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Współczesna popularna percepcja zamierzchłych czasów dalece odbiega od ich rze-
czywistej specyfiki1. Narracje historyczne na temat przeszłości własnej wspólnoty 
(np. Polaków) budowane są często na podstawie mitów narodowych lub wyidealizo-
wanego, mocarstwowego obrazu historii militarno-politycznej2. Wynikająca z niedo-
statków źródeł historycznych i nieznajomości bieżących ustaleń badaczy akademic-
kich nisza w świadomości społecznej skutkuje próbami samodzielnego wypełniania 
luk w wiedzy historycznej i kreowania opowieści o dziejach narodu czy też grupy 
etnicznej w oderwaniu od „oficjalnej” nauki. „Pozanaukowość” tychże narracji hi-
storycznych wiąże się zatem z brakiem konsensusu co do ich poprawności (prawdzi-
wości) wewnątrz środowisk akademickich3.

1 J. Hańderek, Walka ciemności i światła – popkultura i jej imaginarium średniowiecza, [w:] M. Karas 
(red.), Historia filozofii. Meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji  
65. urodzin, Kraków 2014, s. 121–137; I. Kowalczyk, I. Kiec (red.), Historia w wersji popularnej, Gdańsk 
2015.

2 M. Morys-Twarowski, Polskie imperium. Wszystkie kraje podbite przez Rzeczpospolitą, Kraków 2016;  
A. Zieliński, Sarmaci, katolicy, zwycięzcy. Kłamstwa, przemilczenia i półprawdy w historii Polski, 
Warszawa 2015.

3 K. Kośnik, Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola religii Słowian, „Humaniora. Czasopismo 
internetowe” 3(7)/2014, s. 67–82.
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Narracje historyczne dotyczące dziejów Słowian opierają się na przekonaniu o de-
strukcyjnym wpływie chrześcijaństwa na kulturę słowiańską4. Religijne konotacje 
omawianego problemu sprawiają, że silnie są weń zaangażowani współcześni ro-
dzimowiercy słowiańscy, zaliczani w literaturze naukowej do kręgu ruchów neopo-
gańskich5. Legitymizacja rekonstrukcji lokalnych przedchrześcijańskich wierzeń 
(abstrahując od wewnętrznych potrzeb duchowych jednostki) opiera się na mitach 
opisujących wspaniałość epoki prasłowiańskiej i przeciwstawiających jej dekaden-
cję kultury (judeo)chrześcijańskiej6. Zestawienie dawnej potęgi Słowiańszczyzny 
z jej stanem obecnym rodzi zaś w podatnych umysłach podejrzenie występowania 
szkodliwych czynników zewnętrznych, doprowadzających kulturę słowiańską do 
upadku w wyniku intencjonalnego spisku.

Słowiańskie teorie spiskowe propagowane są głównie w przestrzeni internetowej 
słowiańskimi teoriami spiskowymi. Pod uwagę wzięte zostały treści polskojęzycz-
ne wraz z ich lokalną specyfiką dotyczącą chociażby odwoływania się do spuścizny 
Słowiańszczyzny Zachodniej (Lechii), nie zaś Rusi, czy też postulowanej dominującej 
roli Polski pośród wszystkich krajów słowiańskich. Analizie poddane zostały źródła 
bezpośrednie, czyli dane zamieszczone w internecie przez ich twórców (określanych 
przez oponentów ironicznym mianem „TurboSłowianie”), a także pośrednie, w któ-
rych skład wchodzą promowane (po opatrzeniu subiektywnym komentarzem) pu-
blikacje książkowe, zarówno naukowe czy popularnonaukowe7, jak i mieszczące się 
w ramach nurtu historical fiction8.

Psychologiczne badanie narracji historycznych

Zgłębianie tajników narracji historycznych jest zagadnieniem mieszczącym się w wy-
wodzącej się z dwudzielnej psychologii Wilhelma Wundta psychologii historyczno-
-kulturowej9. Perspektywa ta w badaniach nad funkcjonowaniem człowieka bierze 
pod uwagę kontekst religii, mitologii czy języka grupy etnicznej, do której należy 
jednostka, korzystając z wiedzy dostarczanej przez historię oraz nauki o kulturze. 
Zgłębia wyższe procesy umysłowe człowieka przejawiające się w wytworach kulturo-
wych (materialnych i duchowych), do których zaliczyć można narracje historyczne, 
i uzupełnia dane gromadzone przez psychologię głównego nurtu o czynniki kontek-
stualne, podając w wątpliwość uniwersalistyczny charakter praw psychologicznych.

4 M. Agnosiewicz, Zapomniane dzieje Polski, Miłkowice 2014, s. 23–29; R. Merski, Moje słowiańskie prze-
budzenie, Wrocław 2013, s. 10–15.

5 M. Strutyński, Neopogaństwo, Kraków 2014.
6 A. Sołtysiak, Jak neopoganie manipulują przeszłością?, [w:] J. Olko (red.), Dawne kultury w ideologiach 

XIX i XX wieku, Warszawa 2007, s. 49–63.
7 P. Makuch, Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków, Kraków 2013; A. Szrejter, Pod 

pogańskim sztandarem. Dzieje tysiąca wojen Słowian połabskich od VII do XII wieku, Warszawa 2014.
8 M. Marchwiński, Wierni Bogom. Zaginione dziedzictwo, Szczecin 2015.
9 A. Pankalla, Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii (historyczno-kulturowej), Katowice 

2014; R. Stachowski, Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, 
Warszawa 2010, s. 43–46.



84

Czas Kultury 2/2016

Badanie pozanaukowych narracji historycznych, stanowiąc zagadnienie z pogranicza 
psychologii i historii, zmusza do czerpania z dorobku obu tych dyscyplin wraz z ich 
możliwościami i ograniczeniami10. Zwrócenie uwagi na konstruowane przez kon-
kretne jednostki „opowieści” o dziejach ich grupy etnicznej (w postaci publicystyki 
czy twórczości literackiej) przez pryzmat ich formy i treści w porównaniu do wiedzy 
akademickiej pozwala na wyciąganie wniosków o psychologicznej specyfice tych osób. 
„To w nich szczególnie wyraziście uzewnętrznia się subiektywność ich autorów, to 
one dostarczają niekiedy cennych informacji o psychologicznym funkcjonowaniu 
ich samych”11. Stronniczość „dziejopisa”, którego narracja z naukowej perspektywy 
zawiera deformacje poznania historycznego, ujawnia jego osobowościowe uwarun-
kowania czy też uwikłania ideologiczne, skutkujące powstawaniem obrazu historii 
z jednej strony niezgodnego z aktualnymi ustaleniami badaczy, z drugiej zaś świad-
czącego o potrzebach, pragnieniach czy lękach jego twórcy12.

Teorie spiskowe stanowią specyficzną kategorię narracji historycznych. Są one świa-
domą próbą zrozumienia złożonych problemów, szukaniem racjonalnego podłoża 
dla cierpienia czy wojen przy zagrażającym poczuciu bezsilności i jednoczesnym 
braku faktów (historycznych)13. Nikłe zaufanie do motywów innych osób i przypi-
sywanie im negatywnych intencji (sinister attribution error14) oraz głębokie przy-
wiązanie do swoich tez powodują silnie emocjonalne zaangażowanie w wyznawane 
teorie. Osoby wierzące w teorie spiskowe mają tendencję do szukania sensu i od-
najdywania związków przyczynowych w otaczającym ich świecie, nawet gdy fakty 
i znaczenia (z obiektywistycznej perspektywy) mogą być uznane za przypadkowe. 

Spisek antysłowiański

Ze względu na fragmentaryczne ujęcie tematu przez poszczególnych autorów trudno 
jest mówić o jednej spójnej słowiańskiej teorii spiskowej. Wszystkie owe spiskowe 
narracje mają jednak swe źródło w próbach poszukiwania ginących w mrokach hi-
storii dziejów dawnej Słowiańszczyzny, którą zainteresowano się już w epoce ro-
mantyzmu15. Wspólną ich cechą jest również przypisywanie konspiracyjnych działań 
przedstawicielom kultury zachodniej (judeochrześcijańskiej).

Zgodnie z pozanaukowymi narracjami historycznymi Słowianie są ludem starożyt-
nym i zamieszkują Europę Środkowo-Wschodnią od wielu tysięcy lat. Pogląd ten, 
istniejący w ramach autochtonicznych teorii etnogenezy Słowian, rozpowszechniony 

10 M. Dymkowski, Wokół problemu tożsamości psychologa historycznego, [w:] B. Zimoń-Dubowik,  
M. Gamian-Wilk (red.), Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna, Wrocław 2008, s. 111–121.

11 Idem, Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003, s. 96.
12 Ibidem, s. 128–146.
13 V. Swami, R. Coles, The Truth Is Out There, „The Psychologist” 23(7)/2010, s. 560–563.
14 R.M. Kramer, The sinister attribution error: Paranoid cognition and collective distrust in organizations, 

„Motivation and Emotion” 18(2)/1994, s. 199–230.
15 A. Gajda, XIX-wieczne korzenie polskiej myśli rodzimowierczej: słowianofilstwo, gminowładztwo, pogań-

stwo, [w:] B. Szlachta (red.), Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii 
Majchrowskiemu, tom 1, Kraków 2011, s. 205–224; M. Michalski, Dawni Słowianie w tradycji polskiej  
I połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013.
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był w historiografii doby PRL16. Współcześni badacze skłaniają się raczej ku allochto-
nicznym teoriom etnogenezy Słowian, zakładającym, że Słowianie przybyli w V–VI 
wieku naszej ery ze swoich wschodnich, pierwotnych siedzib17, chociaż obecna jest 
charakterystyczna dla poznania naukowego świadomość tymczasowości ustaleń i po-
trzeby doskonalenia metod badawczych18. W przypadku narracji pozanaukowych 
są one uznawane za ostateczne, a ich niezgodność z perspektywą naukową wynikać 
ma z celowych działań wrogich sił lub zwyczajnej pomyłki badaczy wskutek zaufania 
niewłaściwym źródłom.

Wybiórcze korzystanie z wiedzy naukowej w celu uprawomocniania własnych tez 
objawia się w odwołaniach do najnowszych ustaleń genetyki populacyjnej (haplogru-
pa R1a Y-DNA19). Badania wykazały, że ludność Europy Środkowej z genetycznego 
punktu widzenia uległa niewielkim zmianom od czasów neolitu i jest spokrewniona 
z populacją Persji (Iranu). Twórcy pozanaukowych koncepcji historii Słowian przyjęli 
więc a priori, że genotyp środkowoeuropejski jest ściśle związany ze słowiańskim 
etnosem20, co budzi wątpliwości w środowiskach akademickich.

O starożytności i równocześnie wyjątkowości Słowian miałoby świadczyć ich pocho-
dzenie od rasy aryjskiej21. W skrajnych koncepcjach aryjskie pochodzenie Słowian wią-
że się z dziedzictwem pozaziemskiej cywilizacji, której Ariowie mieli być potomkami, 
wyodrębnienie się zaś Słowian stanowiło skutek przegranej przez Ariów wojny z Im-
perium Atlantydy22. Mniej „radykalne” narracje porzucają aspekty kosmiczne i uka-
zują wielkość Słowian przez wskazanie (celowych) błędów nazewniczych w określaniu 
poszczególnych ludów euroazjatyckich. Podstawowe nieporozumienie wynikać ma 
z nomenklatury okresu cesarstwa rzymskiego, w której wszystkie plemiona na wschód 
od Renu określano mianem Germanów. We współczesnych pozanaukowych narracjach 
funkcjonuje przekonanie, że (przynajmniej) większość plemion germańskich, takich 

16 W. Hensel, Etnogeneza Słowian, [w:] L. Leciejewicz (red.), Mały słownik kultury dawnych Słowian, 
Warszawa 1988, s. 433–444; J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1984, s. 63–68.

17 P.M. Barford, The Early Slavs. Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe, Ithaca – New York 
2001; A. Sołtysiak, The plague pandemic and Slavic expansion in the 6th–8th centuries, „Archaeologia 
Polona” 44/2006, s. 339–364.

18 K. Borowiec, Kanon wiedzy na temat tzw. etnogenezy Słowian. Czas przełomu, „Kwartalnik 
Językoznawczy” 1/2012, s. 1–36.

19 C. Białczyński, Genetyczne odkrycia 2010/2015 – Nowa Genealogia Słowian i innych ludów Białego 
Lądu (Europy), Białczyński, 20.09.2015, https://bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-
dzieje/genetyka-skad-pochodza-slowianie-r1a/genetyczne-odkrycia-2010-%E2%80%93-nowa-gene-
alogia-slowian-i-innych-ludow-bialego-ladu-europy/ (17.02.2016); Haplogroup R1a (Y-DNA), Eupedia, 
http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml (17.02.2016).

20 Marucha, Jesteśmy jedną z najstarszych cywilizacji na świecie!, Dziennik gajowego Maruchy, 
28.08.2015, https://marucha.wordpress.com/2015/08/28/jestesmy-jedna-z-najstarszych-cywilizacji-na-
-swiecie/#more-53066 (17.02.2016).

21 Ario-Słowianie starożytni duchowi wojownicy białej drogi (światła), Indianchinook, 11.02.2015, https://
indianchinook.wordpress.com/2015/02/11/ario-slowianie-starozytni-duchowi-wojownicy-bialej-drogi-
-swiatla/ (17.02.2016); L. Czupkiewicz, Pochodzenie i rasa Słowian, Wrocław 1996; Miron, Kolebka Ariów 
(Airyanem Vaejo), Wiara Przyrodzona, 22.01.2016, https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/01/22/
kolebka-ariow-airyanem-vaejo/ (17.02.2016).

22 J. Bieszk, Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna, Warszawa 2015.
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jak Goci czy Wandalowie, miało pochodzenie słowiańskie23. Innymi ludami, którym 
niesłusznie odmawia się przynależności do kręgu słowiańskiego, mieliby być Sarmaci, 
Scytowie czy nawet Tatarzy24.

Potęga starożytnego Imperium Lechickiego (jak nazywane jest rzekome państwo 
Słowian) objawiać się miała w jego zasięgu terytorialnym. W skład imperium miałaby 
wchodzić cała Europa Środkowo-Wschodnia (wraz z Bałkanami) aż po Ural, granica 
zachodnia zaś umiejscawiana jest na Renie czy wręcz na Loarze25. Mocarstwowa 
narracja ukazuje Lechitów jako władców niemalże całego starożytnego świata, przed 
którymi drżeli mieszkańcy krajów ościennych, w tym cesarstwa rzymskiego, które 
nie dość, że nie zdołało przejąć kontroli nad bursztynowym szlakiem26, to w dodatku 
upadło pod naporem słowiańskich wojowników27. Lechici mieli także kolonizować 
obszary Afryki Północnej28. Wynikające z wysokiego poziomu rozwoju cywilizacyj-
nego pozalokalne znaczenie kulturotwórcze Słowian jest, według teorii spiskowych, 
niewielkie ze względu na świadome niszczenie dowodów i źródeł, toteż każda drobna 
przesłanka potwierdzająca mocarstwowość Słowian traktowana jest jako wiekopo-
mne odkrycie. Przykładem pozostałości po imperium lechickim mają być znajdujące 
się na terenie dzisiejszej Ukrainy Żmijowe Wały, interpretowane jako ogromna sieć 
umocnień obronnych29.

Amatorskie analizy lingwistyczne i źródłowe traktowane są jako dowody na starożyt-
ną potęgę Słowian. Państwo lechickie miało być znane Hebrajczykom ze względu na 
występowanie w Starym Testamencie (sześciokrotnie, w Księdze Sędziów i Drugiej 
Księdze Samuela) słowa „Lechi” w kontekście nazwy geograficznej. Nie mniej inte-
resująco przedstawiają się interpretacje językowe. Porównanie starożytnych greckich 
zapisów z językiem polskim dowodzi rzekomo słowiańskiego pochodzenia Trojan30. 
O ile wyprowadzanie od „Lechii” słów takich jak „Polska” („Lechistan”), „Polak” czy 
„szlachcic” nie wzbudza skrajnych kontrowersji, o tyle twórcy spiskowych narracji idą 

23 I. Cwirko, Jak ze Słowian zrobiono Germanów, Kryształowy Wszechświat, 30.04.2015, http://krysztalo-
wywszechswiat.blogspot.com/2015/04/jak-ze-sowian-zrobiono-germanow.html (17.02.2016).

24 C. Białczyński, Czy Scytowie byli Słowianami i czy Słowianie są Scytami? Tak!, Białczyński, 21.01.2012, 
https://bialczynski.wordpress.com/tag/genealogia-slowian/ (17.02.2016); Miron, Tatarzy, Wiara 
Przyrodzona, 17.03.2015, https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/03/17/tatarzy/ (17.02.2016); 
Who are we Slavs and what is our Origin, Slavorum, 6.09.2014, http://www.slavorum.org/who-are-we-
-slavs-and-what-is-our-origin/ (17.02.2016).

25 Mapy, Wiara Przyrodzona, https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/mapy/ (17.02.2016).
26 M. Agnosiewicz, Starożytności polskie, Racjonalista, 11.11.2015, http://www.racjonalista.pl/kk.

php/s,9933 (17.02.2016).
27 I. Cwirko, Starożytna historia Polaków. W drodze do Imperium, Kryształowy Wszechświat, 21.08.2015, 

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2015/08/starozytna-historia-polakow-w-drodze-do.html 
(17.02.2016).

28 Miron, Kolonizacja Afryki Północnej przez ówczesnych władców Imperium Lechickiego, Wiara 
Przyrodzona, 2.04.2015, https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/04/02/kolonizacja-afryki-po-
lnocnej-przez-owczesnych-wladcow-imperium-lechickiego/ (17.02.2016).

29 M. Kozak, Wielki Mur… Słowiański – gigantyczna sieć umocnień obronnych, wokół której panuje zmowa 
milczenia. „Do budowy zużyto kilka milionów metrów sześciennych drewna i usypano kilkaset milionów 
metrów sześciennych ziemi”, Niezłomni, 1.09.2014, http://niezlomni.com/?p=18916 (17.02.2016).

30 Miron, Słowiańskie napisy sprzed 2500 lat, Wiara Przyrodzona, 18.03.2015, https://wiaraprzyrodzona.
wordpress.com/2015/03/18/slowianskie-napisy-sprzed-2500-lat/ (17.02.2016).
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dalej w swym toku rozumowania. Według nich słowa Jahwe (Lah-we) i Allah (Al-Lah) 
odnoszą się do przedstawicieli słowiańskiego imperium, których wyznawcy wielkich 
religii monoteistycznych czcili jako bogów31.

Dominująca rola Słowiańszczyzny miała według omawianych narracji doprowadzić 
do wymierzonego w nią spisku. Lechici byli zbyt potężni, co skutkowało wrogością 
wobec nich wszystkich innych ludów. Kluczową rolę w słowiańskich teoriach spi-
skowych (jak i w wielu innych) odgrywają Żydzi, którzy mieliby poszukiwać zemsty 
za zniszczenie przez Słowian w X wieku judaistycznego państwa Chazarów. Plan 
współczesnych Żydów, którzy mieliby wywodzić się właśnie od Chazarów, nie zaś od 
starożytnych Hebrajczyków32, zakładać ma odebranie Słowianom ich ziem i budowę 
drugiego Izraela na terytorium dzisiejszej Ukrainy33. Spisek antysłowiański sięgać ma 
jednak co najmniej IX–X wieku, gdy judeochrześcijanie (w większości omawianych 
narracji rozróżnienie na żydów i chrześcijan jest uznawane za zbędne) wykorzystali 
osłabienie imperium lechickiego, aby je rozbić i podporządkować władzy papieskiej 
w wyniku krwawej krucjaty34. Słowiańska cywilizacja miała zostać zastąpiona „żydo-
-anty-cywilizacją zachodu”35. Działaniami spiskowymi przeciwko Słowianom mie-
liby być także zainteresowani współcześni Niemcy w celu wymazania słowiańskiej 
przeszłości ich terytoriów i uprawomocnienia ich bardzo młodej państwowości36.

Osłabianie siły Słowian przez spiskowców ma się dokonywać przez realizację zasady 
„dziel i rządź”, w myśl której doprowadza się do wewnętrznych konfliktów pomię-
dzy państwami słowiańskimi, aby nie mogły się zjednoczyć przeciwko wspólnym 
(prawdziwym) wrogom37. Ponadto narracje spiskowe zakładają modyfikację pa-
mięci historycznej, tak aby społeczeństwa słowiańskie pozbawione swych korzeni 
łatwiej ulegały zewnętrznym wpływom Zachodu38. Przekonanie to oparte jest na 
obserwowanej chociażby we współczesnej Polsce niskiej świadomości słowiańskiej 

31 Lachy, Indianchinook, 26.01.2015, https://indianchinook.wordpress.com/2015/01/26/579/ (17.02.2016).
32 B. Machalica, Prof. Shlomo Sand obnaża kłamstwo założycielskie Izraela: Żydzi nie są Semitami, czyli 

narodem wybranym, a „antysemityzm” to technika globalnej manipulacji, Tajne Archiwum Watykańskie, 
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/01/31/prof-shlomo-sand-obnaza-klamstwo-za-
lozycielskie-izraela-zydzi-nie-sa-semitami/ (17.02.2016).

33 Paziem, Tajny plan Izraela – drugi Izrael na Ukrainie, Wierni Polsce Suwerennej, 21.12.2014, https://wier-
nipolsce1.wordpress.com/2014/12/21/tajny-plan-izraela-drugi-izrael-na-ukrainie/ (17.02.2016).

34 Miron, Jak Europa krwawo nawracała Słowian i Bałtów, Wiara Przyrodzona, 31.07.2015, https://wiara-
przyrodzona.wordpress.com/2015/07/31/jak-europa-krwawo-nawracala-slowian-i-baltow/ (17.02.2016).

35 Opolczykpl, Cywilizacja Słowiańska a żydo-anty-cywilizacja zachodu, Blog polski, 11.03.2014, https://
opolczykpl.wordpress.com/2014/03/11/cywilizacja-slowianska-a-zydo-anty-cywilizacja-zachodu/ 
(17.02.2016).

36 Phoenix, Niemcy? Jacy Niemcy? – Niemcy NIE są starsze od USA!, Wspaniała Rzeczpospolita, 
7.01.2015, http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/01/07/niemcy-jacy-niemcy-niemcy-nie-sa-starsze-od-
-usa/ (17.02.2016).

37 Zasada „Dziel i rządź” – taktyka, która obecnie okupanci stosują aby nami rządzić. Jak można odeprzeć 
ta taktykę „dziel i rządź” ? Co się jej przeciwstawia i ją pokonuje?, Indianchinook, 14.04.2014, https://
indianchinook.wordpress.com/2014/04/14/zasada-dziel-i-rzadz-taktyka-ktora-obecnie-okupanci-sto-
suja-aby-nami-rzadzic-jak-mozna-odeprzec-ta-taktyke-dziel-i-rzadz-co-sie-jej-przeciwstawia-i/ 
(17.02.2016).

38 Miron, Dlaczego ukrywa się nasze dzieje Polski?, Wiara Przyrodzona, 15.02.2016, https://wiaraprzyro-
dzona.wordpress.com/2016/02/15/dlaczego-ukrywa-sie-nasze-dzieje-polski/ (17.02.2016).
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społeczeństwa, przejawiającej się w nikłej wiedzy na temat kultury dawnych Sło-
wian czy nawet próbach negacji istnienia niektórych jej elementów39.

Powyższy opis nie wyczerpuje bynajmniej zakresu treści słowiańskich narracji histo-
rycznych o charakterze spiskowym. Przedstawione zostały tylko najważniejsze i naj-
bardziej reprezentatywne elementy opowieści snutych przez domorosłych history-
ków na temat dziejów Słowian i konspirujących przeciw nim nieprzyjaciół. Niemniej 
jednak zaprezentowane przykłady ukazują mentalność twórców badanych narracji 
i pozwalają na ich psychologiczną analizę.

Narracja historyczna a poczucie słowiańskiej tożsamości

Słowiańskie narracje spiskowe z psychologicznego punktu widzenia zaliczają się do 
tak zwanych wielkich narracji, których mianem „można w zasadzie nazwać każdą 
ogólną, sensotwórczą interpretację rzeczywistości i każdy system wiedzy – poglą-
dowej, naukowej, artystycznej, ideologicznej, mający status paradygmatu i będący 
kluczem do rozumienia rzeczywistości”40. Wielkie narracje mają zaś ścisły związek 
z opowieściami indywidualnymi, dotyczącymi postrzegania własnej osoby41. Rozu-
miane treściowo poczucie tożsamości, stanowiąc subiektywny, fenomenologiczny 
odpowiednik tożsamości obiektywnej42, stwarza w swej warstwowej strukturze prze-
strzeń do konstruowania odniesień kulturowych kształtujących strukturę własnego 
Ja43.

Silnie zarysowane poczucie tożsamości etniczno-narodowej (Ja – Słowianin) skut-
kuje znaczną istotnością roli odgrywanej przez wiedzę na temat przeszłości własnej 
wspólnoty. Będące elementem naturalnego toku rozwoju nauki „białe plamy” oraz 
przeciwstawne teorie i hipotezy wywołują wewnętrzną potrzebę domknięcia wie-
dzy historycznej i utworzenia spójnej narracji w celu uzyskania poczucia posiadania 
pełnego zakresu danych o własnej przeszłości etnicznej. Słowiańskie teorie spiskowe 
z subiektywistycznej perspektywy (abstrahując od ich historycznej prawdziwości) 
ujawniają przez swoje znaczenie obiekty tożsamościowe ich twórców, propagatorów 
i zwolenników, czyli (przyjmując pewne uogólnienie) znacznej części populacji osób 
poczuwających się do bycia Słowianami.

Przypisywanie niepowodzeń politycznych czynnikom zewnętrznym przy jedno-
czesnym przekonaniu o dawnej świetności Słowiańszczyzny tworzy poczucie przy-
należności do „potężnego” etnosu. Silna idealizacja własnej wspólnoty kulturowej 
niesie ze sobą aprobatę obrazu samego siebie jako jej uczestnika. „Od czasów naj-

39 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007, s. 12–20.
40 M. Straś-Romanowska, Psychologia wobec małych i wielkich narracji, [w:] M. Straś-Romanowska,  

B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia małych i wielkich narracji, Warszawa 2010, s. 25.
41 E. Dryll, Wielkie i małe narracje w życiu człowieka, [w:] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko 

(red.), Badania narracyjne w psychologii, Warszawa 2010, s. 163–182.
42 M. Straś-Romanowska, Tożsamość w czasach dekonstrukcji, [w:] B. Zimoń-Dubowik, M. Gamian-Wilk 

(red.), Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna, Wrocław 2008, s. 19–30.
43 J. Kociuba, Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia idei Ja i koncepcji tożsamości w nauce  

i kulturze, Lublin 2014, s. 171–204.
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dawniejszych, u naszych Praprzodków kształtował się twardy, wojowniczy i boha-
terski charakter narodowy. Jesteśmy tacy dziś, bo przez wieki pokolenia bohaterów 
współtworzyły bohaterski i twardy, nieustępliwy, uparty, wciąż prący do przodu, 
nieśmiertelny charakter narodowy”44. Drzemiący w Słowianach potencjał bywa pod-
porą postulatów zmierzających ku działaniom ekspansywnym, rozumianym jako 
odzyskiwanie utraconych niegdyś ziem.

Dostrzeganie wymierzonych w Słowiańszczyznę spisków stawia utożsamiające się 
z nią jednostki w roli ofiar wrogiej konspiracji, co skutkuje poczuciem zagrożenia 
terytorialnego (symbol – upadek Arkony). Środkami zaradczymi przeciw obcej inter-
wencji miałyby być dbałość o czystość etniczną regionu (popularny mem internetowy: 
„Muzułmanie? Już kiedyś chrześcijan wpuściliśmy...”) oraz ścisła współpraca wszyst-
kich narodów słowiańskich czy wręcz dążenia panslawistyczne. Bycie Słowianinem 
(w przypadku twórców omawianych narracji) wiązałoby się zatem z uczestnictwem 
w silnie kolektywnej wspólnocie etnicznej, której przedstawiciele odznaczają się 
licznymi cnotami, takimi jak umiłowanie pokoju i przyrody (niczym pochodzące 
z literatury fantasy elfy45). Cnotom zaś, w kontekście braku wątpliwości co do słusz-
ności kreowanych narracji historycznych, towarzyszyłyby nieomylność i monopol 
na głoszenie prawdy.

Tworzenie wspólnoty staje się dla zwolenników słowiańskich teorii spiskowych moż-
liwe dzięki aktywności internetowej charyzmatycznych i autorytarnych jednostek46. 
Badania z 2010 roku wykazały, że teorie konspiracyjne są bardziej przekonujące dla 
osób o niskiej samoocenie. Narracje te stanowią reakcję na poczucie niepewności 
i bezsilności, o czym świadczy wzmożona aktywność części mózgu odpowiedzialnej 
za interakcje społeczne, strach czy agresję. Ciągłe przetwarzanie informacji o spisko-
wym charakterze pozwala na zwiększenie subiektywnego poczucia ich prawdziwości 
i wykreowanie spójnej narracji47. Wyznacznikiem pozostawania w kręgu zwolenni-
ków teorii spiskowych jest zaś samo znalezienie się w nim, gdyż uznanie jednej teorii 
spiskowej za słuszną zwiększa prawdopodobieństwo uznania za słuszną kolejnej, na-
wet w przypadku ich sprzeczności48. Poszczególne słowiańskie narracje mogą zatem 
pomimo wzajemnego wykluczania się zawierać się w jednym (subiektywnie) spójnym 
systemie poznawczym konkretnej jednostki.

Zrozumienie funkcjonujących w obrębie współczesnej kultury słowiańskiej teorii 
spiskowych z punktu widzenia leżących u ich podłoża czynników psychologicznych 
stanowi asumpt do zrozumienia mentalności mieszkańców dzisiejszej Europy Środ-
kowo-Wschodniej oraz występujących na Słowiańszczyźnie zjawisk społecznych. 
Popularne (pozanaukowe) narracje historyczne, egzystując w przekazie medialnym, 

44 R. Merski, Etyka słowiańska, Wrocław 2013, s. 30.
45 Slaviceter, Słowiańszczyzna – królestwo Elfów, Słowianie i Słowianowierstwo, 11.04.2015, https://slowia-

nowierstwo.wordpress.com/2015/04/11/slowianszczyzna-krolestwo-elfow/#more-1490 (17.02.2016).
46 J.W. McHoskey, Machiavellianism and Personality Disfunction, „Personality and Individual Differences” 

31/2001, s. 791–798.
47 V. Swami, R. Coles, The Truth…, op. cit.
48 Ibidem.
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kształtują świadomość społeczną, a w konsekwencji również takie aspekty życia 
publicznego, jak preferencje polityczne czy postawy wobec przedstawicieli innych 
narodów. Tendencja do ulegania „urokowi” teorii spiskowych czy też ich tworzenia, 
mając swe korzenie w poczuciu alienacji i bezradności lub w mentalności autorytar-
nej49, może w zależności od aktualnej sytuacji społeczno-politycznej dotykać znacznej 
części obywateli.

Chociaż zasięg słowiańskich narracji spiskowych jest ograniczony, nie można baga-
telizować ich wpływu. Wymagają one uwagi badaczy, tak samo jak inne przejawy 
odradzającej się współcześnie (sub)kultury nawiązującej do słowiańskiej przeszłości. 
Trend „słowianofilski” stanowi potencjalne źródło kształtowania się nowej tożsa-
mości Polaków (i nie tylko), zatem niezwykle istotna jest naukowa świadomość jego 
źródeł, związków przeszłości z przyszłością.  I

49 K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. Alienacja czy autory-
taryzm, „Psychologia Społeczna” 3(11)/2009, s. 144–154.
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