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Tożsamość etniczna kształtowana jest głównie przez wy-
chowanie i edukację, a opiera się na bardziej lub mniej 
zmitologizowanym przekonaniu o wspólnym pochodzeniu1. 
Badanie przyczyn powstawania negatywnych stereotypów 
etnicznych i przekonania o zasadniczej „obcości” innych 
grup społeczno-kulturowych, a tym samym i odrzucania ich 
dziedzictwa kulturowego, powinno obejmować zatem ana-
lizę programów nauczania, zwłaszcza edukacji historycznej. 
Instruktywnym przykładem wykorzystywania argumentów 
archeologicznych i historycznych do podtrzymywania ist-
niejących więzi etnicznych i kreowania nowych etniczności 
mogą być treści polskich szkolnych podręczników do naucza-
nia historii w szkołach elementarnych (podstawowych) z 1. 
połowy XX wieku. W trzech kluczowych z punktu widzenia 
kształtowania więzi etnicznych okresach XX-wiecznej historii 
Polski: przed pierwszą wojną światową, u schyłku okresu za-
borów, w związku z dążeniami do podtrzymania świadomo-
ści wspólnoty w narodzie rozdzielonym między trzy państwa 
zaborcze; w okresie międzywojennym po odzyskaniu nie-
podległości, w związku z potrzebą scalenia narodu i ugrunto-
wania świadomości wspólnoty oraz po drugiej wojnie świa-
towej w związku ze zmianami granic i migracjami ludności na 
tereny, które przed wojną znajdowały się w granicach pań-
stwa niemieckiego (tzw. Ziemie Odzyskane), w podręczni-
kach pojawia się wyraźnie nawiązywanie do najdawniejszej 
historii Słowian, z podkreślaniem ich autochtonizmu na zie-
miach Polski. We wszystkich tych okresach mamy też w pod-
ręcznikach do czynienia z idealizacją obrazu życia i charakte-
ru Słowian oraz z „satanizacją”2 ich prześladowców, przede 
wszystkim Niemców.

POCZĄTEK XX WIEKU DO I WOJNY ŚWIATOWEJ  
– SCHYŁEK EPOKI ZABORÓW
W zaborze rosyjskim w wydanych w 1904 r. Dziejach Narodu 
polskiego w krótkim zarysie dla użytku młodzieży Władysław 
Grzymałowski stwierdza, że o starożytnych dziejach Słowian 
wiemy bardzo niewiele, gdyż dawni kronikarze pisali o ludach 

1 Por. np. Posern-Zieliński 2005: 54–55.
2 Termin zaproponowany przez Marię Janion (2007: 193).

prowadzących wielkie wojny i niszczących świat, Słowianie 
zaś nie mieli skłonności do wojny i wiedli spokojne życie. Sta-
rożytni Słowianie zajmowali się uprawą roli, pasterstwem, 
hodowlą pszczół, umieli też wypiekać chleb i sycić miody. Do 
zalet Słowian zaliczone zostały: bystry umysł, żwawy charak-
ter i wesołe usposobienie. Słowianie odznaczali się według 
autora tego podręcznika dobrodusznością i przywiązaniem 
do ziemi rodzinnej. Wymienione zostały jednak także ich 
wady, czyli lekkomyślność, brak wytrwałości, łączności i zgo-
dy. Początek procesu powstawania państw słowiańskich au-
tor uzasadnia niebezpieczeństwem grożącym ze strony agre-
sywnych sąsiadów3. W wydaniu tegoż podręcznika z 1915 r. 
(pod tytułem Dzieje Polski w krótkim zarysie), zwraca uwagę 
wyraźniejszy niż w poprzednich edycjach antyniemiecki cha-
rakter: „wojowniczy i chciwi sąsiedzi, szczególnie Niemcy, na-
padali i ujarzmiali niezgodne ze sobą ludy, a niektóre plemio-
na nawet zupełnie wytępili”. Wraz z eskalacją nastawienia 
antyniemieckiego nastąpiła jeszcze większa idealizacja Sło-
wian. Do ich pozytywnych cech dodano jeszcze waleczność 
w obronie ziemi rodzinnej4. 

Dla najmłodszego odbiorcy przeznaczony był w zabo-
rze rosyjskim podręcznik Marii Dzierżanowskiej, wydany 
w 1906 r. pod tytułem Dzieje ojczyste. Podręcznik do nauki 
na klasę 1 i 2. Na wstępie rozdziału poświęconego Słowia-
nom autorka wyjaśnia, jakie tereny zamieszkiwał ten lud 
1500 lat temu: „Na obszernej ziemi, która ciągnie się na za-
chód w głąb dzisiejszego państwa Niemieckiego, z drugiej 
strony na wschód w głąb teraźniejszej Rossyi, na południe 
za góry Karpackie, a na północ het, aż do morza Bałtyckiego 
mieszkali Słowianie”. Autorka pisze, że Słowianie zajmowali 
się uprawą roli, bartnictwem, przędzeniem lnu i wyrabia-
niem płótna. „Podobno Słowianie to najpierwsi urządzili 
pług i wpadli na myśl, żeby z mąki wypiekać chleb”. Słowianie 
byli gościnni, pracowici, łagodni oraz lubiący muzykę i śpiew: 
„sami nie napadali na sąsiadów, ale gdy kto ich zaczepił bili 
się tęgo broniąc swojej ziemi i swoich rodzin”. „W każdej oko-
licy starsi t.j. ojcowie rodów zbierali się na narady, tak zwa-

3 Grzymałowski 1904: 7.
4 Grzymałowski 1915: 8.
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ne wiece, gdzie radzili nad tem, ażeby wszyscy mieszkańcy 
osady mogli żyć i pracować wygodnie i bezpiecznie”. W razie 
wojny natomiast wybierali spośród siebie wodza, „którego 
we wszystkim słuchali”. Nastawienie antyniemieckie autorki 
uwidacznia się w rozdziale dotyczącym chrystianizacji Polski: 
„Niemcy lubili ciągle wojować, chcieli oni być panami jeszcze 
większej ziemi i zdawało im się, że wszyscy Słowianie powin-
ni im służyć”. Pod pozorem nawracania na wiarę chrześci-
jańską „Niemcy mordowali pogan, palili im chaty, zabierali 
w niewole i zmuszali do ciężkiej pracy”5.

W Galicji historia Polski – pod nazwą „historii kraju ro-
dzinnego” – wykładana była jako przedmiot nadobowiązko-
wy w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach III i IV 
gimnazjum niższego oraz VI i VII gimnazjum wyższego6. 

W 1895 r. ukazały się Dzieje Polski do najnowszych czasów 
treściwie opowiedziane przez Maryana znad Dniepru, autor-
stwa siostry niepokalanki Emilii Cyfrowicz. Autorka tego pod-
ręcznika rozpoczyna swój wykład od wyraźnego zaznaczenia 
miejscowego pochodzenia Słowian: „Słowianie rozsiedli się 
od strony północnej nad morzem Bałtyckiem, a od połu-
dnia nad morzem Czarnem, na wschód zaś i zachód od rzeki 
Dniepru do Łaby czyli Elby, a są ślady że rozciągali się jesz-
cze dalej”. Ziemie te Słowianie mieli zamieszkiwać od niepa-
miętnych czasów, czyli „od budowy wieży Babel”. Charakte-
ryzując Słowian, określa się ich jako łagodnych, gościnnych, 
pracowitych, otwartych i religijnych, przy tym jednak skorych 
do niezgody. Niemcy w tym podręczniku nie są przedstawia-
ni w złym świetle. Znajduje się tu informacja, że cesarstwo 
było bardzo silne, i że zagarnęło część ziem słowiańskich na 
zachodzie. Polska uniknęła tego losu dzięki mądrej polityce 
Mieczysława, polegającej na nawiązaniu przyjaznych sto-
sunków z cesarstwem i czerpaniu stamtąd wzorców kulturo-
wych, zwłaszcza dotyczących sposobu urządzenia państwa. 
Dalej znajdujemy informacje, że przyjaźń cesarza nie zawsze 
chroniła Polskę przed walką z pogranicznymi panami. Jako 
przykład podane tu zostały między innymi walki z Wigma-
nem, zakończone zwycięską dla Polaków bitwą. Wigman jed-
nak, nim się poddaje, bohatersko walczy7. 

Kolejny podręcznik to Historia Polski Józefa Bałabana, 
wydana we Lwowie w 1906 r. Autor podkreśla autochtonicz-
ność Słowian: „tereny zamieszkane obecnie przez Słowian 
już przed lat tysiącem były przez nich zasiedlone”. Ówcześni 
Słowianie trudnili się łowiectwem, bartnictwem, rybołów-
stwem i rolnictwem. Lechici opisywani są jako silni, łagodni 
i gościnni, ale niezgodni, co w konsekwencji wpłynęło na brak 
umiejętności tworzenia organizmów państwowych. To z ko-
lei ułatwiało lepiej zorganizowanym Niemcom prowadzenie 
skutecznego podboju ludów słowiańskich. Zaznacza się tu, 
że Niemcy wypierają Słowian z ich odwiecznych siedzib. 
Opór prącym na wschód Niemcom stawia dopiero Mieszko, 
mający wojsko „zorganizowane na sposób niemiecki”8.

5 Dzierżanowska 1906: 3–12.
6 Bieniek 2001: 149.
7 Cyfrowicz 1895: 2–6.
8 Bałaban 1906: 1–5.

Opowiadania z dziejów kraju rodzinnego Czesława Pie-
niążka wydane zostały w roku 1910. Na wstępie rozdziału 
dotyczącego Słowian autor wyjaśnia, że pierwotne siedziby 
tego ludu sięgały od Dniepru, aż do Łaby i od Morza Czarne-
go po Adriatyk. Do głównych zajęć Słowian zaliczone zostały: 
rolnictwo, bartnictwo i rybołówstwo. Autor opisuje ziemię 
słowiańską jako niezwykle żyzną i pełną bogactw. Lechici 
prowadzić mieli zdaniem autora życie pełne prostoty, byli we-
seli, nie pragnęli cudzego mienia i kochali ojczyznę. Do wad 
Lechitów zaliczono natomiast brak umiejętności konsolidacji 
na szerszą skalę, a także skłonność do swarów i porywczo-
ści. Za najgroźniejszego wroga Lechitów uznani zostali Niem-
cy. Wrogość ta nie wynika jednak z głęboko zakorzenionych 
w podświadomości antagonizmów, tylko z sytuacji politycz-
nej i uwarunkowań historycznych. Warto tu zacytować od-
powiedni fragment odnoszący się do Niemców: „Mieli nad 
sobą potężnych władców, byli zespoleni w jedno państwo, 
toteż ładem porządkiem, uzbrojeniem, sprawnością wojenną 
i karnością żołnierską górowali nad szczepami słowiańskimi. 
Już dawno Niemcy staczali boje z Rzymianami i od nich wzięli 
przykład i naukę wojowania i podbijania narodów”. W części 
dotyczącej Mieszka autor zwraca uwagę, że czerpał on wzor-
ce z Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego zarówno 
w dziedzinie uzbrojenia, jak i urządzenia państwa9. 

W zaborze pruskim, w związku z zakazem nauczania w ję-
zyku polskim, od 31 grudnia 1900 r.10 rozwinął się ruch po-
tajemnego nauczania historii Polski, prowadzonego zarówno 
przez różne koła samokształceniowe, jak i w warunkach do-
mowych. 

Podręcznikiem, wydanym na terenie zaboru pruskiego 
w 1898 r., jest Mała historia Polska dla dzieci z obrazkami 
Józefa Chociszewskiego. I tu przedstawia się Słowian jako lud 
rolniczy, zajmujący się uprawą roli i pasterstwem. Do pozy-
tywnych cech Słowian zaliczone zostały: łagodność, gościn-
ność i pracowitość. Zaznacza się także, że lubili śpiew i mu-
zykę oraz „miłowali nad życie wolność i równość”. „Nikomu 
nie czynili krzywdy i że nie było w ich kraju żebraków i zło-
dziejów”. Jako wady Słowian autor podręcznika wymienia 
natomiast niezgodność i „lgnięcie do obczyzny”11.

Podręcznikiem wyraźnie przeznaczonym dla najmłod-
szego odbiorcy jest Historia dawnej Polski w króciuchnym 
zarysie dla dzieci polskich Józefa Chociszewskiego, wydana 
w 1902 r. Słowianie zostali tu scharakteryzowani jako go-
ścinni, pracowici, łagodni, niewyrządzający nikomu krzyw-
dy, lubili też śpiew i muzykę, a „nad życie miłowali równość 
i wolność”. Nie było też u nich złodziei i żebraków. Do głów-
nych zajęć zaliczone zostało rolnictwo, pasterstwo i „pszczel-
nictwo”. Potrafili także wyrabiać płótno i wydobywać z ziemi 
kopaliny, w postaci soli i żelaza12.

Kolejnym podręcznikiem autorstwa Józefa Chociszew-
skiego są Dzieje Narodu Polskiego wydane w 1903 r. Dowia-
dujemy się z niego, że „Polacy pochodzą od Słowian, którzy 
od niepamiętnych czasów zamieszkują Europę”. Obszar, 

9 Pieniążek 1910: 4–10.
10 Bieniek 2001: 157–158.
11 Chociszewski 1898: 4.
12 Chociszewski 1902: 10.
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który zamieszkiwali nasi przodkowie rozciągał się od Morza 
Bałtyckiego do rzeki Dunaj i gór Bałkańskich oraz od Łaby 
do Wołgi. Słowianie zostali określeni jako łagodni, gościnni, 
pracowici, serdeczni, poczciwi, miłujący wolność i równość, 
a także śpiew i muzykę. Zgodnie z podręcznikiem „brzydzili 
się grabieżą obcej własności, dlatego nie uciskali sąsiadów 
i raczej sami woleli krzywdy cierpliwie znosić aniżeli je wy-
rządzać”. Do ich zajęć należało wydobywanie soli i kruszców, 
garncarstwo, „robienie płótna”, sadownictwo i „mularstwo”. 
Słowianie zostali tu ukazani jako lud stojący kulturowo zde-
cydowanie wyżej od Niemców. Ci ostatni bowiem, „którzy 
w bardzo odległych czasach byli dzikim, surowym, barba-
rzyńskim narodem, nauczyli się wiele od Słowian, a miano-
wicie rolnictwa”. Jako dowód podany został niemiecki wyraz 
„Pflüg”, który wywodzi się od słowiańskiego „pług”, co jak 
dowiadujemy się z podręcznika, „przyznają sami Niemcy”. 
Autor dokonał także idealizacji religii Słowian, określając ją 
jako „łagodną i w niejednym do chrześcijańskiej podobną”. 
Ustawia ją także w opozycji do dzikiej, okrutnej i surowej 
religii innych ludów. Sposób sprawowania władzy u Słowian 
określony został jako „gminowładny”. Opisany też został spo-
sób wybierania oraz funkcja najważniejszych urzędników, 
czyli starosty, wojewody i żupana, oraz rola wiecu w funk-
cjonowaniu społeczności. Struktura społeczna charaktery-
zowała się równością wszystkich jej członków. Pomimo tego 
funkcjonował podział na bogatszych lechów (od „lechy” 
oznaczającej rolę) i biedniejszych kmieci. Z lechów wytwo-
rzyła się później szlachta. Warto w tym miejscu zacytować 
fragment dotyczący pochodzenia podziałów społecznych: 
„urządzenie to aby się wyróżniać urodzeniem wcisnęło się 
do Słowian od Niemców – wynoszenie się więc i chełpienie 
szlachectwem jest zwyczajem niemieckim”. Warto tu zwró-
cić uwagę na fakt, że Niemcy przenoszą złe wzorce kulturo-
we, Słowianie zaś dobre (wspomniane wcześniej rolnictwo). 
Tu wreszcie autor wymienia wady Słowian, do których zali-
cza: niezgodę, brak łączności i jedności, a także łatwe lgnięcie 
do obczyzny13.

Bardzo interesującym podręcznikiem są, wydane 
w 1904 r., Dzieje Polski Juliana Baczyńskiego. Pierwszy roz-
dział traktuje o początkach Słowian. Na wstępie autor zazna-
cza, że początki tego ludu nie są znane. Wiadome jest jed-
nak to, że Słowianie wywodzą się z Indii, będących kolebką 
ludów. Dowodem na to są podobne wyobrażenia religijne, 
podania i przesądy, a także podobny język. Terytorium zaj-
mowane przez Słowian w „bardzo odległych czasach”, czyli 
jak podaje autor 1500 lat temu, rozciągało się od „połowy 
dzisiejszych Niemiec” (w czasach autora), w głąb Rosji i od 
Morza Bałtyckiego, aż poza Tatry i Karpaty. Dalej autor od-
wołuje się do źródeł pisanych podając, że Słowianie znani 
byli już starożytnym Grekom i Rzymianom. Zaznacza, że choć 
nie wymienia się wyraźnie ich „nazwisk”, to można ich roz-
poznać z opisów. Jedność kulturowa Słowiańszczyzny zosta-
ła podkreślona poprzez zwrócenie uwagi na podobny język 
i sposób ubierania się na całym jej obszarze. Jakby w opozy-
cji do tego zostało zamieszczone wyjaśnienie nazwy Niemcy. 

13 Chociszewski 1903: 7–10.

Niemcy – lud dla Słowian obcy kulturowo, posługujący się 
niezrozumiałym językiem, czyli „niemy”. Do zajęć, którymi 
Słowianie zajmowali się od najdawniejszych czasów zaliczo-
no: hodowlę bydła, bartnictwo, rybołówstwo i rolnictwo. Au-
tor zaznacza, że Słowianie: „w zajęciach gospodarskich słu-
żyli za wzór Niemcom”. Słowianie zostali scharakteryzowani 
zarówno z ukazaniem ich cech pozytywnych, jak i przywar. 
Do tych ostatnich autor zaliczył: niesforność, lekkomyślność, 
niezgodność i niedbałość o przyszłość. Zacytowana tu zosta-
ła nawet wypowiedź cesarza Maurycego: „Niczyich rozkazów 
nie słuchają, a między sobą ciągle się swarzą i nienawidzą”. 
To wszystko było przyczyną klęsk i niemożności tworzenia 
potężnych organizmów państwowych. Do cech pozytywnych 
zaliczono: pracowitość, spokojne usposobienie, szczerość, 
łagodność, wesołość, serdeczność i gościnność. Oprócz tego 
wymienia się tu także przymioty fizyczne: słuszny wzrost, 
siłę, odporność na zimno i niedostatek. Autor zaznacza też, 
że choć wojny nie lubili, to potrafili dzielnie bronić swoich 
siedzib i tylko wtedy w odwecie najeżdżać ziemie swoich 
wrogów „szerząc mord i zniszczenie”. Interesująca jest w tym 
kontekście wzmianka mówiąca o tym, że Rugianie składali 
ofiary z Niemców. Autor usprawiedliwia ich jednak, tłuma-
cząc, że była to zemsta za doznane od Niemców krzywdy. 
Przy okazji opisywania Słowiańszczyzny Zachodniej, po raz 
kolejny uwidacznia się antyniemieckie nastawienie autora. 
Zwraca on tu szczególną uwagę na okrucieństwa, jakie Niem-
cy wyrządzali Słowianom. Również rozdział dotyczący histo-
rycznych początków państwa polskiego zawiera sformuło-
wania eksponujące agresywne i okrutne działania Niemców 
skierowane przeciwko Słowianom14. 

W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
Po odzyskaniu niepodległości, w 1920 r. wydane zostały Dzie-
je Ojczyste Alojzego Wanczury. Wyraźnie wskazana tu zosta-
ła autochtoniczność Słowian na obszarze Polski: „Słowianie 
zamieszkiwali pierwotnie ogromny szmat Europy, położony 
między rzekami Łabą i Dnieprem i między morzami: Czar-
nem i Bałtyckiem”. „Z pierwotnych swoich siedzib, obejmu-
jących w głównym zarysie ziemie późniejszej Polski, rozeszli 
się Słowianie w miarę rozmnażania się ludności coraz dalej 
na wschód, zachód i południe”. Do zajęć Słowian zaliczone 
zostały: rolnictwo, hodowla zwierząt (bydło rogate i trzoda 
chlewna), myślistwo, rybołówstwo, bartnictwo, garncarstwo, 
tkactwo, przędzalnictwo, wyrób sukna z wełny owczej, wyrób 
odzieży z futer. Autor idealizuje Słowian podając, że: „Zado-
walali się plonami swej pracy, nie urządzali wypraw w celach 
łupieskich lub najazdów w celach rabunkowych”. Germanie 
natomiast przedstawiani są w złym świetle: „Ale na zachód 
od siedzib rodów słowiańskich już wówczas osiedlił się był są-
siad zachłanny, chciwy i niebezpieczny. Germanie, odwieczni 
wrogowie Słowiańszczyzny”. Autor idealizuje ziemię, którą 
zamieszkiwali. Określa ją jako: „bogatą, mlekiem i miodem 
płynącą praojczyznę naszą”. Jak dalej podaje podręcznik, 
ze względu na zagrożenie ze strony Germanów, słowiańskie 
rody zaczęły się łączyć, a z czasem nawet budować grody, czy-

14 Baczyński 1904: 9–35.
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li „zwykle miejsca wyniosłe, otoczone wodą, wałem i ostro-
kołami”. Pisząc o Mieszku I, autor podręcznika wyjaśnia, że 
władca ten zdecydował się na chrystianizację swojego pań-
stwa ze względu na zagrożenie ze strony Niemiec15. 

Kolejny podręcznik z tego okresu to Opowiadania z dzie-
jów powszechnych i polskich... Włodzimierza Jarosza, wyda-
ny w 1921 r. Na wstępie rozdziału zatytułowanego „Słowia-
nie a Niemcy” autor informuje, że: „Zamieszkiwali Słowianie 
od czasu wędrówek ludów wielkie przestrzenie środkowej 
i wschodniej Europy, a także półwysep Bałkański.  Tak więc 
już około półtora tysiąca lat temu mieszkali nasi przodkowie, 
dawni Polacy, na tych ziemiach, które my dziś zamieszku-
jemy”. Do zajęć Słowian zaliczone zostały: rolnictwo, rybo-
łówstwo, myślistwo, zbieractwo i bartnictwo. Autor scha-
rakteryzował Słowian jako gościnnych, wesołych, lubiących 
zabawy, śpiew i tańce oraz nie lubiących wojny ludzi. Dodał 
im też przymioty fizyczne określając ich mianem rosłych 
i silnych. Jako wada wymieniona została jedynie skłonność 
do zwad i niezgody. Według podręcznika owa skłonność do 
zwad i niezgody spowodowała, że „łatwo zapanowali nad 
nimi Hunowie, a potem okrutni Awarowie”. Autor zwraca 
uwagę, że ci koczownicy „szybko wyginęli”, a nowym zagro-
żeniem dla Słowian stali się Niemcy, którzy: „pod pozorem 
nawracania pogan na wiarę chrześcijańską szli [...] z mieczem 
w ręku między pogańskich naszych przodków i tępili ich bez 
miłosierdzia”. Ciekawy jest też inny fragment odnoszący się 
do Niemców: „Okuci w żelazne zbroje, na koniach, z żela-
znym mieczem przy boku i ostrą włócznią w ręku, wpadali 
między spokojne osady Słowian, rabowali mienie, a ludzi 
mordowali lub uprowadzali  do niewoli. Tak wyginęły całe 
plemiona słowiańskie, najbardziej pokrewne Polakom, te, 
które mieszkały w najbliższym sąsiedztwie Niemców, między 
rzekami Łabą i Odrą”. Z informacji zawartych w niniejszym 
opracowaniu wynika, że ze względu na zagrożenie ze stro-
ny Niemców, Słowianie zaczęli budować grody. Odbywało 
się to w sposób następujący: „Zaczęli więc budować grody, 
otoczone częstokołem z gęsto powbijanych w ziemię pali, 
gdzie w razie napadu chronił się okoliczny lud wraz z dobyt-
kiem, i zaczęli się skupiać pod rozkazami umiejących urządzić 
obronę wodzów”. „Niemcy napadali na Polskę pod pozorem 
szerzenia chrześcijaństwa”. Dlatego też „nasi przodkowie od-
rzucali [...] religię chrześcijańską, głoszącą miłość bliźniego, 
a szerzoną mieczem i pożogą”. Powód przyjęcia chrztu za po-
średnictwem Czech wyjaśniony jest w sposób następujący: 
„Ponieważ w Polsce była zbyt wielka nienawiść do Niemców, 
przeto na apostołów Polski wybrał [Mieszko] Czechów”. Au-
tor pozytywnie wyraża się o Ottonie III podając, że zawarł on 
przyjaźń z Bolesławem Chrobrym oraz pozwolił na założenie 
arcybiskupstwa w Gnieźnie, co uniezależniło kościół polski 
od niemieckiego16.

W 1933 r. wydane zostały Opowiadania z dziejów oj-
czystych... Włodzimierza Jarosza. W rozdziale dotyczącym 
Mieszka zaprezentowane powody przyjęcia chrztu: Mieszko 
rozmawiając ze swoimi doradcami, zwraca im uwagę na po-

15 Wanczura 1920: 3–9.
16 Jarosz 1921: 46–49.

tęgę Niemców, którzy zniewolili już plemiona zaodrzańskie. 
Podkreśla, że Niemcy wierzą w jednego wszechpotężnego 
Boga. Tymczasem bogowie słowiańscy, mimo rozlicznych 
ofiar, nie zrobili nic by pomóc swemu ludowi. Mieszko wy-
snuwa koncepcję, że bogów słowiańskich już nie ma, że 
umarli. Warto zacytować odnoszący się do tego fragment: 
„Bogów już nie ma! Bogowie umarli! Czy chcecie, aby cały 
naród zginął wraz z nimi – czy też aby żył z Bogiem jednym, 
ale żywym i wszechpotężnym?”. Autor wyjaśnia, że Mieszko 
zdecydował się na przyjęcie chrztu za pośrednictwem Czech 
ze względu na to, że kapłani czescy posługiwali się zrozumia-
łą dla Polaków mową.

Autor zwraca uwagę na zagrożenie, jakie Niemcy stano-
wią dla Słowian, bądź ściślej dla Polaków: „I cóż bogowie 
pomogli tylu plemionom zaodrzańskim? Mimo ofiar stały 
się one niewolnikami Niemców...”, „Co czynić aby Niemcy 
nie zdobyli całej Polski i jej mieszkańców nie zamienili w nie-
wolników?”. Podkreślona jest też potęga Niemców: „Wojna 
z Niemcami? A gdzież dziś taka potęga, coby się z ich wład-
cami mogła mierzyć?”. Bardzo pozytywnie natomiast autor 
wyraża się o Ottonie III. Zwraca uwagę na jego wsparcie do-
tyczące założenia w Gnieźnie arcybiskupstwa. Podkreśla też 
wielki szacunek, jakim Otton III darzył św. Wojciecha17.

W wydaniu z 1937 r. nastąpiła dalsza idealizacja Słowian. 
Autor podaje, że Słowianie odznaczali się wielką gościnno-
ścią, „co do dziś jest cnotą narodów słowiańskich”. Zwraca 
też uwagę, że Słowianie lubili uczty, śpiewy, muzykę i tań-
ce. Autor zamieścił też informację na temat obszaru, jaki 
w owym czasie zamieszkiwali Słowianie: „Mieszkali oni wte-
dy między morzami Bałtyckim i Adriatyckim aż poza rzekę 
Łabę na zachodzie i po górny i średni Dniepr na wschodzie”. 
Autor podaje, że „Tworzyli zaś Niemcy państwo największe 
i najpotężniejsze ze wszystkich ówczesnych królestw chrze-
ścijańskich”. Dalej informuje, co prawda, że: „co pewien czas 
wpadały ich [Niemców] hufce do pogańskich krajów, a kiedy 
przeszły tam zostawiały zgliszcza i trupy”. Tłumaczy to jednak 
tym, że: „ówcześni ludzie byli dalecy od dzisiejszego oświe-
cenia. Szerzyć chrześcijaństwo znaczyło dla wielu to samo, 
co tępić słowiańskie narody”. Nastawienie antyniemieckie 
uwidacznia się we fragmentach dotyczących powodów przy-
jęcia chrztu przez Polskę: „Nad Polską zawisła zguba: znisz-
czenie jej ogniem i mieczem, zapanowanie nad nią Niem-
ców, zniemczenie kraju. Ale mądrość Mieszka ocaliła jego 
państwo”, „Niemcy nie śmieli już usprawiedliwiać swoich 
napadów na nią [Polskę] szerzeniem wiary chrystusowej”. 
Ostateczne zwycięstwo Bolesława Chrobrego w wojnach 
z Niemcami autor komentuje tym, że „Polska wywalczyła so-
bie niezawisłość”18. 

Ostatni podręcznik z czasów II Rzeczypospolitej to Opo-
wiadania z przeszłości i teraźniejszości Polski Włodzimierza 
Jarosza i Tadeusza Piniego, wydane w 1939 r. Autorzy zwra-
cają uwagę, że: „Jesteśmy Polakami. Już w niepamiętnych 
czasach mieszkali przodkowie nasi na tych ziemiach, na któ-
rych my dziś żyjemy”. „I już 1000 lat temu było na naszych 

17 Jarosz 1933: 9–14.
18 Jarosz 1937: 5–23.
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ziemiach urządzone państwo: strzegło ono ładu w kraju 
i broniło naszych przodków przed wrogami”. Jeśli któryś 
z narodów pogańskich odmawiał przyjęcia wiary chrześcijań-
skiej, „Niemcy nawracali go przy pomocy miecza, a jego zie-
mię włączali do swego państwa”. Niemcy napadali na Polskę 
„pod pozorem szerzenia wiary chrześcijańskiej”. Zagrożenie 
ze strony Niemiec jest w tym podręczniku głównym powo-
dem podjęcia przez Mieszka I decyzji o przyjęciu chrztu. Au-
torzy podkreślają, że przyjęcie chrześcijaństwa nie uchroni-
ło jednak Polski przed agresywnymi działaniami Niemców. 
Dobrze ilustruje to następujący fragment: „Chociaż jednak 
Polska stała się chrześcijańska, mimo to Niemcy nie przestali 
na nią napadać. Wtedy jednak dzielny Mieszko I gromił ich 
i pędził precz z kraju. Tak więc męstwo naszych przodków 
i ich umiłowanie wolności ocaliło Polskę przed podbojem 
niemieckim”19.

PIERWSZE LATA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
We wszystkich najwcześniejszych powojennych podręczni-
kach historii dla szkoły podstawowej podkreśla się autochto-
nizm Słowian na terenie Polski i – mniej lub bardziej bezpo-
średnio – „słowiańskość” „Ziem Odzyskanych”. Odbywa się 
to poprzez wyraźne zaakcentowanie słowiańskiego charak-
teru ziem pomiędzy Wisłą a Odrą20 – „dorzecze Odry i Wisły 
to kraina, w której za bardzo dawnych lat zamieszkiwali nasi 
przodkowie i w której z czasem powstało państwo polskie”21; 
„w pierwszych wiekach nowej ery nad Odrą i Wisłą miesz-
kały plemiona słowiańskie, które z czasem utworzyły pań-
stwo polskie”22 – a nawet tych położonych dużo bardziej na 
zachód: Słowianie sięgali aż poza Berlin23 lub zamieszkiwali 
aż po Łabę24.

Niektóre podręczniki podkreślają też wprost słowiańskość 
Ziem Odzyskanych, między innymi odwołując się do arche-
ologii25: „o Polskości naszych Ziem Odzyskanych świadczą 
stare, polskie nazwy wsi i miast, liczne wykopaliska, a także 
przywiązanie mieszkańców tych ziem, zwłaszcza Śląska, do 
ich prawdziwej ojczyzny”26; „odwieczną siedzibą Polaków 
jest kraina leżąca nad brzegami dwóch wielkich rzek Odry 
i Wisły”, a pomimo tego iż zachodnią część naszej ojczyzny 
odebrali nam kiedyś Niemcy, to „dziś na tych Ziemiach Odzy-
skanych znów wre polskie życie”27. 

19 Jarosz i Pini 1939: 3–5.
20 Przeworska 1946: 109–111.
21 Dłuska 1949: 8.
22 Missalowa i Schoenbrenner 1950: 9, 1951: 7.
23 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 122–129.
24 Hoszowska, Szczechura i Tropaczyńska-Ogarkowa 1945: 15–16, 1946: 

10–11; Dłuska 1948: 3, 5–7.
25 Na temat propagandowego wykorzystania danych archeologicznych 

do uzasadniania polskich praw do Ziem Odzyskanych zob. Kobyliński 
i Rutkowska 2006. Z. Osiński podaje, że „w październiku 1945 r. grupa 
krakowskich archeologów wystosowała do Ministerstwa Oświaty 
memoriał o potrzebie nauczania prehistorii w połączeniu z nauką 
o początkach kultury ludzkiej. Motywowano, że dzięki temu będzie 
można udowodnić społeczeństwu, iż „jesteśmy na tych ziemiach (chodzi 
o ziemie zachodnie) autochtonami od epoki lodowej włącznie” (Osiński 
2010: 148).

26 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 141.
27 Dłuska 1948: 3.

Wspólne dla wszystkich powojennych podręczników jest 
również wyraźnie antyniemieckie nastawienie autorów28. 
Niemcy określeni są w większości przypadków jako okrutny 
i podstępny lud, gnębiący prowadzących na ogół spokojne 
życie Słowian29. „Pod różnymi pozorami napadali Niemcy 
na siedziby Słowian, ale prawdziwy powód do napaści był 
jeden: chęć rabunku. Ogniem i mieczem pustoszyli tereny 
między Odrą a Łabą, tysiące ludzi uprowadzili w niewolę, 
słabych i starych mordowali bez litości”30, „Germanie to nasi 
najstarsi i najgorsi wrogowie”31, „Wojując mieczem i ogniem, 
trucizną i zdradą, posuwali się Niemcy coraz bardziej w głąb 
nieszczęsnej krainy”32, „Niemcy potomkowie ciemiężycieli 
i grabieżców opuścili ten kraj na zawsze”33. „Kwitnące ziemie, 
zasobne wsie i bogate miasta Słowian Połabskich niemiec-
cy książęta i rycerze niszczyli w długich, krwawych walkach. 
Podbili wreszcie ziemie połabskie, wytępili ich ludność”34. 
Sformułowania wyrażające negatywny stosunek do tego et-
nosu oscylują od określania Niemców mianem „nieproszo-
nych gości”35, aż do skrajnie negatywnego stwierdzenia: „dla 
Słowianina każdy Niemiec to zły człowiek”36. 

PODSUMOWANIE
Powyższy przegląd sposobów narracji historycznej dotyczą-
cej prehistorii słowiańskiej i przedpaństwowych początków 
Polski, obecnej w podręcznikach stosowanych w edukacji 
wczesnoszkolnej w kluczowych dla kreowania polskiej toż-
samości etnicznej okresach XX-wiecznej historii37, dowodzi 
kolejny raz twierdzenia George’a Orwella, że „kto kontro-
luje przeszłość, kontroluje przyszłość”38. Aby wytworzyć sil-
ną więź społeczną po 133 latach braku państwowości, po 
niszczących wojnach światowych i po wymuszonej zmianie 
granic i wielkich przesiedleniach ludności konieczne było 
dostarczenie dzieciom i młodzieży silnie zmitologizowanej, 
choć częściowo opartej na ówcześnie dostępnej wiedzy na-
ukowej, wersji początków narodu. Spoiwem tej więzi stała 
się z jednej strony wyidealizowana „słowiańskość”, z drugiej 
zaś – wspólny wróg zewnętrzny. Przeprowadzona analiza jest 
jednocześnie przyczynkiem do zrozumienia mechanizmów 
powstania „niechęci do obcych”, która przez długi czas cha-
rakteryzowała społeczeństwo naszego kraju.

28 Było to wynikiem wyraźnych wytycznych programowych opracowanych 
przez ówczesne władze polityczne, por. Osiński 2010: 143.

29 Hoszowska, Szczechura i Tropaczyńska-Ogarkowa 1945: 12–20, 1946: 
5–12; Przeworska 1946: 111, 113; Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa 
i Podolak 1947: 138–142; Dłuska 1948: 5–7, 8–9.

30 Hoszowska, Szczechura i Tropaczyńska-Ogarkowa 1945: 16, 1946: 12.
31 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 141.
32 Dłuska 1948: 9, 1949: 16.
33  Dłuska 1948: 3.
34 Missalowa i Schoenbrenner 1950: 13, 1951: 11.
35 Przeworska 1946: 111, 1951: 145.
36 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 141.
37 Oczywiście analogiczne narracje, jak wykazał np. J. Brynkus (1998).
38 Słynny cytat z książki 1984 George’a Orwella.
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Obraz Słowian w podręcznikach szkolnych używanych na terenie Polski w pierwszej połowie XX wieku

Zbigniew Kobyliński and Łukasz Szczepankowski

The image of the Slavs in school textbooks used in the territory of Poland in the first half of the 20th century  
as an example of maintaining and creating ethnic awareness based on archaeological and historical arguments

Summary

Ethnic identity is shaped mainly by upbringing and educa-
tion, and is based on a more or less mythologized belief 
about shared descent. Examination of the reasons for 
the emergence of negative ethnic stereotypes and beliefs 
about the fundamental “strangeness” of other socio-cultur-
al groups, and thus the rejection of their cultural heritage, 
should therefore include analysis of curricula, especially of 
historical education. An instructive example of using arche-
ological and historical arguments to maintain existing eth-
nic bonds and create new ethnicities can be the content of 
Polish school textbooks for teaching history in elementary 
(primary) schools from the first half of the 20th century. In 
the three periods crucial from the point of view of shaping 
the ethnic bonds: before the First World War, at the end of 
the partitions, in connection with efforts to maintain com-

munity awareness in a nation divided between the three 
partitioning powers; in the interwar period, after regaining 
independence, in connection with the need to consolidate 
the nation and consolidate community awareness, and af-
ter World War II in connection with border changes and 
population migrations to territories that were within the 
borders of the German state before the war (the so-called 
Recovered Territories), the textbooks clearly refer to the 
earliest history of the Slavs, emphasising their indigenous-
ness in Poland. In all these periods we also deal with the 
idealisation of the image of the life and character of the 
Slavs and the “satanization” of their persecutors, especially 
the Germans.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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