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jako osobnego przedmiotu, ale w ramach blo-
ku zajęć z wiedzy o społeczeństwie lub z nauk 
humanistycznych. Do pewnego stopnia 
zjawisko to wyjaśnia, dlaczego niepotrzebne 
są tam szkolne atlasy historyczne, jednak nie 
jest to już tak oczywiste w wypadku Europy 
Zachodniej czy Irlandii, gdzie historii nadal 
naucza się w szkołach.

NacjoNalizm

Nacjonalizm jako ideologia legitymizująca 
państwowość narodził się w rewolucyjnej 
Francji oraz w okresie kształtowania się 
państw narodowych w obu Amerykach 
w okresie od końca XVIII wieku do lat 20. 
XIX stulecia. Następnie powstały państwa 
narodowe na Bałkanach. Królestwo Włoch 
oraz Cesarstwo Niemieckie zostały ogło-
szone państwami narodowymi odpowied-
nio w 1861 i 1871 roku. Wspominam o tych 
dwóch państwach, ponieważ stały się wzor-
cami naśladowanymi przez już istniejące 
kraje bałkańskie oraz falę państw narodo-
wych, które zaczęły powstawać po I wojnie 
światowej na ruinach wielkich środkowo-
europejskich i bliskowschodnich impe-
riów ponadnarodowych. Pojawienie się 
Związku Radzieckiego jako samozwańczego 
ponadnarodowego organizmu w wyraźny 
sposób zatrzymało rozprzestrzenianie 
się na wschód tego modelu państwowości. 
Niemniej wprowadzony na początku lat 
20. podział administracyjny tego komuni-
stycznego kraju opierał się na kryterium 
etnicznym, wszystkie związkowe republiki 
radzieckie zostały powołane jako narodo-
we i przyznano im (lub nawet stworzono 
w tym celu1) odpowiednie (lokalne) języki 
urzędowe. W ramach powyżej wspomnia-
nych republik związkowych powstały też 

1 M.G. Smith, Language and Power in the Creation of the USSR, 
1917–1953, Berlin: Mouton de Gruyter, 1998.

autonomiczne republiki i okręgi narodowe, 
a na terenie całego ZSRR istniały tysiące 
narodowych miasteczek, wiosek i kołcho-
zów, których autonomia została zniesiona 
pod koniec lat 30. ubiegłego wieku2. 

Wydaje się, że nacjonalizm uzyskał wyjątko-
wy status pierwszej powszechnie akceptowa-
nej normatywnej ideologii legitymizującej 
państwowość. Stał się regułą określającą za-
gadnienia państwowości i stosunków między 
państwami na całym świecie. W ramach tego 
systemu państwa, które nie definiują się jako 
narodowe, lub niechętnie przechodzą przez 
proces przekształcania się w tego rodzaju 
państwo, są skazane na delegitymizację, 
a w ostateczności – na wymazanie z mapy 
politycznej. Co jednak oznacza państwo „na-
rodowe”? Słowo „naród” wydaje się tu jedy-
nie etykietką, której można używać w sytu-
acji, gdy dane państwo uznaje legitymizującą 
moc nacjonalizmu. Jeżeli państwa narodowe, 
które same uzyskały uznanie na podstawie 
kryterium narodowościowego, zgadzają się 
na taką autodefinicję państwowości kandy-
dującej do statusu pełnoprawnego gracza na 
arenie stosunków międzynarodowych, to 
taki organizm staje się w pełni uznanym 
i pełnoprawnym państwem3.

Oczywiście państwo obywatelskie i narodowe 
to jedynie typy idealne, podobnie jak narody 
polityczne i etniczne. W rzeczywistości 
w istniejących państwach można zaobserwo-
wać całą gamę odcieni etnicznego i obywa-
telskiego nacjonalizmu. Mając na uwadze 
to zastrzeżenie, można mówić o etnicznych 

2 T. Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and 
Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939, Ithaca: Cornell 
University Press, 2001, s. 55.
3 T. Kamusella, Global State System, [w:] The Global Studies 
Encyclopedia, eds. I.I. Mazour, A.N. Chumakov, W.C. Gay, 
Moscow: Raduga i Centr Naucznych i Prikladnych Pro-
gramm „Dialog”, 2003, s. 196–200. 

Mit nauczał historii. Mit nauczał swojej własnej 
historii, ponieważ był to mit rozprzestrzeniający 
się samodzielnie. 
Alec Waugh, 1936

Naród […] cudownie poręczne słowo, skoro każdy 
może z nim zrobić to, co mu się podoba. 
Joseph de Maistre, 1797

L
ekcje historii w czasie mojej edukacji 
w komunistycznej Polsce były okrop-
nie nudne. Sprowadzały się do zapa- 
 miętywania ciągów dat i wkuwania 

wymaganych interpretacji, od których nikt 
nie ważył się odstępować, bo groziło za to 
wyrzucenie z lekcji lub wezwanie rodziców 
do dyrektora. Sztywność i nudę przełamy-
wały mapy ścienne, wprowadzające do klasy 
kolor i pierwiastek „dziania się”. Niektórzy 
uczniowie szukali ucieczki od otępiającej sy-
tuacji, przeglądając pod ławką szkolne atlasy 
historyczne, których egzemplarze były trady-
cyjnie rozdawane na początku każdej lekcji. 
Nie zwracali uwagi na mapy, które należało 
studiować podczas danej lekcji określanej 
mianem „historii”, a polegającej głównie na 
jawnej indoktrynacji; czasami nawet „popra-
wiali” atlasy, dorysowując długopisami nowe 
państwa.

Szkolne atlasy historyczne były niemal 
stale dostępne (często w szerokim wyborze) 
w większości państw Europy Środkowej 
i Wschodniej od początku XX wieku, podczas 
gdy – co ciekawe – w innych regionach nie. 
Nie oznacza to, że nie występowały poza tą 
częścią Europy, jednak wydaje się, że w za-
chodniej części kontynentu były przezna-
czone dla zainteresowanego czytelnika, nie 
pełniły funkcji obowiązkowego podręcznika 
szkolnego. W niektórych brytyjskich i ame-
rykańskich szkołach nie uczy się już historii 
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i obywatelskich państwach narodowych, jeże-
li cechy jednego rodzaju nacjonalizmu przy-
ćmiewają cechy drugiego. Etniczne państwa 
narodowe znajdują się przeważnie na terenie 
Eurazji, zwłaszcza wzdłuż pasa rozciągające-
go się od Europy Środkowej, przez republiki 
poradzieckie, Turcję i Iran, aż do Indochin, 
Indonezji, Chin i Japonii. Państwa narodowe 
na innych obszarach można określić mianem 
obywatelskich.

aTlasy hisToryczNe

Produkcja szczegółowych i wiernych pod 
względem topograficznym map jest kosz-
townym przedsięwzięciem, które można 
przeprowadzić wyłącznie przy udziale kilku 
dobrze wykształconych specjalistów zna-
jących metodologię i praktykę kartografii. 
W przeszłości oprócz wynagrodzenia za ich 
usługi konieczne było sfinansowanie często 
długich i ryzykownych ekspedycji niezbęd-
nych do wykonania pomiarów regionu, 
który miał być przedstawiony na zleconych 
mapach. Te kosztowne przedsięwzięcia były 
wykonalne jedynie w połączeniu z potencjal-
nie dochodowymi projektami politycznymi 
lub gospodarczymi, takimi jak kolonizacja 
obu Ameryk czy ustalenie dokładnych granic 
pomiędzy posiadłościami. Zrozumiałe jest 
zatem, że pierwszymi mecenasami karto-
grafii byli władcy ulegający rosnącej modzie 
na tworzenie wizualnych przedstawień ich 
królestw w formie map. Europejski wyna-
lazek druku z połowy XV wieku przyczynił 
się do spadku cen i wzrostu dystrybucji map. 
Pierwsze komercyjne edycje map i atlasów 
wydano w Niderlandach, wówczas najbogat-
szym regionie Europy.

Początki atlasów historycznych sięgają 
czasów rytownika i kartografa Abrahama 
Orteliusa. W roku 1570 w Antwerpii Gilles 
Coppens de Diest wydał niezwykle popu-

larny atlas geograficzny Orteliusa Theatrum 
Orbis Terrarum, który zwykle uznaje się za 

„pierwszy nowożytny atlas”4. W kolejnych 
edycjach Ortelius uzupełnił swoje dzieło 
o mapy historyczne Ziemi Świętej i świata 
starożytnego. Część historyczna, znana jako 
Parergon [theatri] („dodatek do Theatrum”), 
ukazała się jako oddzielny tom w Antwerpii 
w latach 1595 i 1624. Poza mapami historycz-
nymi Parergon zawierał mapę wędrówek mi-
tycznego Odyseusza oraz mapę pokazującą 
położenie Niderlandów w ramach Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego. Rozwój druku w po-
łączeniu z upowszechnieniem piśmienności 
doprowadził do wzrostu produkcji dzieł 
kartograficznych w XVII i XVIII wieku; 
niektóre z nich były poświęcone mapowa-
niu przeszłości. Podążając za przykładem 
Orteliusa, autorzy map i atlasów historycz-
nych skupili się głównie na problematyce 
biblijnej i starożytnej5.

Kartograficzne publikacje odnotowujące 
zmiany granic politycznych i administra-
cyjnych odzwierciedlały dramatyczne 
zmiany organizacji politycznej Europy 
wywołane przez wojny napoleońskie. Pań-
stwa narodowe zaczynające się jednoczyć 
w Europie Zachodniej charakteryzowały 
się rosnącym poziomem centralizacji. 
Intensyfikacja centralnej biurokratycznej 
kontroli pociągała za sobą usprawnie-
nie poboru podatków, rozbudowę sieci 
dróg, kolei i sieci telegraficznej, a także 
szkolnictwa i administracji. Mapy i atlasy 
okazały się trudnymi do przecenienia na-
rzędziami nadzoru i planowania procesów 
centralizacji oraz modernizacji, ponieważ 
pojedyncza mapa zwykle zawierała znacz-

4 J. Black, Maps and History. Constructing Images of the Past, 
New Haven–London: Yale University Press, 1997, s. 10.
5 Tamże, s. 9–35; W. Goffart, Historical Atlases. The First 
Three Hundred Years, 1570–1870, Chicago–London: Univer-
sity of Chicago Press, 1999, s. 30–31.

nie więcej przestrzennie uporządkowanych 
szczegółowych informacji niż jedna strona 
drukowanego tekstu6.

Pierwsza połowa XIX wieku to również 
pojawienie się współczesnego modelu atlasu 
historycznego. Pierwszym dziełem tego 
rodzaju był Genealogical, Chronological, Histori-
cal and Geographical Atlas (London 1801) A. Le 
Sage’a, pod którym to pseudonimem ukrywał 
się francuski emigrant Emmanuel de las 
Cases. Atlas został szybko wydany w autor-
skim przekładzie w napoleońskiej Francji 
jako Atlas historique, généalogique, chronologique 
et géographique (Paris 1803–1804). Christian 
Kruse ulepszył atlas Le Sage’a w swoim Atlas 
und Tabellen zur Übersicht der Geschichte aller euro-
päischen Länden und Staaten (Leipzig 1802–1818), 
umieszczając w nim mapy Europy pokazujące 
podział terytorialny w stuletnich odstępach. 
Jednak najbardziej wpływowym atlasem XIX 
wieku był wydany przez Karla von Sprunera 
Historisch-geographischer Hand-Atlas zur Geschich-
te der Staaten Europa’s von Anfgang des Mittelalters 
bis auf die neueste Zeit (Gotha 1846). Atlas ten, 
pięknie przygotowany i wydany, jest w uży-
ciu do dziś. Co ważne, von Spruner interpre-
tował historię europejską poprzez narodziny 
państw i relacje pomiędzy nimi. Nastąpiła 
tym samym zmiana historycznej kartografii 
i przejście od problematyki dynastycznej 
i genealogicznej (która zdominowała dzieło 
Le Sage’a) do państw jako wiodących aktorów 
historii i polityki. W tym czasie nacjonalizm 
jako polityczna siła dopiero wzrastał, nie 
tylko na Zachodzie, ale także w Europie 
Środkowej i na Bałkanach. Nowe podejście 
do mapowania przeszłości było odpowiedzią 
na oczekiwania czytelników. Von Spruner 
dostarczył narodowo nastawionym użytkow-
nikom atlas, który prezentował ich historię: 

6 J. Black, dz. cyt., s. 25–26; Ch. Pierson, The Modern State, 
London: Routledge, 1996.
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historię ich własnych (choć z historycznego 
punktu widzenia – zupełnie niedawno wy-
obrażonych) państw narodowych i narodów7.

Powstanie w roku 1871 Cesarstwa Niemieckiego 
jako niemieckiego państwa narodowego zmo-
bilizowało licznych uczonych do konsolidacji 
obrazu tego państwa jako narodowej całości 
za pomocą geografii8. Akademicka i ideolo-
giczna działalność znalazła odzwierciedlenie 
w odpowiednich programach nauczania. 
Szkoły skutecznie kształtowały narodowy 
punkt widzenia ludności, jako że analfabe-
tyzm został wyrugowany do końca lat 70. XIX 
wieku i zarówno w założeniach politycznych, 
jak i w praktyce wszystkie dzieci, niezależnie 
od płci, języka, wyznania czy pochodzenia 
etnicznego, miały obowiązek ukończenia edu-
kacji na poziomie podstawowym. Jednocześnie 
dynamiczny rozwój niemieckiej gospodarki 
umożliwił wyposażenie szkół w drogie, nowa-
torskie pomoce dydaktyczne. Wydany przez 
Friedricha Wilhelma Benickena Historischer 
Schulatlas oder Übersicht der allgemeinen Weltge-
schichte (Weimar 1820) był najprawdopodobniej 
pierwszym atlasem przeznaczonym do użytku 
szkolnego. W ślad za nim poszła rozszerzona 
i droższa edycja podręczna, Historischer Hand-
Atlas zur Versinnlichung der allgemeinen Geschichte 
aller Völker (Weimar 1824). Obydwa atlasy 
zostały pomyślane jako uzupełnienie ambit-
nego, trzytomowego podręcznika Leonharda 
von Drescha Übersicht der allgemeinen politi-
schen Geschichte insbesondere Europens (Weimar 
1822–1823). Wyśrubowane ceny tych atlasów 
i podręcznika w kontekście szeroko wówczas 
rozpowszechnionego w Europie analfabety-
zmu sprawiły, że żadna z tych książek nie 

7 J. Black, Mapping the Past. Historical Atlases, „Orbis” 2003, 
nr 2, s. 278; W. Goffart, dz. cyt., s. 304–306, 314–315, 
418–422.
8 G. Sandner, In Search of Identity. German Nationalism and 
Geography, 1871–1910, [w:] Geography and National Identity, ed. 
D. Hooson, Oxford–Cambridge: Blackwell, 1994, s. 71–91.

stała się popularnym podręcznikiem – w prze-
ciwieństwie do szkolnego atlasu historycznego 
Friedricha Wilhelma Putzgera, Historischer 
Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Ge-
schichte (Bielefeld–Leipzig 1877), który bazował 
na atlasie Sprunera. Dzieło Putzgera pozostało 
najpopularniejszym atlasem szkolnym aż do 
okresu międzywojennego. Większość powsta-
jących w kolejnych latach edycji i przekładów 
była regularnie aktualizowana i przedruko-
wywana. Na przykład siódme polskie wyda-
nie, F.W. Putzgera Atlas historyczny do dziejów 
starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych dla 
użytku w wyższych i średnich zakładach naukowych 
ukazało się w Warszawie w 1930 roku9.

To właśnie z atlasu Putzgera środkowoeuro-
pejskie ruchy narodowe i narody poznawały 
(lub często wyobrażały sobie według wła-
snych marzeń) swoje historie oraz miejsce, 
jakie zajmowały one w historii Europy 
i świata. Kiedy środkowoeuropejskie wielo-
narodowe imperia, zniszczone w następstwie 
I wojny światowej, zostały zastąpione przez 
etniczne państwa narodowe, atlas ten w dal-
szym ciągu kształtował sposób, w jaki nowe 
pokolenia uczniów wyobrażały sobie dzieje 
swoich narodów.

Wśród najbardziej istotnych cech atlasu 
Putzgera należy wymienić jawny eurocen-
tryzm, który zamaskowano jedynie częścio-
wo za pomocą kilku map Bliskiego Wschodu, 
Afryki Północnej, Ameryki Północnej i eu-
ropejskich kolonii. Model zaproponowany 
przez Putzgera przedstawia przeszłość jako 
liniowy i teleologicznie zdeterminowany pro-
ces, koniecznie rozpoczynający się od czasów 
biblijnych i starożytnej Grecji oraz Rzymu, 
wiodący przez fazę przejściową Völkerwande-
rung (inwazji barbarzyńców), aż do narodzin 

9 J. Black, Maps and History, s. 43, 53–54, 68, 99; W. Goffart, 
dz. cyt., s. 330–331.

państw narodowych, które przez nacjonali-
stów były postrzegane jako ukoronowanie 
dziejów i niemalże „koniec historii”.

szKolNe aTlasy hisToryczNe 
i eTNiczNy NacjoNalizm

Pierwsze etnolingwistyczne i etnoreligijne 
mapy Europy Środkowej i Wschodniej wydano 
w połowie XIX wieku. W ciągu ostatnich 
trzech dekad XIX wieku tego rodzaju mapy 
stały się bardziej szczegółowe i zniuansowane 
dzięki przyznanemu ich wykonawcom przywi-
lejowi korzystania z wyników spisów ludności, 
które zawierały informacje o języku (i cza-
sami religii) traktowanym jako „obiektywna 
miara” przynależności jednostki do danego 
narodu. Pierwszy ogólnopaństwowy spis obej-
mujący pytanie o język został przeprowadzony 
w Prusach w roku 1861, w Austro-Węgrzech 
w 1880, a w carskiej Rosji w 1897 roku. Odpo-
wiednio na początku XX wieku etnolingwi-
styczne mapy różnych obszarów, opracowane 
na podstawie tych spisów, zostały włączone 
do środkowoeuropejskich szkolnych atlasów 
geograficznych10. W dalszej kolejności mapy te 
włączono do szkolnych atlasów historycznych, 
dzięki czemu możliwa stała się anachroniczna 
projekcja pochodzących z końca XIX wieku 
pojęć etniczności i języka na przeszłość. Wy-
dawało się, że „usprawiedliwia” to przeciw-
stawne roszczenia terytorialne sąsiadujących 
z sobą państw narodowych. W ten sposób 
etnolingwistyczne podejście, tak typowe dla 
środkowoeuropejskich nacjonalizmów, zaczęło 
być prezentowane w atrakcyjny i sugestywny 
kartograficzny sposób, który był uznawany 
za „naukowy”. Ideologia narodowa, wspiera-

10 W. Haardt, B. Gustowicz, B. Kozenna Atlas szkolny dla 
szkół średnich (gimnazyalnych, realnych i handlowych), Wien: 
Hölzel, 1909, s. 10, 14, 15. (Atlas był polską wersją dzieła 
V. von Haardt von Hartenthurn, B. Kozenns Geographischer 
Atlas für Mittelschulen, Gymnasien, Realschulen u. verwandte 
Lehranstalten [Wien: Hölzel 1904]).
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na przez tego rodzaju mapy i atlasy, ułatwiła 
stworzenie etnicznych państw narodowych 
w powojennej Europie Środkowej. „Naukowy 
charakter” map nie był w zasadzie kwestio-
nowany, chociaż te produkowane w sąsiadują-
cych z sobą krajach przedstawiały zazwyczaj 
wzajemnie niezborne obrazy przeszłości 
i teraźniejszości.

W 2. połowie XIX i na początku XX wieku 
akademickie atlasy poświęcone dziejom 
poszczególnych państw były publikowane 
w niemal wszystkich europejskich i północ-
noamerykańskich krajach. Atlasy historyczne 
przeznaczone wyłącznie do użytku szkolnego 
zaczęto jednak produkować na większą skalę 
na początku XX wieku, kiedy obowiązkowa 
edukacja na poziomie podstawowym stała 
się normą w Europie i Ameryce Północnej. 
W szkolnych atlasach wydawanych w obywa-
telskich państwach narodowych (np. w Szwaj-
carii11) lub w imperiach i mocarstwach (np. we 
Francji12, Rosji13, Zjednoczonym Królestwie14 
czy Stanach Zjednoczonych15) nie poświęcano 

11 J.S. Gerster, Atlas historique de la Suisse à l’usage des écoles 
et des familles, Neuchâtel 1875; tenże, Atlas der Geschichte 
der Schweiz. Den schweizerischen Schulen und den Freunden 
vaterländischer Geschichte gewidmet, St Gallen: Huber & Cie., 
1876; J.S. Gerster, Historisch-geographischer Atlas der Schweiz, 
Aarau: Wirz, 1907.
12 C.-J. Drioux, Ch. Leroy, Atlas d’histoire et de géographie, 
Paris: E. Belin, 1867.
13 E.E. Zamyslowski, Uczebnyj atlas po russkoj istorii, St. Pe-
tersburg 1867; N.N. Tornau, Uczebnyj atlas po russkoj istorii, 
St. Petersburg: Artisticzeskoe zawiedenie T-va A.F., 1913.
14 Ch. Colbeck, The Public Schools Historical Atlas, Lon-
don: Longmans, Green and Co., 1885; A.K. Johnston, 
Half-Crown Atlas of British History, Edinburgh – London: 
W. & A.K. Johnston, 1871; Ch. Joppen, Historical Atlas of 
India. For the Use of High Schools, Colleges and Private Pupils, 
London: Longmans, Green and Co., 1907; R. Muir, New 
School Atlas of Modern History, London: G. Philip & Sons, 
1911 (wzorowany na atlasie Putzgera); E. Reich, A New 
Pupil’s Atlas of English History, London: Macmillan, 1903.
15 J.H. Colton, F.W. Hunt, J.H. Colton’s Historical Atlas. 
A Practical Class-Book of the History of the World: Comprising in 
a Series of Inductive Lessons, the Origin and Progress of Nations, 
Their History, Chronology, and Ethnology, Combined with Their 
Ancient and Modern Geography. Illustrated by Maps, Ancient and 

zbyt wiele uwagi kartograficznie konstruowa-
nej etniczności przyjmującej formę etnolin-
gwistycznych lub etnoreligijnych map.

Sytuacja wyglądała inaczej w wypadku 
etnicznych (pod względem językowym lub 
religijnym) państw narodowych, które 
uzasadniały swoją państwowość i granice za 
pomocą tych właśnie kryteriów. Historycz-
ne mapy i atlasy pokazujące kwestie języka 
i wyznania miały szczególne znaczenie dla 
narodów etnicznych i ruchów narodowo-
ściowych wciąż pozbawionych państwowości. 
W przededniu I wojny światowej powstało 
na przykład wiele tego typu publikacji dla 
węgierskojęzycznych czytelników.

Jeszcze przed I wojną światową pojawiły 
się podstawowe metody kartograficznej 
wizualizacji przeszłości dla potrzeb naucza-
nia historii. W biedniejszych krajach czy 
regionach, gdzie rodziców nie było stać na 
zakup atlasów dla swoich dzieci, używano 
map ściennych oraz map w podręcznikach 
historii. Atlas Putzgera pozostawał wzorem 
szkolnego atlasu historycznego wydawa-
nego jako jedna, obszerna książka, której 
używało się przez cały okres edukacji, co 
zwykle oznaczało gimnazjum i liceum. 
Wraz ze wzrostem liczby uczniów uczęszcza-
jących do liceów, szkolne atlasy historyczne 
zaczęto wydawać w formie serii cienkich 
książeczek, z których każda była przypisana 
konkretnej klasie gimnazjalnej lub licealnej. 
Tym sposobem pojawiły się dwa podstawowe 
typy szkolnego atlasu historycznego: jedno-
tomowy dla całego ciągu edukacyjnego oraz 
złożony z zeszytów wydawanych osobno dla 
każdej klasy. Sposoby prezentacji i omówie-

Modern, and Plates Giving Extensive Panoramic Views of Contem-
poraneous Events in Every Age and Nation, New York: Ivison, 
Phinney, 1860; L.H. Smith, Historical and Chronological Atlas 
of the United States, Washington, DC: National Republican 
Printing, 1881.

nia problematyki przedstawionej w atlasach 
tego ostatniego typu (złożonego z zeszytów) 
różniły się pod względem metodologicz-
nym dla młodszych i starszych poziomów 
nauczania. Tradycja tego rodzaju wieloczę-
ściowych atlasów sięga jeszcze wydanego 
przez Charles'a Leroya Atlas d’histoire et de 
géographie (Paris 1867). Model ten powielały 
węgierskie atlasy szkolne.

Z biegiem czasu pojawiło się kolejne typowe 
rozwiązanie w zakresie szkolnych atlasów 
historycznych. W obywatelskich państwach 
narodowych standardem stała się kombi-
nacja atlasu geograficznego i historycznego 
charakterystyczna dla atlasu Leroya. Na 
przykład w węgierskiej części monarchii 
austro-węgierskiej przejście od obywatelskie-
go nacjonalizmu tolerującego niemówiącą 
po węgiersku część populacji do etnolin-
gwistycznej polityki surowej madziaryzacji 
znalazło odzwierciedlenie w zastąpieniu 
w szkołach atlasu geograficzno-historycznego 
Györgyego Jausza (Történelmi-fölrajzi iskolai 
atlasz) typowym atlasem historycznym Manó 
Kogutowicza (Történelmi iskolai atlasz). Etnicz-
ne państwa narodowe do dzisiaj zachowały 
tradycję nauczania geografii i historii jako 
odrębnych przedmiotów, z użyciem osobnych 
atlasów.

Koniec I wojny światowej i okres bezpośred-
nio po niej był czasem burzliwych zmian 
w historycznej, etnolingwistycznej i etnore-
ligijnej kartografii, spowodowanych pojawie-
niem się licznych nowych państw narodo-
wych na terenach między Finlandią a Turcją. 
Tworzone przez poszczególne państwa wyklu-
czające się wzajemnie wizje „sprawiedliwych” 
granic narodowych trafiły do środkowoeuro-
pejskich i radzieckich podręczników historii 
oraz szkolnych atlasów historycznych, które 
ukazywały się z rekomendacją i pod nadzo-
rem władz.
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W okresie międzywojennym w Europie 
Środkowej wzrastała opozycja względem 
etnopolitycznego porządku, zwłaszcza 
w Niemczech, gdzie większość obywateli 
uznawała traktat wersalski za narzucony 
i oparty na niesprawiedliwym przekonaniu 
o odpowiedzialności Niemców za wybuch 
wojny. Ponadto miliony Niemców znalazły 
się w obcych językowo państwach narodo-
wych – Czechosłowacji, Polsce, Jugosławii, 
na Węgrzech i Litwie. Niemieckie plany 
poprawy sytuacji kraju i odzyskania „nie-
mieckiego Wschodu” – wspierane przez 
liczne etniczne, językoznawcze i polityczne 
argumenty – spotkały się w idei Lebensraum 
(„przestrzeni życiowej”), którą ujmowano 
w formie licznych kartograficznych repre-
zentacji16. Większość celów tego programu 
zrealizowano w okresie II wojny światowej. 
W tym samym czasie władze węgierskie 
przygotowywały się do konferencji pokojo-
wej po II wojnie światowej, w trakcie której 
Budapeszt miał nadzieję odzyskać ziemie 
należące przed rokiem 1918 do Królestwa 
Węgier. Jednym z elementów przygotowań 
było opublikowanie, w języku węgierskim 
i angielskim, obszernego atlasu Węgier i Eu-
ropy Środkowej, w którym położono nacisk 
na aspekty etnolingwistyczne i problem 
granic17. Podobne publikacje, bogato ilu-
strowane rycinami i mapami, „uzasadniały” 
etnolingwistyczne i historyczne przesłanki 
włączenia do powojennej Polski większości 
niemieckich terytoriów znajdujących się 
na wschód od linii wyznaczanej przez Odrę 
i Nysę Łużycką18.

16 N. Krebs, Atlas des deutschen Lebensraumes in Mitteleuropa, 
Leipzig: Bibliographisches Institut, 1937–1942.
17 A. Rónai, Atlas of Central Europe, Balatonfüred–Buda-
pest: Count Pál Teleki Research Institute, 1945; tenże, 
Közép-Európa atlasz, Balatonfüred–Budapest: Teleki Pál 
Tudományos Intézet, 1945.
18 B. Gruchman i in., Polskie Ziemie Zachodnie, Poznań: 
Instytut Zachodni, 1959 (książka ukazała się również po 
angielsku, francusku, niemiecku i rosyjsku).

W wyniku II wojny światowej Europa 
została podzielona żelazną kurtyną. 
Walka między dwoma supermocarstwa-
mi, USA i ZSRR, zepchnęła konflikty 
etnolingwistyczne na dalszy plan. Zasa-
da nienaruszalności granic z roku 1945 
została przyjęta w momencie ustanowienia 
nowego powojennego porządku. Częścią 
tego procesu były szeroko zakrojone 
czystki etniczne, które w latach 1944–1950 
ponad przeszło 30 milionów mieszkań-
ców Europy Środkowej19. W rezulatacie 
nieosiągalny wcześniej ideał językowo 
jednorodnych państw narodowych został 
w tej części kontynentu zrealizowany. 
W bloku wschodnim cenzorzy czuwali nad 
tym, aby publikacje promowały „jedyny 
słuszny” obraz rzeczywistości oraz prze-
szłości i nie zawierały żadnych odniesień 
do narodowych, etnicznych, historycznych 
lub językowych idei, które przekraczałyby 
ustanowione granice, przez co mogłyby 
podważyć etnolingwistyczną legitymi-
zację państwowości istniejących państw 
narodowych. Publikacje zawierające takie 
niepoprawne poglądy docierały jedynie na 
Zachód; wśród nich wiele prac kartogra-
ficznych. Szczególnie licznie występowały 
one w Niemczech Zachodnich. Na przykład 
terytorium Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
wraz z ziemiami monarchii habsburskiej 
były anachronicznie przedstawiane jako 

„prawdziwy” zakres terytorialny niemiec-
kiego państwa narodowego, uzasadniając 
w ten sposób tezę, że powstałe po roku 1945 
Niemcy Wschodnie i Zachodnie tworzyły 
najmniejsze państwo niemieckie w dzie-
jach20. Podobny anachronizm popełnio-

19 P.R. Magocsi, Historical Atlas of Central Europe, Seattle– 
 –WA–London: University of Washington Press, 2002, 
s. 193.
20 B. Jähnig, L. Biewer, Kleiner Atlas zur deutschen 
Territorialgeschichte, Bonn: Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen, 1990.

no, gdy do średniowiecznych osadników 
przybywających do Europy Środkowej 
z terytorium cesarstwa odnoszono się za 
pomocą określenia „Niemcy”21. Rząd za-
chodnioniemiecki zdecydował jednak nie 
poruszać żadnych etnicznych, językowych 
czy historycznych argumentów w polityce 
zagranicznej i edukacji. W konsekwencji 
gatunek „atlasu historii narodowej”, tak 
popularny w krajach bloku sowieckiego22, 
pozostaje w Niemczech w zasadzie niezna-
ny i dotyczy skromnych dzieł publikowa-
nych przez działające na marginesie partie 
i ugrupowania nacjonalistyczne23.

W roku 1991 Związek Radziecki upadł, a fe-
deracja jugosłowiańska zaczęła się rozpadać. 
W obliczu upadku muru berlińskiego, pań-
stwa tworzące Jugosławię i ZSRR, oparte na 
etnolingwistycznym fundamencie, stanęły 
wobec – wykonywanego cokolwiek na oślep 

– zadania przepisania przeszłości w taki 
sposób, aby oddzielne narodowe historie 
uzasadniały odpowiednie państwowości 
i dystansowały je od jugosłowiańskiego i ra-
dzieckiego projektu politycznego. W związ-
ku z tym w latach 90., obok innych prac 
kartograficznych, powstało wiele nowych 
narodowych atlasów historycznych, których 
celem było uzasadnienie określonych granic 
państw narodowych24.

21 W. Krallert, Atlas zur Geschichte der deutschen Ostsiedlung, 
Bielefeld: Velhagen & Klasing, 1958.
22 W. Czapliński, T. Ładogórski, Atlas historyczny Polski, 
Warszawa: PPWK, 1967; Ș. Pascu, Atlas pentru istoria 
României, București: Editura Didacticăși Pedagogică, 1983; 
J. Purš, Atlas československých dějin, Praha: Ústř. správa 
geodézie a kartografie, 1965.
23 F. Hellriegel-Netzebandt, Deutscher National-Atlas. Schwer-
punkte deutscher Geschichte im Kartenbild; von der Frühzeit bis 
zur Gegenwart, München: DSZ-Verlag, 1996.
24 L. Boban, Croatian Borders, 1918–1992, Zagreb: Školska 
knjiga oraz Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
1993; I. Loza, Ukraina: istoricznyj atlas, Kijów: Mapa, 1999; 
M. Mikeln, Malo zgodovinsko berilo–najkrajsa zgodovina 
Slovencev, posebno novejše i najnovejše dobe, Ljubljana: Za-
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aTlasy hisToryczNe dzisiaj

Atlasy historyczne narodów i/lub państw 
narodowych zaprojektowane dla specjalistów, 
zwykłych czytelników i dla szkół były publiko-
wane na całym świecie, począwszy od połowy 
XX wieku (kiedy powstała większość państw 
narodowych). Mimo to gatunek szkolnego 
atlasu historycznego jako obowiązkowego 
(a nie zalecanego) podręcznika jest ograniczo-
ny do Europy Środkowej i Wschodniej.

W Europie Zachodniej – Irlandii, Francji, 
Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii – 
szkolne atlasy historyczne nie występują. 
Mapy historyczne pojawiają się w podręcz-
nikach do historii i czasami w szkolnych 
atlasach geograficznych. Chociaż produkcja 
atlasów historycznych świata lub państwa 
ma szeroko zakrojony charakter, jest ona 
nastawiona na ogólnego i specjalistycznego 
klienta, a nie na szkoły25.

Sytuacja w należących niegdyś do bloku 
sowieckiego krajach Europy Środkowej jest 
nawet bardziej złożona. Moskwa używała 
ideologii komunistycznej do legitymiza-
cji państwowości Związku Radzieckiego. 
Kreml dobrze zdawał sobie sprawę z poten-
cjału etnolingwistycznego nacjonalizmu, 
jednak próbował wykorzystać go do budo-
wy globalnego komunistycznego państwa. 
W owym czasie administracyjny podział 

loznistvo Slovenske knjige, 1991; J.M. Milović, Istorijsko-
geografski atlas Crne Gore XVI–XX vijek, Nikšić: Univerzitets-
ka riječ, 1990; V. Zelenchuk, I. Tabak, Karta etnichieskogo 
sostava nasilenia Republiki Moldova po dannim perepisi 1989, 
Chişinău 1989.
25 DK Atlas of World History. Mapping the Human Journey, ed. 
J. Black, London: Dorling Kindersley, 2000; Grand atlas 
historique, ed. G. Duby, Paris: Larousse, 2004; J. Pro Ruiz, 
M. Rivero Rodríguez, Breve atlas de historia España, Madrid: 
Editorial Alianz, 1999; J. López-Davalillo Larrea, Atlas 
histórico de Espańa y Portugal. Desde el Paleolítico hasta el siglo 
XX, Madrid: Editorial Sintesis, 2000.

ZSRR pokrywał się z grubsza z podziałami 
etnolingwistycznymi i znajdował odzwier-
ciedlenie w wielości języków używanych 
w systemie edukacyjnym26. Wzrastająca 
dominacja języka rosyjskiego, paradoksal-
nie przedstawianego jako język narodowy 
nienarodowego (lub wielonarodowego) 
narodu (lub społeczeństwa) sowieckiego, 
doprowadziła do stopniowego wyparcia 
innych języków. Oprócz rusyfikacji, system 
edukacyjny był poddawany centralizacji 
i nadzorowi ze strony Kremla. Władze 
słusznie postrzegały szkołę jako formę, 
za pomocą której można kształtować 
społeczeństwo zgodnie z ideologicznymi 
założeniami.

Po upadku ZSRR w roku 1991 system ogarnęła 
taka inercja, że w dalszym ciągu produkowa-
no radzieckie atlasy historyczne, zwłaszcza 
dla szkół w Federacji Rosyjskiej i na Białoru-
si27. W tych dwóch państwach dopiero później 
zaczęto publikować narodowe lub ogólno-
państwowe28 szkolne atlasy historyczne29. 

26 F. Hirsch, Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and 
the Making of the Soviet Union, Ithaca–London: Cornell 
University Press, 2005.
27 Atlas istorii SSSR dlia 8 klassa, Moskwa: GUGK, 1992.
28 Używam przymiotnika „ogólnopaństwowe” w odniesie-
niu do Białorusi, gdzie w 1995 roku ustanowiony został 
nowy prorosyjski, neoradziecki reżim, który miał sta-
nowić alternatywę dla gwałtownego procesu budowania 
państwa narodowego. Obecnie Mińsk definiuje Białoruś 
za pomocą starannie dobieranych nienarodowych 
terminów i w związku z tym fałszem byłoby określanie 
białoruskich atlasów mianem „narodowe”.
29 W Federacji Rosyjskiej: M.V. Ponomariew, Nowaja isto-
rija. Atlas. 7–8 klass, Moskwa: Drofa–DiK, 1998; T.P. Gusa-
rowa i in., Istoriczeskij atlas szkolnika, Moskwa: Drofa–DIK, 
2001; S.W. Kolpakow, M.W. Ponomariew, Atlas. Nowejszaja 
istorija XX wieka, Moskwa: AST-Press szkola, 2002; Atlas. 
Oteczestwiennaja istorija s drewniejszich wriemen do konca 
XVIII wieka (s kompletom konturnych kart), Omsk: Omskaja 
kartograficzeskaja fabryka, 2006; S.W. Kolpakov i in., 
Atlas. Istorija Rossii XIX wieka (8 klass), Moskwa: wydaw-
nictwo?, 2007. W odniesieniu do Białorusi koniecznie 
należy wspomnieć o wydanym tam rosyjskojęzycznym 
atlasie: I.A. Awdiejew, Atlas 5 klass. Istorija drewnego mira, 
Minsk: RUP „Belkartografiia”, 2002, oraz o jednym 

Jako że produkcja atlasu jest o wiele bardziej 
kosztowna niż podręcznika, na poradzieckim 
Kaukazie i w Azji Środkowej nie powstały 
żadne lokalne atlasy historyczne dla szkół. 
Za czasów Związku Radzieckiego stosowano 
raczej rosyjskojęzyczne atlasy tego rodzaju 
lub – zwłaszcza na Kaukazie – historyczne 
mapy w lokalnych językach wydawane w for-
mie pojedynczych kart bądź też mapy ścien-
ne. W 2005 roku w Armenii został jednak 
wydany szkolny atlas historyczny30. W latach 
90. zeszłego stulecia moskiewskie wydawnic-
two Dizajn Informacjia Kartografija (DIK) 
zaczęło publikować atlasy dla kirgiskich31 
i kazachskich32 szkół. Firma ta zainicjowała 
również nowy trend polegający na tworzeniu 
rosyjskojęzycznych atlasów historycznych 
dla szkół w narodowych autonomicznych 
republikach Federacji Rosyjskiej – zjawisko 
to było niespotykane w ZSRR. Do tej pory wy-
dano dwa atlasy tego rodzaju – dla Republiki 
Komi33 i Tatarstanu34.

W przeszłości szkolne atlasy historyczne były 
w mniejszym lub większym stopniu spora-
dycznie obecne w Europie Zachodniej i Ame-
ryce Północnej do momentu, gdy po II wojnie 
światowej zostały zastąpione przez ogólne 
atlasy historii świata tworzone z myślą 
o zwykłym czytelniku. Obecne upowszech-
nienie tego rodzaju podręczników w Europie 
Środkowej wydaje się zatem zjawiskiem 
unikatowym w skali globalnej.

wydanym w języku białoruskim: L.P. Kazloŭ, Histarychny 
atlas Belarusi (agulnaadukatsyiny iliustravany), Mińsk: Arty-
Feks, 2004.
30 B. Harutyunian, Haiastani patmutian atlas, Yerevan: 
Macmillan Armenia, 2005.
31 Istoriko-kulturnyj atlas Kirgistana, Moskwa: DIK, 2001; 
K. Żanuzak Kasymbajewicz, Atlas: Istoria Kazachstana, 
Almata: Daik-Press 1998.
32 Istoriczeskij atlas Kazachstana, Moskwa: DIK, 2008.
33 Istoriczeskij atlas Komi, Moskwa: DIK, 2006.
34 Atlas istorii Tatarstana i tatarskowo naroda, Moskwa: DIK, 
2006.
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Z jednej strony takie atlasy powstają zarów-
no w krajach zamożnych, takich jak Niemcy 
czy Belgia, jak i biednych, jak Bułgaria czy 
Mołdawia. Z drugiej, nie publikuje się ich 
w bogatych w ropę krajach Zatoki Perskiej 
czy Japonii, ani też w Etiopii czy na Sri Lance. 
Chociaż czynnik ekonomiczny jest ważny, 
najwyraźniej nie ma jednak kluczowego zna-
czenia. Podstawowym warunkiem powstania 
i wprowadzenia do obiegu szkolnego atlasu 
historycznego w danym kraju jest z pewno-
ścią wola polityczna. W większości państw, 
w których atlasy są obecne do dzisiaj, system 
edukacji jest (lub był do niedawna) poddany 
silnej kontroli centralnego systemu (zwykle 
ministerstwa edukacji narodowej), który 
ustala państwowy program nauczania i czuwa 
nad jego realizacją. Ponadto użycie szkolnych 
atlasów historycznych jest związane z obec-
nością etnicznego nacjonalizmu jako głów-
nej ideologii stojącej za legitymizacją danej 
państwowości. W krajach, w których jest ona 
uzasadniana za pomocą obywatelskiego nacjo-
nalizmu, takie atlasy nie są znane.

W państwach narodowych, dla których nacjo-
nalizm jest główną ideologią legitymizującą 
istnienie – obywatelstwo i narodowość są 
odrębne, a narodowość jest nadrzędna. Obo-
wiązującym paradygmatem jest, że obywatel-
skie państwa doprowadziły swoje populacje 
do poziomu narodu, natomiast większość 
etnicznych państw narodowych zaczynała 
jako bezpaństwowe wspólnoty etniczne, 
zanim zdołały przywdziać na siebie „szaty” 
państwowości. W bezpaństwowym okresie 
żadne obywatelskie formy narodowościowej 
ekspresji nie były dostępne narodowi etnicz-
nemu, ponieważ nie istniała państwowość, 
którą ów naród mógłby uznać za swoją.

Różnica między tymi dwoma modelami, 
zauważalna w odniesieniu do legitymizacji 
państwowości oraz regulacji stosunków mię-

dzy jednostką i państwem, musiała znaleźć 
odzwierciedlenie w programach szkolnych, 
ponieważ państwowy system edukacyjny 
dąży do formowania obywateli w zgodzie 
z ideologicznymi założeniami i praktyką 
polityczną.

Mit wielowiekowej tradycji narodowej 
państwowości jest jednym z najważniejszych 
narzędzi służących legitymizacji państwa 
narodowego w oczach jego sąsiadów i świata. 
Zgodnie z tym rozumowaniem patriotycznie 
nastawieni historycy nie unikają anachro-
nizmów. Na przykład „dowodzą”, że Święte 
Cesarstwo Rzymskie było niczym innym jak 
wczesnym państwem narodowym Niemców, 
imperium Karola Wielkiego stanowiło począ-
tek Francji, helleńskie imperium Aleksan-
dra Wielkiego było prawdziwym państwem 
Greków, zaś Wielkie Morawy, oddzielone 
tysiącletnią przerwą od narodowego państwa, 
jakim jest dzisiejsza Słowacja, mają stanowić 
początek nowoczesnego państwa słowackiego.

Wydaje się, że atlas historyczny jest trafną 
z pedagogicznego punktu widzenia odpowie-
dzią na trudności związane z zapoznawa-
niem uczniów z po narodowemu wyobrażoną 
historią ich etnicznych państw narodowych. 
Zadrukowana strona zwykłego podręcznika 
do historii wystarcza do chronologicznego 
wyliczenia wydarzeń i wyjaśnienia ich 
narodowej interpretacji w obywatelskich 
państwach narodowych, gdzie wcześniej 
istniejące państwo przemieniło ludność je 
zamieszkującą w naród. Jednak metoda ta 
okazuje się nieporęczna i niepraktyczna, 
kiedy trzeba przedstawić przeszłość etnicz-
no-językowego narodu, który przyoblekł 
się w płaszcz własnego państwa zupełnie 
niedawno – 10, 20, 50 czy 100 lat temu. 
Trudno za pomocą samego tylko podręczni-
kowego tekstu wykazać na wydarzeniach 
z bezpaństwowej jeszcze przeszłości danego 

narodu, że jego język, ludność i teryto-
rium pokrywały się już z sobą, lub dążyły 
od dawien dawna do takiego nakładania 
się uskutecznionego w istniejącym obec-
nie państwie narodowym. Tutaj w sukurs 
pedagogom i politykom przychodzi szkolny 
atlas historyczny. Chronologiczna sekwencja 
map pokazujących rozwijającą się interakcję 
języka, ludności i terytorium ma za zadanie 
prezentować teleologiczną „konieczność” 
powstania danego narodu etnicznego i jego 
państwa. Taki atlas, stanowiąc swoistego ro-
dzaju doświadczenie multimedialne – w cza-
sach, kiedy nie było telewizji, nie mówiąc 
już o smartfonach  – niezwykle skutecznie, 
dzięki swej atrakcyjności, wpajał uczniom 
czyli przyszłym obywatelom, „odpowiednią” 
wizję przeszłości własnego państwa narodo-
wego. O czym zaświadcza standard etniczno-
językowej legitymizacji państwowości we 
współczesnej Europie Środkowej. Wystarczy 
tylko nadmienić, że z tego powodu, na 
przykład, rozpadowi Jugosławii towarzyszył 
rozpad języka serbsko-chorwackiego, tak aby 
każde z państw postjugosłowiańskich zostało 
obdarzone własnym językiem narodowym. 
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