová: The Role of History Classes in Shaping the Youth’s National Identity after 
the Establishment of Czechoslovakia 

Analysing curricular documents and history textbooks of the interwar period, the study outlines the 
ways young generation’s national identity was shaped after 1918. First, the curriculum placed great 
emphasis on the need for the establishment of an independent state in the light of Czech people’s “hard‑
ship” experienced in the Habsburg Monarchy. Textbooks often provided negative images of the rulers 
and stereotypical views of Germans and Hungarians, stressing the need to shed their dominance. This 
was contrasted with positive presentation of the Entente personalities who contributed to the establish‑
ment of the independent state; the analysed materials made references to the continuity of the Czech 
medieval state and highlighted the historical figures whose actions were conducive to the importance 
of the Czech lands. Considerable space was then devoted to the activities of foreign resistance repre‑
sentatives and detailed description of Czechoslovak legions’ participation in the war on the side of the 
Allies. The role of domestic politicians in the establishment of the state was not omitted either. The 
study makes use of working with iconographic sources and accentuates local topics which strengthened 
the national identity of the newly formed state’s young generation. It will thus be particularly appealing 
to Czech readers. 

Danuta Konieczka‑Śliwińska: History Textbook as a Means of Forming National Identity at 
Polish Schools

The study presents a synthetic overview of educational concepts applied in the Polish education system 
in the years 1918–2018 and their direct impact on content selection and organization in history text‑
books. It is pointed out that history textbook is considered a research object on three different levels: as 
a teaching tool used in the context of historical education, as a message communicated by the author 
and received by the reader, and as a specific kind of historical narrative. It is emphasised that none of 
the authors of history textbooks published in the last hundred years has denied Józef Piłsudski’s role 
in the restoration of Polish independence. Differences were found among the reasons, circumstances, 
and the roles of Polish people in the success. During the period of socialism, education and upbringing 
consisted in the preparation of obedient and easily manipulated citizens, therefore the curriculum was 
intentionally distorted. History textbooks emphasized the role and importance of the first government, 
jointly formed by the socialist parties, in the re‑birth of the Polish state. The focus on leading students 
towards a patriotic attitude in the interwar period was the same as in the post‑socialist era. However, 
the last decade has been characterized by a more critical approach to interpreting the past. The overall 
assessment of 1918 events has changed; more emphasis is placed on the context of their occurrence, and 
thus also on the complexity of the formation of the Second Republic.



399Maria Stinia: Towards a Unified Education System in Independent Poland (1917–1922) – 
related problems

Three different education systems existed in the pre‑1918 Polish territory, which was divided and 
governed by three different powers – Russia, Prussia, and the Austro‑Hungarian Empire. It was thus 
necessary to reorganize the structure of education in the newly‑formed state, including school author‑
ities, the teacher education system, and the network of primary schools. The paper describes the prob‑
lems faced by the authorities during this process, such as the lack of pedagogical staff, high illiteracy, the 
poor school network in the formerly Russian part of the country, or the changes in the secondary school 
ownership structure. Poland being a primarily agricultural country, the authorities focused on the 
establishment and legislation of agricultural secondary schools first. Next, the newly‑founded Ministry 
of Religious Affairs and Public Education extended the school network so that each town with 40 school‑
aged children or above had their own school. In 1924, the Lex Grabski act tackled the issue of minority 
education, concerning mainly the most numerous Ukrainian, Belarusian and Lithuanian ethnic groups. 
Other important milestones included the establishment of universities in Warsaw, Poznań, Vilnius and 
Lublin, and the rapid and successful unification of higher education. The education system created in 
the first years of independence then survived until the early 1930s.

Martin Tomášek: Our Statehood in Textbooks and Readers: 100 years of changing the 
degree of awareness

The study follows the changing view on the establishment of Czechoslovakia in selected literature text‑
books and readers. Although it is not possible to find out how individual teachers worked with state‑ap‑
proved information and illustrative texts, due to their widespread distribution and long‑term presence 
in Czech curricula, the textbooks may have played a significant role in shaping the idea of Czechoslovak 
statehood. The study is divided into three parts, each following a selected period in the Czech history: 
the First Republic, the Communist Era, and the Post‑November Perspective. The first part offers an 
eyewitness account of the events connected with the establishment of the Republic; period textbooks 
shed light on the reasons for declaring independence, recall the restrictive conditions in the Habsburg 
Monarchy, and work with symbols such as the Declaration, Masaryk, the legion, the Writers’ Manifesto 
of 1917, later also Beneš. A radically different view of the First Republic was held by the Commu‑
nists, who either concealed its establishment or interpreted it as a result of the October Revolution, and 
claimed that the country never obtained the desired socialist character since the bourgeoisie retained its 
dominant position in the society. The First Republic symbols disappeared until 1989, when the primary 
effort addressed the fulfilment of factual gaps concerning the given historical period, which was now 
depicted with both its positives and negatives. The time lag and the onset of activating forms of teaching 
gradually led towards a reduction in ideologically motivated factography.



400 Michaela Zormanová: Through the Eyes of the Neighbour: 1918 in Czech and Polish 
Literature Textbooks 

The paper studies the presentation of 1918 events in Czech and Polish literature textbooks and how the 
two countries report on each other’s history. Outlining the current state of knowledge of the issue and 
relevant curricular documents, the study introduces the approach adopted in the analysis of 9 selected 
textbooks – 7 Polish and 2 Czech – and their formal features. The results are summarised in tables and 
compare: a) the concepts present in connection with 1918 events and the ensuing period, including 
the images used; b) the overall space devoted to the topic and a list of relevant titles; c) the qualitative 
aspects of presenting the country; d) an inventory of thematic adjectives. The tables serve as the starting 
point for the detection of common as well as different aspects of the two textbook sets. Both describe 
the desire for a modern way of life, which is, however, more frequently depicted in the Polish textbooks 
in connection with technical and economic progress. The Czech textbooks often mention emancipa‑
tion, human rights and democratization. As for the portrayal of 1918 and the following period, the 
amount of text is nowhere near that dedicated to both the wars and totalitarianism.

Beata Gromadzka: Raising National Consciousness in Polish Textbooks after the 
Educational Reform of 2017 with Regard to the Didactic Tradition of the Interwar Period

The paper confronts the model of national consciousness formation in Poland following the 1932 and 
the 2017 school reforms, as both were accompanied by innovations in programs and textbooks, and 
their authors placed great emphasis on national and state education. The study draws attention to patri‑
otism‑promoting tendencies proclaimed by contemporary political authorities, which have been clearly 
visible in the public space, political discourse, culture and media, but also in the current curricular 
reform of the Polish language. The analysis focuses on two different Polish language textbook series 
aimed at the second stage of primary schools and published in 2017 and 2018. It is concluded that the 
textbooks show different approaches to the return to the 19th century patriotic model and the formation 
of national identity by instilling the notion of Poland’s uniqueness. It is hoped that teachers will choose 
textbooks that make it possible to shape national identity in line with current challenges. With one 
exception, the theme of the restoration of Poland’s independence in 1918 is absent from the textbooks. 
In 1932, emphasis was placed on promoting national consciousness, a sense of solidarity and nation‑
al unity. This was justified by the specific position of the country, which had only recently gained its 
independence. The teaching of Polish was meant to promote patriotism and strengthen the Polish state.

Slavoj Tomeček: An Interdisciplinary Outlook on the Establishment of the Czechoslovak 
Republic: History and Social Sciences 

The paper outlines the topics relevant to the establishment of the Czechoslovak Republic in the area of 
civic and social sciences education. These include the democratic values and traditions which served as 
the foundations of the new state, the fulfilment of a small nation’s desire for a national identity, the issue 



401of national minorities, which was one of the most pressing problems of the new state from the beginning 
and ultimately led to its end, and the related problem of providing external security. A key goal of the given 
educational area is to search for parallels between past and present events. Analysing a number of civic 
education and social sciences textbooks, the study documents the topic of the First Republic in its various 
uses, demonstrating the potential for interdisciplinary cooperation between the two educational fields.  

Małgorzata Machałek: Polish Schools and the Civic Education Problem in the Second 
Republic Period 

The paper follows the interwar discussion between the supporters of national versus state educational 
policies about the form and content of Polish education. The National Democracy (endecy) viewed 
nation as a community, so they referred to the idea of common blood and origin. The Piłsudskiites 
(piłsudczycy), however, stressed the importance of an organized state where differences and politi‑
cal‑ideological disputes are eliminated. The implementation of specific educational concepts as well 
as their goals was thus dependent on the changes on the political scene, but both the aforementioned 
policies valued ideology over formal education. The study aims to characterize the new school subject 
“Study of Contemporary Poland” and related textbooks published in 1923–1931, namely the title 
“Implementation of Civic Education at Schools” authored by Jerzy Ostrowski. Most researchers agree 
that the Second Republic wanted to raise its people as good citizens, employees and soldiers in the 
service of their homeland – these were the key attributes of the Polish in the difficult time of WWII.  

Barbara Baarová: The Image of the First Czechoslovak Republic in Geography Textbooks 
between 1922 and 1957 

The beginning of the 20th century and the time of the First Republic viewed geography textbook authors 
as important members of the scientific and social life and accomplished professionals, whose experi‑
ence as teachers at different kinds of schools was reflected in the quality of their teaching texts. These 
were useful and up‑to‑date educative tools, which contained a lot of interesting iconographic material. 
The present paper studies geography textbooks published in 1922–1957 and their authors with the aim 
to document changes in the content and narrative about the events leading to the establishment of the 
independent state. In the interwar period, these events are described with a high degree of emotionality 
and patriotism, with the first president portrayed as a hero. Protectorate textbooks did not mention the 
Czech lands at all, many teachers thus had to show a great deal of courage and digress from the imposed 
curriculum. The authors of the first post‑war textbook devoted a single sentence to the creation of the 
independent state; Masaryk’s name is not mentioned until the Velvet Revolution. When the origin of the 
Republic is discussed at all in the textbooks from the 1950s, it is the October Revolution that is given 
the merit. The communist textbooks then either distorted the image of the First Republic or concealed 
essential information. 



402 Roman Matykowski: The Image of the Second Republic in Geography Textbooks between 
1892 and 1944 

The paper studies the content of Polish geography textbooks from 1892–1944 and focuses on the infor‑
mation about the country at the time of occupation, the depiction of the 1918–1920 events connected 
with the restoration of Polish independence, and the Czech‑Polish relations in the interwar period. 
Following a brief introduction of the late‑19th‑century events and the education system in the indi‑
vidual occupied territories, it discusses the vision of Poland’s future outlined in geography textbooks 
published before 1922. The concepts of the size and shape of the renewed state’s territory were based 
on the historical point of view, the ethnic principle, and they also reflected the natural landscape. They 
are subsequently contrasted with the image of the country presented in textbooks published after this 
year. It is concluded that Second Republic geography textbooks reflected the Polish‑Czech conflict over 
Ciezsyn Silesia in 1918–1920, including the division of the territory and the allocation of the entire 
Košice‑Bohumín Railway to Czechoslovakia, which was unfavourable for Poland. However, the infor‑
mation was marginal and presented without further details.  

Agnieszka Chłosta ‑Sikorska: Educational Projects Related to the Restoration of Polish 
Independence

Following a brief description of the events and persons who contributed to the re‑establishment of 
independent Poland in 1918, the study focuses on the celebrations of its centenary, which commenced 
in 2018 upon the government’s decision to mark it the Jubilee Year as an expression of patriotism, 
tradition, and collective memory. The study lists the main events planned for the period of 2017–2021 
as part of the “Academy of Independence” national educational program under the patronage of the 
Institute of National Remembrance. The program was launched at a local school in Stróże, when 
President Andrzej Duda unveiled a memorial plaque commemorating soldiers who fought for Polish 
independence. The individual events are divided into projects (national, regional and foreign), compe‑
titions (musical, artistic, literary and knowledge), charitable events, exhibitions, and performances. 
The Ministry of National Education provided material and financial assistance to schools under the 
multi‑annual “Niepodległa” [Independent] program, which aims to support the formation of modern 
patriotism, viewing state as a collective value.

Pavel Martinovský: Annual Commemorative Events Held at Primary and Secondary Schools

The paper offers a rich overview of school events commemorating the rise of the Czechoslovak Repub‑
lic. It is noted that most of the events were organized by the schools themselves, often as part of various 
projects, including those focused on research and connecting several subjects. Some of the schools 
hosted guest performances or visited external events, others prepared their own performances, exhi‑
bitions or competitions. The joint character of the anniversary promoted cooperation between Czech 
and Slovak schools and inspired them to penetrate the public space (e.g. planting the Trees of Liberty).



403ROK 1918: jeho předpoklady, důsledky a význam v českých / 
československých a polských učebnicích

Zdeněk Beneš: Historickou edukací k 28. říjnu 1918? Aneb obsahují dějepisné učebnice 
před rokem 1918 předpoklady pro vznik Československa?
Autor ve své studii uvádí, že pro vznikající národní hnutí 2. poloviny 19. století byly jednou z podstat‑
ných opor odkazy k  vlastní národní historii, která je legitimizovala. Historické argumenty sloužily 
aktuálním národním požadavkům, a historie se stávala politickým nástrojem. Pro české prostředí byly 
využívány dva základní koncepty historické legitimizace, slovanská a  rakouská. Oscilace mezi nimi 
vytvářela politická i historická napětí, která nacházela svou odezvu nejen v politice, ale i v historickém 
vědomí české společnosti, institucionalizovaně utvářeném školní historickou edukací, v krásné litera‑
tuře, výtvarném umění, divadle či žurnalistice. V národnostně českém školském systému, utvářejícím 
se ve 2. polovině 19. století, se obě tyto základní tendence sebeidentifikace Čechů prolínavě střetávaly, 
přičemž rakouská byla jako státní orientace oficiálně prosazována. Centrální edukační pozornost se 
zaměřovala na otázku „co jsou české dějiny, co rakouské a jaký je mezi nimi poměr“, v odpovědi před‑
kládané zejména dějepisnými učebnicemi lze identifikovat teoretické a konceptuální založení historické 
edukace. Ve všech vlivných dějepisných učebnicích se výchozím konceptem české historické edukace 
stala metoda synchronního výkladu, která z českých dějin vytvářela rovnocennou složku dějin rakous‑
kých. Své uplatnění metoda našla nejen při výkladu dějin nového státu, ale i celé nové střední Evropy.

Józef Brynkus: Znovuzískání nezávislosti v roce 1918 v polských učebnicích dějepisu – 
klíčové obsahové a interpretační podmínky

Stať pojednává o historických souvislostech, které měly vliv na formování názorů na události spojené se 
znovuzískáním nezávislosti Polska. Autor charakterizuje způsob výuky o zmíněných událostech v obdo‑
bí druhé Polské republiky (1918–1939), v  době války, ale i  v  období Lidového Polska (1944–1989). 
Největším dilematem byl 11.  listopad, který byl ve dvacátých letech 20. století svátkem. Nacističtí 
okupanti prokázali svůj postoj k polské nezávislosti první hromadnou popravou v Osvětimi uskuteč‑
něnou právě 11. listopadu 1941. Komunisté svátek zcela popřeli, v jejich politickém programu nebylo 
místo pro oslavování svobodného Polska, ale pro bolševickou a v budoucnu možná i sovětskou repub‑
liku. Podle autora je postavení dnešní školní dějepisné edukace takové, že na jedné straně poskytuje 
oficiální a faktické informace o tom, jak znovuzískání nezávislosti v roce 1918 proběhlo, ale na druhé 
straně klesá její význam při formování postojů k tomuto historickému aktu. A to přesto, že tematický 
kánon a  interpretační směr současného historického vzdělávání je dán dokumenty určujícími školní 
praxi: základními učebními osnovami, programy a učebnicemi, jakož i pomocnými materiály.



404 Blažena Gracová: Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity 
mládeže po vzniku Československa

Studie na základě analýzy kurikulárních dokumentů a  dějepisných učebnic meziválečného období 
naznačuje způsoby formování národní identity mládeže po roce 1918. Jako cíl školní historické edukace 
osnovy stanovily akcentování nezbytnosti vzniku samostatného státu zdůrazněním „utrpení“ Čechů 
v  habsburské monarchii. Autoři tento záměr mnohdy naplňovali negativními obrazy habsburských 
panovníků, stereotypními pohledy na Němce a Maďary pak dokazovali nutnost zbavit se jejich domi‑
nance. Na druhé straně zaznamenáváme pozitivní představení osobností Dohody, které přispěly ke 
vzniku státu. Formování národní identity mládeže mělo podpořit zdůraznění kontinuity s českým stře‑
dověkým státem a vyzvednutí těch historických postav, jejichž zásluhou sehrály české země význam‑
nou roli. Značný prostor pak byl vyhrazen aktivitám reprezentantů zahraničního odboje, podrobnému 
popisu účasti československých legií ve válce na straně Dohody. Opomenuta nezůstala ani role domá‑
cích politiků při vzniku státu. Autorka zohlednila způsob využití ikonografických pramenů k naplnění 
zmíněného záměru. Akcentovaná témata posilující národní identitu mladé generace nově vzniklého 
státu jsou převážně česká, a mohla tak zapůsobit především na české čtenáře.

Danuta Konieczka‑Śliwińska: Učebnice dějepisu jako forma utváření národní identity na 
polských školách

Studie představuje syntetický přehled vzdělávacích konceptů platných v polském vzdělávacím systému 
v letech 1918–2018 a jejich přímý dopad na výběr a uspořádání obsahu a zpracování učebnic dějepisu. 
Autorka podotýká, že učebnice dějepisu jsou považovány za výzkumný objekt ve třech různých rovi‑
nách: jako výukový prostředek používaný v  kontextu historického vzdělávání, jako jazykové sdělení 
vytvořené odesílatelem ‑autorem a přijaté příjemcem ‑čtenářem, a jako zvláštní druh historické narace. 
Zdůrazňuje, že žádný z autorů dějepisných učebnic za posledních sto let nepopíral roli Józefa Piłsud‑
ského při získání polské nezávislosti. Rozdíly se projevily především v odpovědi na otázku o důvodech 
a okolnostech tohoto úspěchu, a  také o úloze Poláků v něm. V období socialismu spočívaly výchova 
a vzdělávání v přípravě poslušných a stranickým aparátem snadno manipulovatelných občanů, učivo 
proto bylo záměrně zkreslováno. V  dějepisných učebnicích byla zdůrazňována role a  význam první 
vlády v znovuzrozeném polském státě, kterou společně vytvořily socialistické strany. Zaměření na vede‑
ní studentů k vlasteneckým postojům bylo v meziválečném období stejné jako v postsocialistickém. 
Pro poslední desetiletí je však příznačný kritičtější přístup k interpretaci minulosti. Změnilo se celkové 
hodnocení událostí roku 1918 v Polsku, více se klade důraz na množství souvislostí, a tím i na složitost 
procesu obnovy druhé republiky.



405Maria Stinia: Problémy sjednocení vzdělávacího systému v období tvoření polského státu 
(1917–1922)

Příspěvek popisuje tři naprosto odlišné vzdělávací systémy platné pro polskou společnost před rokem 
1918 v  rámci záborů tří mocností, Ruska, Pruska a  Rakousko ‑Uherska. Po získání nezávislosti bylo 
proto nutné v  mladém Polsku přeorganizovat strukturu školství, školské úřady, systém vzdělávání 
učitelů, rozšířit síť obecných škol. Autorka popisuje problémy, kterým čelily úřady, jako byl nedostatek 
pedagogických pracovníků, vysoký analfabetismus a nedostatečná síť škol v ruském záboru, změny ve 
vlastnické struktuře středních škol. Jelikož Polsko bylo především zemědělskou zemí, úřady se zamě‑
řily na legislativu a zřízení středních zemědělských škol, teprve pak ostatních. Autorka dále popisuje 
úspěchy, kdy se nově zřízené Ministerstvo pro náboženské záležitosti a veřejnou osvětu snažilo rozší‑
řit síť škol tak, aby každá obec, ve které bylo 40 dětí ve školním věku, měla povinnost zřídit školu. 
V  roce 1924 měla být speciálním zákonem (lex Grabski) vyřešena otázka vzdělávání národnostních 
menšin, a to zejména ukrajinské, běloruské a litevské, které žily bezmála na polovině rozlohy Polska. Na 
prahu nezávislosti bylo důležitým milníkem zřizování univerzit, ze tří v roce 1918 bylo ve Varšavě o tři 
roky později již sedm, nové univerzity vznikly v Poznani, Vilniusu a Lublině (celkově 16). Sjednocení 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání postupovalo rychle a bylo úspěšné. Vzdělávací systém vytvořený 
v prvních letech nezávislosti přežil až do začátku třicátých let.

Martin Tomášek: Sto let posilování a oslabování vědomí naší státnosti ve světle dobových 
učebnic a čítanek

Studie zachycuje proměnu obrazu vzniku ČSR ve vybraných literárních učebnicích a čítankách. Přes‑
tože nelze zjistit, jak se státem schválenými  informacemi a  ilustrativními texty pracovali konkrétní 
učitelé, vzhledem k plošnému rozšíření i dlouhodobému působení učebnic se nejspíše významně podí‑
lely na formování představy o novodobé československé státnosti. Studii tvoří tři části: První repub‑
lika, Komunistická éra a Z polistopadové perspektivy. První část nabízí pohled lidí, kteří byli svědky 
vzniku ČSR a  prožívali její přítomnost. Dobové učebnice osvětlují důvody vyhlášení samostatnosti, 
připomínají omezující podmínky v habsburské monarchii, pracují s ikonami státu, jako byly deklarace, 
Masaryk, legie, manifest spisovatelů 1917, později Beneš. Radikálně jiný pohled na první republiku 
zastávali komunisté, kteří vznik státu buď zamlčovali, nebo jej interpretovali jako výsledek VŘSR. Kýže‑
ného socialistického charakteru republiky podle nich dosaženo nebylo, neboť si v  něm dominantní 
postavení udržela buržoazie. Prvorepublikové ikony zmizely, aby se znovu objevily po roce 1989. Tehdy 
bylo nejprve ambicí faktograficky zaplnit dlouho ignorovanou část historie, při hodnocení ČSR se však 
vedle pozitiv uváděla i její negativa. Časový odstup a nástup aktivizačních forem výuky postupně vedou 
k redukci faktografie, která není ideologicky motivována.



406 Michaela Zormanová: Rok 1918 „očima souseda“ v českých a polských učebnicích literatury

Studie přibližuje pohled na vznik ČSR a obnovení svobodného Polska, jak je podávají učebnice literatu‑
ry „toho druhého“. Nejprve nás seznamuje se stavem odborného poznání problematiky a kurikulárními 
dokumenty, které poznání historie sousedního státu vytyčují, následně přistupuje k pojetí a  formál‑
ní charakteristice devíti vybraných učebnic, sedmi polských a dvou českých. Výsledkem analýzy jsou 
tabulky, které srovnávají: 1. pojmy spjaté s rokem 1918 a následujícím obdobím včetně užitých obrazů; 
2. prostor věnovaný tématu a výčet děl, která jej zpracovávají; 3. kvalitu zobrazování sousední země; 
4. inventář příznakových přídavných jmen. Tabulky jsou autorce hlavní oporou pro stanovení společ‑
ných i odlišných aspektů, dokládá jimi například, že učebnice obou zemí popisují touhu po moderním 
způsobu života, který je však v polských učebnicích zobrazován častěji skrze technický a ekonomický 
pokrok a  dohánění Evropy, zatímco v  českých učebnicích se zmiňuje především emancipace, lidská 
práva a demokratizace. Co se týče literárního vyobrazení roku 1918 a navazujícího období, ukázalo se, 
že množství textů zdaleka nedosahuje stejného objemu, jako v případě těch zasvěcených oběma válkám 
a následným totalitám.

Beata Gromadzka: Formování národního povědomí v učebnicích polského jazyka po 
reformě školství v roce 2017 ve srovnání s didaktickou tradicí meziválečného období

V příspěvku autorka konfrontuje model utváření národního vědomí v Polsku v obdobích dvou škol‑
ských reforem z let 1932 a 2017, jelikož obě byly doprovázeny inovací programů a učebnic a jejich autoři 
kladli velký důraz na národní a státní vzdělávání. Upozorňuje na tendence k posílení polského patrio‑
tismu, kterou proklamují současné politické autority a která byla a  je zřetelně viditelná ve veřejném 
prostoru, v politickém diskurzu, médiích a kultuře, ale rovněž v současné kurikulární reformě polského 
jazyka. Analýze podrobuje dvě odlišné série učebnic polského jazyka pro druhý stupeň základních škol 
vydaných v letech 2017 a 2018. Dochází k závěru, že v učebnicích je patrný rozdílný přístup k návratu 
k modelu vlastenectví 19. století a utváření národní identity na základě vštěpování přesvědčení o jedi‑
nečnosti Polska. Doufá, že učitelé budou vybírat takové učebnice, které umožňují formovat národní 
identitu odpovídající současným výzvám. Až na jednu výjimku postrádá v analyzovaných učebnicích 
téma znovuobnovení nezávislosti Polska v roce 1918. V roce 1932 byl kladen důraz na vytváření národ‑
ního cítění, smyslu pro solidaritu a národní jednotu. Tato potřeba byla tehdejšími reformátory zdůvod‑
něna specifickou situací země, která teprve nedávno získala nezávislost, a proto měla výuka polštiny 
přispívat k formování vlastenectví a posilování polského státu.

Slavoj Tomeček: Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd

Autor ve svém příspěvku vyjmenovává témata, která se v občanském a společenskovědním vzdělávání 
nabízejí při prezentaci vzniku a ustavování ČSR. Jde to téma demokratických hodnot a tradic, na nichž 
byla první republika budována, téma konečného naplnění touhy malého národa po dosažení národ‑
ní svébytnosti, problém národnostních menšin, který představoval pro nový stát od počátku jeden 



407z nejpalčivějších problémů a vedl až k jeho zániku, a s tím související problém zajištění vnější bezpeč‑
nosti. Hledání paralel mezi minulým a současným děním autor zdůrazňuje jako jeden z klíčových cílů 
vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Analýzou několika učebnic občanské výchovy a společenských 
věd dokládá, k  čemu jejich tvůrci využívají téma vzniku první republiky, na vybraných příkladech 
demonstruje jejich potenciál pro realizaci mezioborové a mezipředmětové kooperace dvou vzděláva‑
cích oborů zmíněné vzdělávací oblasti.

Małgorzata Machałek: Problém občanské výchovy v polské škole v období Polské republiky

Osu tohoto příspěvku tvoří meziválečná diskuse o  formě a  obsahu edukace polské mladé generace 
mezi příznivci národního a státního vzdělávání. V prostředí národních demokratů (endecy) komunita 
znamenala národ, proto se odvolávali na myšlenku společné krve a původu, avšak pro příznivce sanace 
(piłsudczycy) byla důležitá společnost organizovaná do státu, který potíral rozdíly a politicko ‑ideové 
spory. Realizace konkrétních vzdělávacích konceptů, a  hlavně jejich cíle, tedy závisely na dobovém 
rozvržení politické scény, u obou výše popsaných ideologií byla vždy upřednostňována výchova před 
vzděláním. Autorka se věnuje charakteristice nového školního předmětu „Věda o současném Polsku“, 
k  němuž v  letech 1923–1931 vyšlo několik učebnic. Blíže se zabývá knihou „Implementace občan‑
ské výchovy ve škole“, jejímž autorem byl novátorský Jerzy Ostrowski. Podle většiny výzkumníků byl 
dobovým ideálem Polák jako občan, zaměstnanec a bojovník ve službách své vlasti, ke kterému byla 
mládež v období druhé republiky vychovávána a který představoval stěžejní atribut Poláků v těžkých 
letech druhé světové války.

Barbara Baarová: Obraz první Československé republiky v dobových učebnicích geografie

Autoři zeměpisných učebnic z počátku dvacátého století a období první republiky patřili k význam‑
ným osobnostem vědeckého i společenského života, byli to pedagogové s bohatou praxí na obecných, 
měšťanských nebo středních školách, což se projevilo v kvalitě jejich učebních textů. Ty obsahovaly 
zajímavý ikonografický materiál, byly aktuální a didakticky dobře zpracované. Analýzou učebnic vyda‑
ných mezi lety 1922–1957 a charakteristikou jejich autorů je dokumentována proměna narace a obsa‑
hu informací o událostech vedoucích ke vzniku samostatného státu. Popis těchto událostí se ve všech 
učebních textech z meziválečného období vyznačuje emocionalitou a patriotismem, první prezident je 
představován jako hrdina. Učebnice z období protektorátu se o českých zemích nezmiňují, reálná výuka 
proto odpovídala odvaze učitelů nerespektovat vnucené učební osnovy. Autoři první poválečné učebni‑
ce věnují vzniku státu jedinou větu, Masarykovo jméno se v zeměpisných učebnicích neobjevilo až do 
tzv. sametové revoluce. Pokud se v učebních textech z 50. let nějaká informace o vzniku ČSR vyskytuje, 
pak jsou zásluhy o samostatný stát přičítány vlivu VŘSR. Obraz první Československé republiky byl 
v učebnicích období komunismu buď zkreslován, nebo byly zásadní informace zamlčovány.



408 Roman Matykowski: Obraz Polské republiky v tehdejších učebnicích geografie

Studie charakterizuje obsah polských geografických učebnic, pracuje se zdroji z  let 1892–1944, a  to 
v kontextu informací o polských územích v době záborů, o událostech let 1918–1920 spojených s obno‑
vením nezávislosti Polska, a  také o česko ‑polských vztazích v meziválečném období. V úvodu autor 
stručně představuje historické události z konce devatenáctého století a stav školství v jednotlivých zábo‑
rech, poté rozebírá vizi budoucnosti Polska nastíněnou v učebnicích zeměpisu vydaných před rokem 
1922. Koncepty velikosti a  tvaru území znovuzrozeného státu vycházely a) z  historického hlediska, 
b) z etnického principu a c) reflektovaly rovněž přírodní krajinu. Tyto vize autor konfrontuje s obra‑
zem druhé republiky prezentovaným v učebnicích vydaných po tomto roce. Konstatuje, že geografické 
příručky druhé republiky neignorovaly polsko ‑český konflikt o Těšínské Slezsko v letech 1918–1920, 
signalizovaly jeho rozdělení, stejně jako pro Polsko nepříznivé přidělení celé Košicko ‑bohumínské 
dráhy Československu. Tyto informace však byly okrajové a nebyly doprovázeny žádnými širšími nega‑
tivními komentáři.

Agnieszka Chłosta‑Sikorska:Vzdělávací projekty spojené se získáním nezávislosti Polska 
realizované školami

V úvodu příspěvku jsou stručně popsány události vedoucí po 123 letech ke vzniku nezávislého Polska, 
a jejich hlavní aktéři. Oslavy 100 let nezávislosti jsou považovány za výraz patriotismu, tradice, historic‑
ké paměti, a proto se v roce 2017 i vláda usnesla, že následující rok bude Jubilejním rokem stého výročí 
obnovení nezávislosti Polska. Autorka uvádí výčet hlavních akcí, naplánovaných na období 2017–2021, 
které byly inaugurovány prezidentem Andrzejem Dudou, který odhalil na škole ve Stróży pamětní 
desku připomínající vojáky bojující za nezávislost. Tímto aktem byl slavnostně zahájen celostátní vzdě‑
lávací program „Akademie nezávislosti“ pod záštitou Ústavu paměti národa. Jednotlivé popsané akce 
jsou rozděleny na projekty (celostátní, regionální a zahraniční), soutěže (hudební, výtvarné, literární 
a vědomostní), charitativní akce, výstavy a představení. Ministerstvo školství poskytlo školám věcnou 
i finanční pomoc v rámci víceletého programu „Niepodległa“, který má podporovat proces formování 
moderního vlastenectví orientovaného na stát jako společnou hodnotu.

Pavel Martinovský: Výroční vzpomínkové akce na základních a středních školách

Příspěvek podává pestrý přehled vzpomínkových akcí k stému výročí vzniku ČSR. Uvádí, že většina 
škol si je zajišťovala sama, často v rámci různých projektů, včetně těch badatelsky zaměřených a nezříd‑
ka propojujících několik předmětů. Některé školy u  sebe přivítaly vystoupení jiných nebo navštívily 
externí výstavu či představení, další připravily vlastní vystoupení, výstavu nebo soutěž. Společné výročí 
umožnilo mj. spolupráci české a slovenské školy, soutěže napříč školami a inspirovalo k pronikání škol 
do veřejného prostoru, jako např. při výsadbě Stromů republiky.



409ROK 1918: jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich /
czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych

Zdeněk Beneš: Poprzez edukację historyczną do 28 października 1918 roku, czyli 
czy podręczniki do historii przed 1918 rokiem zawierają przesłanki powstania 
Czechosłowacji? 

Autor w swojej pracy stwierdza, że dla rodzącego się ruchu narodowego drugiej połowy XIX wieku 
jednym z podstawowych filarów były odniesienia do jego własnej historii narodowej, która je legitymi‑
zowała. Argumenty historyczne służyły aktualnym obecnym wymogom narodowym, a historia stała się 
narzędziem politycznym. Dla czeskiego środowiska wykorzystywane były dwie podstawowe koncepcje 
legitymizacji historycznej ‑ słowiańska i  austriacka. Oscylacja między nimi wywołała napięcia poli‑
tyczne i historyczne, które znalazły swoje odzwierciedlenie nie tylko w polityce, ale także świadomości 
historycznej czeskiego społeczeństwa, w sposób zinstytucjonalizowany wytwarzanym przez szkolną 
edukację historyczną, w literaturze pięknej, sztuce, teatrze albo dziennikarstwie. W narodowościowo 
czeskim systemie szkolnym, który powstawał w drugiej połowie XIX wieku, obydwie te podstawowe 
tendencje samoidentyfikacji Czechów przeplatały się, przy czym austriacka – jako orientacja państwo‑
wa – była promowana w sposób oficjalny. Edukacja skoncentrowała się na kwestii „czym jest historia 
czeska, a  czym austriacka i  jaki jest stosunek między nimi”. W odpowiedzi, przedstawianej przede 
wszystkim w podręcznikach do historii, identyfikować można teoretyczne i konstruktywne podstawy 
edukacji historycznej. We wszystkich wpływowych podręcznikach do nauki historii koncepcja wyjścio‑
wa czeskiej edukacji historycznej stała się metodą synchronicznej interpretacji, która z czeskiej historii 
stwarzała równoważny element w stosunku do historii Austrii. Metoda ta znalazła zastosowanie nie 
tylko w interpretacji historii nowego państwa, ale także całej nowej Europy Środkowej.

Józef Brynkus: Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w polskich podręcznikach historii – 
kluczowe uwarunkowania merytoryczne i interpretacyjne 

Artykuł dotyczy kontekstów historycznych, które miały wpływ na kształtowanie poglądów na temat 
wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości Polski. Autor charakteryzuje sposób nauczania 
o przytoczonych wydarzeniach w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939), podczas wojny, ale także 
w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1944–1989). Największym dylematem był dzień 11 listopa‑
da, który w latach dwudziestych był świętem. Okupant nazistowski swoje stanowisko do niepodległości 
Polski demonstrował przeprowadzeniem pierwszej masowej egzekucji w Auschwitz, właśnie 11 listopa‑
da 1941 roku. Komuniści święto to całkowicie negowali; w ich programie politycznym nie było miejsca 
na celebrowanie wolnej Polski, lecz bolszewickiej, a w przyszłości być może nawet republiki radzieckiej. 
Według autora, pozycja dzisiejszej szkolnej edukacji historycznej jest taka, że z jednej strony dostarcza 



410 oficjalnych i faktycznych informacji o tym, w jaki sposób przebiegało odzyskanie niepodległości w 1918 
roku, z drugiej strony jednak upada jej znaczenie w procesie kształtowania postaw wobec tego aktu 
historycznego. Dzieje się tak pomimo tego, że kanon tematyczny i kierunek interpretacyjny współ‑
czesnej edukacji historycznej jest dany dokumentami, określającymi praktykę szkolną: podstawowymi 
programami nauczania, programami i podręcznikami, a także materiałami pomocniczymi.

Blažena Gracová: Nauczanie historii w szkole jako środek kształtowania tożsamości 
narodowej młodzieży po powstaniu Czechosłowacji

Praca, oparta na analizie dokumentów programowych i podręczników do nauki historii okresu między‑
wojennego, sugeruje sposoby kształtowania tożsamości narodowej młodzieży po 1918 roku. Jako cel 
szkolnej edukacji historycznej programy nauczania określały akcentowanie konieczności powstania 
samodzielnego państwa poprzez podkreślanie „cierpienia” Czechów w monarchii habsburskiej. Autorzy 
często intencje te spełniali przez prezentację negatywnych obrazów władców habsburskich, a następnie 
stereotypowymi poglądami na Niemców i Węgrów dowodzili konieczność pozbycia się ich dominacji. 
Z  drugiej strony odnotowujemy pozytywną prezentację osobowości Porozumienia (Ententy), które 
przyczyniły się do powstania państwa. Kształtowanie tożsamości narodowej młodzieży miało wspierać 
nacisk na ciągłość z czeskim średniowiecznym państwem i eksponowanie postaci historycznych, dzięki 
którym ziemie czeskie odegrały istotną rolę. Znaczna przestrzeń została następnie zarezerwowana dzia‑
łaniom przedstawicieli ruchu oporu zagranicznego, szczegółowym opisom udziału legionów czecho‑
słowackich w wojnie po stronie Porozumienia (Ententy). Nie została także pominięta rola polityków 
krajowych w procesie powstawania państwa. Autorka wzięła pod uwagę sposób wykorzystania źródeł 
ikonograficznych do realizacji wspomnianego zamiaru. Akcentowane tematy, pokrzepiające tożsamość 
narodową młodego pokolenia nowo powstałego państwa, są w przeważającej mierze czeskie – mogły 
w ten sposób przede wszystkim zadziałać na czytelników czeskich.

Danuta Konieczka‑Śliwińska: Podręczniki historii jako forma kształcenia tożsamości 
narodowej w polskiej szkole 

W pracy przedstawiono syntetyczny wykaz koncepcji edukacyjnych obowiązujących w polskim syste‑
mie edukacyjnym w latach 1918–2018, ich bezpośredni wpływ na wybór i układ treści oraz opracowanie 
podręczników do historii. Autorka stwierdza, że podręczniki do historii są uważane za obiekt badawczy 
na trzech różnych poziomach: jako narzędzie dydaktyczne używane w kontekście edukacji historycznej, 
przesłanie językowe stworzone przez nadawcę ‑autora i otrzymane przez odbiorcę ‑czytelnika oraz jako 
specyficzny rodzaj narracji historycznej. Podkreśla, że nikt z autorów podręczników do historii w ciągu 
ostatnich stu lat nie kwestionuje roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu polskiej niepodległości. Różni‑
ce pojawiły się przede wszystkim w odpowiedzi na pytanie o przyczyny i okoliczności tego sukcesu, 
a także rolę Polaków w nim. W czasach socjalizmu wychowanie i edukacja polegały na przygotowaniu 
posłusznych i podatnych na manipulację obywateli przez aparat partyjny, dlatego programy nauczania 
były celowo zniekształcane. Podręczniki do nauki historii podkreślały rolę i znaczenie pierwszego rządu 



411w odrodzonym państwie polskim, który został wspólnie powołany przez partie socjalistyczne. Akcent na 
prowadzenie studentów do postaw patriotycznych w okresie międzywojennym był identyczny jak w okre‑
sie postsocjalistycznym. Jednak dla ostatniej dekady charakterystyczne jest bardziej krytyczne podejście 
do interpretowania przeszłości. Uległa zmianie ogólna ocena wydarzeń z 1918 roku w Polsce, większy 
nacisk kładzie się na liczbę powiązań, a  tym samym złożoność procesu odnowy II Rzeczypospolitej.

Maria Stinia: Problemy unifikacji systemu oświatowego w okresie budowy państwa 
polskiego (1917–1922) 

Przyczynek opisuje trzy zupełnie odmienne systemy edukacji obowiązujące w polskim społeczeństwie 
przed 1918 rokiem, w ramach zaborów trzech mocarstw: Rosji, Prus i Austro ‑Węgier. Po odzyskaniu 
niepodległości konieczne było w młodej Polsce przeorganizowanie struktury edukacji, władz szkol‑
nych, systemu kształcenia nauczycieli i rozszerzenie sieci szkół podstawowych. Autorka opisuje proble‑
my, przed którymi stały władze, jak np. brak kadry pedagogicznej, wysoki analfabetyzm i niewystar‑
czająca sieć szkół w zaborze rosyjskim, zmiany w strukturze własności szkół średnich. Ponieważ Polska 
była przede wszystkim krajem rolniczym, władze skupiły się na ustawodawstwie i tworzeniu średnich 
szkół rolniczych, dopiero następnie pozostałych szkół. Maria Stinia opisuje także sukcesy, kiedy nowo 
utworzone Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) starało się rozsze‑
rzyć sieć szkół tak, aby każda gmina, w której było 40 dzieci w wieku szkolnym, była zobowiązana 
do założenia szkoły. W 1924 roku został przez specjalną ustawą (lex Grabski) rozwiązany problem 
edukacji mniejszości narodowościowych, przede wszystkim ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej, które 
żyły prawie na połowie terytorium Polski. U progu niepodległości ważnym krokiem było zakładanie 
uniwersytetów; z trzech w 1918 roku trzy lata później było w Warszawie już siedem, powstały nowe 
uniwersytety w  Poznaniu, Wilnie i  Lublinie (ogółem 16). Zjednoczenie w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego postępowało szybko i  odnosiło sukcesy. System edukacji utworzony w pierwszych latach 
niepodległości przetrwał do wczesnych lat 30. XX wieku.

Martin Tomášek: Sto lat umacniania i osłabiania świadomości naszej państwowości 
w świetle ówczesnych podręczników i czytanek

Praca ujmuje transformację wizerunku powstawania Republiki Czechosłowackiej w wybranych 
podręcznikach do literatury i  czytankach. Ponieważ nie można stwierdzić, w jaki sposób konkretni 
nauczyciele pracowali z zatwierdzonymi przez państwo informacjami oraz tekstami ilustracyjnymi, ze 
względu na rozpowszechnienie terytorialne i długotrwałe oddziaływanie podręczników, prawdopodob‑
nie odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu wyobrażeń o nowoczesnej czechosłowackiej państwowo‑
ści. Opracowanie składa się z  trzech części: Pierwsza Republika, Era Komunistyczna i Z perspektywy 
polistopadowej. Pierwsza część przytacza poglądy ludzi, którzy byli świadkami powstania Republiki 
Czechosłowackiej i doświadczyli jej. Podręczniki z epoki przybliżają przyczyny ogłoszenia samodziel‑
ności, przypominają restrykcyjne warunki w monarchii habsburskiej, pracują z  ikonami państwa, 
takimi jak deklaracje, Masaryk, legiony, Manifest Pisarzy z  1917 roku, a  później Beneš. Zupełnie 



412 odmienny pogląd na Pierwszą Republikę mieli komuniści, którzy powstanie państwa albo przemilczali, 
albo interpretowali go jako wynik oddziaływania WSRP. Według nich pożądany socjalistyczny charak‑
ter republiki nie został osiągnięty, ponieważ burżuazja utrzymała w niej dominującą pozycję. Ikony 
Pierwszej Republiki zniknęły, aby ponownie pojawić się po 1989 roku. W tym czasie pierwszoplanową 
ambicją było faktograficzne zapełnienie długo ignorowanej części historii. Jednak podczas oceny Repu‑
bliki Czechosłowackiej oprócz pozytywów wspomniane zostały także jej elementy negatywne. Odstęp 
czasowy oraz początek aktywujących form nauczania stopniowo prowadzą do zmniejszenia faktografii, 
która nie jest motywowana ideologicznie.

Michaela Zormanová: Rok 1918 „oczami sąsiadów” w czeskich i polskich podręcznikach 
do literatury

Opracowanie przybliża spojrzenie na powstanie Republiki Czechosłowackiej i odrodzenie wolnej Polski, 
jak prezentują je podręczniki do literatury „tego drugiego”. Najpierw zapoznaje nas ze stanem profesjo‑
nalnej wiedzy na ten temat oraz dokumentami programowymi, które przedstawiają wiedzę na temat 
państwa sąsiedniego, a następnie podchodzi do pojęcia i formalnej charakterystyki dziewięciu wybra‑
nych podręczników: siedmiu polskich i dwóch czeskich. Wynikiem analizy są tabelki, które porównują: 
1. pojęcia związane z  1918 rokiem oraz następnym okresem, włącznie z  wykorzystanymi obrazami; 
2. przestrzeń poświęconą tematowi i wykaz dzieł, które go omawiają; 3. jakość przedstawiania kraju 
sąsiada; 4. Wykaz nacechowanych przymiotników. Tabelki są dla autorki głównym wsparciem, służą‑
cym do określenia wspólnych i odmiennych aspektów. Dokumentuje nimi na przykład, że podręczni‑
ki obu krajów opisują pragnienie nowoczesnego stylu życia, który jest jednak częściej przedstawiany 
w  polskich podręcznikach poprzez techniczny i  gospodarczy postęp oraz zmniejszanie dystansu do 
Europy, natomiast w czeskich – wspominana jest przede wszystkim emancypacja, prawa człowieka oraz 
demokratyzacja. Jeżeli chodzi o literacki opis 1918 roku i po nim następującego okresu – okazało się, 
że liczba tekstów nie osiąga takiego samego poziomu, jak w przypadku tekstów poświęconych zarówno 
obydwóm wojnom oraz późniejszym czasom totalitarnym.

Beata Gromadzka: Kształtowanie świadomości narodowej w podręcznikach do języka 
polskiego po reformie edukacji w 2017 roku wobec tradycji dydaktycznej międzywojnia 

W przyczynku autorka konfrontuje model kształtowania świadomości narodowej w Polsce w okresach 
dwóch reform szkolnych z 1932 i 2017 roku, którym towarzyszyły innowacje programów nauczania 
i podręczników, a  ich autorzy kładli duży nacisk na edukację narodową i państwową. Zwraca uwagę 
na tendencje do pokrzepiania patriotyzmu polskiego, które proklamowane są przez współczesne 
władze polityczne i które były i są wyraźnie widoczne w przestrzeni publicznej, dyskursie politycznym, 
mediach i  kulturze, ale także w aktualnej reformie programowej języka polskiego. Analizie poddaje 
dwie różnorodne serie polskich podręczników dla drugiego stopnia szkół podstawowych, wydanych 
w 2017 i 2018 roku. Stwierdza, że w podręcznikach jest widoczne odmienne podejście do powrotu do 
modelu dziewiętnastowiecznego patriotyzmu i kształtowania tożsamości narodowej przez zaszczepie‑



413nie przekonania o wyjątkowości Polski. Chce wierzyć, że nauczyciele będą wybierać takie podręczni‑
ki, które pozwolą kształtować tożsamość narodową zgodnie z aktualnymi wyzwaniami. Analizowane 
podręczniki, z  jednym tylko wyjątkiem, nie zawierają tematu ponownego odzyskania niepodległości 
Polski w 1918 roku. W 1932 roku kładziono nacisk na wytwarzanie świadomości narodowej, poczucia 
solidarności oraz jedności narodowej. Potrzeba ta była przez ówczesnych reformatorów uzasadniana 
specyficzną sytuacją kraju, który dopiero niedawno odzyskał niepodległość, a zatem nauczanie języka 
polskiego miało przyczynić się do kształtowania patriotyzmu i umacniania państwa polskiego.

Slavoj Tomeček: Powstanie Republiki Czechosłowackiej w interdyscyplinarnej refleksji 
historii i nauk społecznych

Autor w swoim opracowaniu wymienia tematy, które nasuwają się w kontekście edukacji obywatel‑
skiej i naukach społecznych, podczas prezentacji powstania i formowania Republiki Czechosłowackiej. 
Chodzi o zagadnienie wartości demokratycznych i tradycji, na których była budowana Pierwsza Repu‑
blika, temat ostatecznego spełnienia marzenia małego narodu po osiągnięciu tożsamości narodowej, 
kwestię mniejszości narodowych, która była od samego początku jedną z najbardziej palących spraw 
dla nowo powstałego państwa i prowadziła do jego upadku oraz związany z tym problem zapewnienia 
bezpieczeństwa zewnętrznego. Poszukiwanie paraleli między poprzednimi a aktualnymi wydarzenia‑
mi autor akcentuje jako jeden z kluczowych celów kształcenia w dziedzinie Człowiek i społeczeństwo 
[Člověk a společnost]. Analizując kilka podręczników do nauki obywatelskiej i nauk społecznych doku‑
mentuje, do czego ich twórcy wykorzystują temat powstania Pierwszej Republiki, na wybranych przy‑
kładach demonstruje ich potencjał do realizacji interdyscyplinarnej i międzyprzedmiotowej kooperacji 
między dwoma dziedzinami kształcenia wspomnianego obszaru edukacyjnego.

Małgorzata Machałek: Problem wychowania obywatelskiego w polskiej szkole w okresie II 
Rzeczypospolitej 

Osią tego artykułu jest międzywojenna dyskusja na temat formy i treści edukacji młodego polskiego poko‑
lenia wśród zwolenników edukacji narodowej i państwowej. W środowisku Narodowych Demokratów 
(endecja) społeczność znaczyła tyle, co naród, dlatego powoływali się oni na ideę wspólnej krwi i pocho‑
dzenia. Dla zwolenników sanacji (piłsudczycy) ważna była jednak społeczność organizowana w formie 
państwa, które zwalczało różnice i  spory polityczno ‑ideologiczne. Realizacja konkretnych koncepcji 
edukacyjnych, a zwłaszcza ich cele, były zatem zależne od ówczesnego rozłożenia sceny politycznej; 
w obydwu wyżej opisanych ideologiach zawsze preferowane było wychowanie przed wykształceniem. 
Autorka swą uwagę poświęca charakterystyce nowego przedmiotu szkolnego „Nauka o Polsce współcze‑
snej”, w ramach którego w latach 1923–1931 wydanych zostało kilka podręczników. Bardziej szczegóło‑
wo zajmuje się książką „Realizacja wychowania obywatelskiego w szkole”, której autorem był nowatorski 
Jerzy Ostrowski. Zgodnie z opinią większości badaczy, ideałem tamtych czasów był Polak – obywatel – 
pracownik  – bojownik w służbie swej ojczyzny, do którego młodzież w czasach II Rzeczypospolitej 
była wychowywana i który był kluczowym atrybutem Polaków w trudnych latach II wojny światowej.



414 Barbara Baarová: Obraz Pierwszej Republiki Czechosłowackiej w ówczesnych 
podręcznikach do geografii

Autorzy podręczników do nauki geografii z początku XX wieku i okresu Pierwszej Republiki należe‑
li do wybitnych osobistości życia naukowego i  społecznego. Byli to pedagogowie z  dużym doświad‑
czeniem zdobytym w szkołach ludowych, wydziałowych lub szkołach średnich, co znalazło swoje 
odbicie w jakości ich tekstów dydaktycznych. Zawierały one interesujący materiał ikonograficzny, 
były aktualne i  dobrze opracowane pod względem dydaktycznym. Analizą podręczników wydanych 
w latach 1922–1957 oraz charakterystyką ich autorów została udokumentowana zmiana narracji i treści 
informacji o zdarzeniach prowadzących do powstania samodzielnego państwa. Opis tych wydarzeń, 
we wszystkich podręcznikach okresu międzywojennego, cechuje emocjonalność i patriotyzm, a pierw‑
szy prezydent jest przedstawiany jako bohater. Podręczniki z  okresu protektoratu nie wspominają 
o ziemiach czeskich, więc realne nauczanie odzwierciedlało odwagę konkretnego nauczyciela, żeby nie 
przestrzegać narzuconego programu nauczania. Autorzy pierwszego powojennego podręcznika powsta‑
niu państwa poświęcają jedno jedyne zdanie. Imię Masaryka w podręcznikach do nauki geografii nie 
pojawiło się do czasu tzw. rewolucji aksamitnej. Jeżeli w podręcznikach z lat 50. znajdują się informacje 
o powstaniu Republiki Czechosłowackiej, wówczas zasługi dla niepodległego państwa przypisywane są 
WSRP. Wizerunek pierwszej Republiki Czechosłowackiej był w komunistycznych podręcznikach albo 
zniekształcany, albo zasadnicze informacje zostały przemilczane.

Roman Matykowski: Obraz II Rzeczypospolitej w ówczesnych podręcznikach do geografii

Praca charakteryzuje treści polskich podręczników do geografii, pracuje ze źródłami z lat 1892–1944, 
a to w kontekście informacji o ziemiach polskich podczas rozbiorów, o wydarzeniach z lat 1918–1920 
związanych z  odzyskaniem niepodległości Polski, a  także stosunkach czesko ‑polskich w okresie 
międzywojennym. We wstępie autor krótko przedstawia wydarzenia historyczne z końca XIX wieku 
oraz stan edukacji w poszczególnych zaborach, następnie omawia wizję przyszłości Polski nakreśloną 
w podręcznikach do geografii wydanych przed 1922 rokiem. Koncepcje wielkości i kształtu terytorium 
nowo powstałego państwa wychodziły a) z aspektu historycznego, b) z zasady etnicznej, c) odzwier‑
ciedlały rzeźbę krajobrazu naturalnego. Autor konfrontuje te wizje z wizerunkiem II Rzeczypospolitej 
przedstawionym w podręcznikach opublikowanych po tym roku. Stwierdza, że podręczniki do geogra‑
fii II Rzeczypospolitej nie ignorowały polsko ‑czeskiego konfliktu o Śląsk Cieszyński z lat 1918–1920. 
Sygnalizowały jego podział, tak samo jak dla Polski niekorzystne przyznanie Czechosłowacji całej Kolei 
Koszycko ‑Bogumińskiej. Informacje te były jednak marginalne i  nie towarzyszyły im żadne szersze 
negatywne komentarze.



415Agnieszka Chłosta‑Sikorska: Projekty edukacyjne związane z odzyskaniem niepodległości 
przez Polskę realizowane przez szkoły 

We wstępie przyczynku krótko opisane zostały wydarzenia, które po 123 latach doprowadziły do powsta‑
nia niepodległej Polski, oraz jego główni protagoniści. Obchody 100‑lecia niepodległości są uważane 
za wyraz patriotyzmu, tradycji i pamięci historycznej – stąd w 2017 roku rząd postanowił, że kolejny 
rok będzie Rokiem Jubileuszu 100‑lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Autorka wymienia 
najważniejsze imprezy zaplanowane na lata 2017–2021, które zainaugurował Prezydent Andrzej Duda, 
odsłaniając na budynku szkoły w Stróży tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących o niepodległość. 
Aktem tym uroczyście rozpoczęto ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Niepodległości” pod 
patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Poszczególne opisywane imprezy są podzielone na projekty 
(krajowe, regionalne i zagraniczne), konkursy (muzyczne, plastyczne, literackie i wiedzowe), imprezy 
charytatywne, wystawy oraz przedstawienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło szkołom 
wsparcie merytoryczne i finansowe w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA, którego celem 
jest wsparcie w procesie kształtowania nowoczesnego patriotyzmu ukierunkowanego na państwo jako 
wartość łączącą wszystkich obywateli.

Pavel Martinovský: Rocznicowe uroczystości wspomnieniowe w szkołach podstawowych 
i średnich

Praca zawiera różnorodny przegląd wydarzeń upamiętniających stulecie Republiki Czechosłowackiej. 
Nadmienia, że większość szkół organizowała je sama, często w ramach różnych projektów, włącznie 
badawczych i nierzadko łączących kilka przedmiotów. Niektóre szkoły przyjęły u siebie występy innych 
lub odwiedziły wystawę czy przedstawienie, inne przygotowały własne występy, wystawę lub konkurs. 
Wspólne rocznicowe obchody umożliwiły między innymi współpracę szkół czeskich i  słowackich, 
konkursy między szkołami i zainspirowały do przenikania szkół do przestrzeni publicznej, jak na przy‑
kład podczas sadzenia Drzewek Republiki.
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