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Ksi¹¿ka Andrieja L. Andriejewa zosta³a napisana w gatunku socjologii historycznej. Autor bada rozwój edukacji na Rusi i w Rosji w okresie od chrztu Rusi
do epoki reform Piotra I, któr¹ £omonosow w swoim czasie scharakteryzowa³
jako okres Owiecenia Piotrowego. Szeroki zakres zagadnieñ teoretycznych
stawianych przez autora obejmuje rozleg³y materia³ historyczny. Jak¹ drogê
przesz³a rosyjska edukacja? Jakie s¹ jej charakterystyczne cechy, ród³a spo³eczne i uwarunkowania kulturowe? Jaka jest dynamika stosunku spo³eczeñstwa
rosyjskiego do nauki, do wiedzy? Te zagadnienia, oczywicie, nie s¹ nowe.
Nowoci¹ jest to, ¿e edukacja postrzegana jest jako czynnik wielkiej historii,
która kszta³tuje ca³y kontekst spo³eczno-kulturowy, nastroje spo³eczne, typy spo³eczne. Innymi s³owy, taki buduje krajobraz socjalny, który przemawia do serc
i umys³ów lepiej ni¿ suche liczby oraz daty. Rozpoczynaj¹c ksi¹¿kê od genezy
praktyk edukacyjnych w staroruskiej tradycji kulturowej, autor proponuje wykorzystaæ metodê poszlakow¹, czyli okrelenie w³aciwoci funkcjonalnych
obiektu badañ w oparciu o badanie ladów pozostawionych w spo³eczeñstwie.
Specjalista z wykszta³ceniem technicznym nazwa³by to analiz¹ trwa³ej deformacji obiektu. Jesienny liæ mo¿e pozostaæ na wieki w skamielinie, a my bêdziemy z zainteresowaniem studiowaæ go setki tysiêcy lat póniej... Na szczêcie
nie musimy siêgaæ tak daleko.
Przed nami Ru po przyjêciu chrzecijañstwa. Nowogrodzkie dokumenty
utrwalone na brzozowej korze, Psa³terz nowogrodzki zosta³y napisane wprawn¹
rêk¹, charakterem pisma, który zdradza wysoki poziom intelektualny ich autora,
a jakoæ pokrytych woskiem deszczu³ek równie¿ wskazuje na dobre wykszta³cenie. Te lady edukacji wyra¿aj¹ badan¹ historiê  ona przestaje milczeæ. Ju¿
nie musi t³umaczyæ siê z analfabetyzmu. Rozumiemy, ¿e umiejêtnoæ czytania
i pisania w XII i XIII w. by³a doæ powszechnym zjawiskiem. Mo¿na powiedzieæ
wiêcej  nie ogranicza³a siê jedynie do w¹skiej grupy spo³ecznej, dotyczy³a
nawet kobiet. W kijowskim okresie ruskiej historii kszta³cenie to powszechna
praktyka spo³eczna  by³o ono systematyczne i w miarê demokratyczne (s. 20).
Niemniej jednak mo¿na zaobserwowaæ, ¿e w XIII i XIV w. poziom edukacji
nie dorównuje europejskiemu (w Europie w tym czasie powstaj¹ pierwsze uniwersytety). Dlaczego tak siê dzieje? Autor ksi¹¿ki t³umaczy ten fakt niedopaso-
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waniem cyklów rozwojowych. Rosja i Europa znajduj¹ siê w ró¿nych fazach
okresu spo³ecznego. Faza kolejnego o¿ywienia wi¹¿e siê ze stanowieniem scentralizowanego pañstwa, ze zjednoczeniem ziem wokó³ Moskwy i pojawieniem
siê Rusi Moskiewskiej. W tym przypadku autor odchodzi od, czêsto negatywnej,
ogólnej oceny okresu Rusi Moskiewskiej, rozumianego jako czas zastoju i ciemnoty, aktywnie przeciwstawiaj¹cego siê wszystkiemu, co postêpowe, i coraz bardziej oddalaj¹cego Ru od g³ównej drogi europejskiej cywilizacji i nauki. Autor
twierdzi, ¿e jest inaczej. Zacytujê jego s³owa charakteryzuj¹ce rosyjsk¹ kulturê
czasów Maksyma Greka:
Na pierwszym planie ¿ycia intelektualnego pojawia siê nowa postaæ  niespokojny,
w¹tpi¹cy umys³, sk³onny do samodzielnych s¹dów o rzeczach, które do tej pory
by³y postrzegane jako niedostêpne, przekraczaj¹ce jego si³y i mo¿liwoci (s. 44).

W wiadomoci spo³ecznej pojawia siê nowe zjawisko  racjonalizm miasta.
Nastroje krytyczne, postawy mentalne, nowe zainteresowania poznawcze w sposób niezauwa¿ony, po cichu przygotowywa³y grunt dla nowych czasów. Proces
ten, wed³ug Andriejewa, typologicznie jest porównywalny do tego, co sta³o siê
nieco wczeniej w Europie Zachodniej. Dziesiêciolecia poprzedzaj¹ce czasy reform Piotrowych by³y okresem powstawania nowych typów ludzkich, modeli
zachowañ, kodów kultury i edukacji, a co najwa¿niejsze  nowego stosunku do
wiata, wykszta³conego na podstawie w³asnego os¹du i osobistego wyboru. Dodatkowo autor ksi¹¿ki przytacza argumenty, które wiadcz¹ o tym, ¿e wszystko
to dzieje siê spontanicznie, na bazie w³asnych dowiadczeñ kulturowych i historycznych.
W tym kontekcie mo¿emy zapoznaæ siê z pogl¹dami autora na temat wydarzeñ okresu wielkiej smuty nie tylko jako aktu narodowego samookrelenia, ale
tak¿e jako jednego z elementów w procesie modernizacji. Jest to pogl¹d, powiedzmy wprost, nietypowy. Autor uwa¿a, ¿e rosyjsk¹ smutê mo¿na umieciæ
w jednym szeregu z europejskimi rewolucjami nowych czasów, i porównuje
j¹, na przyk³ad, z rewolucj¹ niderlandzk¹ (s. 91). Zmiany, które mia³y miejsce
w tym czasie, mog¹ byæ interpretowane jako przejaw procesu modernizacji odgórnej, przeprowadzanej przez elity rz¹dz¹ce, ale tak¿e oddolnej, jako odruch
samoorganizuj¹cego siê spo³eczeñstwa. Autor pokazuje, ¿e modernizacja nie
zachodzi³a jako proces liniowy. Mia³y miejsce procesy przejcia z liniowej do
rozga³êzionej trajektorii, które odkrywa³y ca³e spektrum nowych alternatyw historycznych (s. 125). Ró¿norodne tendencje modernizacyjne przeplata³y siê ze
sob¹. Wszystkie one powinny byæ rozpatrywane i analizowane, gdy¿ ich skomplikowanie ma wp³yw na ró¿norodnoæ procesu historycznego.
Wiek XVII, wed³ug autora ksi¹¿ki, to okres dramatycznego wyboru miêdzy
alternatywnymi modelami modernizacji. Wybór ten ostatecznie zosta³ dokonany
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w okresie póniejszym, w dobie reform Piotra Wielkiego, które, jak pokazano
w ksi¹¿ce, powinny byæ traktowane jako wspólna determinanta. Z jednej strony,
s¹ one niew¹tpliw¹ kontynuacj¹ wczeniejszych, mog¹cych wystêpowaæ nawet
w XVI i XVII wieku, trendów rozwojowych. Jednoczenie daje siê zaobserwowaæ przerwanie tej ci¹g³oci, now¹ jakoæ. To w³anie w tym czasie zosta³
ostatecznie wybrany typ modernizacji, który we wspó³czesnej literaturze jest
opisywany jako modernizacja odgórna.
Edukacja w epoce Piotra I realizowa³a, zdaniem Andriejewa, nowe, zupe³nie nieznane wczeniej funkcje. Dokonuje siê w tym czasie rewolucja edukacyjna, o charakterze projektu narodowego. Edukacja staje siê ród³em mobilnoci spo³ecznej. Oczywicie autor jest daleki od tego, ¿eby opisywaæ reformy
Piotra I wy³¹cznie w barwach optymistycznych. Trudnoci, straty ludzkie, fragmentarycznoæ i ograniczenie edukacji do okrelonych warstw spo³ecznych,
sprzecznoci oraz instytucjonalna niedojrza³oæ  wszystko to mia³o miejsce.
Ale kierunek rozwoju  formowanie nowego typu osobowoci o szerokich zainteresowaniach intelektualnych, otwartych na wiat, ¿¹dnych wiedzy i realizacji
rzeczywistych zadañ  jest g³ównym rezultatem rozwoju edukacji spo³ecznej
w tym okresie.
Jak mo¿na okreliæ ogólne wra¿enie po przeczytaniu ksi¹¿ki? Otó¿ mamy
przed sob¹ naprawdê udan¹ próbê socjologicznej analizy procesu historycznego.
Nie jest ona jednak pozbawiona niedoskona³oci. Czasami sprawia wra¿enie
bardzo szczegó³owej prezentacji, a nastêpnie  poprzez socjologiê historyczn¹
 niepostrze¿enie przechodzi do czystej historii. W niektórych miejscach autor
zostaje zmuszony do doæ problematycznych rekonstrukcji. Zwracaj¹c uwagê na
rolê, jak¹ w procesie modernizacji rosyjskiej edukacji w XVI i XVII w. odegra³y
rosyjsko-polskie kontakty kulturalne za porednictwem Ukrainy, autor odnosi siê
do tego wa¿nego zagadnienia doæ powierzchownie, przy tym bardzo tradycyjnie  w duchu krytyki katolickiej inwazji na prawos³awn¹ Ukrainê. Dzisiaj
takie podejcie wydaje siê zbyt uproszczone. Niew¹tpliwie te wp³ywy zas³uguj¹
na dog³êbn¹ analizê pozytywn¹, miêdzy innymi w zakresie badañ twórczego
potencja³u oddzia³ywania w ramach s³owiañskiego obszaru kulturowego.
Niekiedy opinie autora wydaj¹ siê zbyt kategoryczne, choæ  z drugiej strony  nale¿y z uznaniem skonstatowaæ, ¿e nie unika on trudnych tematów ani nie
stroni od zaprezentowania w³asnego stanowiska na temat konfliktów historycznych. Ponadto zwracam uwagê na dodotakowy atut  ksi¹¿ka jest interesuj¹ca
i przyjemnie siê j¹ czyta.

