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KOMPENSACYJNE FUNKCJE STEREOTYPÓW ETNICZNYCH 

W POWIEŚCIACH PIASTOWSKICH 

Wspólnym mianem powieści piastowskich obejmowali krytycy li

teraccy w latach 1946-1949 wydane wówczas po raz pierwszy, a napi

sane w czasie wojny lub bezpośrednio po niej, powieści historyczne 

o czasach panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego 1. Były to powieści

K. Bunscha Dzikawy skarb, Ojciec i syn, A. Gołubiewa Bolesław Chrob

ry, W. Grabskiego Saga o jarlu Broniszu oraz T. Parnickiego Srebrne

orły 2. 

Tak zbieżne i jednoczesne niemal decyzje pisarskie, podjęte nie
zależnie od ·siebie, w odległych ośrodkach, w warunkach uniemożliwia

jących jakiekolwiek porozumienie i sterowanie tymi wyborami, pozwa

lają na traktowanie tych powieści jako wyrazu świadomości społeczeń

stwa i odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Powieści piastowskie 

nawiązują do takiego okresu w naszych dziejach, kiedy dzięki stworze

niu silnego państwa polskiego udało się powstrzymać Niemców w ich 

,,parciu na Wschód". Historia pełni tu funkcje kompensacyjne - cza

som pogardy i poniżenia przeciwstawia się wizje wspaniałej przeszłości 

narodowej, przypomina się czasy, gdy dzięki męst,wu wojów i mądrości 

· władców utrzymano niepodległość państwową, gdy bez pomocy z zew:.. 

nątrz pokonywano silniejszego, lepiej uzbrojonego przeciwnika, za któ

rym stało bogate zaplecze terytorialne i gospodarcze. Tych właśnie

1 Por. np.: K. W y k  a, Powieść piastowska (Twórczość, 1947, nr 11); J. K. D ę
. bo w sk i, Nasza dzisiejsza powieść o Sredniowieczu (Nauka i Sztuka, 1946, R. II, 
nr 4). 

2 Wszystkie cyta ty w tekście pochod zą z p ierwszych wyd.ań. K. Bu n s c h, 
Dzikawy skarb. Powieść z czasów Mieszka I, t. I-II, Warszawa 1945; tenże, Ojciec

i syn, Warszawa 1946; A Go ł ubi e w, BoLesław Chrobry, cz. I: Puszcza; cz. II: 
Szło Nowe, Warszawa 1947; W. J. Gr ab sk i, Saga o jariu Broniszu, cz. I: Zręko
winy w Uppsali, Po znań 1945; cz. II: Śladem Wikingów, 1946; cz. III: Rok tysięczny,
1947; · T. Par n i ck l, Srebrne orły. Powieść z przełomu wieków X i XI, Wrocław 
1949 (było to pierwsze wydani e w Polsce, pierwodruk uka zał się· w Jero zolimie 
w 1944 r.). 
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obronnych wartości poszuk�wali w powieściach historycznych ich czy
telnicy. 

Trzej pisarze, Gołubiew, Grabski i Parnicki, wybrali na temat swych 
powieści okres względnego spokoju na granicy z Niemcami; nie opisując 
bitew unikają „rozdrapywania ran". Jedynie w powieściach Bunscha 
jest mowa o bitwach z Niemcami; zastosował on jednak celowy zabieg� 
konstrukcyjny: retrospektywnym wzmiankom o przegranych potycz
kach przeciwstawił bardzo rozbudowany obraz zwycięskiej bitwy pod 
Cedynią. 

Najistotniejszym ,problemem czasów, w których ukazały się omawia
ne powieści, był problem niemiecki, a w nim określenie stosunku do 
Niemców. Literatura wywiera znaczny wpły,w na kształtowanie się wy-

, , obrażeń i postaw odbiorców dzięki oddziaływaniu na uczucia, wyobraź
nię oraz .dzięki stosowaniu argumentów racjonalnych, istotne są ,więc 
wzory osobowe i wzorce zachowań, jakie prezentuje. Nosicielami emoc
jonalnego stosunku· do rzeczywistości są stereotypy. Uważać je można 
za wyraz· doświadczenia społecznego; udział pisarzy i propagandzistów 
w stereotypizacji wyobrażeń zbiorowych należy uznać za znaczny. 

N aj częściej stereotypy określa się jako definicje czy obrazy funkcjo
nujące w świadomości społecznej i dotyczące jakichś zbiorowości, powsta
łe jako rezultat wielokrotnie powtarzanego kojarzenia określonych sym
boli z określoną kategorią zjawisk, wpojone przez środowisko społeczne 
i utrwalone przez tradycję. Obrazy te cechują się silnym zabarwieniem 
emocjonalnym (dodatnim lub ujemnym), odpornością na oddziaływanie_ 
czynników mogących spowodować ich zmianę,, uproszczeniem i gene
ralizacją (tendencją do określania czy kwalifikacji danej grupy przez 
jedną lub kilka nielicznych właściwych jej cech) 3

• 

Ze wspomnianą obronną funkcją historii i powieści historycznych 
wiążą się bezpośrednio te cechy stereotypów, o ktqrych W. Lippmann 
pisał, że dają ludziom poczucie bezpieczeństwa, przystosowania do rze
czywistości, są gwarancją poczucia własnej godności, są rzutowaniem 
na świat naszego własnego poczucia naszych wartości, naszego sta
nowiska. Mefhanizm takiego właśinie oddziaływania stereotypów wyjaś
nił J. Chałasiński -wiążąc obraz wroga z poczuciem własnego upokorze
nia i określając antagonizm Polaka względem Niemca ·jako reakcję ob
ronną prz;ećiwkÓ własnemu upokorzeniu 4• Istotne uzupełnienie_ wnosi 

a Por. z. Go s tko w ski, Poglądy Waltera Lippman-ria (Archiwum historii 

filozofii· i m·yśli spolecżnej, t. V, 1959); A. S c  ha f f, Język a działanie· ludzlfie 
(Kultura· i Społeczeństwo, t. XI, nr 1, 1967); B. W i 1 ska - Du s z yńska, Roz
ważania o naturze stereotypów etnicznych (Studia Socjologiczne, 1971, nr 3); 

F. Rys z ka, Stereot7Jpy i pubiicystyka (Odra, 1972, nr 2); Z. Mi t·o s e k, Lite

ratura i stereotyp1J, Wrocław 1974. 
, J. C ha ł a s i ń ski, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej c„Ko

palnia" na Górnym Sląsku, Warszawa 1935, s. 50. 

9 - Sobótka 
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uwaga Z. Gostkowskiego, że „zapotrzebowanie społeczne na stereotypy 
rosme, gdy nasilają się wszelkiego rodzaju antagonizmy, 'napięcia i kon
flikty: narodowe, rasowe, polityczne", kiedy wzrasta jednostkowe i gru
powe poczucie zagrożenia 5. 

Stereotypy Niemców ukazane w powieściach piastowskich z oczy
wistych względów muszą być odmienne od tych, które przedstawiano 
w utworach o tematyce współczesnej, od wizerurnku umundurowanego,. 
uzbrojonego, butnego i tępego osobnika, wrzeszczącego i okrutnego uo
sobienia zła. Co więcej, obraz Niemców w tych powieściach odmienny 
jest od stereotypów, które funkcjonowały w powszechnej świadomości 
za sprawą Sienkiewicza (dokonane zostało utożsamienie - Krzyżak to 
Niemiec w najgorszym swoim wcieleniu); w Krzyżakach Niemcy zostali 
ukazani w „jednym tylko świetle: w świetle zła, jakie nam wyrządzili" 6. 

W czasach, kiedy powstawały omawiane powieści piastowskie, nie trze
ba było szukać w odległej ,przeszłości przykładów okrucieństwa wroga 
i przy,pominać dawnych win dla wzbudzenia nienawiści czy chęci zemsty. 
Przykłady okrucieństwa znaleźć można tyłka w niewielu fragmentach 
(np. zachowanie Ottona wobec Krescencjusza w Srebrnych orłach Par
nickiego), jedyny też obraz znęcania się sadystycznego dozorcy nad bez
bronnym więźniem ukazuje K. Bunsch w Dzikowym skarbie, zaraz jed
nak zaspokaja ·potrzeb'ę sprawiedliwości - dzięki swej ogromnej sile 
więzień uwolnił się z łańcuchów i przypadkowo zabił swojego prze
śladowcę 7• W tej samej powieści przypomniane zostały zbrodnie nie
mieckie popełnione na Słowianach Połabskich, wymordowanie jeńców 
słowiańskich nad Rzeknicą oraz przykłady biologicznego wyniszczenia 
plemion zamieszkujących na zachód od Odry. 

Tylko u Bunscha pojawia się postać programowo nienawidząca Niem
ców - Zbrozło, określany przez :r:ecenzentów jako „ucieleśniony duch 
zemsty krzywdy słowiańskiej". Interesująca jest zwłaszcza jedna opinia: 
,,W obecnej chwili, którą jeszcze silnym wspomnieniem przeży,wamy, 
postać ta może niejedriemu przypaść do smaku, zaspokajając jego po
czucie zemsty. Autor dobrze zrobił, nie. wyprowadzając go z narodu 
polskiego, który mściwym nie jest" s. Nienawiść Zbrozły do wszystkiego, 
co niemieckie, umotywowana została w powieści krzywdami, jakich 
doznał on sam (jedyny z rodu ocalały z rzezi) i jego kraj. Nienawiść do 
Niemców ukazana została w omawianych powieściach nie jako przejaw 
odwiecznego anta.gonizmu etnicmego, ale · jako bezpośrednia reakcja na 
krzywdy i upokorzenia doznawane z ich strony. Bolko nauczył· się nie
nawiści w niewoli niemieckiej, ponieważ jedyną bronią dziecka mogła 

5 Gostkowski, op. cit., s. 64. 
6 W. Mac i ą g, Niemiec w literaturze (Polityka, 1970, nr 24). 

1 Bu n s c h, Dzikawy skarb, t. I, s. 165-166 i 179. 

e J. Kędzi or a, Uwagi o Dzikawym skarbie (Dziś i Jutro, 1946, nr 7, s. 6). 
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być bezsilna nienawiść do swoich prześladowców, - tak przedstawili 
go Bunsch i Gołubiew. Dorosły Bolesław Chrobry, świadomy swej po
tęgi, jest wolny od nienawiści, choć nie lekceważy przeciwnika - ta
kim ukazali go Parnicki i Grabski. Funkcja obronna uczucia nienawiści 
wyeksponowana została przez Bunscha: ,,Kto nienawidzić nie potrafi, ten 
nie wyżyje na tej ziemi ... Wał sypać trzeba, gdy powódź idzie. Dziś 
sąsiada zaleje, jutro was i waszych. I mogiły, i chaty, i kołyski, niczego 
nie oszczędzili" 9

• Częściej jednak zarówno on, jak i pozostali pisarze 
wskazują, że jedy,ną słuszną 1postawą wobec Niemców jest najdalej po
sunięta nieufność i ostrożność . 

. Zaprzeczeniem powyższych obserwacji mogłaby być historia przy
jaźmi Ottona III i Bolesława Chrobrego. Rok 1000 jest punktem kul
m1nacyjnym powieści Gołubiewa i Grabskiego; zjazd gnieźnieński sta
nowi okazję do manifestacji bogactwa i siły państwa polskiego, a przy
jaźń wielkiego cesarza dla polsktego władcy pochlebiała ,poczuciu dumy 
narodowej. Jedrnak wymowa 'tego faktu jako argumentu mogącego świad
czyć na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego została osłabiona za pomocą 
różnych zabiegów pisarskich: przede wszystkim ukazuje się, jak bardzo 
był osamotniony cesarz w swych przyjaznych uczuciach - inni Niemcy 
ich nie podzielali. Poza tym, co silnie uwydatnił Parnicki, a zaznaczył 
także Grabski, Otto w gruncie rzeczy nie był Niemcem: był to „mie
szaniec" 10, ,,pól-Niemiec, pól-Grek, a z ducha Rzymianin" 11, który 
wstydził się swej niemieckości. Pisarze podkreślają też, że przyjaźń 
cesarza wynikała z poczucia własnej słabości (fizycznej - w ujęciu 
Gołubiewa i Grabskiego, fizycznej i psychicznej - w ujęciu Parnickiego) 
i z. fascynacji mocą i potęgą Bolesława. Parnicki nie doprowadził do 
be�pośredniej konfrontacji obu władców, jednak· obrazy słabego, neura
stenicznego cesarza zapadają w pamięć i prawem kontrastu uwydatnia
ją siłę fizyczną i duchową Bolesława, przedstawionego w roli genialnego 
polit)71ka, świadomego i godnego partnera Bizancjum, podczas gdy Otto 
był jedynie marionetką w walce Wschodniego i Zachodniego Cesarstwa. 

Miłość Mieszka do Niemki, Ody „o drobnych dłoniach", mogła przy
nieść zgubne następstwa dla całego państwa; był on gotów zniweczyć 
dorobek całego życia, podzielić księstwo między dzieci, które mówią po 
niemiecku i o których Gołubiew i Bunsch piszą „pomiot", ,,szczenięta" 
i „bękarty po mniszce", Odę nazywając „niemiecką suką" i „wszawą 
białką". To słownictwo o bardzo silnym negatywnym zabarwieniu uczu
ciowym ma do reszty skompromitować te, w której zogniskowali pisarze 
całą istotę niemieckości: jest więc Oda wzgardliwa, pyszna, zdradliwa, 
podstępna, chciwa, okrutna i zbrodnicza. Jest co prawda piękna, ibystra 

9 Bu n s c h, Ojciec i syn, t. I, s. 56. 
10 Termin J. Ł u ka s ie w i cz a, Repubiika mieszancow (Więź, 1958, nr 1). 
11 Gr ab ski; Saga o jarlu Broniszu, cz. III, s. 245. 
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i opanowana, ale cec,hy te zostały zdewaluowane, ponieważ służą złym 
celom. 

Skrajna idealizacja - dla kontrastu - postaci Dobrawy unaocznia 
czytelnikom różnicę między swoją - Słowianką, i obcą - Niemką. 
Dobrawa jest więc mądra, łagodna, cierpliwa, godna i wierna, potrafi 
w potrzebie zastąpić męża w sprawach państwowych. Frzez lud oto- . 
czona jest „miłością i czcią, uważano ją nawet za świętą" 12. 

Najczęściej w powieściach piastowskich Niemiec ukazywany był jako 
wojownik; to wcielenie wroga budz'iło największe poczucie zagrożenia. 
Przybywa on zakuty w żelazo, wyposażony jest w doskonalszą broń, 
występuje w liczniejszej gromadzie. Słowianin przeciwstawia mu skórę, 
drewno, kamień i zasadzkę w lesie. Nie są chyba wynikiem przypadku 
anachronizmy w ,powieściach Bunscha i Gołubiewa, uporczywie wypo
sażających polskich wojów w broń kamienną, wbrew dostępnym opra
cowaniom historycznym. Takie ukazani_e stosunku sił poświadcza istnie
ni_e kompleksu słabszego, poniżonego, zagrożonego przez · silniejszego 
nieprzyjaciela. Wróg dysponuje przewagą militarną, natomiast moralnie 
nie przedstawia większych wartości: przede wszystkim jest napastni-
kiem, winowajcą. _ 

U Gołubiewa i Bunscha Polacy zwyciężają dzięki swej waleczności 
i mądrej strategii, dzięki świadomości, że walczą we własnej obronie. 

Parnicki w odmienny sposób rozładowuje kompleksy związane z mi
litarną przewagą wroga - dÓkonuje kompromitacji Niemcó"Y, którzy 
się tą siłą militarną pysznią; czyni to za pośrednictwem tych bohate
rów powieściowych, którzy cieszą się najwyższym autorytetem moral
nym, a umysłowo przerastają całe otoczenie. 

Grabski w swej powieści posunął się najdalej w mitotwórstwie: 
w pseudohistorycznym zakończeniu pisał, że „Armia Polska była w tym 
czasie bodaj najdoskonalszą i nowoczesną organizacją bojową świata" 13. 

Inny zespół kompleksów cywilizacyjnych związany jest z mnichami 
i kapłanami niemieckimi, którzy kulturalnie przerastają otoczenie, zna
ją pismo i wiele umieją. Wykorzystują jednaik te umiejętności, nie 
zawsze świadomie, przeciwko Polsce; jest więc' to wyższość „moralnie 
podejrzana, dwuznaczna, nie można jej bowiem oddzielić od funkcji, 
w jakiej przybywa, i celu, w jakim działa" 14. W ujęciu Parnickiego nie 
ma mowy o kompleksie z powodu wykształcenia duchownych niemiec
kich, ponieważ patrząc z perspektywy Grecji i arabskiej Hiszpanii cały 
świat łaciński był czymś prymitywnym; z kolei z perspektywy R;lymu 
zarówno Sasi, jak i Polacy wydawali się niewykształconymi prostakami. 

Gołubiew ukazuje „zapóźnienia w budownictwie"; Bolko jako za
kładnik poznał ogromne, kamienne . budowle, przytłaczające i groźne. 

12 Bu n s c h, Ojciec i syn, t. I, s. 140; t. II, s. 256. 

13 G.r ab ski,. Saga o jarlu Broniszu, cz. III, s. 414. 
14 M a c i ą g, op. cit., s. 1. 
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Po powrocie z niewoli Poznań zdał mu się mały i ciasny, ,,ale miła 
mu była nawet ta małość i ciasnota" 15, przyjazna i bliska, dająca po
czucie bezpieczeństwa. 

,,Chytry Mieszko" w powieściach Bunscha nie dał się olśnić prze

pychem cesarskiego dworu i niemieckiego Kościoła, ponieważ umiejętnie 
wykorzystał niemiecką chciwość 16. 

Przedstawione w powieściach stereotypy Niemców eksponują takie 

cechy, jak tchórzHwość wobec przeważającego przeciwnika, butę i py
chę, brak litości wobec słabszego, podstępność, zaborczość i chciwość, 
zdradliwość i okrucieństwo. 

Przeciwstawione im autostereotypy Polaków zostały tak skonstruowa
ne, by odbudować ·poczucie własnej wartości i godności, są kompensacją 

upokorzeń i "krzywd doznanych podczas okupacji. Stereotypowy Polak 

jest więc dzielny, ofiarny, heroiczny; jest szczery i otwarty, spontanicz
ny - ukrywania swych myśli i uczuć uczy się od Niemców. Do pod
stępu ucieka się w ostateczności. Nie jest mściwy, nie umie nienawi
dzić - nięna,wiść pojawia się tylko jako wynik największych krzywd 
i upokorzeń doznanych od wrogów. Jest on także dumnny, świadomy 
swej wartości, ale nie pyszny. Władcy polscy ukazani zostali jako wiel
cy ciałem i duchem; ich główną zaletą była mądrość polityczna wy,raża
jąca się w zrozumieniu, że największym, zagrożeniem dla Polski są 
Niemcy. 

1s Gołubiew, Bolesław Chrobry, cz. I, s. 117-121, 139. 

1s B u n s c h, Ojciec i syn, t. r�u .
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