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KARYKATURA JAKO ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW STEREOTYPU 

Karykatura jest typem przekazu szczególnie istotnym przy badaniu 
stereotypów narodowych, ściślej zaś wizualnych wyobrażeń oddziały
wających na świadomość określonych społeczeństw i narodów, a za
razem będących przejawem istniejących poglądów, postaw i emocjo
nalnego nastawienia. Przedmiotem mej analizy były rysunki satrycz-

• ne dotyczące Polski i Polaków, zamieszczone w kompletach dwóch pism
niemieckich: berlińskiego „Kladderadatsch" (1848-1944) i monachijskie
go „Simplicissimusa" (1896-1944) oraz kilkudziesięciu tomach innych
niemieckich pism satyrycznych, takich jak „Lichtkugeln", ,,Milncher
Punsch", ,,Ulk", ,,Der wahre Jakob". To ostatnie pismo, będące organem
socjaldemokracji, wydawane na przełomie XIX i XX w. w przeszło
100 tys. nakładzie, zasługuje na szczególną uwagę.

Rok 1848 stanowi niewątpliwie cezurę w sposobie przedstawiania
Polaka w Niemczech. Jest to początek procesu zmiany stereotypu po
zytywnego na negatywny. Wydaje się, że paralelnie następuje istotna
zmiana w stosunkach polsko-niemieckich. Procesowi zmian niemieckiego
stereotypu Polaka towarzyszy proces zmiany autostereotypu Niemca.
W innym kontekście można mówić o przekształceniach niemieckiego
charakteru narodowego. Pragnę zwrócić uwagę na cechy symbolicznej
postaci Michela. Na marginesie zaznaczyć trzeba, że Michel, choć speł
niał podobną rolę jak francuska Marianna czy angielski John Bull, jest
symbolem o znaczeniu przede wszystkim wewnętrznoniemieckim, a nie
międzynarodowym. Otóż Michel w pierwszej połowie XIX w. jest posta
cią dobrodus�nego marzycielskiego poczciwca. On właśnie jest „ver
traumt". Natomiast polski Freiheitskampfer jest „nilchtern"! Konklu
dując powiedzieć można, że tak heterostereotypy, jak i autostereotypy
odegrały olbrzymią rolę w procesie tworzenia się świadomości narodowej
zarówno polskiej, jak i niemieckiej. Heterostereotypy wykazują przy
tym tendencję do redukowania cech pozytywnych, autostereotypy na
tomiast przeciwnie - tendencję do ich wzbogacenia, co wiąże się z za
tracaniem samokrytycyzmu i doprowadza do narodzin megalomanii na
rodowej, a nawet szowinizmu. Dodać tu można, że odpowiedni auto
stereoty,p Niemca spełniał także konkretne funkcje propagandy na zew
nątrz. Znamienne jest choćby demonstrowanie światowej opinii publicz-
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nej poczciwego i pokojowo usposobionego, a zarazem pokrzywdzonego 
niemieckiego Michela w okresie powersalskim oraz po zakończeniu II 
wojny światowej. ów poczciwina w okresie Trzeciej Rzeszy właściwie 
znika jako postać symboliczna dla Niemiec. 

Występujący na terenie Niemiec wizualny stereotyp stanowi wierne 
odbicie poglądów Niemców na oblicze polskiego społeczeństwa i naro
du. Cechą szczególną owego stereotypu w XIX w. jest prezentowanie 
Polaka jako szlachcica. Wystarczy zwrócić uwagę na. ciągle powtarzające
się elementy stroju, takie jak konfederatka, czamara itd, Pamiętać na

-: 

leży, że niemal do końca XIX w. Niemcy byli przeświadczeni, iż brak 
jest w Polsce polskiego stanu trzeciego. Mieszczaństwem byli w tym 
ujęciu Niemcy i Żydzi. Chłopstwo traktowane było jako klasa narodowo 
całkowicie indyferentna. Wiek X1X przynosi w tym' względzie znamien
ne przesunięcie akcentów. Symbolem Polski stał się zacofany, biedny 
i brudny chłop, bardzo często przedstawiany przy tym w postaci obda
rzonego najgorszymi instynktami bandyty. W odróżnieniu do stereoty
pów innych narodów, w niemieckim obrazie Polaka bardzo ważnym , 
komponentem jest towarzyszący mu stereotyp kraju i państwa. Pa
miętajmy, że w zestawieniu cech polskich poważną rolę odgrywało 
okre'ślenie „polnische Wirtschaft", notabene użyte już w pewnym liście 
pisanym przez Johanna Georga Forstera w 1785 r. z Wilna. Odpowiednie 
elementy polskiej ikonosfery stanowią charakterystyczne uzupełnienie 
stereotypu - wygląd zabudowań gospodarskich, polskie drogi, nieure
gulowana Wisła itd. 

Na szczególną uwagę w stereotypie Polaka w Niemczech zasługuje 
moim zdaniem proces animalizacji tej postaci. W dziesiątkach karyka
tur Polaka symbolizuje świnia, wilk, hiena, szczur i wesz. Gwoli praw
dzie dodać jednak trzeba, że uzwierzęcenie postaci „obcego" jest zja
wiskiem w ogóle charakterystycznym dla heterostereotypów narodo
wych. Bogaty materiał przynosi tu zresztą słownictwo. Od przykładów 
tego typu roją się przysłowia i powiedzonka. W wypadku obrazu Polaka 
w Niemczech animalistyczne stereotypy odgrywały ważną rolę psy- -
chologiczną. Dla Goebbelsa były one stymulatorem agresji - po wywo
łantu uczucia wstrętu i obrzydzenia miały doprowadzić do żądzy wy
tępienia już nie ludzi, lecz po prostu insektów. 

Przy badaniach nad niemieckim stereotypem Polski i Polaków nie 
należy zapominać o utrzymujących się co najmniej od początku naszego 
wieku różnicach w zależności od położenia geograficznego i tradycji po
szczególnych regionów. Należy pamiętać o fakcie, że stereotyp Polaka
-wroga wyszedł z Prus. Często też antypruskie stanowisko przejawiało, 
się m. in. w sympatiach propolskich, czego świetnym przykładem może 
być Bawaria na przełomie XIX i XX w. Inny problem to funkcjonowa
nie zwrotu „polnische Wirtschaft" choćby na terenie Westfalii i Nad
renii, gdzie slogan ten przecież musiał wydać się śmieszny z konfron-
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tacji z pracą emigracji zarobkowej. Nie można wykluczać jednak, że 
konieczność szukania pracy poza krajem potwierdzała prawdziwość slo
ganu. Różnice terytorialne stereotypu Polaka maleją w XX w., choć 
do dzisiaj nie zniknęły całkowicie. Szczególną trudność sprawiają ba
dania zróżnicowań w okresie rządów hitlerowskich. Wysunąć jednak 
można pogląd, że zarówno czasy republiki weimarskiej, jak i Trzeciej 
Rzeszy przyniosły w rezultacie rozprzestrzenienie się pruskiego stereoty
pu Polski i Polaków na obszar całych Niemiec. 

Manipulowanie stereotypami jest jedną z form kształtowania opinii 
publicznej, spełniając wyraźne funkcje propagandowe. Warto w tym 
kontekście zwrócić uwagę na· funkcję pozytywnego stereotypu Polski 
i Polaków, który pojawia się w niemieckich środkach masowego prze
kazu w takich latach, jak 1863, 1916, 1934, oraz na pewne pociągnięcia 
propagandy goebbelsowskiej w latach 1943-1944. 

W niemieckim stereotypie Polski i Polaków do 1918 r. bez większego 
trudu odnajdziemy konfrontację dwóch przeciwstawnych stanowisk, a za
razem dwóch linii niemieckiej tradycji, zarówno postępowej i demo
kratycznej, związanej z niemieckim ruchem robotniczym, jak i reakcyj
nej, junkierska-pruskiej, której symbolem jest polityka Bismarcka, Kul
turkampf, zapędy germanizacyjne i kolonizatorskie. Jeżeli do 1918 r. 
stosunek do sprawy polskiej był najlepszą oceną ludzkich postaw i świa
topoglądu, sytuacja stała się bardziej skomplikowana w okresie między
wojennym. Stanowisko niemieckich komunistów, jednoznaczinie pozy
tywne wobec narodu polskiego, było zarazem krytyczne wobec panują
cego w II Rzeczypospolitej systemu i ustroju społeczno-politycznego. 
Sprawą kontrowersyjną stała się zresztą także ocena powstań Ś.ląskich . 
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