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Klasa VII - 28.04.20r. 

 

Temat: Pranie  mózgów... O  metodach  rusyfikowania  młodzieży  

przedstawionych  w  powieści  S. Żeromskiego. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Już  wiecie, że  na  poziom  nasilenia  rusyfikacji  w  Polsce  duży  wpływ  

miało  powstanie  styczniowe, które  trwało  od  22  stycznia  1863  roku  do  11  

kwietnia  1864. Po  jego  upadku  rozpoczęły  się  bardzo  surowe  represje  ze  

strony  Rosjan. 

 

Powstanie  styczniowe  w  6  minut - obejrzyj  filmik. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jdoNE-I1fys 

 

Po  upadku  powstania  styczniowego  Rosjanie  chcieli  wynarodowić  Polaków 

- pozbawić  ich  tradycji, języka, religii, historii - jednym  słowem  wymazać  

wszystko  to, co  polskie. Do  tego  dążyła  rusyfikacja - której  głównym  

obiektem  była  młodzież - wychowywana  z  dala  od  domów  rodzinnych, 

karmiona  kłamstwami. 

 

Obejrzyj  filmik  dotyczący  represji  po  powstaniu  styczniowym - trwa  

zaledwie  3  minuty. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-bEATZUVY2Q 

 

2. Przeczytaj. 

Zapoznaj  się  z  pojęciami  dotyczącymi  rusyfikacji. 

- rusyfikacja - narzucanie  kultury  rosyjskiej, j. rosyjskiego  jako  przejaw  

polityki  wynaradawiania, 

- rusyfikator - człowiek  stosujący  mechanizmy  i  metody  rusyfikacji, 

- rusofil - zwolennik  tego, co  rosyjskie, 

- lojalizm - postępowanie  zgodne  z  polityką  rządu; wiernopoddaństwo  w  

stosunku  do  rządów  zaborczych, 

- oportunizm - kierowanie  się  tym, co  w  danej  sytuacji  jest  korzystne, 

- konformizm - bezkrytyczne  podporządkowanie  się  normom  i  poglądom  

uznanym  w  danej  grupie  społecznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdoNE-I1fys
https://www.youtube.com/watch?v=-bEATZUVY2Q
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3. Zastanów  się: jakie  metody  rusyfikacji  przedstawiono  w  powieści, co  

wiemy  o  obu  szkołach, do  których  uczęszczał  Marcin, na  jakich  zasadach  

byli  dobierani  nauczyciele? 

 

Dlaczego  większość  uczniów  tak  szybko  i  tak  łatwo  uwierzyła  

rusyfikatorom? 

 Musicie  pamiętać, że  to  młodzi  ludzie, odizolowani  od  rodzin. Często  

nie  mieli  sposobności  poznawać  polskiej  historii. Urodzili  się  w  czasach  

zaborów  i  tylko  takie  znali  z  własnego  doświadczenia. Od  początku   życia  

szkolnego  byli  kształtowani  i  modelowani  na  wzór  rosyjski. Byli  podatni  

na  wpływy. Rosjanie  też  bardzo  dobrze  potrafili  nimi  manipulować. Który  

uczeń  nie  pójdzie  na  łatwiznę, jeśli  taką  możliwość  mu  się  da? - lekcje  j. 

polskiego  traktowano  jako  dodatkowe; podważano  autorytet  polskich  

nauczycieli, łagodzono  kary, częstowano  słodyczami...  

 W  kontekście  całej  historii - pojawienie  się  Zygiera  w  Klerykowie - 

stało  się  dla  młodych  Polaków  wybawieniem  i  przebudzeniem. 

 

4. Zapisz. 

Metody  rusyfikacji: 

- nauka  w  j. rosyjskim, 

- modlitwa  po  rosyjsku,  

- zakaz  rozmów  w  j. polskim, 

- czytanie  wyłącznie  tekstów  rosyjskich, 

- wymawianie  imion  i  nazwisk  po  rosyjsku, 

- nauka  gramatyki  rosyjskiej, 

- w  większości  nauczyciele  rosyjscy, 

- nauczyciele  Polacy  nie  mogą  rozmawiać  z  uczniami  poza  szkołą, 

- donosicielstwo, 

- rewizje, 

- zakaz  posiadania  książek  drukowanych  po  polsku, 

- zakaz  oglądania  sztuk  polskich, 

- próba  wkupienia  się  w  łaski  uczniów,  

- nowe  nazwy  dla  ulic, 

- kasata  polskich  instytucji, wprowadzanie  rosyjskich, 

- koło  literatury  rosyjskiej, 
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- fałszowanie  historycznego  obrazu  Polski ( kłamstwa, wmawianie, że  Polacy  

nigdy  nie  mieli  bohaterów  narodowych  i  nie  odnosili  zwycięstw, że  byli  

nieudolni, zabór  rosyjski  jest  wybawieniem ), 

- sianie  wstrętu  do  wszystkiego, co  polskie, 

- nauka  j. polskiego  jest  nieobowiązkowa. 

 

Nauczyciele  i  ich  wpływ  na  młodzież: 

- R. Leim - nauczyciel  łaciny, kiedyś  uczył  historii  i  języków  starożytnych. 

Ze  względu  na  słabą  znajomość  rosyjskiego, uczy  tylko  łaciny. 

Obowiązkowy, wymagający, służbista  i  lojalista. Karze  uczniów  za  rozmowy  

w  j. polskim, choć  sam  w  domu  mówi  wyłącznie  po  rosyjsku. 

 

- Majewski - Polak, który  dla  kariery  i  korzyści  materialnych  wyparł  się  

własnego  narodu, nieuczciwy, łapówkarz, pozbawiony  zasad. 

 

- Ozierskij - nauczyciel  rosyjskiego, na  jego  lekcjach  brak  dyscypliny, 

roztargniony, przestraszony. 

 

- Sztetter - profesor  j. polskiego, w  obawie  o  swoją  posadę  nie  wywiązuje  

się  dobrze  z  obowiązków. 

 

- Nogacki - matematyk, surowy, sumienny, obowiązkowy  i  sprawiedliwy. Nie  

zwraca  uwagi  na  rusyfikowanie  uczniów, ale  podświadomie  zmusza  

uczniów  do  myślenia  po  rosyjsku, wpaja  rosyjskie  schematy, formuły. 

 

- Kostriulew - historyk, "rusyfikator  w  najbardziej  wulgarnym  znaczeniu tego  

wyrazu". Ośmieszał  i  wyszydzał  historię  Polski. 

 

- Ks. Wargulski - dba  o  to, by  uczniowie  na  jego  lekcjach  nie  zapominali  

j. polskiego. Odważny  i  bezkompromisowy, wśród  uczniów  cieszy  się  

autorytetem. 

 

- Dyrektor  Kriestoobriadników, inspektor  Zabielskij - ich  celem  jest  

całkowita  rusyfikacja  uczniów. 

 

Wniosek: nauczyciele  Polacy  to  ludzie  albo  zastraszeni, albo  zrusyfikowani. 

Rosjanie - wykształceni, pewni  siebie  i  swojej  misji. 
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