
Wywiad z profesorem Hieronimem Gralą 

 

Temat wykładu: Rzeczpospolita na Kresach. 

Pytanie 1: Wiele lat pracował Pan na wschodzie: w konsulacie w Petersburgu, w ambasadzie 

rosyjskiej, w Instytucie Polskim w Moskwie… Zna Pan kulturę rosyjską jak mało kto. Jacy 

są w Pana opinii nasi wschodni sąsiedzi?   

HG: Jest to naród obrażony gigantycznymi talentami. Sporo w moim życiu podróżowałem po 

Europie, bywałem w różnych miejscach i chcę powiedzieć, że po pierwsze w Europie na 

pewno istnieją dwa prawdziwe muzykalne narody: są to Włosi i Rosjanie. 

Rosjanie są narodem kochającym swoją literaturę, znają wszystko na pamięć, ich wiedza nie 

opiera się tylko, tak jak w Polsce, na znajomości materiału szkolnego.  

Jest to kraj wielkich teatrów, reżyserów. Jest to społeczeństwo z naszego punktu widzenia 

bardzo trudne np. wolą zaprzyjaźniać grupowo, a nie indywidualnie, w przeciwieństwie do 

Polaków. 

Pytanie 2: Skąd pomysł na wybór akurat tego tematu? Dlaczego chciał Pan przekazać nam 

wiedzę akurat na ten temat? 

HG: Temat „urodził się” w moich kontaktach z waszymi nauczyciel nauczycielami. 

W ostatnich latach napisałem mnóstwo tekstów o rzekomo polskim kolonializmie na 

Wschodzie. Usiłowałem państwu pokazać, że bez dziedzictwa Kresów jako miejsca wielu 

kultur i religii, nie ma kultury polskiej. Przez Kresy poszedł też polski wpływ na kulturę 

i cywilizację rosyjską. 

Pytanie 3: Dni Nauki odbywają się już po raz osiemnasty. Co sądzi Pan o takiej formie 

edukowania młodzieży? 

HG: Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, bardzo dobra tradycja. To jest jak z Kresami: to 

jest wielkie spotkanie. Z jednej strony państwo oglądają nas z bliska, macie okazję zobaczyć 

człowieka z uniwersytetu, zobaczyć „z czym to się je”, jak to ludzie mówią. A dla nas jest to 



ciekawe, że nie musicie się odzywać, a po reakcjach, twarzach widać wiele rzeczy. Jest to dla 

nas poligon. bo można sprawdzić ludzi, którzy przyjdą do nas za rok, dwa na studia. 

 

Rozmawiali: Krzysztof Wędołowski + Maksymilian Kalinowski (klasa 2 E/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


