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tomasz W. grabowski
akademia ignatianum w Krakowie 
Wydział pedagogiczny

PostPrawda 
a bezpieczeńStWo. 
wProwadzenie

nowe środowisko bezpieczeństwa

Jedną z najbardziej znaczących cech współczesności jest lawinowy postęp 
techniczny w dziedzinie komunikacji oraz przetwarzania i dystrybucji infor-
macji. Jak zauważa Joseph S. Nye jr., „obecna rewolucja informacyjna opiera 
się na błyskawicznych postępach informatyki i technologii komputerowych 
oraz telekomunikacji, które z kolei prowadzą do radykalnego obniżenia 
kosztów przetwarzania i przesyłania informacji. Zdolności przeliczeniowe 
komputerów od 30 lat podwajają się co 18 miesięcy, a na początku XXI w. 
kosztuje to jedną tysięczną tego, co w pierwszych latach 70. Gdyby ceny 
samochodów spadały równie szybko jak ceny półprzewodników, auta kupo-
walibyśmy dziś za 5 dolarów”1.

Mimo iż wciąż jesteśmy na początku rewolucji informacyjnej, jej wpływ 
na politykę i gospodarkę jest ogromny. Jak zwraca uwagę Manuel Castells, 
„gdy tylko nowe techniki informacyjne rozprzestrzeniły się i zostały przeję-
te przez różne kraje, różne kultury, różnorodne organizacje i rozmaite cele, 
nastąpiła eksplozja różnego rodzaju zachowań i użytków, co zawrotnie przy-
czyniło się do powstania technologicznych innowacji, przyspieszając tempo 
i rozszerzając zasięg technologicznej zmiany, a także różnicując jej źródła”2.

1 J.S. Nye Jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, przeł. M. Madej, 
Warszawa 2009, s. 322.

2 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., red. M. Marody, Warszawa 2007, 
s. 23-24.
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Przeobrażenia zaważyły zarówno na życiu jednostek, jak i na funkcjono-
waniu społeczeństw, państw i całego systemu międzynarodowego. Powsta-
ło społeczeństwo s iec i, czyli takie, którego funkcjonowanie opiera się 
na modelu sieci. W perspektywie historycznej nie jest to zupełna nowość, 
gdyż zalążki sieci komunikacyjnej powstały wraz z pierwszymi możliwościa-
mi przesyłu informacji na odległość (usługi pocztowe, znaki dymne, znaki 
świetlne, następnie sieci dróg, później sieci kolei itd.). Dopiero jednak nie-
zwykłe zagęszczenie sieci komunikacyjnej oraz połączenie w niej wszystkich 
najnowszych wynalazków w dziedzinie przesyłania i przetwarzania informa-
cji dogłębnie przeobraziło życie społeczne3. Co ciekawe, nie jest to pierwsza 
w dziejach rewolucja wywołana wdrożeniem nowych środków komunika-
cji, a wcześniejsze z nich miały równie doniosłe konsekwencje. Najpierw 
wprowadzenie alfabetu fonetycznego spowodowało linearyzację postrzega-
nia i myślenia oraz oddzieliło sferę ludzkiego działania od sfery myślenia. 
Później maszyna drukarska Gutenberga dała początek wielkim przemianom 
społecznym, gospodarczym, religijnym i kulturowym, takim jak reformacja 
czy oświecenie. Kolejny przełom dokonał się za sprawą radia i telewizji, któ-
rych wpływ na relacje społeczne i świat polityki nadal trudno jeszcze pod-
sumować (ale już można stwierdzić, że np. mroczna historia XX-wiecznych 
totalitaryzmów nie byłaby możliwa bez mediów masowych – głównie radia). 
Ostatnim wielkim przełomem było wynalezienie komputera wyposażonego 
w ogromne ilości pamięci oraz globalnej sieci Internet4. 

Sieć to nic innego jak zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą węzłów. Sieci 
składają sie zatem z: węzłów (nodes), powiązań (ties) i przepływów (flows). 
Wyróżnia się: sieć typu łańcuch (liniową), sieć typu gwiazda (z węzłem cen-
tralnym) oraz full matrix (połączenia na zasadzie „każdy z każdym”)5. Dlacze-
go to właśnie sieć wydaje się najlepszym metamodelem współczesnej rzeczy-
wistości? Po pierwsze, doskonale ona oddaje powiązania między elementami 
systemu społecznego, gospodarczego czy politycznego. Jak wskazuje Jonathan 
H. Turner, „elementami sieci mogą być osoby, pozycje, zrzeszenia bądź zbio-
rowi aktorzy lub inny obiekt, który można połączyć z innym obiektem. […] 

3 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, wyzwania i zagrożenia, 
Kraków 1999, s. 101.

4 M. Muraszkiewicz, Esej: nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci, http://www.bbc.uw.edu.
pl/Content/20/07.pdf (dostęp: 25.11.2017).

5 T.R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego 
paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, s. 70. 
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Tym co łączy pozycje, osoby i aktorów zbiorowych w świecie społecznym są 
przepływy (1) symboli (informacji, idei, wartości, norm, komunikatów itd.), 
(2) rzeczy (obiektów fizycznych oraz być może takich symboli jak pieniądz, 
które umożliwiają dostęp do obiektów fizycznych), oraz (3) uczuć (aprobaty, 
szacunku, sympatii, przyjemności itd.)”6. 

Po drugie, w metamodelu sieci doskonale uchwycone zostaje zapośred-
niczenie różnych elementów systemu społecznego w technologiach informa-
cyjno-komunikacyjnych. To właśnie na ten aspekt zwracał szczególną uwa-
gę Manuel Castells, pisząc, że „sieci stanowią morfologię społeczną naszych 
społeczeństw, a rozprzestrzenianie się logiki usieciowienia w sposób zasadni-
czy zmienia funkcjonowanie i wyniki w procesach produkcji, doświadczenia, 
władzy i kultury”7. 

Mimo iż niektórzy być może słusznie zwracają uwagę, że koncepcja spo-
łeczeństwa sieci jest zbyt „jednoczynnikowa”8, to trudno nie zauważyć, że 
trafnie rozpoznaje ona zachodzące współcześnie szerokie zmiany społeczno-
-gospodarcze i kulturowe. Jak dobrze ujmuje to Autor krytycznego eseju na 
temat paradygmatu sieciowego, „to na co kładziemy dziś szczególny nacisk, 
gdy mówimy o sieci, i co wiąże się z naturą zachodzących obecnie proce-
sów transformujących całą cywilizację dotyczy komunikacji i transmisji dóbr 
symbolicznych, które stają się podstawą rodzącej się na naszych oczach nowej 
formy kapitalizmu, czy jakkolwiek nazwiemy tę nową formację. Sieć dziś to 
przede wszystkim wehikuł komunikacyjny, platforma przesyłania informacji, 
nowa agora, na której toczą się ważne wydarzenia, zarówno te o charakterze 
politycznym, gospodarczym, jak i – a może przede wszystkim – społecznym 
i towarzyskim (w końcu najwięcej czasu użytkownicy Internetu spędzają na 
pogaduszkach i raczeniu się wirtualną erotyką). Internet, jego rola i sposób 
funkcjonowania, stają się podstawową metaforą dzisiejszej cywilizacji. Osią 
tej metafory jest pojęcie sieci. Anglosasi komentują tę sytuację krótko: think 
network”9.

6 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, przeł. G. Woroniecka i in., red. A. Manterys, 
G. Woroniecka, Warszawa 2005, s. 605-606; cyt za: M. Baranowski, Przyczynek do krytyki 
społeczeństwa sieciowego: od sieci społecznych do sieci wszystkich sieci, w: Społeczeństwo siecio-
we – między wolnością a zniewoleniem, red. M. Baranowski, B. Mika, Poznań 2012, s. 20. 

7 M. Castells, Społeczeństwo sieci, dz. cyt., s. 467.
8 Zob. M. Graszewicz, D. Lewiński, Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnie-

je?, „Nowe Media” 2010, nr 1, s. 13-21.
9 M. Muraszkiewicz, Esej: nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci, art. cyt.
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Opisane zmiany zrodziły nowe pod wieloma względami środowisko bez-
pieczeństwa. Współczesne wyzwania i zagrożenia można rozpatrywać z co 
najmniej dwóch perspektyw: państwa oraz jednostki ludzkiej. 

Zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa z perspektywy państwa pole-
gają na tym, iż państwo usytuowane w „globalnej sieci” traci swoje tradycyj-
ne atrybuty suwerenności. Tradycyjne, westfalskie rozumienie suwerenności 
państwowej wraz z narastaniem procesów globalizacji odeszło w przeszłość. 
Państwa utraciły nieograniczoną możliwość egzekwowania własnej suwe-
renności w takich dziedzinach jak kontrola zasobów, przepływ dóbr, osób, 
kapitału czy idei. Oddały część swojej autonomii w zakresie definiowania 
własnych interesów oraz kontroli procesów społecznych na własnym tery-
torium. Jak schematycznie opisuje to J.S. Nye jr., kiedyś, „jeśli członkowie 
społeczeństwa A chcieli wywrzeć presję na rząd państwa B, musieli wpierw 
zwrócić się do własnego rządu, by ten skonsultował się z władzami kraju B. 
Jednak w warunkach określonych przez stosunki transnarodowe społeczeń-
stwo państwa A może stosować nacisk na rząd państwa B bezpośrednio, albo 
wywrzeć presję bezpośrednio na mieszkańców kraju B”10. Nowymi ośrod-
kami współkierującymi stały się organizacje międzynarodowe, korporacje 
transnarodowe i innego rodzaju podmioty pozapaństwowe11. 

Polityka międzynarodowa staje się coraz bardziej zawodami o konku-
rencyjność  wiarygodnośc i  (competitive credibility). Tak jak kiedyś 
w rozgrywce międzynarodowej walka toczyła się przede wszystkim o to, czyja 
gospodarka lub czyj potencjał wojskowy przeważy, tak teraz, w erze informa-
cji, bardziej wyrafinowana gra coraz bardziej toczy się o to, czy ja  opinia 
zwycięży. Państwa budują własne, potężne kanały komunikacji oraz walczą 
o umocnienie własnej wiarygodności i osłabienie wiarygodności przeciwni-
ka. Stąd wynika popularność i znaczenie pojęcia „miękka s i ła” (soft power) 
oznaczającego zdolność państwa do pozyskiwania sojuszników i zdobywa-
nia wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i ideologii12. Do 
walki o świadomość ludzi w wymiarze lokalnym, narodowym i międzynaro-
dowym stają także podmioty pozapaństwowe: organizacje międzynarodowe, 

10 J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe, dz. cyt., s. 336-337.
11 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, War-

szawa 2007, s. 91-92.
12 Zob. J.S. Nye jr., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. J. Zaborowski, 

Warszawa 2007, passim.
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NGO’s, korporacje międzynarodowe, różnego rodzaju grupy interesu, sieci 
medialne, oddolne ruchy społeczne itd. 

Jak szybko państwo traci swoją dominację w dziedzinie kreowania opinii 
zbiorowej, świadczy przykład dwóch wojen z Irakiem. W 1990 roku Stany 
Zjednoczone i amerykańskie media (głównie CNN) były w stanie z łatwoś-
cią przekonać opinię światową, że agresja Iraku na Kuwejt nie jest likwidacją 
skutków kolonializmu w regionie, ale wojną napastniczą podobną do działań 
Hitlera w latach 30. XX wieku. W 2003 roku sytuacja była już jednak zu-
pełnie inna. Na Bliskim Wschodzie pojawiły się takie media jak Al-Dżazira 
czy Al-Arabija, które zniwelowały zachodnią przewagę w sferze międzynaro-
dowych mediów informacyjnych. Co więcej, w krajach zachodnich rozwój 
Internetu umożliwił społeczeństwom korzystanie z niemal nieograniczonej 
liczby źródeł i kanałów informacji. I tak na przykład przesadzone amery-
kańskie doniesienia na temat irackiej broni masowego rażenia zostały szyb-
ko zdemaskowane, co zadało poważny cios amerykańskiej wiarygodności13. 
Z dzisiejszej perspektywy rok 2003 wydaje się już daleką historią. W ciągu 15 
lat nastąpił jeszcze bardziej gwałtowny wzrost technologii informacyjnych, 
powstały media społecznościowe, a dostęp do informacji jest jeszcze łatwiej-
szy chociażby dzięki powszechnemu wejściu do użytku smartfonów. Potęgę 
sieci i cyberprzestrzeni zademonstrowały w ostatnich latach między innymi 
wydarzenia w trakcie tak zwanej Arabskiej Wiosny czy Majdan na Ukrainie. 
Znane z XX wieku masowe oddziaływanie na świadomość za pomocą jed-
nakowych przekazów informacyjnych szybko odchodzi w przeszłość. Pań-
stwa w swojej polityce informacyjnej muszą się koncentrować na informacji 
precyzyjnej, kierowanej do konkretnego odbiorcy (profilu jednostek, grupy 
odbiorców, segmentu). Podobnie jak w marketingu, w oddziaływaniu in-
formacyjnym państw odchodzi się od masowości na rzecz podejścia zindy-
widualizowanego. Odbiorca ma otrzymywać taką informację, jakiej właśnie 
oczekuje czy potrzebuje14. 

Współczesny rozwój technologiczny pozwala państwom nie tylko na zin-
tensyfikowanie własnych działań informacyjno-propagandowych, ale rów-
nież na prowadzenie na niespotykaną wcześniej skalę operacji pozyskiwania 
informacji (czy po prostu inwigi lac j i). Zwykle dzieje się to pod pretekstem 

13 Por. tegoż, Konflikty międzynarodowe, dz. cyt., s. 321-355.
14 A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna w XXI w. Początki wojny „trzeciej fali”, 

Warszawa 2016, s. 86.
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przeciwdziałania najpoważniejszym zagrożeniom, jak na przykład terroryzm. 
Jak przypomina Autor alarmistycznej książki na ten temat, tradycyjne szpie-
gostwo polegało na działaniach jednego rządu przeciwko innemu rządowi. 
Szpiegowano więc obce rządy i ich agentów. Współcześnie „wróg terrorysta 
jest inny. Nie są to jacyś liderzy rządowi «gdzieś tam»; są to losowe komórki 
terrorystyczne, których członkowie mogą być wszędzie. Współczesna inwi-
gilacja rządowa monitoruje wszystkich zarówno w kraju, jak i za granicą”15. 

Inwigilują zarówno państwa, jak i motywowane chęcią zysku podmioty 
prywatne. Jedne i drugie najrozmaitszymi kanałami pozyskują informacje 
o użytkownikach sieci. Dzieje się tak, ponieważ swego rodzaju „produktem 
ubocznym” działania komputerów i smartfonów są różnego rodzaju dane 
o aktywności i preferencjach ich właścicieli. Są one następnie gromadzone 
bez ich wiedzy i zgody i tak powstają Big  Data16 – ogromne zbiory da-
nych o użytkownikach Internetu wykorzystywane następnie dzięki bardzo 
zaawansowanym metodom ich przetwarzania. Wizja niewłaściwego wyko-
rzystania Big Data musi oczywiście budzić uzasadnione obawy. 

Zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa warto także analizować z perspek-
tywy jednostki  ludzkie j. Jeśli słusznie się przypomina, że bezpieczeń-
stwo należy rozumieć między innymi jako potrzebę, to należy też zauważyć, 
że zjawisko to jest szczególnie odczuwalne właśnie na poziomie jednostki. 
W kontekście bezpieczeństwa informacyjnego warto przypomnieć, że Abra-
ham Maslow oprócz słynnej hierarchii potrzeb zaproponował jeszcze jedną 
ich kategoryzację i wyróżnił potrzeby D (deficytu) i potrzeby B (bycia). Oby-
dwa rodzaje potrzeb ugruntowane są w naturze człowieka, ale pełnią różne 
funkcje. Jedne służą uzupełnianiu naturalnych braków powstających w wyni-
ku działalności człowieka, inne służą jego doskonaleniu i rozwojowi. Ich nie-
zaspokojenie może prowadzić do apatii, depresji i nerwic egzystencjalnych17. 

15 B. Schneier, Dane i Goliat. Ukryta bitwa o twoje dane i kontrolę nad światem, Gliwice 2017, 
s. 68.

16 Big  Data – to określenie stosowane dla takich zbiorów danych, które jednocześnie cha-
rakteryzują się dużą objętością, różnorodnością, strumieniowym napływem w czasie rze-
czywistym, zmiennością, złożonością, jak również wymagają zastosowania innowacyjnych 
technologii, narzędzi i metod informatycznych w celu wydobycia z nich nowej i użytecznej 
wiedzy. Za: M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big Data – definicje, wyzwania i tech-
nologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna – Businnes Informatics” 1(31), 2014, 
s. 141.

17 B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Warszawa 2014, s. 37. 
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Jak zaraz się przekonamy, brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa infor-
macyjnego może mieć właśnie takie konsekwencje. 

Człowiek funkcjonujący we współczesnym środowisku informacyjnym 
może szeroko korzystać z dobrodziejstw „sieci”, ale też boleśnie zderza się 
z szeregiem negatywnych zjawisk. Wśród nich, za Ewą Głowacką18, możemy 
wymienić:

A) Nadmiar  informacj i. W tym kontekście używa się bardzo wie-
lu określeń, takich jak na przykład przeciążenie informacyjne, eksplozja lub 
boom informacyjny, zalew bądź potop informacji. Ocenia się, że w 2011 roku 
w skali globalnej „wyprodukowano” 20 miliardów razy więcej informacji niż 
wszystko, co do tej pory napisano w historii ludzkości (dokładnie jest to liczba 
988 eksabajtów, a jeden eksabajt to miliard miliardów bajtów). W ciągu jed-
nej godziny obywatel rozwiniętego państwa ma do dyspozycji tyle informacji, 
ile dwa pokolenia wstecz miało przez całe swoje życie. W wyniku nadmia-
ru informacji najpierw powstaje „szum informacyjny”, czyli nierównowaga 
między ilością dostarczanej informacji a możliwością jej przetworzenia, a na-
stępnie przekroczony zostaje moment tak zwanego attention crash, w którym 
informacje, jakie chcemy przyswoić, przekraczają zdolność skupienia uwagi. 
W literaturze anglojęzycznej można spotkać jeszcze jeden termin odnoszący 
się do sytuacji, w której ilość danych rośnie szybciej niż zdolność do ich prze-
twarzania przez człowieka: Devil of Information Overlord19.

B) „Mgłę  informacyjną”20, czyli dostępność ogromnej ilości nie-
ustrukturyzowanych, nieuporządkowanych, chaotycznych, niespójnych 
i rozproszonych informacji. Mogą być one wartościowe, ale brak ustruktu-
ryzowania sprawia, że ich właściwe wykorzystanie staje się niemożliwe. Jeśli 
„informacje są – jak to się dzieje obecnie – rozrzucone na tysiącach serwerów, 
rozproszone na miliony stronic WWW, zmieszane w sposób praktycznie 
uniemożliwiający oddzielenie wartościowych przekazów od zapisów niedo-
kładnych, bałamutnych, czy wręcz totalnie nieprawdziwych – to użyteczność 

18 E. Głowacka, Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne?, http://konferencja.
biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/nowy__ekologia_inf..doc (dostęp: 27.11.2017). 

19 T.R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Społeczeństwo informacyjne – sieć – cyberprzestrzeń. Nowe 
zagrożenia, w: Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, 
Warszawa 2014, s. 14.

20 „Mgła informacyjna”, jak i „smog informacyjny” to określenia Ryszarda Tadeusiewicza, 
zob. tegoż, W dymie i we mgle…, http://docplayer.pl/9694731-W-dymie-i-we-mgle-ry-
szard-tadeusiewicz.html (dostęp: 27.11. 2017). 
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informacji fragmentarycznych zmienia się w swoje własne zaprzeczenie”21. 
Ogromne ilości rozproszonych i rozdrobnionych informacji tworzą „infor-
macyjną mgłę”, która zamiast ułatwiać orientację w rzeczywistości – utrud-
nia ją; zamiast umożliwiać zdobywanie wiedzy – pogłębia niewiedzę i niczym 
nieuzasadnione intelektualne samozadowolenie; zamiast przybliżać do praw-
dy – naraża na niebezpieczeństwo kłamstwa i manipulacji. 

C) „Smog informacyjny”, czyli występowanie ogromniej ilości in-
formacji bezwartościowych. Na wartość informacji tradycyjnie składają się 
między innymi jej: aktualność, kompletność, istotność, dokładność, zro-
zumiałość, operatywność, pochodzenie z pewnych źródeł itd.22 Obecnie 
występuje ogromny problem rozpowszechniania – często celowego – in-
formacji przestarzałych, mało wiarygodnych lub całkowicie niewiarygod-
nych; powoływanie się na nierzetelne źródła informacji czy też brak jej 
dokumentacji. Najbardziej aktualną egzemplifikacją tego zjawiska są tak 
zwane fake newsy, czyli forma informacji oparta na celowym oszustwie, 
rozpowszechniana głównie przez informacyjne serwisy internetowe i ser-
wisy społecznościowe. „Informacyjny smog” często jest też celowo intok-
sykowany treściami szkodliwymi: pornografią, rasizmem, przemocą, nieto-
lerancją, skrajnymi ideologiami politycznymi i religijnymi, „pseudonauką” 
itd.23

D) Niskie  kompetencje  informacyjne  użytkowników (in for-
mat ion i l l i t e racy), czyli brak umiejętności wyszukania, selekcji i wyko-
rzystania zasobów informacji oraz posłużenia się informacją dla budowania 
swojej wiedzy24. Przeciętny internauta ma prawdopodobnie bardzo wysokie 
mniemanie na temat własnych umiejętności wyszukiwania i weryfikacji in-
formacji, ale wyniki badań są jednoznaczne. W ich świetle trudno nawet 
mówić o „czytaniu” tekstów w Internecie, gdyż zwykle jest to ich pobieżne 
przeglądanie. Tak zwane eyetracking, czyli badania śledzące ruch gałki ocz-
nej na ekranie komputera, wskazują, że uwaga internauty skupia się na po-
czątkowej partii treści (w głównej mierze na lewym górnym rogu ekranu). 
Zatem „czytanie” w przypadku stron internetowych polega na zapoznaniu 

21 Tamże. 
22 Szerzej zob. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Analiza informacji, Teoria i prakty-

ka, Warszawa 2012, s. 33-49.
23 E. Głowacka, Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne?, art. cyt.
24 Tamże. 
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się z pierwszymi linijkami tekstu (głównie tytułem), następnie skanowaniu 
tekstu wzdłuż lewej krawędzi ekranu (czyli czytaniu pierwszych wyrazów 
w każdej linijce), ponownym przeczytaniu kilku pełnych linijek w okolicach 
środka artykułu i wreszcie coraz mniej uważnym skanowaniu lewej części 
tekstu aż do końca artykułu. Z badań wynika, że jedynie 16% internautów 
czyta treść słowo po słowie, a na przeczytanie 100 słów poświęca zaledwie 
4,5 sekundy. O czytaniu ze zrozumieniem w tradycyjnym ujęciu można mó-
wić tylko na przestrzeni maksymalnie 10 pierwszych sekund obcowania in-
ternauty z tekstem25. 

Mitem jest też przekonanie, że Internet sprzyja weryfikacji informacji 
w różnych źródłach oraz poznawaniu różnych opinii na dany temat. Oczy-
wiście Internet daje po temu ogromne możliwości, ale naturalna tendencja 
jego użytkowników jest inna: poszukują oni informacji, które wzmacnia-
ją ich wcześniejsze przekonania i zbudowaną na nich tożsamość, a także 
unikają tych treści, które zagrażają ich samozadowoleniu. Tak funkcjonują 
słynne medialne i społecznościowe echo  chamber s  (komory pogłoso-
we), w których użytkownicy pozostają dobrowolnie zamknięci na sygna-
ły z zewnątrz. Wszystko po to, aby odbierać tylko miłe sobie informacje 
„odbijane” od ścian własnej „komory”. Kryterium prawdy i fałszu schodzi 
wówczas na dalszy plan, a liczy się komfort wynikający ze zbudowane-
go w ten sposób poczucia przynależności i utrzymania własnej wysokiej 
samooceny.

Nie przypadkiem głośno jest także ostatnio o „bańkach f i l t ru jących” 
(ang. f i l t e r  bubble ). Działają one na podstawie zdobytych wcześniej in-
formacji o konkretnym użytkowniku (np. lokalizacja lub historia wyszuki-
wania) i polegają na tym, że dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów 
użytkownik ten otrzymuje z sieci informacje wyselekcjonowane i dobrane 
pod kątem jego osoby i jego preferencji. Dokładnie w ten sposób działa stru-
mień informacyjny (timeline) na Facebooku czy na Twitterze. Spersonalizo-
wane wyniki wyszukiwań wyświetla także Google26. 

Aktywność w cyberprzestrzeni głęboko wpływa na stan psychofizyczny 
człowieka. Jak przypomina Autor głośnej książki na ten temat, „dziesiątki 

25 J. Wrycza-Bekier, Webrwiting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla internetu, Gliwice 2013, 
s. 9-12, 34-35.

26 Szerzej zob. E. Pariser, The filter bubble: how the new personalized web is changing what we 
read and how we think, New York 2014, passim.
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badań prowadzonych przez psychologów, neurobiologów, pedagogów czy 
projektantów stron internetowych prowadzą do tego samego wniosku: 
gdy podłączamy się do sieci, wchodzimy w środowisko, które sprzyja po-
bieżnemu czytaniu, chaotycznemu myśleniu i powierzchownej nauce”27. 
Regularne korzystanie z Internetu dostarcza tylu bodźców sensorycznych 
i poznawczych (powtarzających się, intensywnych, interaktywnych i uza-
leżniających), że bardzo szybko przekłada się to na zmiany w obwodach 
neuronalnych i w funkcjonowaniu mózgu28. Podkreślmy raz jeszcze: czę-
ste korzystanie z narzędzi internetowych wywołuje zmiany na poziomie 
neurologicznym. Interaktywność w praktyce zamienia się w trudny do za-
trzymania i uzależniający ciąg wzmocnień pozytywnych („nagród”), któ-
re internauta otrzymuje po każdej swojej akcji. Internet pochłania uwagę 
w nieporównywalnie większym stopniu niż radio czy telewizja. Jego użyt-
kownik staje się obojętny na otoczenie zewnętrzne, ale wbrew pozorom 
ma to niewiele wspólnego ze skupieniem na zadaniu podjętym w cyber-
przestrzeni. Jest to w rzeczywistości stan ciągłego rozproszenia wywołany 
kakofonią cyberbodźców. Umysł nie myśli ani wnikliwie, ani kreatywnie, 
ale „zmienia się w zbiór jednostek przetwarzających pojedyncze sygnały, 
szybko wprowadzając informacje do świadomości, a następnie je stamtąd 
wyprowadzając”29.

27 N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek, Gliwice 2013, 
s. 145-146.

28 Jak zauważa Nicholas Carr, gdy na różnego rodzaju urządzeniach (komputer, smartfon) 
wykonujemy wszystkie czynności związane z korzystaniem z Internetu, „nieprzerwany 
strumień bodźców płynie z internetu prosto do naszej kory wzrokowej, somatosensorycznej 
i słuchowej. Część doznań dociera więc do nas przez ręce i palce, gdy klikamy i przewijamy. 
Nie brakuje sygnałów dźwiękowych trafiających do nas za pośrednictwem uszu (na przy-
kład dźwięk, który obwieszcza nadejście nowego e-maila albo esemesa, czy różne dzwonki, 
za pomocą których telefony komórkowe kierują naszą uwagę na zachodzące wydarzenia). 
Istnieje także oczywiście całe mnóstwo bodźców wzrokowych, które przecinają naszą siat-
kówkę, gdy przemieszczamy się po wirtualnym świecie: są to nie tylko bezustannie się 
zmieniające teksty, obrazy, nagrania wideo, lecz także hiperlinki wyróżnione za pomocą 
podkreślenia lub koloru, kursory zmieniające kształt w zależności od pełnionej funkcji, 
tematy nowych emaili wyszczególnionych pogrubioną czcionką, wirtualne przyciski, które 
kuszą, by je kliknąć, ikony oraz inne elementy na ekranie, które tylko czekają, byśmy je 
przeciągali i upuszczali, a także formularze, które domagają się wypełnienia, reklamy typu 
pop-up oraz okna, które muszą zostać albo przeczytane, albo od razu zamknięte. Internet 
angażuje wszystkie nasze zmysły – oprócz (na razie) zapachu i smaku – jednocześnie” (tam-
że, s. 146-147). 

29 Tamże, s. 150. 
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Lista jak najbardziej realnych, a nie wirtualnych schorzeń wynikających 
z niekontrolowanej aktywności w cyberprzestrzeni jest długa i obejmuje 
między innymi: cyberuzależnienie30, cyberprzemoc31, różne przejawy cy-
berstresu i cyberlęku (np. lęk przed odłączeniem32, FoMO33, nomofobia34, 

30 Zespół  uza leżnienia  od Internetu (ZUI; ang. Internet Addiction Disorder, IAD 
lub Internet Addiction Syndrome, IAS) – syndrom uzależnienia się użytkownika Inter-
netu od wielogodzinnego obcowania w tym środowisku. Według jednego z ujęć wy-
różnia się następujące podtypy ZUI: erotomanię internetową (cybersexual addiction), 
socjomanię internetową (cyber-relationship addiction), uzależnienie od sieci (net com-
pulsions), przeciążenie informacyjne (information overload), uzależnienie od komputera 
(computer addiction). Zob. A. Jakubik, Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) – Inter-
net Addiction Syndrome (IAS), www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=52 (dostęp: 
27.11. 2017). 

31 Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) – „przemoc poprzez użycie technologii komunika-
cyjnych i informacyjnych, wykorzystująca różne elementy Internetu, np. poczta elektro-
niczna, komunikatory, czaty, serwisy społecznościowe, przejawiająca się w różnych for-
mach, m.in. straszenie, szantażowanie, nękanie, rozsyłanie kompromitujących lub ośmie-
szających filmów i zdjęć, zmienianie tożsamości albo podszywanie się pod czyjąś osobę”; 
definicja I. Gołębiewskiej, cyt. za: E. Smyrnova-Trybulska, A. Brachaczek, O niektórych 
patologicznych zjawiskach przemocy internetowej (cyberprzemocy) i jej zapobieganiu: aspekty 
psychologiczne i społeczne, w: Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych, 
red. D. Morańska, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 133.

32 Lęk przed odłączeniem (ang. disconnectivity anxiety, DA) – lęk pojawiający się, gdy 
dostęp do urządzenia służącego do komunikacji z innymi jest utrudniony. Powodowany 
jest brakiem możliwości sprawdzania SMS-ów, przychodzących połączeń, wejścia na strony 
serwisów społecznościowych czy sprawdzenia poczty. Do symptomów należą: nadmierne 
zamartwianie się brakiem łączności, silne negatywne emocje (strach, gniew, rozpacz) i typo-
we dla stresu fizyczne dolegliwości, takie jak podwyższona potliwość, szybkie bicie serca czy 
nadczynność układu trawiennego (biegunka). Za: I. Dziugieł, Technostres – znak naszych 
czasów, „Nowoczesne Zarządzanie” nr 1/2013(19), s. 71.

33 Lęk przed pominięc iem, inaczej FoMO (od ang. Fear of Missing Out) – syndrom 
pojawiający się u użytkowników mediów społecznościowych, lękających się, że przegapią 
coś istotnego i ominie ich to bezpowrotnie. Za: FOMO, https://pl.wiktionary.org/wiki/
FOMO (dostęp: 27.11.2017). Jak wskazuje psycholog, „najbardziej charakterystyczne 
objawy FoMO to nieustanny wewnętrzny niepokój, gnanie z imprezy na imprezę, nie-
przerwane spoglądanie na zegarek i obawa, że gdzieś teraz dzieje się coś bez nas, połączo-
ne z utratą zdolności czerpania przyjemności z tego, co się robi, i wydarzeń wokół nas”; 
za: M. Spitzer, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, przeł. M. Guzowska, 
Słupsk 2016, s. 188. 

34 Nomofobia  (od ang. no mobile phone oraz phobia) – lęk towarzyszący niemożności 
skorzystania z telefonu komórkowego. Według badań z 2014 r. zjawisko to bardzo 
nasiliło się zwłaszcza w USA: dwie trzecie użytkowników śpi ze swoim smartfonem lub 
kładzie go obok, jedna trzecia odbiera telefon podczas sytuacji intymnych, jedna piąta 
woli wyjść z domu bez butów niż bez telefonu, a ponad połowa nie jest w stanie go 
wyłączyć. Za: M. Spitzer, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, dz. cyt., 
s. 180-181.
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syndrom fantomowych wibracji35), cyberchondrię36, cyfrową bezsenność czy 
cyberseks37. 

Tego rodzaju problemy powiązać można z występującymi współcześnie 
dwoma głównymi typami zaburzenia osobowości: 

1. Neurotyczna osobowość  naszych czasów38 – opisuje człowie-
ka dotkniętego nadmierną pobudliwością, drażliwością, stanami lękowymi, 
obsesjami, często bólami psychogennymi i depresją. Stan ten wynika między 
innymi z lęków i śladów negatywnych przeżyć nagromadzonych w sferze nie-
świadomości. Ich efektem jest aktywna wrogość i agresja wobec otoczenia. 
Agresja ta często oparta jest na mechanizmie projekcji (przeniesienia), czy-
li przypisywaniu innym osobom negatywnych cech i własnych tłumionych 
przeżyć oraz popędów. Cyberprzestrzeń, dzięki względnej gwarancji anoni-
mowości, daje ogromne możliwości wyładowania neurotycznej agresji39.

35 Syndrom fantomowych wibrac j i  (ang. Human Phantom Vibration Syndrome, 
HPVS) – odczuwanie wibracji własnego telefonu komórkowego, podczas gdy w rzeczy-
wistości nie pojawił się żaden sygnał nadchodzącego połączenia, wiadomości czy powiado-
mienia. Jak stwierdza jeden z Autorów, przyczyn HPVS „poszukuje się w błędnym inter-
pretowaniu aktywności neuronów przez mózg spowodowanym ciągłym bombardowaniem 
przez bodźce. Mózg, poddany stresowi, sprzyja powstawaniu nieskoordynowanych wyła-
dowań, które sprawiają, że człowiek może mieć poczucie wibrowania telefonu bądź słyszeć 
dzwonek komórki, kiedy de facto telefon milczy. Być może w grę wchodzą również neuro-
ny lustrzane, które aktywują się, kiedy człowiek obserwuje inną osobę sięgającą po telefon 
i sprawiające, że odruchowo sprawdza się własny”. Za: I. Rotberg, Cyfrowe życie psychiczne, 
https://igorrotberg.com/tag/hpvs/ (dostęp: 27.11.2017). 

36 Cyberchondria  – nieuzasadnione, wzmożone martwienie się normalnymi objawami 
spowodowane przeglądaniem wyników wyszukiwania lub piśmiennictwa w Internecie. 
Może ona być traktowana jako zaburzenie neurotyczne lub odmiana hipochondrii. Za: 
Cyberchondria, https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberchondria (dostęp: 27.11.2017).

37 Cyberseks  – aktywność seksualna w sieci przybierająca takie formy, jak: oglądanie por-
nografii, kolekcjonowanie pornograficznych zdjęć i filmów, nawiązywanie kontaktów 
i rozmów zarówno na serwisach randkowych, jak i na ukierunkowanych na seks portalach 
erotycznych, pogawędki na komunikatorach lub czatach (od tych polegających wyłącznie 
na flirtowaniu, po takie, w których obydwoje rozmówcy się masturbują), ekshibicjonizm 
i podglądactwo za pośrednictwem internetowych kamerek. Za: R. Kowalczyk, A. Budna, 
M. Rogowska, Seks w Sieci. Korzyści i zagrożenia, „Przegląd Seksuologiczny” 2009, nr 20, 
s. 28.

38 To zwrot ukuty jeszcze w pierwszej połowie XX w. przez niemiecką psychoanalityk Karen 
Horney (1885-1952), która twórczo rozwijała dokonania Freuda. Zob. K. Horney, Neuro-
tyczna osobowość naszych czasów, przeł. H. Grzegołowska, Poznań 1993, passim.

39 Por. P. Musiewicz, Społeczne zapotrzebowanie na postprawdę na przykładzie współczesnego 
dyskursu politycznego w nowych mediach, w: Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicz-
nego, red. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków 2018, s. 229–243.
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2. Narcystyczna osobowość  naszych czasów40 – opisuje człowie-
ka nade wszystko skupionego na sobie. Cechą osobowości narcystycznej jest 
niepohamowana pogoń za szczęściem i chorobliwe skupienie na własnym 
„ja”. Narcyz żyje dniem codziennym, a jednocześnie odczuwa stałe nieza-
spokojenie pragnień. Jest to także osoba uzależniona od innych, gdy chodzi 
o własną samoocenę, niepotrafiąca żyć bez podziwiającej jej publiczności. 
Obecnie mechanizm ten napędzają media społecznościowe. Tu właśnie leży 
źródło zalewu zdjęć typu „selfie” na Facebooku czy Instagramie, wysypu wpi-
sów opisujących bardziej lub mniej znaczące dokonania ich Autorów czy 
też pogoni za „lajkami”, „followersami” i subskryberami wśród użytkowni-
ków różnych serwisów. Co ciekawe, uzależniony od publiczności i zdany 
na modnych medialnych ekspertów41 narcyz jest pozbawiony zdolności do 
odwoływania się do własnego doświadczenia i do samodzielnego określania 
własnych potrzeb. Powoduje to niemożność ich realizacji, a w konsekwencji 
wywołuje stan niezaspokojenia, zaniepokojenia i zniecierpliwienia. W połą-
czeniu z pustką, jaką wywołuje wyparcie się własnej przeszłości, prowadzi to 
wszystko do rozpaczy. Jednocześnie wysoka, choć chwiejna samoocena nie 
pozwala narcyzowi uznać przed sobą własnej niekompetencji – zachowuje się 
wręcz przeciwnie i w zgodzie z efektem Dunning-Krugera (według którego 
ludzie niekompetentni są zbyt niekompetentni, by widzieć niekompetencję 
swoją i innych42) stale utrzymuje pozytywny obraz samego siebie. Nie do-
strzega przy tym, jak bardzo jest wrażliwy i podatny na zewnętrzne opinie 
i manipulacje. Wbrew potocznym skojarzeniom narcyz nie jest osobą bez-
konfliktową. Ogromne pokłady agresji uwalnia w nagły sposób (tzw. krwo-
tok narcystyczny) w sytuacji, gdy jest zmuszony do obiektywnej konfrontacji 
swojej samooceny z rzeczywistością. 

Jak widać, społeczeństwo sieci ma też swoją ciemną i niebezpieczną stro-
nę. W nowych warunkach jednym z największych wyzwań może być zbudo-
wanie zdrowej relacji z rzeczywistością materialną oraz zachowanie natural-
nej skłonności człowieka do poszukiwania prawdy. 

40 Szerzej zob. Ch. Lasch, Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczeki-
wań, przeł. G. Ptaszek, A. Skrzypek, Warszawa 2015, passim.

41 Por. A. Guzik, Postmodernizm, postprawda, posteksperci w mediach mainstreamowych, 
w: Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, red. T.W. Grabowski, M. Lakomy, 
K. Oświecimski, Kraków 2018, s. 143-162.

42 Wcześniej Karol Darwin zauważył, że „ignorancja częściej jest przyczyną pewności siebie 
niż wiedza”.
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postprawda i bezpieczeństwo

W 2016 roku kolegium redakcyjne Oxford Dictionaries wybrało wyrażenie 
pos t - t ruth  (postprawda) słowem roku. Jak od razu wyjaśnili redaktorzy, 
jest to termin „odnoszący s ię  do, lub opisujący  sytuac ję, w któ-
re j  obiektywne fakty  mają  mnie j sze  znaczenie  w kszta ł towa-
niu opini i  publ icznej, n iż  odwołania  do emocj i  i  osobis tych 
przekonań”. Decyzja Oxford Dictionaries odbiła się szerokim echem i była 
gorąco komentowana w wielu miejscach świata, co już samo w sobie świad-
czy, iż poruszony problem jest rzeczywisty i aktualny. Konieczne jest jednak 
dodanie w tej sprawie kilku uwag. 

Po pierwsze, nie bez znaczenia jest fakt, iż decyzja oksfordzkich redakto-
rów zapadła w kontekście bardzo znaczących wydarzeń politycznych, takich 
jak: zwycięska kampania prezydencka Donalda Trumpa, a także Brexit i inne 
tendencje odśrodkowe w Europie motywowane dążeniami do odzyskania su-
werenności narodowej. Decyzja o wyborze „słowa roku” nie tylko opisywała 
mechanizmy społeczno-polityczne, ale sama w sobie była polityczna, gdyż 
stanowiła reakcję liberalnych elit na tendencje, z którymi elity owe nie potra-
fiły sobie poradzić. Nazwanie obserwowanych procesów „postprawdziwymi” 
było próbą zdyskredytowania politycznych przeciwników oraz zachowania 
swoistego poczucia wyższości nad tym, co się stało w USA i UK. Słowo 
postprawda, o czym zwykle się nie wspomina, powstało jako oręż w walce 
politycznej i jest w ten sposób wykorzystywane.

Po drugie, należy podkreślić, że już w samej definicji Autorzy zaznaczy-
li, iż „post-truth” jest przymiotnikiem43. Zatem wbrew obiegowym twier-
dzeniom, za słowo roku redaktorzy Oxford Dictionaries uznali przymiot-
nik „postprawdziwy”, a nie rzeczownik „postprawda”. Powstaje pytanie, czy 
w ogóle coś takiego jak postprawda istnieje? Nie wdając się w szczegóły, moż-
na stwierdzić, że z wielu względów jest to pojęcie nieudane i nietrafione, gdyż 
sugeruje, iż w sensie logicznym istnieje „coś jeszcze” poza prawdą i kłam-
stwem. Wymusza też powrót do niekończących się sporów o koncepcję praw-
dy, podczas gdy w rzeczywistości nie to jest tu istotą problemu (o którym 

43 Post-t ruth – “ADJECTIVE Relating to or denoting circumstances in which objective 
facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal 
belief ”, za: English Oxford Living Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/
post-truth (dostęp: 27.11.2017).
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niżej). Nietrafiony jest w równym stopniu sam przymiotnik „postprawdzi-
wy” – bo czyż może funkcjonować przymiotnik44 niewywodzący się z bytu 
realnie istniejącego lub potwierdzonego pojęcia (np. przymiotnik „czerwo-
ny” może funkcjonować, ponieważ istnieje czerwień; przymiotnik „dobry” – 
bo istnieje pojęcie dobra)?

O postprawdzie” i postprawdziwości trudno więc mówić językiem arysto-
telesowskiej logiki45, bezcelowe wydają się też próby jej filozoficznego umo-
cowania. Jest natomiast postprawda pojęciem przydatnym i o wiele bardziej 
precyzyjnym, jeśli odnosimy ją do zjawisk społecznych, politycznych, kultu-
rowych oraz stanów psychologicznych. W życiu społecznym i w psychologii 
człowieka nie rządzą już żelazne prawa klasycznej logiki46 i trudno – chociażby 

44 Przymiotnik to część mowy określająca cechy istot żywych, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów.
45 Wspomnieć jednak należy, iż klasyczna logika dwuwartościowa nie jest niepodważalna 

i raczej nie znajduje potwierdzenia w osiągnięciach współczesnych nauk przyrodniczych, 
np. fizyki kwantowej. W roku 1927 Werner Heisenberg odkrył zasadę nieoznaczono-
śc i. Zasada ta – jak wyjaśnia I. Białynicki-Birula – „przetłumaczona na język logicznych 
reguł głosi, że cząsteczki atomowe «uznają» nie dwie, lecz trzy możliwości. Tą trzecią jest… 
stan nieokreślony, coś pośredniego między «tak» i «nie». System logiczny zawierający oprócz 
prawdy i fałszu także «nieokreśloność» nazywamy logiką trójwartościową”. Ze względu na 
zastosowanie w teorii kwantowej, logikę trójwartościową nazywa się też logiką kwanto-
wą. Podważa ona klasyczne reguły rozumowania, ale należy też zdawać sobie sprawę, że 
stan nieoznaczoności występuje na poziomie cząstek elementarnych. „Logika klasyczna jest 
przybliżeniem logiki kwantowej, ale wynikające z tego przybliżenia ewentualne odstępstwa, 
w  świecie postrzegalnym bezpośrednio zmysłami są niesłychanie mało prawdopodobne, 
ledwie możliwe do zauważenia” (I. Białynicki-Birula, Logika kwantowa, http://www.wiw.
pl/delta/logika_kwantowa.asp, dostęp: 27.11.2017). Szukanie prostych przełożeń z logiki 
kwantowej na rzeczywistość społeczną wydaje się zatem zbyt ryzykowne.

46 Ludzkich przekonań nie da się ułożyć w sformalizowane systemy logiczne. W praktyce 
bezwzględnie nie obowiązuje w nich także zasada niesprzecznośc i  (prawo absolut-
nej różnicy prawdy i fałszu), gdyż wymagałoby to od każdej jednostki nieograniczonej 
pamięci, czasu i zdolności kalkulacyjnych, aby ciągle weryfikować wszystkie swoje wypo-
wiedziane, a nawet tylko pomyślane, twierdzenia. Rzeczywistość znów okazuje się więc 
o wiele bardziej bogata niż zasady logiki arystotelesowskiej. Zdając sobie z tego sprawę, 
a równocześnie starając się zachować fundamentalną dla rozwoju myśli ludzkiej zasadę nie-
sprzeczności, współcześni logicy podjęli próbę stworzenia systemów tylko rozluźniających 
jej rygory. Przykładem są logik i  parakonsystentne – które dopuszczają wystąpienie 
zdań sprzecznych, ale pod warunkiem, że nie prowadzą one do przepełnienia systemu (czyli 
sytuacji, w której akceptowane jest jakiekolwiek zdanie – w myśl zasady Dunsa Szkota, że 
«ze sprzeczności wynika cokolwiek»). Jak tłumaczy wybitny polski filozof, „logiki parakon-
systentne dopuszczają niespójności, ale ich nie wymagają. Można by powiedzieć, że jeżeli 
w systemie nie ma niekonsystencji (tj. niespójności – TWG), to tym lepiej, ale jeżeli są, 
«to też sobie poradzimy»” (M. Heller, Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współ-
czesnej, Kraków 2016, s. 120). Wydaje się, że można podjąć próbę zastosowania ogólnych 
zasad logik parakonsystentnych do zrozumienia zjawisk określanych jako postprawdziwe. 
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w świetle tego, co opisano w poprzednim podrozdziale – nie przyznać, że 
jednym z największych problemów społeczeństwa sieci jest jego stosunek do 
prawdy oraz do rzeczywistości materialnej. Reasumując: postprawda prawdo-
podobnie nie istnieje, ale istnieje palący problem deficytu prawdy w relacjach 
międzyludzkich i komunikacji społecznej, a rozwój społeczeństwa sieci stawia 
nas przed coraz nowszymi wyzwaniami i zagrożeniami w tej dziedzinie. 

Jest to więc także problem z dziedziny bezpieczeństwa. Jeśli wojnę w zgo-
dzie z klasyczną definicją można rozumieć jako czyn polityczny mający na 
celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli, to – również zgodnie 
z klasyczną tradycją – należy przypomnieć, że cel ten można osiągać nie tyl-
ko stosując przemoc fizyczną, ale i w inny sposób. Jak wskazywał Sun Tzu, 
największym osiągnięciem dowódcy jest odniesienie zwycięstwa bez zbrojnego 
starcia. Konflikty odbywają się więc zarówno w sferze materialnej (geosferze 
i biosferze), jak i w sferze ludzkiej świadomości (noosferze)47. Wojny dzielą się 
więc na dwa rodzaje: energetyczne (fizyczne obezwładnienie przeciwnika) oraz 
informacyjne (oddziaływanie wprost na wolę przeciwnika)48. Coraz większe 
uzależnienie państw i sił zbrojnych od technologii teleinformatycznych, a także 
nasycenie sfery cywilnej środkami komunikacji sprawia, że niepomiernie wzra-
sta rola starć informacyjnych. Trwają one z różnym natężeniem właściwie bez 
przerwy, angażują różne podmioty na różnych szczeblach oraz dotyczą wielu 
zagadnień. Zagadnienie wojny/walki/rywalizacji informacyjnej jest tak rozle-
głe, iż można je w tym miejscu jedynie zasygnalizować i odesłać Czytelnika do 
poszerzonych monografii49 oraz artykułów zawartych w niniejszym zbiorze. 

Istotny jest tu poziom odbiorcy komunikatów, który w zalewie dochodzących do niego po-
przez różne kanały twierdzeń nie jest w stanie (lub nie chce) badać ich pod kątem sprzecz-
ności/niesprzeczności z przyjętymi aksjomatami. Przyswaja więc owe twierdzenia w sposób 
intuicyjny lub irracjonalny (tu pojawia się rola emocji) aż do momentu „przepełnienia 
systemu”, czyli sytuacji, w której można już absolutnie bezkrytycznie uwierzyć we wszyst-
ko (w „cokolwiek” Dunsa Szkota). Postprawda byłaby więc po prostu twierdzeniem 
przyswojonym, a le  niezweryf ikowanym – z powodu braku możliwości lub woli, 
by takiej weryfikacji dokonać. Dodatkowo postprawda ma wymiar kolektywny i obejmuje 
szersze kręgi odbiorców komunikatów. 

47 Podział na trzy wymienione fazy rozwoju Ziemi wprowadził rosyjski filozof Władimir Wer-
nadski. Termin „noosfera” rozpowszechnił Pierre Teilhard de Chardin. 

48 R. Brzeski, Wojna informacyjna – wojna nowej generacji, Komorów 2014, s. 25-26.
49 Zob. T.R. Aleksandrowicz, Podstawy walki grupy informacyjnej, Warszawa 2016, passim; 

Z. Modrzejewski, Operacje informacyjne, Warszawa 2015, passim; R. Rajczyk, Nowoczesne 
wojny informacyjne, Warszawa 2016, passim; A. Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycz-
nym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego: wybrane problemy, Kraków 2016, passim.
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Przypomnieć wystarczy, że stale mamy do czynienia ze wspomnianą 
wcześniej r ywal izac ją  o  konkurencyjność  wiarygodnośc i. Pań-
stwa zabiegają o budowę swojego pozytywnego wizerunku oraz osłabienie 
wizerunku przeciwnika. Jak się to odbywa? Parafrazując znane powiedzenie, 
można powiedzieć, że prawda umiera pierwsza nie tylko na wojnach ener-
getycznych, ale także – a nawet tym bardziej – w wojnach informacyjnych. 
Wskutek planowej polityki informacyjnej niewygodne fakty są po prostu 
przemilczane i stopniowo wypierane ze świadomości zbiorowej (zarówno na 
poziomie narodowym, jak i międzynarodowym). Ogromną rolę w budowa-
niu wiarygodności państwa odgrywa jego his tor ia  oraz  kul tura  i z tego 
właśnie wynika niesłabnące znaczenie pol i tyki  h i s torycznej  państwa. 
Przykładem skutecznej strategii informacyjnej pozwalającej na odcięcie się 
od niechlubnej przeszłości mogą być działania takich państw jak Austria 
i Szwajcaria, którym w powszechnym odbiorze udało się uniknąć potępienia 
i odpowiedzialności za zaangażowanie (w różnym stopniu) w działania na-
zistowskich Niemiec podczas II wojny światowej. Przykładem odwrotnego 
mechanizmu, czyli obarczenia innych winą za własne zbrodnie, jest przypi-
sywanie Polsce i Polakom odpowiedzialności za Holokaust za pomocą wpro-
wadzenia do użycia szeroko rozpowszechnionego, niezwykle skutecznego 
i szkodliwego zwrotu „polskie obozy śmierci”.

Inne zagadnienie dotyczy planowego oddziaływania na emocje społecz-
ne i sterowania nimi. Postheroiczne, niezdolne do poświęcenia i ponosze-
nia strat, neurotyczne i rozedrgane społeczeństwa Zachodu są doskonałym 
obiektem manipulacji poprzez budowanie atmosfery zagrożenia. Podręcz-
nikowym przykładem jest tutaj zagrożenie  terroryzmem. Od przecięt-
nego obywatela trudno uzyskać właściwą odpowiedź na pytanie, czy zagro-
żenie terroryzmem w ostatnich dekadach wzrasta, czy spada. Obiektywne 
dane wskazują, że w USA i w krajach Europy Zachodniej – wyłączywszy 
zamachy w USA w 2001 roku, które spowodowały skumulowanie w jednym 
dniu aż 80% śmiertelnych ofiar trwającej ponad 15 lat tak zwanej wojny 
z terroryzmem (2001-2015) – liczba zabitych w rezultacie wszelkiego typu 
incydentów o charakterze terrorystycznych jest mniejsza niż w przypadku 
analogicznych zdarzeń z ostatnich 22 lat okresu zimnej wojny50. Zagrożenie 
terroryzmem w dużej mierze jest zatem zagrożeniem medialnym (co zresztą 

50 L. Pawlikowicz, Skala zjawiska terroryzmu w XXI w., maszynopis artykułu udostępniony 
dzięki uprzejmości Autora. 
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wynika z samej istoty terroryzmu jako strategii komunikacyjnej). Czy jednak 
o „manipulację strachem” można obwiniać tylko jedną stronę, na przykład 
państwo lub jego służby? Oczywiście nie. Zwykle jest to splot zdarzeń wyni-
kający z działań państw, zrozumiałych dążeń mediów i przemyślanej strategii 
terrorystów. 

Przykład informowania o terroryzmie doskonale pokazuje, jak łatwo 
współcześnie o „sytuację, w której obiektywne fakty mają mniejsze zna-
czenie w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołania do emocji i oso-
bistych przekonań”. Być może zatem termin postprawda okaże się bardzo 
przydatny z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie? Należy być w tej 
kwestii ostrożnym z powodów metodologicznych (nie można wprowadzać 
nowych terminów, jeśli się nie ma pewności, że opisują nowy, nieznany 
wcześniej nauce fenomen51). Istnieje już szereg „sprawdzonych” pojęć do-
tyczących zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, takich jak: propagan-
da52, dezinformacja53, manipulacja informacją54, a  ostatnio na przykład 
trolling55. Przymiotnik „postprawdziwy” jest zbyt nieprecyzyjny, a jego 
popularność wynika w ogromnej mierze z obejmującej cały glob intelek-
tualnej mody. Z drugiej strony, wszystkie wymienione przed chwilą po-
jęcia (poza rzecz jasna trollingiem) mają już długą historię, odnoszą się 
do działań informacyjnych prowadzonych w epoce przemysłowej (czasach 
radia i TV) i w potocznym odbiorze kojarzą się z dawno minioną epoką 

51 Por. T. Borkowski, Brzytwa Ockhama przeciwko postprawdzie, w: Postprawda. Spojrzenie 
krytyczne, dz. cyt., passim.

52 Propaganda – 1) szerzenie pewnych poglądów, idei, haseł, mające na celu pozyskanie 
zwolenników; 2) technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzkimi polegająca na 
celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość (za: Pro-
paganda, w: Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/propaganda, dostęp: 29.11.2017). 

53 Dezinformacja  – 1) fałszywa, rzekoma informacja; 2) zamierzone wprowadzanie w błąd 
(za: Dezinformacja, w: Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/dezinformacja, dostęp: 
29.11.2017). 

54 Manipulac ja  – wpływanie na poglądy i zachowania innych osób poza ich świadomoś-
cią dla osiągnięcia własnych celów (za: Manipulacja, internetowy Słownik języka polskiego, 
https://sjp.pl/manipulacja, dostęp: 29.11.2017); manipulac ja  informacją  – wykorzy-
stanie prawdziwych informacji, ale w taki sposób, aby wywołać fałszywe implikacje, np. dro-
gą pomijania niektórych, istotnych, ale niewygodnych informacji, żeby budziły fałszywe sko-
jarzenia (za: Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego (projekt), Warszawa 2015, s. 4).

55 Trol l ing – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla internetowych grup, forów 
dyskusyjnych, czatów i sieci społecznościowych, polegające na zamierzonym wpływaniu 
na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie napastli-
wych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów (za: tamże).
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totalitaryzmów. Przytępieniu uległa wrażliwość na kłamstwo i zagrożenia 
informacyjne. Jak już też wcześniej zwrócono uwagę, zmienia się profil 
psychologiczny, a nawet psychofizyczny, przeciętnego odbiorcy informacji. 
Ma on inne oczekiwania, inne zapotrzebowania, inne kompetencje, inne 
słabości itd. Być może największą zasługą oksfordzkich redaktorów jest to, 
że mówiąc o postprawdzie, na nowo zwrócili uwagę na fakt, że informacja 
może być niebezpieczną bronią wymierzoną w nas samych. Już samo to 
wystarczy, aby stwierdzić, że ich decyzja o wyborze słowa roku była słuszna. 
Nowa dyskusja o znaczeniu prawdy w życiu publicznym bez wątpienia była 
i jest bardzo potrzebna. 

bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy

Prezentowany tom studiów obejmuje szereg prac poświęconych bezpieczeń-
stwu informacyjnemu w dobie postprawdy. Bezpieczeństwo informacyjne ro-
zumiane jest tu szeroko jako stan warunków wewnętrznych i zewnętrznych, 
który pozwala państwu i obywatelom na posiadanie, przetrwanie i swobodę 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego56. Poprzez „dobę postprawdy” ro-
zumieć należy z kolei współczesne uwarunkowania panujące w infosferze57, 
gdzie coraz trudniej o weryfikację prawdziwości informacji oraz gdzie oso-
biste emocje uczestników komunikacji odgrywają większą rolę od obiektyw-
nych faktów. 

Artykuł Andrzeja Żebrowskiego wprowadza Czytelnika w skomplikowa-
ne zagadnienie walki informacyjnej. Jak zauważa Autor, walka tego typu od 
zawsze towarzyszy ludzkiemu działaniu, pełni funkcję wspierającą i decydu-
je o sukcesie lub porażce. Towarzyszące jej zagrożenia wynikają natomiast 
z subtelności, skrytości, wyrafinowania i ofensywnego charakteru tej metody 
działania. 

56 Por. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011, s. 103.
57 Infos fera  – inaczej „środowisko informacyjne” albo wyróżniająca się „domena oparta na 

informacji”. Jest to pojęcie węższe niż wspomniana wyżej noosfera (sfera ludzkiej świado-
mości) oraz szersze niż cyberprzestrzeń, ponieważ oprócz niej obejmuje systemy informa-
cyjne niewchodzące w skład Sieci. Przykładowo w sferze cywilnej są to media drukowane 
i elektroniczne, biblioteki, muzea, galerie sztuki, a w sferze wojskowej ośrodki dowodzenia 
i łączności, systemy i służby rozpoznania, wywiadu i kontrwywiadu. Za: R. Brzeski, Wojna 
informacyjna – wojna nowej generacji, dz. cyt., s. 9.
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Bohdan Pac w swojej pracy proponuje systemowo-procesowe ujęcie 
wojny informacyjnej w jej wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. Autor 
w swoich wnioskach stwierdza, że „wojna informacyjna to bardzo ekono-
miczny sposób osiągania celów strategicznych i niszczenia oporu infoofia-
ry, prawie bez zaangażowania w sferze militarnej. Nie prokuruje nienawiści 
do agresora ze względu na straty materialne, a jej efekty, zwykle odroczone 
w czasie, są trudne do neutralizacji, a nawet nieodwracalne”.

Zbigniew Modrzejewski w artykule poświęconym dezinformacji prze-
konuje, iż „dynamika rozwoju technologii informatycznych spowodowała, 
że walka informacyjna, a w szczególności prowadzenie działań dezinforma-
cyjnych i propagandowych toczy się współcześnie w przestrzeni wirtualnej 
jako zasadniczym polu walki”. Autor jednocześnie zakłada, że „przekazanie 
nieprawdziwej informacji będzie najczęściej działaniem celowym realizo-
wanym z zamiarem uzyskania określonego efektu. Właściwie zaplanowane 
i przeprowadzone działania dezinformacyjne mogą odciągnąć uwagę opinii 
publicznej od spraw ważnych i skierować na nieistotne”.

Robert Rajczyk w swoim artykule kładzie nacisk na rolę komunikacji 
strategicznej we współczesnym świecie i jako przykład wskazuje na działania 
Republiki Chińskiej (Tajwanu). Zdaniem Autora, „w warunkach konkuren-
cyjnej globalnej gospodarki o pozycji strategicznej stanowią czynniki makro-
ekonomiczne, ale nie są one w stanie zdominować rywalizacji bez aktywnego 
udziału czynników pozaekonomicznych”. Określone cele państwo może tak-
że realizować „za pośrednictwem konotacji emocjonalnych”. 

Marcel Błoch w swojej pracy za cel stawia sobie „zwrócenie uwagi na fak-
ty naukowe w sprawie zmian klimatu i na próby manipulowania nimi przez 
niektóre grupy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem elit politycz-
nych”. Autor konfrontuje naukowe dane z obiegowymi opiniami oraz wska-
zuje, jaką rolę kwestie zmian klimatu odgrywają w dyskursie politycznym.

W kolejnym tekście Marek Palczewski opisuje „świat fake newsa”. W pe-
symistycznym podsumowaniu Autor dopuszcza możliwość, iż „w postświe-
cie zrelatywizowanych wartości i symulakrów dostęp do prawdy będzie coraz 
trudniejszy. Być może już wkrótce profesjonalne, oparte na prawdzie dzien-
nikarstwo będzie rzadkim i drogim dobrem. Groziłby nam wówczas podział 
społeczny na tych, którzy będą mieli dostęp do newsów rzetelnych i zwery-
fikowanych, oraz resztę społeczeństwa karmioną kłamstwem i propagandą”. 

Artykuł Elżbiety Pietrzyk-Dąbrowskiej opisuje historyczną rolę pro-
pagandy w państwie komunistycznym na przykładzie PRL. Jak podkreśla 
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Autorka, „propaganda w PRL miała ogromne znaczenie dla polityki PPR/ 
PZPR. Była jednym z narzędzi walki o przejęcie, a potem ugruntowanie 
jej władzy w państwie. Służyła indoktrynacji społeczeństwa i przekonaniu 
go, że polityka partii jest jedyną słuszną drogą do stworzenia bezklasowego 
społeczeństwa”.

Artykuł Joanny Lubeckiej otwiera dział poświęcony polityce historycz-
nej jako jednej z metod budowy prestiżu i wiarygodności państwa. Autorka 
poświęca swoją uwagę państwu niemieckiemu, które jest zmuszone stawić 
czoła własnej niechlubnej przeszłości. W konkluzjach stwierdza, iż „zjedno-
czone Niemcy po mistrzowsku wykorzystują miękkie narzędzia w polityce 
zagranicznej (soft power), w tym przede wszystkim politykę historyczną. O ile 
we wcześniejszym okresie była ona skierowana na budowanie pozytywnego 
wizerunku RFN, o tyle w ostatnich latach skierowana jest również na zmianę 
wizerunku i roli Niemców w przeszłości. Ta tendencja powinna wywoływać 
zaniepokojenie i w razie potrzeby ostrą polską reakcję”.

Michał Wenklar opisuje, jak mit Wolnej Francji zdominował pamięć ko-
laboracji Francuzów z III Rzeszą. Autor analizuje, jak na przestrzeni wielu lat 
próbowano zbudować dominującą narrację, „że w czasie II wojny światowej 
opór, czyli résistance, miał stanowić właściwość całego narodu francuskiego, 
zasadniczą, dominującą postawę”. Konfrontacja z faktami historycznymi jest 
dla zwolenników tej tezy bardzo bolesna. 

Praca Małgorzaty Golik poświęcony jest pamięci zbiorowej Austriaków. 
Autorka przypomina, że „społeczeństwo austriackie było w pierwszej połowie 
XX wieku jedną z kolebek europejskiego rasizmu, antysemityzmu i nacjonali-
zmu, stając się z czasem filarem zbrodniczego ruchu narodowosocjalistyczne-
go”. Tymczasem „po zakończeniu wojny Austriakom udało się jednak uniknąć 
odpowiedzialności za rozpętanie konfliktu i związane z nim miliony ofiar. Mit 
«pierwszej ofiary Hitlera», jaki dla potrzeb swoich sumień ukuli Austriacy, 
wciąż wypełnia przestrzeń ich świadomości i kształtuje zbiorową tożsamość”.
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WaLKa informacyjna. 
rzeczyWiStość czy fiKcja?

Wprowadzenie

Walka informacyjna od zawsze towarzyszy ludzkiemu działaniu. Pełni funk-
cję wspierającą i decyduje o sukcesie lub porażce. Jest ona faktem, ponieważ 
posiadanie informacji o określonej wartości zapewnia przewagę nad przeciw-
nikiem. Tym samym, walka informacyjna wymierzona we wskazany obiekt 
ataku pozwala na swobodne poruszanie się w sytuacjach podwyższonego ry-
zyka. Jest prowadzona oficjalnie, a także w sposób zakamuflowany, co czyni 
z niej skuteczne narzędzie zarówno dla strony ofensywnej, jak i defensywnej. 
Towarzyszące jej zagrożenia wynikają z subtelności, skrytości, wyrafinowa-
nia, agresji i ofensywnego charakteru. W materiale poruszone zostaną okreś- 
lone problemy ukierunkowane na wskazanie obecności walki informacyjnej 
w wybranych obszarach działalności człowieka.

charakterystyka walki informacyjnej

Historia walki informacyjnej jest tak samo długa jak historia ludzkich dzie-
jów. „Nikt jej jednak nie spisał. Co więcej – nigdy nawet nie używano takie-
go pojęcia. Nie oznacza to jednak, że kojarzone z nią dziś funkcje zdobywa-
nia informacji, zakłócania informacyjnego i obrony informacyjnej zaistniały 
dopiero u schyłku XX wieku. Istniały zawsze. Teraz unaoczniają się tylko 
z niewspółmiernie większą wyrazistością. Postępująca politechnizacja życia 
i szybki rozwój szeroko rozumianej komunikacji spowodowały, że samo 
słowo informacja stało się dziś pojęciem powszechnie używanym. Zawsze 
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jednak walczące ze sobą strony rozpoznawały się wzajemnie. Zawsze starały 
się wzajemnie oszukiwać i wprowadzać w błąd. Zawsze też posiadały swoje 
sekrety, które z wielką skrupulatnością ukrywały przed wrogiem. Odnosząc 
się do współczesności, wszystkie te czynności mieszczą się w obszarach funk-
cjonalnych zdobywania informacji, zakłócania informacyjnego i obrony in-
formacyjnej, co w dwupodmiotowej kooperacji negatywnej wzajemnej two-
rzy przestrzeń walki informacyjnej”1 – zwraca uwagę L. Ciborowski.

Walka informacyjna to kooperacja negatywna w sferach: zdobywania in-
formacji, zakłócania informacyjnego i obrony informacyjnej, gdzie każdemu 
działaniu jednej strony przyporządkowane jest działanie antagonistyczne stro-
ny drugiej2. W innym ujęciu walka informacyjna składa się z działań podej-
mowanych dla zachowania integralności własnych systemów informacyjnych 
i ich ochrony przed eksploatacją, degradacją lub destrukcją, przy jednoczes-
nym eksploatowaniu, degradowaniu lub destrukcji systemów informacyjnych 
przeciwnika oraz osiąganiu przewagi informacyjnej w procesie użycia sił zbroj-
nych3. Z kolei zgodnie z definicją przyjętą w NATO, walka informacyjna to 
działania informacyjne prowadzone w okresie kryzysu lub konfliktu zbrojnego 
z zamiarem promowania określonego celu politycznego lub wojskowego w od-
niesieniu do wskazanego przeciwnika lub przeciwników4. 

Elementem wykonawczym walki informacyjnej są operacje informa-
cyjne dotyczące działań wspierających wyselekcjonowane cele polityczne 
i wojskowe, podejmowane z zamiarem wpłynięcia na decydentów i pole-
gające na oddziaływaniu na procesy informacyjne atakowanej strony, procesy 
oparte na informacji oraz systemy dowodzenia, łączności i rozpoznania przy 
równoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony własnemu systemowi 
informacyjnemu5. 

Operacje informacyjne są również prowadzone w sferach: społecznej, 
ekonomiczno-gospodarczej, naukowej, kulturowej, w walce z przestępczoś-
cią zorganizowaną, terroryzmem, szpiegostwem itp.

Jak stwierdza L. Ciborowski, „istotą walki informacyjnej w działa-
niach zbrojnych jest stworzenie sytuacji utrudniających przeciwnikowi 

1 L. Ciborowski, Walka informacyjna, Toruń 1999, s. 11.
2 Tamże, s. 187.
3 R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne, Warszawa 2003, s. 87.
4 P. Gawliczek, J. Pawłowski, Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003, s. 42.
5 Tamże.
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podejmowanie trafnych decyzji, wykonywanie sprawnych ruchów wojskami 
i precyzyjnych uderzeń ogniowych, przy jednoczesnej obronie przed tym sa-
mym wojsk własnych. Ukierunkowana jest na dezorientowanie przeciwnika, 
co do sytuacji pola walki, komplikowanie jego warunków działania i w efek-
cie tego na zmuszanie go do podejmowania błędnych decyzji i chybionych 
reakcji”6.

Walka informacyjna obok takich działań jak: nieuczciwa walka, uderze-
nie w słaby punkt, walka w sferze opinii publicznej (realizowana w ramach 
wojny psychologicznej), groźba lub wykorzystanie broni masowego rażenia 
zaliczana jest do zagrożeń asymetrycznych7.

Polem konfrontacji staje się nieuchronnie obszar występowania czynnika 
asymetryczności, na którego wykorzystanie decyduje się zwykle strona agre-
sywna, zdesperowana bądź nieodpowiedzialna. 

Jak wskazują P. Gawliczek i J. Pawłowski, walka informacyjna, z uwagi 
na asymetryczność informacji, jest prowadzona w sferze materialnej i sferze 
duchowej. „Sfera  mater ia lna  obejmuje:
1. walkę zbrojną,
2. wojnę gospodarczą,
3. wojnę ekonomiczną,
4. konfrontację naukową,
5. konfrontację techniczną,

Sfera  duchowa obejmuje:
1. wojnę kulturową, zmierzającą do narzucenia przeciwnikowi własnych 

wzorców kulturowych i zwyczajów, zdecydowanie wypierających dotych-
czasowe oraz zacierających tożsamość narodową i więzi społeczne wśród 
ludności strony przeciwnej;

2. wojnę religijną, polegającą na narzucaniu społeczeństwu strony przeciw-
nej dogmatów religijnych głoszonych przez stronę ekspansywną, w tym 
norm, zwyczajów i obrzędów, która jest prowadzona z zastosowaniem 
wszelkich dostępnych środków, przy jednoczesnym, bezwzględnym zwal-
czaniu innych form i przejawów kultu religijnego;

3. konfrontację etyczną, zmierzającą do narzucenia grupom społecznym 
i środowiskom przeciwnika, a docelowo całości jego społeczeństwa, ob-
cych mu zasad i wzorców, degradujących obowiązujące wartości moralne, 

6 L. Ciborowski, Walka informacyjna, dz. cyt., s. 187.
7 P. Gawliczek, J. Pawłowski, Zagrożenia asymetryczne, dz. cyt., s. 11.



Andrzej Żebrowski36

wprowadzających zamęt, niestabilność nastrojów i nieprzewidywalność 
zachowań; konfrontacji tej towarzyszy zwykle rozwój patologii społecz-
nych w postaci upowszechniania narkomanii, alkoholizmu, pornografii, 
przemocy i innych tego typu zjawisk”8.

*

Walka informacyjna jest konfliktem prowadzonym w sferze militarnej i nie-
militarnej, w którym informacja stanowi strategiczne dobro warte podboju lub 
destrukcji. W trwających konfliktach występują trzy charakterystyczne czynni-
ki: rażenie, manewr i informacja. Informacja jest postrzegana jako podstawowy 
element kooperacji negatywnej. Uważa się, że określenie właściwych zależności 
między czynnikami operacyjnymi9 zdeterminowane jest posiadaniem informacji 
dotyczących przeciwnika i sił własnych, obszaru i czasu ich działania10. O warto-
ści informacji decydują takie czynniki jak: jej treść, wiarygodność i aktualność. 
Warto mieć na uwadze, że celem nie jest posiadanie wiedzy o wszystkim. Celem 
jest wiedzieć wystarczająco dużo, a przede wszystkim więcej niż przeciwnik11.

Dostęp do informacji o określonych parametrach lub jej brak decyduje o suk-
cesie, a nawet porażce w trwającym konflikcie zbrojnym i/lub niezbrojnym. Jest 
niezbędnym warunkiem do prowadzenia wskazanych działań, a w określonych 
sytuacjach stanowi samodzielny czynnik decydujący o ich powodzeniu. Uczest-
nicy kooperacji negatywnej zawsze toczą walkę o informację. Oznacza to, że 
każdy sukces wymaga zwycięstwa w obszarze walki informacyjnej. 

Jak zauważa R. Szpyra, „w dzisiejszym elektronicznie wzajemnie połączo-
nym świecie, informacja przemieszcza się z prędkością światła, jest nieuchwyt-
na i niezmiernie wartościowa. Dzisiejsza informacja jest ekwiwalentem wczo-
rajszych fabryk, lecz jest bardziej wrażliwa”12. Zachodzące procesy w otoczeniu 
wewnętrznym i zewnętrznym państw pokazują, że walka informacyjna jest 
stałym komponentem nowego porządku światowego między innymi w sfe-
rach: politycznej, gospodarczej, militarnej, kulturowej, ideologicznej itd. 

8 Tamże, s. 12-13.
9 Czynniki operacyjne to: siła, obszar, czas, informacja, zob. Regulamin działań wojsk lądo-

wych, Warszawa 1999, s. 57.
10 J. Janczak, Zakłócanie informacyjne, Warszawa 2001, s. 10.
11 Tamże, s. 10-11.
12 R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne, dz. cyt., s. 88.
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Należy podkreślić, że walka informacyjna jest dostępna dla każdego, kto 
ma plan i odpowiedni stosunek do tego przedsięwzięcia. Może być prowa-
dzona na trzech wyraźnych poziomach intensywności, każdy ze swoimi cela-
mi, metodami i obiektami13. 

Na szczególną uwagę zasługuje natura walki informacyjnej, która pod-
kreśla jej wyjątkowy charakter rzutujący na skuteczność działań ofensywnych 
i defensywnych. Składają się na nią14:
1. anonimowość uczestników kooperacji negatywnej. Nie wiemy, kto aktu-

alnie obsługuje klawiaturę komputera;
2. wielość obiektów narażonych na atak informacyjny. Każdy obiekt wy-

korzystujący technikę teleinformatyczną, komunikacyjną i podłączony 
do globalnej sieci informacyjnej (Internet) narażony jest na atak strony 
przeciwnej w czasie niemal rzeczywistym;

3. zależność i powszechny dostęp do teleinformatyki, środków komunika-
cyjnych i globalnej sieci informacyjnej, co czyni je podatnymi na ataki 
informacyjne i zakłócanie informacyjne;

4. brak geograficznych, przestrzennych i politycznych granic;
5. niejasne prawo, a tym samym i niejasna odpowiedzialność;
6. słabo określone przedsięwzięcia zaradcze;
7. brak szybkich rozwiązań;
8. jest aktem wojny i aktem kryminalnym.

*

Przełom XX i XXI wieku to czas intensywnego rozwoju między innymi tech-
nologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych, które zrewolucjonizowały 
nasze codzienne życie. Istniejąca zależność od wspomnianych rozwiązań 
w połączeniu z globalną siecią informacyjną generują złożone zagrożenia dla 
istniejących i rozwijanych systemów teleinformatycznych. Zagrożenia lokują 
się w dwóch jego kategoriach15:

13 W. Schwartau, Information Warfare. Cyberterrorism: Protecting Your Personal Security in the 
Elektronic Age, New York 1996, s. 28-32, za: R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne, 
dz. cyt., s. 91.

14 Opracowano na podstawie Information Warfare. Legal, Regulatory, Policy and Organization-
al Considerations for Assurance, Washington 1996, s. 3, za: R. Szpyra, Militarne operacje 
informacyjne, dz. cyt., s. 91.

15 R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne, dz. cyt., s. 88.
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 – pierwsze, bardziej tradycyjne, to zagrożenia fizyczne;
 – drugie powstają w wyniku zastosowania elektroniki, częstotliwości radio-
wych lub ataków typu komputerowego na informację lub komunikacyj-
ne komponenty, które kontrolują krytyczną infrastrukturę informacyjną.
Okazuje się, że realizacja celów strategicznych przez uczestników koope-

racji negatywnej wymaga przeprowadzenia skutecznych działań ofensyw-
nych ukierunkowanych przede wszystkim na systemy informacyjne. Od tego 
uderzenia zależy dalszy przebieg konfliktu zbrojnego i/lub niezbrojnego. 

Cyberprzestrzeń jest całkowicie nowym „światem”, stwarza jakościowo 
nowe warunki dla uczestników kooperacji negatywnej, a także pozytywnej. 
Przyczynia się do rozwoju, ale stanowi zasadnicze wyzwanie dla podmiotów 
zajmujących się bezpieczeństwem na poziomie sektora państwowego i sekto-
ra prywatnego. Generuje wiele złożonych zagrożeń, które bezpośrednio ude-
rzają w każdego człowieka. „Wojna, której narzędziem jest informacja, czy 
dezinformacja, to nie science fiction, ale rzeczywistość. Cyberkonflikt staje 
się wszechobecny, choć przez wielu niezauważalny. […] Prowadzenie trady-
cyjnej wojny wymaga poparcia narodu, przynajmniej pozornego. W cyber- 
wojnie problem ten nie występuje. Można ją prowadzić, nie pozostawiając 
żadnych śladów” – zwraca uwagę Y. Harrel16.

Walka informacyjna jest traktowana jako broń wieku cybernetyczne-
go, która powoli zastępuje bomby i naboje. „Komputerowe i informacyjne 
bronie są dostępne z katalogów i sklepów. Mogą one być budowane przez 
hobbystów w domu”17, co sprawia, że są bardzo niebezpieczne. Jej walory do-
strzegają indywidualne osoby, narody, państwa, organizacje międzynarodo-
we, organizacje przestępcze, wyspecjalizowane agendy rządowe (np. wywiad, 
kontrwywiad, służby o charakterze policyjnym), sektor prywatny. 

Za radą R. Szpyry spróbujmy wyobrazić sobie:
1. świat, gdzie informacja jest medium wymiany, a gotówka używana jedy-

nie do zakupów podręcznych;
2. świat, gdzie informacja, a nie język angielski, niemiecki, japoński czy 

rosyjski jest wspólnym językiem; 
3. świat, gdzie potęga wiedzy i informacji może uzurpować sobie siłę równą 

militarnej;

16 Y. Harrel, Rosyjska cyberstrategia, Warszawa 2015, s. 9.
17 R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne, dz. cyt., s. 89.
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4. świat całkowicie uzależniony od nowych narzędzi wysokiej techniki, któ-
ra czyni informację dostępną permanentnie komukolwiek, gdziekolwiek, 
w każdym czasie;

5. świat, gdzie ten, kto kontroluje informację, kontroluje ludzi, świat, gdzie 
elektroniczna prywatność już nie istnieje;

6. świat złożony z firm, które rywalizują i rozwiązują spory za pomocą regu-
larnych, wzajemnych najazdów-blitzkriegów na informacyjne infrastruk-
tury;

7. świat, gdzie elektroniczne i rywalizacyjne szpiegostwo jest oczekiwaną 
manierą prowadzenia biznesu;

8. świat, gdzie konflikty, w których informacja jest wygraną, wojennym 
łupem; konflikty, które określają komputery i systemy komunikacyjne 
jako podstawowe cele zmuszone do samoobrony przeciwko zabójczym, 
niewidzialnym kulom i bombom;

9. świat, gdzie współczesny złodziej może ukraść więcej z komputerem niż 
z karabinem;

10. świat, gdzie terrorysta może być w stanie dokonać więcej zniszczeń za 
pomocą klawiatury niż za pomocą bomby.
Ponadto wyobraźmy sobie świat, w którym osobisty rewanż i odwet są 

w zasięgu uderzenia klawisza. Jakiego rodzaju jest to świat? To jest świat wal-
ki informacyjnej, a my jako jednostki i jako kraj nie jesteśmy przygotowani 
na przyszłość, którą sobie tworzymy18.

Walka informacyjna dotyczy: władzy, polityki, ideologii, pieniędzy, prze-
życia, strachu, arogancji, kontroli społeczeństwa, terroryzmu, przestępczości 
zorganizowanej o charakterze transgranicznym, sekt religijnych i nowych ru-
chów religijnych, a także nowych wyzwań. 

Głównym aspektem walki informacyjnej ukierunkowanej na działalność 
militarną i/lub niemilitarną jest wysiłek zmierzający do zdobycia i utrzy-
mania kontroli środowiska informacyjnego, który prowadzi do dominacji 
informacyjnej. 

Przykładowo, dla potrzeb działań militarnych w XXI wieku walka infor-
macyjna obejmuje19:
1. walkę o przewagę w dowodzeniu,
2. walkę bazującą na wiedzy rozpoznawczej,

18 Tamże.
19 Tamże, s. 96.
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3. walkę elektroniczną (uniemożliwienie przeciwnikowi dostępu do dokład-
nej informacji),

4. działania psychologiczne (używanie informacji do wpływu na jego rozu-
mienie),

5. wojnę hackerską (ataki softwareowe na systemy informacyjne),
6. informacyjną walkę ekonomiczną (wojna za pomocą kontroli informacji 

handlowych),
7. cyberwojnę (walka w wirtualnej rzeczywistości),
8. dezinformację militarną (wprowadzanie w błąd co do możliwości i za-

miarów),
9. fizyczne niszczenie (użycie spektrum broni od konwencjonalnej do im-

pulsu elektromagnetycznego),
10. przedsięwzięcia bezpieczeństwa.

Ponadto wyróżnia się ofensywne i defensywne działania prowadzone 
w ramach walki informacyjnej. Zalicza się do nich20:
1. działania ofensywne:

 – osłona operacji,
 – operacje psychologiczne,
 – pozoracja,
 – destrukcja,
 – walka elektroniczna,
 – atak informatyczny,
 – działania typu civil affairs i public affairs,

2. działania defensywne:
 – bezpieczeństwo informacyjne,
 – osłona,
 – działania kontrpropagandowe,
 – działania kontrwywiadowcze,
 – walka elektroniczna,
 – działania specjalne.

20 P. Sienkiewicz, Współczesne koncepcje walki informacyjnej, w: Informacyjny wymiar współ-
czesnych działań powietrznych. Materiały z sympozjum naukowego, red. R. Szpyra, Warszawa 
2002.
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Dezinformacja w osobowej przestrzeni informacyjnej

Współczesnej globalnej wiosce towarzyszy wymiana informacji na niespoty-
kaną dotychczas skalę. Łatwy dostęp oraz mnogość komunikatów powodują 
pewne zagrożenia dla potencjalnych odbiorców. Niebezpieczeństwem takim 
jest świadomie i celowo wysyłana, obok przekazów prawdziwych – dezinfor-
macja. W natłoku wiadomości masowy odbiorca nie jest w stanie odróżnić 
informacji prawdziwej od fałszywej, przez co staje się ofiarą organizatorów 
współcześnie przygotowywanej i prowadzonej dezinformacji21.

Okazuje się, że procesy informacyjne stają się orężem kooperacji nega-
tywnej, a globalny zasięg i możliwość oddziaływania na ogromne masy ludzi 
dzięki globalnej sieci informacyjnej, technice teleinformatycznej i komu-
nikacyjnej – na poziomie strategicznym. Tym samym ofensywne operacje 
informacyjne związane z prowadzaniem dezinformacji wpisują się w walkę 
informacyjną różnych podmiotów, kierujących się zróżnicowanymi celami 
doraźnymi i długofalowymi.

Jeżeli dezinformacja jest prowadzona przez centralne kierownictwo pań-
stwa w sposób zorganizowany i w określonym celu, wówczas jest elementem 
wojny psychologicznej. 

W obecnym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego i otoczeniu 
wewnętrznym państw celem stosowania dezinformacji będzie stałe utrzymy-
wanie w niepewności potencjalnego przeciwnika, wprowadzanie go w błąd 
co do faktycznych zamierzeń, planów kierownictwa politycznego i wojsko-
wego oraz przedsięwzięć realizowanych w państwie i siłach zbrojnych.

Dezinformacja w skali globalnej ukierunkowana jest na podstawowe 
dziedziny funkcjonowania państwa: polityczną, ekonomiczno-gospodarczą, 
naukowo-techniczną i wojskowo-obronną. Dlatego w zależności od dzie-
dziny, w której została zastosowana, wyodrębnia się następujące jej rodzaje: 
polityczną, ekonomiczno-gospodarczą, naukowo-techniczną i wojskową22:

1. dez informacja  pol i tyczna (polityka wewnętrzna i zagraniczna) 
jest prowadzona przez centralne kierownictwo państwa:

 – w polityce wewnętrznej obiektem dezinformacji jest własne społeczeń-
stwo. W tym przypadku jest ona narzędziem w ręku władz centralnych, 

21 S.P., Rola i miejsce współcześnie prowadzonej dezinformacji, „Wojskowy Przegląd Zagranicz-
ny” 1998, nr 1, s. 5.

22 Tamże, s. 6-8.
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służy kształtowaniu pożądanych postaw, opinii i zachowań współobywa-
teli. Jej zakres obejmuje między innymi ustawodawstwo, system kształ-
cenia i wychowania młodzieży, system informowania, a nawet programy 
naukowo-badawcze;

 – w polityce zagranicznej dezinformacja ma za zadanie tworzenie pozytyw-
nego wizerunku własnego państwa na arenie międzynarodowej. W przy-
padku prowadzenia polityki wywołującej krytykę lub nawet sprzeciw 
międzynarodowej opinii publicznej celem dezinformacji będzie ukrycie 
prawdziwych celów i intencji takiej polityki. Stosowanie przez rząd danego 
państwa dezinformacji jest często równoznaczne z dążeniem do uzyskania 
akceptacji i wsparcia społeczności międzynarodowej dla swojej działalności;
2. dez informacja  ekonomiczno-gospodarcza  ma na celu wpro-

wadzanie przeciwnika w błąd co do stanu rzeczywistych osiągnięć ekonomiczno-
-gospodarczych, dotyczących możliwości obronnych państwa, a w tym: roz-
mieszczenia obiektów, posiadających ważne znaczenie dla obronności; czasu, 
metod i sposobów konwersji produkcji przemysłowej na potrzeby wojska; 
mocy produkcyjnych oraz rodzajów i typów wytwarzanej produkcji wojskowej;

3. dez informacja  naukowo-techniczna ma na celu ukrycie przed 
przeciwnikiem faktycznego stanu osiągnięć na przykład: odkryć naukowych 
na rzecz zdolności obronnej państwa i sił zbrojnych, doświadczeń zgroma-
dzonych w zakresie operacyjno-bojowego wyszkolenia wojsk, zmian w teorii 
sztuki wojskowej, nowych modeli techniki wojskowej i uzbrojenia, sposo-
bów wykorzystania powyższych innowacji oraz perspektyw rozwoju łącznie 
z wariantami ich wejścia do uzbrojenia wojsk;

4. dez informacja  wojskowa, której obiektem są: przeciwnik (system 
dowodzenia, łączności, rozpoznania), wojska własne i otoczenie, które stano-
wi płaszczyznę kontaktów obu stron. Dezinformacja wojskowa to przekazy-
wanie różnymi kanałami fałszywych informacji, pogłosek, dokumentów oraz 
demonstrowanie działań wojsk, których celem jest wprowadzanie w błąd 
przeciwnika odnośnie do prawdziwych zamierzeń, planów i przedsięwzięć 
o znaczeniu militarnym.

W celu skutecznego przeciwdziałania rozpoznania przeciwnika, wpro-
wadzania go w błąd, a przez to zapewnienia osiągnięcia celu dezinformacja 
powinna spełniać określone wymogi. Wymogi dezinformacji to: centralne 
kierowanie, kompleksowość, znajomość planów przeciwnika, skrytość, ter-
minowość, ciągłość, dublowanie przedsięwzięć, elastyczność, spójność, wia-
rygodność, nieszablonowość. 
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Tabela 1. Formy, metody, sposoby i środki dezinformacji wojskowej

Formy Przekaz Dokument Działanie

Metody Ustna Pisemna

Sposoby

Rozpowszechnianie 
fałszywych informacji 
wśród stanów osobowych 
wojsk i ludności, 
przekazywanie 
fałszywych danych 
poprzez techniczne 
środki łączności i środki 
masowego przekazu, 
fałszywe oświadczenia 
przywódców państw

Publikacja 
fałszywych 
informacji w prasie 
cywilnej i wojskowej

Zamierzone 
zagubienie 
fałszywych 
lub 
odtajnionych 
dokumentów 
o znaczeniu 
operacyjno- 
-strategicznym

Przygotowanie 
i realizacja 
działań 
pozornych

Siły

 – politycy,
 – członkowie partii politycznych,
 – członkowie organizacji pozarządowych, 
 – członkowie organizacji społecznych,
 – funkcjonariusze państwowi i wojskowi,
 – członkowie placówek dyplomatycznych i konsularnych,
 – członkowie delegacji,
 – korespondenci radiowi i telewizyjni,
 – media elektroniczne,
 – obsługa sprzętu łączności,
 – stany osobowe wojsk własnych i przeciwnika,
 – dezerterzy i jeńcy,
 – agentura (np. wpływu), dywersanci, partyzanci, członkowie podziemia,
 – służby specjalne,
 – celowy ulot informacji,
 – najemnicy,
 – członkowie zorganizowanych grup przestępczych,
 – terroryści,
 – biznesmeni,
 – naukowcy

Środki

Radio i telewizja, 
Internet, środki 
łączności wojskowej

Wydawnictwa, 
prasa, plakaty, 
korespondencja 
pocztowa, 
artyleryjskie pociski 
propagandowe, 
środki sił 
powietrznych 
(rakiety, bomby, 
szybowce itp.)

Spreparowane 
dokumenty 
wojskowe, 
służb 
specjalnych 

Technika 
bojowa 
i specjalna do 
imitacji działań 
pozornych, 
makiety 
urządzeń 
wojskowych 
i uzbrojenia

Źródło: S. P., Rola i miejsce współcześnie prowadzonej dezinformacji, art. cyt., s. 24-25.
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Jak wskazuje J. Janczak, „dezinformacja stanowi element składowy walki 
informacyjnej i odbywa się drogą nadawania informacji odzwierciedlających 
fałszywy obraz pola konfrontacji (militarnej i/lub pozamilitarnej), w formie 
logicznej i wiarygodnej, która będzie bezpośrednio zrozumiała dla człowieka. 
Jest to zakłócanie dezinformujące, które dzieli się na dezinformację osobową 
i techniczną:

1. dez informacja  osobowa to zespół przedsięwzięć polegających na 
rozpowszechnianiu u przeciwnika odpowiednio spreparowanych wiadomo-
ści w celu oddziaływania na jego morale (postawy, zachowania) i intencje, aby 
podjął niekorzystne dla siebie decyzje. Celem tej dezinformacji jest realizacja 
konsekwentnego programu działania zmierzającego do zastąpienia w świado-
mości społeczeństwa (wojsk) przeciwnika przekonań i poglądów uznanych 
za niekorzystne dla podmiotu oddziaływania na takie, które są korzystne dla 
własnych sił prowadzących działania militarne i/lub pozamilitarne;

2. dez informacja  techniczna to zespół przedsięwzięć organizacyj-
nych, wzajemnie powiązanych pod względem celu, czasu i miejsca, umoż-
liwiających skuteczny sposób dezorganizacji pracy i działania różnorodnych 
środków i systemów, głównie elektronicznych wykorzystywanych przez prze-
ciwnika na potrzeby rozpoznania, dowodzenia wojskowymi oraz kierowania 
uzbrojeniem”23.

Wśród form manipulacji osobowej J. Janczak wymienia pozorowanie 
i manipulowanie. „Pozorowanie polega na sztucznym tworzeniu obrazu 
(obiektu, czynności itp.) zbliżonego do rzeczywistego. Osiąga się je przez:
1. tworzenie własnych obiektów pozornych;
2. pozorowanie innych form działań niż faktycznie prowadzone;
3. stosowanie manewru pozornego oraz pozornych przedsięwzięć organiza-

cyjnych;
4. deformowanie obiektów rzeczywistych. 

Pozorowanie jest formą maskowania, a przedsięwzięcia wykonywane 
w jego zakresie powinny być koordynowane w ramach obrony informa-
cyjnej, w realizacji zadań której uczestniczą również siły i środki zakłócania 
informacyjnego”24.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak manipulacja osobowa. Polega na do-
stosowaniu stanów psychicznych i reakcji odbiorców do potrzeb nadawcy, który 

23 J. Janczak, Zakłócanie informacyjne, dz. cyt., s. 26-27, 35.
24 Tamże, s. 28.
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nie ujawniając faktycznego celu swego oddziaływania, powoduje występowanie 
u odbiory odpowiednich reakcji25. „Pojęcie manipulowanie dosyć trafnie oddaje 
stwierdzenie często człowiek otwiera usta tylko po to, by kimś manipulować. To 
właśnie instrumentalne podejście wydaje się być właściwe dla tego typu działań, 
ze względu na zadania, jakie realizuje podmiot tych oddziaływań i relacje, jakie 
zachodzą między podmiotem a przedmiotem tych działań” – zauważa ekspert26.

Każdy członek społeczeństwa przeciwnego i/lub własnego bezpośrednio 
lub pośrednio zaangażowany w kooperację negatywną i/lub pozytywną podle-
ga pewnemu wpływowi społecznemu. Można zatem wskazać różnego rodzaju 
percypowanie wpływu manipulowania na stany osobowe, a mianowicie27:
1. w zachowaniu osoby (lub grupy) zawarte są wyraźne wskazówki świad-

czące o tym, że osoba ta wywiera wpływ na inną osobę lub grupę w celu 
zmiany modyfikowania postawy i zachowania;

2. wskazówki świadczące o wymiernym wpływie są zazwyczaj ukrywane, 
lecz dostępne poznaniu osoby (grupy) będącej przedmiotem wpływu po 
dokonaniu przez nią odpowiedniej analizy zachowań lub intencji osoby 
wywierającej wpływ;

3. osoba (grupa) będąca przedmiotem wpływu nie powinna świadomie zda-
wać sobie sprawy z wywieranego wpływu;

4. percepcja danych, jawnych bądź ukrytych, świadczy o tym, czy mamy do 
czynienia z całkowicie lub częściowo jawnymi metodami wpływu spo-
łecznego (wpływaniem na konformizm perswazją), czy też manipulacją;

5. manipulacja odnosi się do trzeciego rodzaju percypowania wpływu – 
może być wykorzystywana jako technika wpływania na behawioralny 
komponent zachowań i postaw28; 

6. epistemologiczną istotą oddziaływania manipulacyjnego jest proces ste-
rowania, który prowadzi do realizacji celów podmiotu działań – zgod-
nych z celem i obiektywnym interesem własnych sił prowadzących dzia-
łania zbrojne. Innymi słowy, manipulację można prowadzić tam, gdzie 
odpowiedni przekaz informacyjny będzie modyfikował postawy i zacho-
wania żołnierzy oraz ludności cywilnej przeciwnika, tak aby sterowana 

25 H.M. Kula, Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Toruń 2005, s. 143.
26 J. Janczak, Zakłócanie informacyjne, dz. cyt., s. 30.
27 Tamże, s. 30-32.
28 R. Nawrat, Manipulacja społeczna – przegląd technik i wybranych wyników badań, „Przegląd 

Psychologiczny” 1989, nr 1, s. 125-127.
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grupa społeczna nie wykonała zadania, zaniechała lub zaniedbała działań 
ważnych dla własnej pomyślności, własnych interesów bądź celów tego, 
kto formalnie nią kieruje i dowodzi. Manipulacją będą więc takie działa-
nia, które zmuszają obiekt do przyjmowania takich postaw, generowania 
zachowań i czynienia czegoś, czego obiekt nie chce albo sobie nie życzy. 
Powinno to być na tyle wyrafinowane sterowanie świadomością obiektu 
działań, aby wywoływało u niego wrażenia jakoby to, co czyni, wynikało 
z jego własnych planów i wypracowanych decyzji.
W procesie prowadzenia manipulacji operacje informacyjne ukierunko-

wane są na uczucia oraz wywoływanie emocji przeciwnika. Przeciwnik ten 
usytuowany jest zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym 
państwa. Uczestnicy procesu związanego z prowadzeniem manipulacji, na 
przykład wywiad, kontrwywiad, jednostki wojny psychologicznej, jednostki 
walki elektronicznej, jednostki walki informacyjnej, resort spraw zagranicz-
nych i jego wytypowany aparat zagraniczny, przekazują odpowiednio przy-
gotowane dane, mając na uwadze działania prowadzone w złożonym i asy-
metrycznym otoczeniu społecznym, gdzie przedmiot, na który prowadzone 
jest oddziaływanie informacyjne, cierpi na tak zwany głód informacyjny. 
Wskazani uczestnicy mają za zadanie wywołanie u obiektu atakowanego 
pożądanych emocji i uczuć w celu zmuszenia do określonych zachowań 
czynnościowych i werbalnych. Podmiot będzie w tym wypadku permanen-
tnie dążył do uaktywnienia własnych mechanizmów w celu ograniczenia 
bądź całkowitego zablokowania kontroli świadomości przedmiotu i w kon-
sekwencji umożliwi narzucenie wzorców postaw i zachowań pochodzących 
od podmiotu29.

Opisując oddziaływanie na emocje i w następstwie tego oczekiwanie 
określonych postaw i zachowań jako określonego procesu kompensacji de-
ficytu informacyjnego (np. luka informacyjna, szum informacyjny), można 
się pokusić o przedstawienie ich jako iloczynu motywu podjęcia określonego 
zachowania i różnicy danych niezbędnych do normalnego procesu decyzyj-
nego oraz posiadanych danych30. 

Do sposobów manipulowania w celu kształtowania pożądanych postaw 
i zachowań człowieka z punktu widzenia strony atakującej zalicza się31:

29 J. Janczak, Zakłócanie informacyjne, dz. cyt., s. 32.
30 Tamże, s. 33.
31 Tamże.
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1. przekazywanie danych nieprawdziwych;
2. preparowanie i przesyłanie do przedmiotu danych nieważnych lub mało 

ważnych z pominięciem najważniejszych;
3. przekazywanie danych o dużym znaczeniu jako marginalnych;
4. udostępnianie danych preparowanych w celu wywołania określonych in-

terwencji;
5. przesyłanie danych wieloznacznych, utrudniających zrozumienie;
6. generowanie nadmiaru danych, by spowodować tak zwany chaos infor-

macyjny.

Tabela 2. Wyróżniki manipulacji

Lp. Wyróżniki

1.
Wykorzystywanie cudzych słabości, własnej przewagi taktycznej (w inwencji, 
inicjatywie, zręczności manewrów) oraz sprzyjającej sytuacji dla uprzedzenia w czymś 
drugiej strony lub narzucenia jej swojej woli

2.

Ukrywanie celów działania (przed otoczeniem, adresatem, partnerem), 
niejednokrotnie sprzężone z odwracaniem uwagi lub sugerowaniem celów pozornych, 
przedstawianiem pretekstów jako celów właściwych, intencji i zadań drugorzędnych 
i ubocznych jako głównych itd.

3. Ukrywanie lub kamuflowanie (maskowanie) samego działania, jego rzeczywistego 
charakteru i jego środków, a także własnego sprawstwa

4. Posługiwanie się (w oddziaływaniu na innych) podstępem – wybiegiem lub pułapką

5.

Wykorzystanie i podtrzymywanie nieświadomości lub ograniczonej i fałszywej 
świadomości adresatów oddziaływań (stereotypów, irracjonalnych uprzedzeń, 
złudzeń), względnie spowodowanie zakłóceń w funkcjonowaniu tej świadomości 
w celu zdezorientowania odbiorcy lub pozbawienia go wpływu na sytuację 
i samokontroli

6. Posłużenie się innymi ludźmi jako narzędziami własnego działania i osiągania 
własnych celów

7.

Instrumentalne posłużenie się potrzebami społecznymi i wartościami jako 
zachętą, wabikiem, parawanem, środkiem dezorientacji innych oraz fałszywego 
usprawiedliwienia działań z góry zaplanowanych jako rzekomo wymuszonych, 
działań interesownych jako bezinteresownych itd.

8. Pośrednie lub bezpośrednie uprzedmiotowienie odbiorcy i wykonawcy działań

9. Osiąganie własnych, partykularnych korzyści dzięki temu uprzedmiotowieniu innych

10. Takie rozgrywanie sytuacji i wykorzystywanie własnej przewagi, że własne korzyści 
osiąga się kosztem interesów tych, których się wykorzystuje i wprowadza w błąd

Źródło: M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999, s. 19.



Andrzej Żebrowski48

Jak zwraca uwagę Autor opracowania na ten temat, „manipulacja naj-
częściej wiąże się z ukrywaniem intencji, kamuflowaniem samego (w każdym 
razie własnego) działania, z wykorzystywaniem cudzej nieświadomości lub 
umyślnym dezorientowaniem i wprowadzaniem w błąd, tak aby ofiara wy-
biegów i podstępów nie mogła w obronie posłużyć się własnym rozumem, 
wiedzą itd. […] Pozbawić kogoś samokontroli oraz wpływu na własne za-
chowanie i własną sytuację można również w sposób przeciwstawny przez 
ostentacyjne i złośliwe zaczepki, wmanewrowanie kogoś w sytuację, z której 
zdaje sobie sprawę, ale nad którą już nie panuje, wywołanie w nim emo-
cji i odruchów paraliżujących lub zagłuszających refleksję, głos rozsądku”32. 
Oznacza to, że przedsięwzięcia manipulacyjne są prowadzone jawnie, a cele 
osiąga się mimo widocznych złych intencji. W związku z tym podstępność 
należy rozumieć szeroko, a jej atrybutem będzie nie brak świadomości, ogra-
niczona lub fałszywa świadomość obiektu atakowanego, lecz trwała lub też 
chwilowa utrata zdolności do kierowania się własnym rozsądkiem. 

*

Manipulacja przynosi korzyści dla strony ofensywnej, a straty dla strony 
atakowanej. W trakcie jej prowadzenia dochodzi do osłabienia, a nawet 
zniszczenia przeciwnika. Jest to metoda nacisku stosowana w sterowaniu 
społeczeństwem w walce politycznej, w rządzeniu i panowaniu ideologicz-
nym. Tym samym strona atakująca „prowadzi działania ukierunkowane na 
kształtowanie pożądanych z jej punktu widzenia postaw (wyobrażeń, prag-
nień, dążeń), spowodowanie zmiany tych już zastanych postaw, nakłonienie 
innych do zachowań i czynów zgodnych z jej wolą, spowodowanie zmian 
w cudzych zamiarach i zachowaniach. A więc wpływ wywiera ten, kto kształ-
tuje innych na miarę swoich potrzeb, celów i wymagań lub zdobywa uwagę 
i poparcie ludzi już ukształtowanych i zdolnych funkcjonować samodzielnie 
lub może i potrafi zmienić ich tożsamość, sposób myślenia i zachowania, 
natężenie i kierunek aktywności”33.

Jak pisze Autor opracowania na ten temat, „działania polegające na wy-
wieraniu zamierzonego wpływu na inne osoby czy grupy ludzkie mogą przy-
bierać różnorodne, odrębne formy, takie jak:

32 M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, dz. cyt., s. 20.
33 Tamże, s. 22.
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1. nadmierna opiekuńczość, przejawiająca się w udzielaniu sugestii, dostar-
czaniu wzorców postępowania, wskazywaniu sposobów rozwiązywania 
problemów itp.;

2. jawne narzucanie własnej woli, stosowanie nacisku, rozkazywanie, kon-
trolowanie itp.;

3. manipulowanie innymi w sposób dla nich niedostrzegalny przez okłamy-
wanie ich, dyskretne aranżowanie określonych sytuacji, schlebianie czy 
inne formy zachowań integracyjnych”34.

Przez sterowanie społeczne rozumie się taki wpływ, który ma trwały i ciągły 
charakter, a ponadto następujące właściwości35:
1. nadawcą i regulatorem oddziaływań energetycznych, jak i informacyj-

nych jest pewien podmiot grupowy (organ, zespół, instytucja, również 
jednostka – lider, np. władca, dyktator występuje tu nie tyle jako jed-
nostka, ile jako pewien organ jednoosobowy lub jako personifikacja siły 
społecznej);

2. adresatem, odbiorcą oddziaływań jest pewna całość społeczna: zbiorowość, 
kategoria społeczna, wspólnota, społeczność, grupa w ścisłym sensie socjo-
logicznym, a jednostki – jako członkowie owych całości. Oddziałuje się na 
złożone podmioty lub układy społeczne o niejednorodnym składzie;

3. oddziaływanie ma duży zasięg i intensywność, charakter publiczny (nie-
koniecznie w tym sensie, że jest jawne, że dokonuje się na oczach pub-
liczności, ale w tym sensie, że dotyczy wszystkich uczestników życia spo-
łecznego, rzutuje na ich losy i możliwości wyboru zachowania), a nawet 
charakter masowy (zwielokrotniony w skali i zarazem zuniformizowany, 
zestandaryzowany);

4. oddziaływanie to jest zaprogramowane, w tym sensie, że służy stopniowe-
mu i ciągłemu urzeczywistnianiu pewnych dalekosiężnych celów, oparte 
jest na trwałych i wyraźnych zasadach regulacyjnych, zakłada podporząd-
kowanie funkcjonowania oraz potrzeb i dążeń ogniw składowych wy-
mogom spoistości oraz celom nadrzędnym i ostatecznym całego układu.
Manipulacja w procesie sterowania społeczeństwem w sferze panowania 

ideologicznego, politycznej dominacji, walki politycznej i ideologicznej jest 

34 M. Jarymowicz, Makiawelizm – osobowość ludzi nastawionych na manipulowanie innymi, 
w: Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1980, s. 285.

35 M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, dz. cyt., s. 22-23.
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narzucaniem własnej woli w kooperacji negatywnej, gdzie strona atakująca 
posiada zdolność do narzucania innym własnej woli ukierunkowanej na re-
alizację własnych interesów. Jest to osiągane w następstwie prowadzonych 
ofensywnych operacji informacyjnych, co pozwala na uzyskanie posłuchu 
obiektu oddziaływania, a posiadana przewaga pozwala na stopniowe uzależ-
nienie strony przeciwnej. 

Dezinformacja w technicznej przestrzeni informacyjnej

W ramach prowadzonej „dezinformacji technicznej, wykorzystywane są 
urządzenia konstrukcyjne do rejestrowania określonych stanów i efektów, 
charakterystycznych dla danego środowiska (elektromagnetycznego, aku-
stycznego, magnetycznego, elektrycznego, sejsmicznego i chemicznego). Re-
alizowane przedsięwzięcia w tym zakresie mogą w znacznym stopniu ogra-
niczyć zakres i możliwości wykorzystania tych urządzeń, a ponadto mimo że 
nie powodują bezpośrednich zniszczeń – w wielu przypadkach są przyczyną 
znacznych i często bezpowrotnych strat w ludziach i sprzęcie przeciwnika”36.

Do form dezinformacji technicznej zalicza się37:
1. pozorowanie, polegające na dostarczaniu energii elektromagnetycznej 

wraz z informacją w taki sposób, aby odbierający nie zorientował się, że pochodzi 
ona od przeciwnika, zaś przekazaną treść przyjął jako prawdziwą. Pozorowanie 
elektroniczne jest formą maskowania elektronicznego, a przedsięwzięcia wyko-
nywane w jego zakresie powinny być koordynowane w ramach obrony infor-
macyjnej, w której realizacji zadań uczestniczą również siły i środki zakłócania 
informacyjnego. Praktyczne stosowanie pozorowania elektronicznego wymaga 
doskonałej znajomości zasad organizacji systemów elektronicznych przeciwni-
ka, sposobów przekazywania danych, stosowanych zabezpieczeń, posiadania 
odpowiedniego sprzętu oraz ciągłego zabezpieczenia jego środków i systemów;

2. mylenie  e lektroniczne, czyli zamierzone promieniowanie, odpro-
mieniowanie, zmiana, wchłonięcie lub odbicie energii elektromagnetycznej 
w sposób zamierzony w celu zmylenia, odwrócenia uwagi lub oszukania prze-
ciwnika i jego systemów rozpoznania elektromagnetycznego. Do podstawo-
wych form mylenia zalicza się: manipulowanie, symulowanie, imitowanie:

36 J. Janczak, Zakłócanie informacyjne, dz. cyt., s. 35.
37 Tamże, s. 35-42.
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a) manipulowanie  e lektroniczne polega na zmianie profili elektro-
magnetycznych własnego sprzętu elektronicznego w celu uniemożliwie-
nia przeciwnikowi jego rozpoznania. Może być dokonane poprzez zmia-
nę charakterystyk technicznych i profili elektromagnetycznych sprzętu, 
aby ukryć przed przeciwnikiem dokładny obraz rozmieszczenia własnych 
sił i środków. Manipulowanie elektroniczne jest realizowane przez:
 – emitowanie fałszywych lub kontrolowanych tras teletransmisyjnych,
 – tworzenie fałszywych lub kontrolowanych tras teletransmisyjnych,
 – ukrywanie faktycznego natężenia ruchu telekomunikacyjnego,
 – zmianę parametrów elektronicznych obiektów,
 – kontrolowanie naruszenia zasad wymiany radiowej,
 – celowy wyciek spreparowanych informacji związanych z fazami operacji,

b) symulowanie polega na elektronicznej reprezentacji własnych sił w in-
nym miejscu niż rzeczywista ich lokalizacja. Zmian rejonów należy doko-
nywać w okresach zakazu pracy środków elektronicznych na nadawanie 
(w czasie trwania tzw. ciszy radiowej). Jego celem jest przeciwdziałanie 
rozpoznaniu przeciwnika i utrudnienie określenia ugrupowania operacyj-
nego, między innymi wojsk własnych, ich rozmieszczenia, potencjalnych 
możliwości, zamiarów itp. Środki elektroniczne powinny być użyte do 
wytworzenia pozornych (fałszywych) obrazów (obiektów) w ramach sy-
mulacji, jednak tylko wtedy, gdy przeciwnik ma wystarczające siły i urzą-
dzenia do ich wykrycia. Najczęściej stosowanymi formami symulowania 
są: fałszywe lokalizowanie obiektów i zmiana rozkazu operacyjnego,

c) imitowanie  jest najczęściej postrzegane jako specyficzne (dywersyjne) 
zakłócanie informacyjne, ponieważ efekt mylenia jest osiągany wewnątrz 
systemów elektronicznych przeciwnika. Podstawowa idea polega na tym, 
że fałszywe dane wprowadza się bezpośrednio do systemów elektronicz-
nych przeciwnika przy pomocy własnych urządzeń nadawczych, często 
utożsamianych z urządzeniami dywersyjnymi. Wejście do relacji infor-
macyjnych przeciwnika wymaga znajomości zasad i procedur ich pracy, 
bez których istnieje duże ryzyko szybkiego zidentyfikowania źródła dy-
wersyjnego działania. Imitowanie jest realizowane przez:
 – nieautoryzowany dostęp do systemów szyfrowania przeciwnika;
 – planowanie bezprawne, włączenie się do relacji informacyjnych prze-
ciwnika w celu podania mu fałszywych wiadomości lub rozkazów, aby 
opóźnić lub skierować jego aktywność na inne nieistotne obiekty;

 – zakłócanie mylące (stosowane w stosunku do systemów nieradiowych);



Andrzej Żebrowski52

 – uciążliwe transmisje w celu zdenerwowania lub odwrócenia uwagi 
operatora od jego rzeczywistych zadań. 

Siły i środki dezinformacji

Siły i środki dezinformacji to ludzie, którzy są nośnikami informacji, oraz 
sprzęt, którym się posługują w czasie tej transmisji. Siły dezinformujące, 
tj. organizatorzy prowadzący działania ofensywne i defensywne, korzystają 
z różnych środków technicznych zwanych środkami dezinformacji. Środki te 
można podzielić na dwie grupy:
1. pierwsza grupa to środki masowego przekazu: prasa codzienna i specja-

listyczna, wydawnictwa (literatura popularnonaukowa i techniczna, bro-
szury informacyjne, plakaty, ulotki), filmy (popularnonaukowe, doku-
mentalne, o tematyce wojskowej, technicznej, społecznej, gospodarczej, 
politycznej, reklam), radio i telewizja, sprzęt krótkofalowy, telefon, me-
gafony, korespondencja pocztowa, Internet;

2. druga grupa to środki wojskowe, do których zalicza się: Internet, roz-
głośnie elektroakustyczne, radio, telewizja, systemy radiolokacyjne i ra-
dionawigacyjne – naziemnego, morskiego, powietrznego i kosmicznego 
bazowania. 
Wspomniany postęp w teleinformatyce i komunikacji sprawia, że uczest-

nicy walki informacyjnej, która jest ukierunkowana na prowadzenie dezin-
formacji, dysponują skutecznymi środkami jej prowadzenia. Na szczególną 
uwagę zasługuje radio, telewizja i Internet, których zasięg oraz ilość odbior-
ców pozwala na skuteczne prowadzenie dezinformacji. Ograniczeniem mogą 
być jedynie możliwości dotarcia do odbiorcy, rzadziej z powodu trudności 
emisyjnych, dużo częściej z prozaicznych przyczyn, jak na przykład braku 
odbiorników radiowych, osieciowienia lub zakłócania przez przeciwnika38.

Oddzia ływanie  radiowe, obok Internetu, stanowi najskuteczniejszy 
rodzaj oddziaływań psychologicznych wspieranych przez operacje informa-
cyjne. Do podstawowych zalet transmisji radiowych można zaliczyć:

 – szeroki zakres oddziaływania – programy radiowe mogą docierać jed-
nocześnie do masowego i zróżnicowanych grup odbiorców;

38 R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne, dz. cyt., s. 134.



Walka informacyjna. Rzeczywistość czy fikcja? 53

 – wszechstronność, możliwość wykorzystania różnorodnych form wypo-
wiedzi (wywiady, reportaże, apele, wezwania);

 – łatwość percepcji przez odbiorców;
 – szybkość przygotowania audycji.

Oddzia ływanie  te lewizy jne  to sugestywna forma upowszechniania 
informacji. Jego skuteczność wynika z szerokich możliwości zastosowania go 
jako popularnego środka przekazu. Telewizyjne oddziaływanie informacyjne 
jest stosowane przede wszystkim na ludność, w tym określone środowiska, 
w tym także na niezaangażowaną część społeczeństwa. 

Oddzia ływanie  Internetu, który staje się najważniejszym ze środ-
ków komunikacji społecznej, również jest wykorzystywane przez uczestni-
ków walki informacyjnej. Internet pozwala na korzystanie zarówno z radia, 
jak i telewizji. Jak zauważa jeden z badaczy, „oddziaływanie przez Internet 
może być szczególnie efektywne w odniesieniu do tych grup ludności, które 
z niego korzystają, a nawet stają się od niego uzależnione. Korzystanie to 
może być formą rozrywki lub też towarzyszyć wykonywaniu obowiązków 
służbowych. Ponieważ ilość czasu spędzonego w Internecie stale rośnie, moż-
liwości tego oddziaływania stają się również coraz większe. W oddziaływa-
niu tym mogą być stosowane techniki manipulacji społecznej, marketingu 
oraz inne, wykorzystywane w oddziaływaniach za pomocą omówionych 
mediów”39.

Szczególnym środkiem przekazu wspierającym działania prowadzone na 
szczeblu taktycznym jest oddzia ływanie  e lektroakustyczne. Jest sto-
sowane w warunkach bezpośredniej styczności z przeciwnikiem. Zaleta to 
przede wszystkim możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany w zachowa-
niu przeciwnika. Audycje elektroakustyczne dzielą się na40:
1. audycje słowne o charakterze informacyjnym. W oddziaływaniu psycho-

logicznym na przeciwnika stosuje się najczęściej krótkie odezwy zawiera-
jące polecenia, wezwania, instrukcje, komunikaty i apele;

2. audycje dźwiękowe o charakterze nękającym. Mają na celu zmniejszenie 
odporności psychicznej i fizycznej przeciwnika poprzez emisję określo-
nych sygnałów dźwiękowych o określonej częstotliwości (2-15 Hz) i po-
ziomie głośności (115-155dB), wywołujących i podtrzymujących stan 

39 Tamże, s. 135.
40 Tamże, s. 134.
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stresu, a w skrajnych wypadkach doprowadzających nawet do zaburzeń 
funkcjonowania organizmu;

3. audycje mieszane, które w zależności od charakteru oraz relacji między 
słowami a sygnałami dźwiękowymi mogą realizować wymienione w po-
przednich cele. „Współczesny odbiorca dysponuje szerokimi możliwoś-
ciami przyjmowania kierowanych do niego przekazów, włączania tych 
treści w krąg własnych zainteresowań i dążeń. Proces ten ułatwia wciąga-
nie pojedynczych ludzi w obręb spraw publicznych, umożliwia integrację 
jednostek z otaczającą rzeczywistością”41.
Zarówno uczestnicy ofensywni, jak i defensywni wykorzystują te same 

środki, w czym pomaga „zjawisko wzajemnej konkurencyjności nadawców, 
którzy zwalczając treści dla nich niewygodne, obnażając stosowane przez 
innych techniki i metody, dekamuflując stosowane przez innych techniki 
i metody, dokumentując własne cele – uczą ostrożności, stwarzając dystans 
krytycyzmu”42.

Organizatorzy i prowadzący walkę informacyjną w celu realizacji swoich 
celów muszą przestrzegać następujących zasad43:
1. zasada sugestywnego oddziaływania,
2. zasada szybkości działania,
3. zasada wykorzystania aktualnych wydarzeń,
4. zasada odpowiedniej interpretacji faktów,
5. zasada pełnego zaspokajania potrzeb informacyjnych odbiorców,
6. zasada indywidualizacji działania propagandowego,
7. zasada planowości,
8. zasada umiaru,
9. zasada wytrwałości,

10. zasada stopniowości,
11. zasada wielopłaszczyznowości.

Warto mieć świadomość, iż prowadzona walka informacyjna wspiera-
jąca działania militarne i pozamilitarne jest tym groźniejsza, że „media są 
dziś zwrócone frontem do klienta ze wszystkimi tej strategii konsekwencja-
mi. Pisze się, mówi i filmuje nie tylko pod jego gust, ale przede wszystkim 

41 H.M. Kula, Propaganda współczesna. Istota – właściwości, dz. cyt., s. 135.
42 Tamże, s. 136.
43 L. Wojtasik, Psychologia propagandy politycznej, Warszawa 1971, za: H.M. Kula, Propagan-

da współczesna. Istota – właściwości, dz. cyt., s. 148-153.
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w jego języku. I uważnie obserwuje konkurencję, dla której regułą jest brak 
reguł”44.

zakończenie

Działania militarne i niemilitarne zawsze są wspierane przez walkę infor-
macyjną, dlatego też zajmuje ona bardzo ważną pozycję w systemie decy-
zyjnym. Obok zabezpieczenia potrzeb informacyjnych jej uczestników sta-
nowi poważne zagrożenie dla uczestników kooperacji negatywnej. Nasze 
życie codzienne to pasmo dowodów na jej wszechobecność, co ma wpływ 
na nasze poglądy indywidualne i zbiorowe. Jej rola jest szczególnie widocz-
na w trwającej kooperacji negatywnej w sferze politycznej, co oddziałuje na 
realizację funkcji wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Walka informacyjna 
prowadzona jest w osobowej i technicznej przestrzeni informacyjnej, gdzie 
stosuje się między innymi dezinformację ukierunkowaną nie tylko na kon-
kretny obiekt, ale i w skali globalnej. Wynika to z celów strony ofensywnej, 
która prowadzi walkę informacyjną.
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Streszczenie

Walka informacyjna jest głównym elementem kooperacji pozytywnej i negatyw-
nej. Jest faktem, co oznacza, że uczestnicy świadomi jej roli prowadzą operacje 
informacyjne pozwalające na zabezpieczenie własnych potrzeb informacyjnych. 
Posiadany potencjał informacyjny pozwala na prowadzenie ofensywnych działań 
między innymi w sferze politycznej, gdzie w ramach trwającej kooperacji nega-
tywnej prowadzone jest zakłócanie informacyjne. W trakcie zakłócania informa-
cyjnego dokonuje się manipulacja, dezinformacja w sferze osobowej i technicznej 
przestrzeni informacyjnej przeciwnika i własnej. Asymetryczne otoczenie państw 
i walka o interesy oznaczają, że walka informacyjna będzie prowadzona z coraz 
większą intensywnością. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, walka informacyjna, elementy walki 
informacyjnej

Summary 
information Warfare: truth or fiction?

Information warfare is a key element of positive and negative cooperation. It 
is a fact, which means that participants who are aware of its role carry out in-
formation operations to protect their own information needs. The information 
potential possessed allows for offensive activities to be conducted, including in 
the political sphere where information is being disrupted as part of ongoing ne-
gative cooperation. In the course of information disruption, manipulation, mi-
sinformation in the sphere of the personal and technical information space of the 
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opponent and his own is carried out. The asymmetric environment of states and 
the struggle for interests means that the information warfare will be carried out 
with increasing intensity. 

Keywords: state security, information warfare, elements of information warfare
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zeWnętrzny i WeWnętrzny 
Wymiar Wojny informacyjnej. 
ujęcie SyStemoWo-proceSoWe

Są tylko dwie siły na świecie: miecz i rozum;
na dłuższą metę miecz zawsze ulega rozumowi.

Napoleon Bonaparte

Wstęp

Wojna jest powszechnie uważana za wydłużone ramię polityki zagranicznej 
państwa. Celem jej jest pokonanie lub zdominowanie przeciwnika w ob-
szarze politycznym, militarnym, gospodarczym, kulturowym i mentalnym. 
Droga do osiągnięcia tego celu, jak pokazuje historia, może być realizowana 
w sposób tradycyjny, poprzez typowy konflikt militarny, bądź może mieć 
charakter informacyjny. Niekiedy możemy mieć do czynienia z proble-
mem złożonym, gdzie poszczególne rodzaje konfliktów występują w sposób 
sekwencyjny, tj. zaczynamy od wojny informacyjnej, która z czasem może 
przejść w formę hybrydową, na wspomnianym typowym konflikcie zbroj-
nym kończąc. Często wojna informacyjna towarzyszy wojnie gospodarczej. 
Zakres poszczególnych etapów oraz czas ich trwania zależą od tego, kim jest 
agresor, kim jest jego ofiara, jakie mają potencjały w różnych obszarach funk-
cjonalnych oraz jakie panują między nimi zaszłości i aktualne relacje. Ponad-
to istotne jest, kim są pozostali interesariusze, czyli jak wygląda otoczenie 
bliższe i dalsze potencjalnego konfliktu. 

Typowy konflikt militarny, definiowany też jako wojna energetyczna, 
zorientowany jest na pokonanie, zniszczenie lub ewentualnie obezwładnienie 
fizyczne przeciwnika za pomocą charakterystycznej dla danej epoki techniki 
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wojskowej. Istotnym efektem takiej wojny są straty w ludziach, dobrach kul-
tury i inne zniszczenia materialne. Wojny energetyczne są szybko odczuwalne 
dla uczestników w zakresie ekonomicznym, społecznym i politycznym. Woj-
na informacyjna natomiast dotyczy ludzkiej świadomości, gdzie poprzez 
oddziaływanie na wolę, a przez to na proces podejmowania decyzji, sposób 
postrzegania rzeczywistości, a także na środki i zasoby w zakresie przekazywa-
nia i przetwarzania informacji można potencjalnego przeciwnika obezwładnić 
w sferze mentalnej. Wojnę informacyjną można odnieść do rozwoju choroby 
w organizmie człowieka, jaką jest na przykład cukrzyca lub nowotwór. Na po-
czątku atakuje i rozwija się w sposób mało zauważalny, potem następuje jej 
szybki rozwój skutkujący osłabieniem, a następnie zniszczeniem najważniej-
szych organów w ludzkim ciele. Wojna informacyjna może trwać latami i zwy-
kle ma charakter działania systematycznego, prowadzonego w sposób skryty, 
co przynosi dla napastowanego często nieodwracalne skutki. Pewnym rodza-
jem wojny informacyjnej są wojskowe operacje informacyjne, które zwykle nie 
mają charakteru działań systematycznych, tylko prowadzone są okresowo (In-
formations Operations – INFOOPS) podczas sytuacji kryzysowej lub konfliktu 
zbrojnego, jako wsparcie dla pozostałych działań połączonych komponentów 
sił zbrojnych obok operacji psychologicznych.

Wojna informacyjna jest przedsięwzięciem charakteryzującym się niską 
kosztochłonnością w porównaniu z tradycyjnym konfliktem zbrojnym czy 
nawet wojną hybrydową1. Jej zadowalające efekty obniżają też koszty wejścia 
strony atakującej w kolejne, częściowo lub stricte energetyczne fazy konfliktu. 

W dobie społeczeństwa informacyjnego, gdy ludzie posługują się mniej 
lub bardziej skomplikowanymi produktami elektronicznej wymiany lub 
pozyskiwania informacji, każdy może się stać ofiarą takiej wojny, a tyl-
ko niektórzy, czyli infoagresorzy, będą jej dysponentami i kreatorami. We 
współczesnym świecie można taką wojnę prowadzić na różnych poziomach, 
czyli między grupami społecznymi, zawodowymi, etnicznymi czy religijny-
mi, między korporacjami, państwami i między zwykłymi ludźmi. Może mieć 
ona wymiar zewnętrzny (między państwami) lub wewnętrzny (w ramach 
danego państwa lub narodu).

1 Wojna hybrydowa – zastosowanie niebezpośrednich i asymetrycznych metod, które 
mogą łączyć w sobie cały zestaw możliwości – zarówno wojskowych, jak i innego typu 
– mających na celu doprowadzenie do erozji siły przeciwnika, jego wpływów i woli. 
P. Huovinen, Hybrid Warfare – Just a twist of compound warfare? Views on warfare from the 
US Armed Force, Norfolk 2011, s. 3-4.



Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar wojny informacyjnej… 61

Wojna informacyjna, jak każde działanie, które jest planowane i systema-
tycznie realizowane, charakteryzuje się pewnymi procesami dokonującymi 
się w danym otoczeniu tworzącym określony system, składający się ze zbioru 
elementów, tj. infoagresora, infoofiary, pozostałych interesariuszy, którzy są 
powiązani między sobą oraz otoczeniem bliższym lub dalszym przepływami 
informacyjnymi, fizycznymi, energetycznymi, a także finansowymi. 

Dlatego też celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wojny 
informacyjnej w wymiarze systemowo-procesowym jako przedsięwzięcia, 
które może mieć charakter międzyorganizacyjny (międzypaństwowy) i we-
wnątrzorganizacyjny (wewnątrzpaństwowy).

Problem badawczy, jaki należało rozwiązać, aby osiągnąć tak postawiony 
cel, został sformułowany w postaci następującego pytania: jakie elementy 
decydują o systemowo-procesowym charakterze wojny informacyjnej reali-
zowanej w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym?

Hipoteza robocza, którą należało udowodnić, została sformułowana na-
stępująco: osiągalność celów wojny informacyjnej prowadzonej w wymia-
rze międzyorganizacyjnym i wewnątrzorganizacyjnym uzależniona jest od 
właściwego zarządzania realizowanymi procesami w ramach zdefiniowanego 
systemu, przy zastosowaniu odpowiednich działań systemowych, metod, 
technik i narzędzi, dobranych w odpowiednie kombinacje i konfiguracje 
w zależności od postawionych celów.

Realizacja postawionego celu opracowania, rozwiązanie problemu ba-
dawczego oraz udowodnienie hipotezy roboczej wymagało wykonania ta-
kich zadań badawczych jak:

 – zdefiniowanie pojęcia i zadań wojny informacyjnej;
 – przedstawienie wojny informacyjnej w ujęciu systemowym i proceso-
wym;

 – identyfikacja technologii prowadzenia wojny informacyjnej;
 – zaproponowanie koncepcji przeciwdziałania wojnie informacyjnej pro-
wadzonej w wymiarze międzypaństwowym;

 – syntetyczne wnioski i rekomendacje.
W prezentowanym opracowaniu oparto się na istniejących monografiach 

i artykułach literatury przedmiotu zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Zważywszy na fakt, iż wojna informacyjna stanowi rodzaj działań realizo-
wanych między organizacjami lub między organizacjami a określonymi 
społecznościami, skorzystano z pewnych odniesień do literatury marketin-
gowo-logistycznej, związanej z koncepcją zarządzania relacjami z klientem 
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(Customer Relationship Management – CRM), która jest również powiąza-
na z kształtowaniem percepcji oraz procesów podejmowania decyzji u poten-
cjalnych klientów na rynku. 

Definicja i zadania wojny informacyjnej

Stwierdzenie Mao Tse-Tunga, iż „aby obalić jakąś władzę polityczną, należy 
zacząć od przygotowania opinii publicznej i od pracy ideologicznej, zarówno 
w przypadku klasy rewolucyjnej, jak i klasy nierewolucyjnej”2, trafnie odzwier-
ciedla zastosowanie wojny informacyjnej w konfliktach, gdzie polem walki są 
przede wszystkim umysł i mentalność człowieka jako nieposiadające w dobie 
społeczeństwa informacyjnego naturalnej bariery przed manipulacją, dezinfor-
macją czy konsekwentną i zmasowaną propagandą. Nie unikniemy jej i nie jest 
ona pojęciem związanym tylko ze sferą militarną. Wojnę informacyjną najle-
piej można zdefiniować z punktu widzenia mocarstw konkurujących o zdoby-
cie lub utrzymanie przewagi w polityce globalnej bądź regionalnej. Na problem 
można spojrzeć z dwóch perspektyw, to znaczy z rosyjskiej i z amerykańskiej.

Strona rosyjska definiuje wojnę informacyjną jako oddziaływanie na ma-
sową świadomość w międzypaństwowej rywalizacji systemów cywilizacyjnych 
w przestrzeni informacyjnej, wykorzystujące szczególne sposoby kontroli nad 
zasobami informacyjnymi, które mogą być stosowane jako swoista broń in-
formacyjna3. Działania te skierowane są nie tylko przeciw siłom zbrojnym, ale 
przede wszystkim ukierunkowane są na całe społeczeństwo oraz jego świado-
mość, a także na aparat administracyjny, świat nauki i kultury oraz przemysł 
i ekonomikę danego państwa. Wojna informacyjna może mieć na celu przygo-
towanie zbrojnej interwencji w założonej perspektywie czasowej, wykorzystując 
rodzime oraz posiadane na terenie przeciwnika aktywa i zasoby. Ten drugi ro-
dzaj aktywów jest szczególnie niebezpieczny, gdyż często trudno jest je zidenty-
fikować, a jeżeli już się uda tego dokonać, to zwykle jest to czasochłonne. Wojna 
informacyjna, zorientowana na moralną, etyczną, a także ekonomiczną degra-
dację społeczeństwa i jego elit, wcale nie musi się kończyć konfliktem zbrojnym. 

2 Zob. A. Loubier, Grupy redukcyjne, techniki sterowania i manipulacji wewnątrz stowarzy-
szeń, Komorów 2006, s. 110. 

3 Zob. J. Darczewska, The anatomy of Russian information warfare, The Crimean Operation, 
the case study, Warszawa 2014, s. 12.
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Podporządkowanie jednego państwa drugiemu można uzyskać poprzez domi-
nację gospodarczą i kulturową, co pozwala potencjalnemu infoagresorowi ogra-
niczyć koszty i straty związane z konfliktem zbrojnym, prowokując na przykład 
niepokoje społeczne czy wojnę domową w sąsiednim państwie (np. Donbas lub 
konfederacja barska), bądź zmuszając politycznie do uległości4.

Jak już wspomniano, Rosjanie przykładają szczególną uwagę w zakresie 
wojny informacyjnej do działań prowadzonych w czasie pokoju, skierowa-
nych nie tyle przeciw siłom zbrojnym, ile przeciwko ludności cywilnej, jej 
świadomości, systemowi administracji państwowej, nadzorowi produkcji, 
nauki, kultury itp. Wynika z tego jeden podstawowy wniosek: w rosyjskiej 
doktrynie wojennej wojna informacyjna stanowi podstawowe narzędzie wy-
korzystywane do przygotowania interwencji zbrojnej, tak jak kiedyś przygo-
towanie artyleryjskie przed atakiem na pozycje przeciwnika. Pojęcie wojny 
informacyjnej pojmowane jest w Rosji w dwóch płaszczyznach, tj.5:

 – zadań wynikających z doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Federa-
cji Rosyjskiej;

 – geopolitycznej rywalizacji Rosji z szeroko rozumianym Zachodem, która 
ma w rezultacie wymiar polityczny, ideologiczny i kulturowy. 
Działania w zakresie wojny informacyjnej powinny przede wszystkim 

zapewnić przewagę nad przeciwnikiem pod względem skuteczności, kom-
pletności i wiarygodności przekazywanych informacji. Działania destruk-
cyjne w stosunku do przeciwnika powinny dotyczyć przyjmowania infor-
macji, przetwarzania informacji oraz możliwości wykorzystania informacji. 
Informacja oraz związane z nią procesy przetwarzania, przekazywania, wy-
korzystania czy przechowywania  ściśle łączą się z procesami podejmowania 
decyzji na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Dlatego też 
właściwe oddziaływanie na informacje i wspomniane procesy, mające na celu 
ich fałszowanie, zniekształcanie czy podważanie ich wiarygodności, będzie 
wpływać na jakość decyzji podejmowanych na wszystkich szczeblach kiero-
wania i dowodzenia oponenta6.

4 Zob. B. Pac, Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów, 
http://www.defence24.pl/299734,wojna-informacyjna-jako-skuteczne-narzedzie-de-
stabilizacji-panstw-i-rzadow-raport (dostęp: 2.02.2016).

5 J. Darczewska The anatomy of Russian information warfare, The Crimean Operation, the case 
study, dz. cyt., s. 12.

6 Por. B. Pac, A. Nowak, M. Borecki, Zastosowanie operacji informacyjnych w planowaniu i pro-
wadzeniu działań przez Siły Zbrojne RP w ujęciu doktrynalnym, Warszawa 2008, s. 34-37.
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W rozumieniu amerykańskim wojna informacyjna nie jest osobną tech-
niką prowadzenia działań wojennych. Składa się z szeregu składników, do 
których można zaliczyć7:

 – walkę z systemami kierowania i dowodzenia przeciwnika;
 – walkę wywiadów;
 – walkę elektroniczną;
 – operacje psychologiczne;
 – operacje informatyczne;
 – ochronę informacji;
 – blokowanie dostępu do informacji ekonomicznych.
Z pespektywy amerykańskich specjalistów wojna informacyjna ma na 

celu wykorzystanie pod względem defensywnym i ofensywnym informacji 
i systemów informacyjnych w celu odcięcia przeciwnika od dopływu infor-
macji, jak też wykorzystania, zniekształcania lub niszczenia informacji, które 
posiada, przy jednoczesnym zachowaniu własnych zasobów i systemów in-
formacyjnych w stanie nienaruszonym8. 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu można wymienić takie zasad-
nicze cele wojny informacyjnej z punktu widzenia infoagresora, jak9:

 – wpływanie na decydentów strony atakowanej i skryte nakłanianie ich do 
podejmowania decyzji zgodnych z celami infoagresora;

 – minimalizowanie zdolności infoofiary w obszarze wykorzystania infor-
macji oraz procesów informacyjnych;

 – osiągnięcie i utrzymanie przewagi informacyjnej rozumianej jako zdol-
ność do zbierania, przetwarzania oraz rozdziału, niezakłóconego przepły-
wu informacji, jednocześnie ograniczając lub minimalizując możliwości 
infoofiary do przeciwdziałania w tym zakresie;

 – uniemożliwienie obiektowi wojny informacyjnej oddziaływania na włas-
ną wolę, sposób myślenia i zdolności w obszarze wykorzystania informa-
cji oraz procesów informacyjnych;

 – osłabienie lub zneutralizowanie efektów oporu, jaki stawia infoofiara info-
agresorowi, poprzez przekonanie strony atakowanej o bezcelowości oporu;

7 M. Libicki, What Information Warfare Is?, Washington 1995, s. 10.
8 Tamże.
9 Por. B. Pac, Wojna informacyjna i operacje informacyjne jako przykład zintegrowanego od-

działywania w sferze militarnej i cywilnej, w: Forum Bezpieczeństwa. Współczesne zagrożenia, 
red. W. Sulęta, Gdynia 2014, s. 30.
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 – osiągnięcie sukcesu oraz dominacji nad infoofiarą przez infoagresora bez 
angażowania tradycyjnych konwencjonalnych lub niekonwencjonalnych 
środków militarnych;

 – izolacja infoofiary oraz utrzymanie jej jak najdłużej w nieświadomości, iż 
jest obiektem oddziaływania infoagresora;

 – zapewnienie przez infoagresora bezpieczeństwa własnym szeroko rozu-
mianym zasobom cywilizacyjnym, w tym informacyjnym.
Można więc powiedzieć, że wojna informacyjna hołduje starej chińskiej 

maksymie sformułowanej przez Sun Tzu, według której najwyższą formą 
realizacji sztuki wojennej jest udaremnienie planów przeciwnika, niższą 
rozbijanie jego sojuszy, jeszcze niższą atakowanie jego armii, a najniższą 
szturmowanie ufortyfikowanych miast10. Ponieważ polem walki jest ludzka 
świadomość, pozbawiona naturalnej zapory przed oddziaływaniem informa-
cyjnym, dopiero zdobyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają wypracować 
pewne mechanizmy obronne. 

Wojna informacyjna – system infoagresji oraz 
przyporządkowane mu procesy

Wojna informacyjna polega na oddziaływaniu infoagresora na infoofiarę 
w taki sposób, że pewien zasób wejściowy jest zamieniany w zasób wyjścio-
wy, przy jednoczesnym działaniu elementów regulacyjnych, umożliwiają-
cych kształtowanie wymienionych zasobów, co nadaje temu rodzajowi od-
działywania charakter systemowy (rys. 1). Infoagresor za pomocą różnych 
działań, metod postępowania czy technik dąży do pozbawienia infoofiary 
zarówno prawdy o sobie oraz wszelkich układów odniesienia, na podstawie 
których mogłaby ona zweryfikować otrzymaną informację, stanowiących 
niejako naturalną tamę dla ludzkiej świadomości przed zniewoleniem czy 
chaosem informacyjnym. Musi on działać w sposób konsekwentny, spójny, 
a jego przekaz powinien być zmasowany. Skuteczność agresji informacyj-
nej wymaga od atakującego wiedzy nie tylko na temat infoofiary, ale też 
o otoczeniu. 

10 Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka Wojny, Gliwice 1996, s. 24.
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System, w ramach którego infoagresor oddziałuje na infoofiarę (lub też 
innych interesariuszy)11, składa się z poniższych segmentów połączonych 
przepływami informacyjnymi i decyzyjnymi12:

1. Układ wejśc ia, który stanowi tak zwany moduł operacyjny umoż-
liwiający zdobywanie i gromadzenie istotnych informacji na temat określo-
nych grup społecznych, polityków, wojskowych, funkcjonariuszy państwo-
wych oraz innych osób i całych nacji. Źródłem informacji mogą być na 
przykład informacje statystyczne na temat liczby wiernych poszczególnych 
wyznań zarówno deklarujących, jak i praktykujących, wyniki wyborów na 
poszczególnych szczeblach sprawowania władzy, rzeczywiste preferencje wy-
borcze danej zbiorowości, zamożność społeczeństwa, stosunek do instytucji 
państwowych, tożsamości i historii, przynależność polityczna, stopień zaufa-
nia do elit, reakcje na wydarzenia polityczne czy społeczne, stopień akcep-
tacji zachowań nagannych, demoralizacja i alkoholizm, stosunek do mniej-
szości narodowych, seksualnych, zachowania stereotypowe, reakcja na ocenę 
przez czynniki zewnętrzne lub międzynarodowe itp. 

2. Układ t ransformacj i, gdzie w ramach modułu analitycznego 
dokonuje się przeglądu i analizy zebranych danych oraz przekształca się je 
w konkretną wiedzę na temat preferencji i zachowań danej zbiorowości pod 
kątem budowy jej mentalnego profilu, identyfikacji liderów oraz określenia 
ich wpływu, trwałości poglądów i wyznawanych wartości itp. Moduł anali-
tyczny ma za zadanie przygotować odpowiednią „ofertę” informacyjno-pro-
pagandową oraz dobrać właściwą narrację, najłatwiej docierającą do danej 
zbiorowości.

3. Układ wyjśc ia, który stanowi moduł interakcyjny, będący ele-
mentem wykonawczym. Jego zadaniem jest dotrzeć z określoną informa-
cją o odpowiednim natężeniu do jak najszerszej liczby przedstawicieli danej 
zbiorowości, wykorzystując istniejące zasoby środków masowego przekazu, 
agenturę właściwą i agenturę wpływu. Informacja musi być nie tylko zma-
sowana, ale konsekwentnie powtarzana i spójna w swojej treści, a także po-
winna dotyczyć określonych aspektów życia danej jednostki lub zbiorowości 
(ekonomicznego, politycznego, etnicznego itp.).

11 Prowadząc wojnę informacyjną, należy pamiętać o umiejętnym oddziaływaniu na otocze-
nie (interesariuszy), aby tworzyć uwarunkowania sprzyjające pokonaniu infoofiary.

12 Por. B. Pac, Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych, 
„Bellona” 1/2016, s. 58.
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4. Układ regulac j i  sys temu (koordynator całego systemu), które-
go zadaniem jest odbieranie informacji zwrotnej od modułu operacyjnego 
o decyzjach i działaniach obiektu oddziaływania (infoofiary lub innych in-
teresariuszy) oraz przekazywanie swoich decyzji do modułu operacyjnego 
o zmianach w zakresie zbieranych informacji, zmianach w zakresie wykorzy-
stywanych kanałów sterujących oraz narzędzi i technik w sposobie pozyski-
wania informacji. Układ ten cały czas kontroluje pracę systemu analityczne-
go i na podstawie pozyskanych stąd danych przekazuje wytyczne na przykład 
w zakresie tworzonej narracji informacyjno-propagandowej, a także śledzi 
działania systemu interakcyjnego, przekazując decyzje w zakresie sterowania 
w czasie i przestrzeni oraz natężenia przekazu informacyjnego.

Informacje płynące z układu wyjścia oraz realizowane działania 
powinny tak kształtować sposób postrzegania rzeczywistości przez obiekt 
oddziaływania, aby podejmował on decyzje zgodne z intencjami i życzeniami 
infoagresora oraz promował je wśród innych podmiotów w środowisku 
wewnętrznym i zewnętrznym. 

Wojna informacyjna to nie tylko system, ale również procesy realizowane 
w ramach tego systemu. Proces można zdefiniować jako zespół sekwencyjnych 
czynności, w ramach których transformuje się mierzalne wejścia (materiały, 
ludzie, urządzenia, metody) w mierzalne wyjścia (np. produkty, usługi czy 
informacje). Proces może być powtarzalny, co oznacza, że możliwe jest jego 
zapisanie w formie umożliwiającej jego odczytanie przez realizatorów13. 
Wojna informacyjna zwykle przejmuje formę działania systematycznego, tak 
więc powtarzalność procesów może być niejako naturalna.

Prowadzenie wojny informacyjnej będzie stanowić szereg następujących 
po sobie lub zachodzących na siebie etapów, które będą oceniane pod ką-
tem ich skuteczności lub efektywności. Uproszczoną koncepcję prowadzenia 
wojny w ujęciu procesowym przedstawiono na rysunku 2. 

Wyróżniono siedem następujących etapów wojny informacyjnej14:
Etap I, obejmujący analizę ogólną, w ramach której powinno się zdefinio-

wać infoofiarę oraz cele infoagresora w wymiarze politycznym (np. zdobycie do-
minacji politycznej i militarnej nad infoofiarą, przyjęcie przez infoofiarę narracji 
polityki historycznej infoagresora), społecznym (np. stworzenie zaplecza taniej 
siły roboczej u infoofiary dla własnej gospodarki infoagresora), gospodarczym 

13 P. Grajewski, Organizacja procesowa, Warszawa 2007, s. 55.
14 Por. B. Śliwczyński, Planowanie logistyczne, Poznań 2008, s. 24-25.
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(np. sprowadzenie infoofiary do rynku zbytu dla infoagresora oraz podwyko-
nawcy dla towarów wysoko przetworzonych produkowanych przez infoagreso-
ra), kulturowym (np. poprzez narzucenie infoofiarze własnych norm etycznych 
i obyczajowych jako obowiązujących), a także cele potencjalnych interesariuszy.

Rysunek 2. Koncepcja prowadzenia wojny informacyjnej w ujęciu procesowym

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem B. Śliwczyński, Planowanie logistyczne, 
dz. cyt., s. 24.

Etap II, polegający na dokonaniu analizy środowiska operacyjnego, 
czyli analizy szczegółowej, w ramach której zostaną wyodrębnieni realni 
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interesariusze oraz tak zwane środki ciężkości15 infoofiary, których zniszcze-
nie lub opanowanie będzie decydować o powodzeniu działań infoagresora, 
a także aktywa na własnym terenie lub na terenie infoofiary, jakie infoagresor 
może wykorzystać do prowadzenia wojny informacyjnej;

Etap III, definiujący działania systemowe, metody, techniki, narzędzia 
wojny informacyjnej oraz kanały sterujące16. Na tym etapie wskazane jest 
ustalenie zespołu mierników i wskaźników do oceny postępów wojny infor-
macyjnej w zakresie oddziaływania na kształtowanie percepcji u infoofiary 
i na proces podejmowania przez nią decyzji, niszczenia lub opanowania jej 
zasobów oraz wpływania na morale i system wartości;

Etap IV, obejmujący kompleksowe oddziaływanie na infoofiarę i intere-
sariuszy, wykorzystując zdefiniowane działania systemowe, metody, techniki 
i narzędzia wojny informacyjnej oraz kanały sterujące.

Etap V, będący konsekwencją etapu IV, polegający na osiąganiu domi-
nacji i kontroli nad infoofiarą, dzięki na przykład jej wyizolowaniu od oto-
czenia oraz przekonaniu jej o bezcelowości stawiania oporu. Efektem powyż-
szego powinno być inspirowanie błędnych decyzji u infoofiary korzystnych 
z punktu widzenia infoagresora.

Etap VI – kontrola postępów prowadzonej wojny informacyjnej na 
podstawie zdefiniowanego zespołu mierników i wskaźników.

Etap VII  – kontynuacja i doskonalenie dotychczasowych działań 
w przypadku osiągnięcia zadowalającego poziomu wyżej wymienionych 
mierników i wskaźników.

Planując wojnę informacyjną, infoagresor powinien opierać się na czte-
rech następujących filarach17 (zob. rys. 3):

15 Środek c iężkośc i  (Center of Gravity – COG) – jest to centrum siły i ruchu, od które-
go wszystko jest uzależnione. Są to punkty, przeciwko którym powinny być skierowane 
wszystkie wysiłki. COG stanowi tę charakterystyczną zdolność czy szczególne miejsce, 
z którego siły, państwo lub sojusz czerpią swoją swobodę działania, fizyczną siłę lub wolę 
walki. Por. Operational Planning, AJP 5, NATO 2005, s. 3-11.

16 Kanały  s terujące  można zdefiniować jako elementy infrastruktury prowadzenia wojny 
informacyjnej, stanowiące ścieżki dojścia infoagresora do infoofiary. Wśród nich można wy-
różnić kanały dyplomatyczne, informacyjne, agenturalne, współpracujące i inspirujące, w któ-
rych występują przepływy informacyjne, sterowniczo-dywersyjne czy finansowe. B. Pac, Integra-
cja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych, art. cyt., s. 60-61.

17 Opracowanie własne na podstawie B. Pac, A. Nowak, M. Borecki, Zastosowanie operacji 
informacyjnych w planowaniu i prowadzeniu działań przez Siły Zbrojne RP w ujęciu dok-
trynalnym, dz. cyt. oraz B. Pac, Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach 
międzynarodowych, art. cyt., s. 53-77.
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 – spójnym dzia łaniu agend państwowych, zorientowanym na 
konsekwentną realizację zdefiniowanych głównych celów w poszczegól-
nych obszarach funkcjonalnych (analiza ogólna), zabezpieczenie materia-
łowo-finansowe prowadzonych działań, skuteczne wpływanie na przekaz 
informacyjny w środkach masowego przekazu działających na terenie in-
foofiary oraz pozostałych interesariuszy, oddziaływanie na prawodawstwo 
i system prawny infoofiary;

 – odpowiednio dobranej  metodyce  dz ia łań, której celem jest 
właściwa identyfikacja środków ciężkości, prowadzenie działań systemo-
wych18 spójnych z celami przy zachowaniu wymaganego poziomu dys-
krecji oraz dobór trafnych metod i technik typowych dla wojny infor-
macyjnej;

 – skutecznej  agenturze, opartej na agenturze właściwej (podstawowej 
i wspierającej) oraz agenturze wpływu19, funkcjonujących w wybranych 
kanałach sterujących;

 – właśc iwie  prowadzonej  propagandzie, wśród której można wy-
różnić propagandę białą, czarną i szarą20 oraz agitację rozumianą jako 

18 Dzia łania  sys temowe – czyli oddziaływanie za pomocą odpowiednich metod i tech-
nik na infoofiarę, rozumianą jako zespół elementów (np. środków ciężkości) połączonych 
między sobą oraz otoczeniem powiązaniami fizycznymi, energetycznymi, informacyjnymi, 
tak aby osiągnąć zamierzony przez infoagresora rezultat, na bieżąco modyfikując stosowane 
metody i techniki w zależności od osiąganych postępów. 

19 Agentura  wpływu to zespół osób promujących interesy obcego państwa lub innej or-
ganizacji w sposób uniemożliwiający zdemaskowanie, wykorzystujący w tym celu w spo-
sób subtelny i inteligentny zajmowane stanowiska, posiadane możliwości, władzę i pozycje 
społeczną oraz wiarygodność. R. Schultz, R. Godson, Desinformation: The Strategy of Soviet 
Desinformation, New York 1986, s. 42.

20 Propaganda bia ła  ogranicza się do podawania informacji prawdziwych, ale tylko odpo-
wiednio dobranych, zestawionych, eksponowanych lub nieakcentowanych czy wreszcie od-
powiednio komentowanych. Tego rodzaju propagandę uprawiają poważne czasopisma lub 
oficjalne państwowe rozgłośnie radiowe i telewizyjne, takie jak np. Głos Ameryki, BBC. 
Źródłem białej propagandy są oficjalne i zdefiniowane źródła. Propaganda czarna po-
daje informacje całkowicie nieprawdziwe (trudne do sprawdzenia dla odbiorców), ale za 
to silnie pobudzające emocjonalnie. Źródła czarnej propagandy są niejawne, co pozwala 
rozpowszechniać jej treści wszędzie, pod warunkiem, że brzmią wiarygodnie. Propagan-
da szara  zawiera pewne elementy prawdziwe – łatwe do potwierdzenia przez potoczne 
doświadczenie odbiorców, oraz pewne elementy nieprawdziwe – trudne do stwierdzenia 
doświadczalnego, a przy tym pobudzające określone emocje. Szarą propagandę stosują dzi-
siaj z powodzeniem różnego rodzaju portale internetowe, wykorzystując fakt, że mamy do 
czynienia ze społeczeństwem informacyjnym oraz to, że odbiorcy nie będą chcieli chociaż-
by z braku czasu sprawdzać przekazywanych informacji pod kątem ich wiarygodności, por. 
J. Kossecki, Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, Kielce 1999, s. 166.
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działalność prowadzącą do zjednania zwolenników dla jakiejś spra-
wy, idei, poglądów poprzez propagowanie określonych haseł albo ideo-
logii.

technologia prowadzenia wojny informacyjnej

Technologia to nic innego jak pewien sposób, procedura przygotowania 
i prowadzenia procesów wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś produk-
tu do założonego stanu. W przypadku wojny informacyjnej technologia jej 
prowadzenia opiera się na działaniach systemowych, metodach i technikach, 
wykorzystując różne narzędzia (zob. rys. 4.). 

Do przykładowych działań systemowych możemy zaliczyć21:
 – penetrowanie struktur decyzyjnych i kierowniczych infoofiary (działania 
agentury właściwej oraz agentury wpływu);

 – sterowanie polityką kadrową infoofiary (np. promocja selekcji negatyw-
nej wśród elit, lokowanie agentury);

 – inspirowanie ostrych konfliktów i podziałów wewnętrznych (np. kata-
strofa smoleńska, deprecjacja określonych grup społecznych, zawodo-
wych lub etnicznych, radykalne piętnowanie oponentów politycznych);

 – promowanie przesadnej centralizacji struktur państwowych w przypad-
ku, gdy osoby funkcyjne i elity prezentują deficyty intelektualne;

 – promowanie przesadnej decentralizacji struktur państwowych w przy-
padku istnienia silnych tendencji odśrodkowych, na przykład wrogie 
mniejszości narodowe lub ugrupowania separatystyczne;

 – inspirowanie szumu decyzyjnego (wzajemnie wykluczające się lub nie-
spójne wewnętrznie decyzje) oraz dezorganizacji na szczeblach kierowni-
czych (dublujące się lub niejasne kompetencje albo luki w zakresie odpo-
wiedzialności na poszczególnych stanowiskach decydenckich);

 – paraliżowanie systemu informacyjnego infoofiary (poprzez cyberatak lub 
walkę elektroniczną);

 – tworzenie agentury wpływu;

21 Por. R. Brzeski, Wojna informacyjna – wojna nowej generacji, Komorów 2014, s. 45-49 oraz 
B. Pac, Wojna informacyjna i operacje informacyjne jako przykład zintegrowanego oddziały-
wania w sferze militarnej i cywilnej, w: Forum Bezpieczeństwa. Współczesne zagrożenia, red. 
W. Sulęta, Gdynia 2014, s. 27-50.
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 – masowe lokowanie agentury na niskich szczeblach decyzyjnych, umoż-
liwiające infoagresorowi sytuowanie agentów wpływu na stanowiskach 
decydenckich;

 – ogłupianie społeczeństwa;
 – degradowanie ekonomiczne (np. działania informacyjne związane z roz-
budową inwestycji Nord Stream, pauperyzacja wybranych grup społecz-
nych).
Działania systemowe zawsze odnoszą się do eliminacji lub przejmowania 

kontroli nad środkami ciężkości, dzięki czemu mogą one dla infoagresora 
stanowić aktywa do prowadzenia wojny informacyjnej oraz związanej z nią 
wojny hybrydowej czy gospodarczej. Do środków ciężkości na szczeblu stra-
tegicznym można zaliczyć22:

 – l iderów cywi lnych i  wojskowych, kręgi  opiniotwórcze  i  e l i -
ty. Wprowadzanie w błąd kierownictwa poprzez działania propagandowe 
i agenturalne może nie dawać założonych wpływów, jeżeli środowisko, 
w jakim ono funkcjonuje, jest stosunkowo spójne w swojej działalności 
wobec potencjalnego agresora. Dlatego też wszelkiego rodzaju dywersja 
informacyjna23, inspirująca błędne decyzje infoofiary, wymaga zaangażo-
wania przedstawicieli kręgów opiniotwórczych, często spoza sfery mili-
tarnej, czyli polityków, naukowców, autorytety moralne, przedstawicieli 
wpływowych mediów. Przykładem takiego wpływania na decydentów 
była chociażby wojna w obronie Konstytucji 3 maja. Decyzję o przystą-
pieniu Stanisława Augusta do Targowicy popierała większość ówczesnego 
establishmentu, wywodzącego się z magnaterii, uwikłanej w różnego ro-
dzaju interesy z dworami ościennymi, zadłużonej w stosunku do obcych 
dworów czy też systematycznie opłacanej przez te dwory za pomocą jur-
gieltu24.

22 Por. B. Pac, Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów, 
art. cyt.

23 Dywers ja  informacyjna – najniebezpieczniejsza forma walki informacyjnej, polegają-
ca na długotrwałym, ukrytym sterowaniu ruchami przeciwnika ku autodestrukcji poprzez 
inspirację popełniania przez niego błędnych decyzji, wykorzystując skutki podsuwania 
tzw. informacji niszczących polegających m.in. na utrudnianiu przekazu informacji między 
kierownictwem a wykonawcami, inspirowaniu błędnych decyzji poprzez działania dezin-
formujące, manipulację, fabrykowanie informacji itp. Por. R. Brzeski, Wojna informacyjna 
– wojna nowej generacji, dz. cyt., s. 37-38.

24 Jurgie l t – zinstytucjonalizowana forma  korupcji  urzędników  I Rzeczypospolitej  przez 
mocarstwa ościenne w XVIII w., Encyklopedia PWN, Warszawa 1982.
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 – par t ie  pol i tyczne – ze względu na zhierarchizowaną strukturę i wymóg 
dyscypliny partyjnej istotnym czynnikiem jest opanowanie informacyjne 
partii politycznej poprzez uzyskanie kontroli nad poszczególnymi liderami, 
działaczami oraz finansami ugrupowania. Przykładem może być fundowa-
nie określonym działaczom politycznym stypendiów przez różnego rodzaju 
fundacje, promujące politykę historyczną lub działania gospodarczo-spo-
łeczne obcego państwa, licząc, że zajmą oni w przyszłości eksponowane 
stanowiska i będą podejmować decyzje spójne z intencją byłych sponsorów. 
Dlatego tak istotna jest analiza życiorysów działaczy politycznych lub par-
tyjnych, zwłaszcza w kontekście otrzymywanych stypendiów lub grantów 
z ośrodków zagranicznych. Partie polityczne mogą być w sposób skryty 
wręcz kreowane przez podmioty zewnętrzne, zwłaszcza w państwach, które 
przez lata były pozbawione struktur demokratycznych;

 – media, czyli oddziaływanie na zasoby do przekazu informacji i komuni-
kowania się ze społeczeństwem. Najważniejszym zadaniem jest przejęcie 
kontroli nad przekazywanymi informacjami, co można osiągnąć na przy-
kład poprzez opanowanie rynku środków masowego przekazu na terenie 
państwa-infoofiary lub w państwie neutralnym;

 – s t ruktury  państwa – nasycenie struktur państwa na różnych jego 
szczeblach agenturą wpływu, która nie jest agenturą właściwą. Agent 
wpływu to osobnik postrzegany w społeczeństwie jako lojalny obywatel, 
prywatnie lub publicznie głoszący swoje poglądy, które mogą być zbieżne 
z linią polityczną i zabiegami propagandowymi infoagresora (np. pań-
stwa ościennego). W normalnych warunkach może to być traktowane 
jako zwykły zbieg okoliczności, niemniej głębsza analiza wskazuje na 
szkody, jakie taka osoba może wyrządzić, będąc wysokim urzędnikiem 
państwowym lub innym przedstawicielem establishmentu, kontrolują-
cym przepływ informacji lub posiadającym kompetencje w obszarze po-
dejmowania istotnych decyzji. Na agentów wpływu znakomicie nadają 
się byli stypendyści organizacji lub fundacji państwa, które aktualnie pro-
wadzi działania informacyjne przeciw określonemu krajowi bądź lokuje 
tam swoje interesy; 

 – s t ruktury  społeczne – działania ukierunkowane na rozbicie porząd-
ku społecznego poprzez niszczenie wpływowych środowisk czy autoryte-
tów;

 – mniej szośc i  narodowe – inspirowanie zamieszkujących dane pań-
stwo mniejszości narodowych do wzmożenia działań separatystycznych 
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na przykład pod hasłami rozszerzenia autonomii, mających na celu dez-
integrację państwa narodowego. Efektem takiego oddziaływania może 
być wywołanie niepokojów społecznych, działań dywersyjnych, sabota-
żowych i partyzanckich ze strony mniejszości, które mogą się rozwinąć 
w typową wojnę hybrydową, czego przykładem było działanie niemiec- 
kiej V kolumny w Czechosłowacji, poprzedzające kryzys monachijski, 
i w Polsce podczas kampanii wrześniowej, a także rosyjskich separatystów 
w Donbasie.

 – mniej szośc i  re l ig i jne  – inspirowanie tarć między poszczególnymi 
grupami wyznaniowymi oraz prowadzenie szerokiej akcji propagandowej 
mającej na celu przedstawienie na arenie międzynarodowej jednej strony 
jako grupy ksenofobicznej lub ortodoksyjnej w swoich przekonaniach, 
nieakceptującej różnic religijnych i prześladującej grupy odmiennego wy-
znania. Tego typu działania były widoczne w I Rzeczpospolitej w okresie 
konfederacji barskiej. Protestanckie Prusy oraz prawosławna Rosja pod 
pretekstem przyznania praw politycznych innowiercom doprowadziły do 
konfliktu między Stanisławem Augustem Poniatowskim a opozycją szla-
checką, czego skutkiem była zbrojna interwencja rosyjska, sprowadzenie 
I Rzeczpospolitej do roli protektoratu Rosji, a następnie I rozbiór Polski;

 – mater ia  ludzka – działania mające na celu osłabienie morale atakowa-
nej zbiorowości w celu wywołania instynktu samozachowawczego, który 
nakazuje kapitulację lub podporządkowanie się przeciwnikowi w imię 
przetrwania. Mogą to być też działania mające na celu inspirowanie po-
działów w społeczeństwie, bazując na niskim poziomie wykształcenia 
i deficycie intelektualnym części populacji;

 – nauka i  edukacja  – uderzenie w te dwa elementy wynika z faktu, iż 
wiedza jest najlepszą tarczą przeciw infoagresji. Dlatego też z punktu wi-
dzenia infoagresora tak ważne jest pozycjonowanie atakowanych grup na 
niskim poziomie edukacyjnym, eliminowanie rzeczywistych elit (zarów-
no poprzez fizyczną eliminację, selekcję negatywną, jak i spychanie ich na 
margines życia społecznego bądź zmuszanie do emigracji);

 – kultura  – jest to element, który stanowi spoiwo każdego narodu. Wpły-
wa na sposób postrzegania rzeczywistości, morale i proces podejmowa-
nia decyzji. Dlatego niszczenie kultury bądź infekowanie jej obcymi 
i nienaturalnymi tezami osłabia więzi społeczne w płaszczyźnie pozio-
mej, prowadząc do atomizacji społeczeństwa, które dzięki temu zostaje 
osłabione.
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Typowe środki ciężkości na szczeblu operacyjnym, które należy zdomino-
wać lub zneutralizować25, to:

 – infras t ruktura  wojskowa w zakresie systemów dowodzenia i łącz-
ności, informatyki i rozpoznania oraz wywiadu. Można ją zneutralizować 
poprzez niszczenie fizyczne, cyberataki, wykorzystanie środków walki 
elektronicznej oraz działań sił specjalnych; 

 – infras t ruktura  cywi lna  (krytyczna) w zakresie telekomunikacji, 
transportu, finansów, przemysłu i energetyki, wykorzystując środki wy-
mienione w punkcie poprzednim.
Środki ciężkości, które zostaną opanowane przez infoagresora, mogą być 

wykorzystane jako jego aktywa na terenie infoofiary do prowadzenia prze-
ciwko niej wojny informacyjnej poprzez:

 – aktywizowanie funkcjonujących na terenie danego kraju mnie j szośc i 
narodowych, etnicznych i wyznaniowych, a także ruchów separaty-
stycznych, w celu systematycznej, rozłożonej w czasie dezintegracji pań-
stwa. Jeżeli się dobrze rozejrzymy, to takie przypadki też można zidenty-
fikować na terenie naszego kraju;

 – pozyskiwanie do swojej działalności aktywis tów par t i i  pol i tycz-
nych, wspomagając ich finansowo i materialnie, a także umożliwiając im 
realizację własnych, na przykład międzynarodowych ambicji, ułatwiając 
zachowanie wysokiej pozycji w drabinie społecznej;

 – jak najszersze opanowanie r ynku mediów na terenie danego państwa 
przez ich wykup w celu propagowania własnej polityki historycznej oraz 
interesów gospodarczych, poprzez nie nachalną, ale systematyczną i kon-
sekwentną krytykę oraz dezawuowanie rodzimej dla danego państwa hi-
storii, tradycji, kultury i myśli technicznej;

 – przejmowanie w ramach tak zwanej prywatyzacji aktywów gospodar-
czych na terenie danego kraju w celu ich zmarginalizowania (np. spro-
wadzenia do roli podwykonawcy) lub likwidacji;

 – poszukiwanie wśród e l i t  pol i tycznych, kul tura lnych i  nauko-
wych rzeczników polityki infoagresora, za pomocą różnego rodzaju 
środków, jak na przykład możliwość spełnienia własnych ambicji czy 
apanaże finansowe – tworzenie agentury wpływu;

25 Zob. B. Pac, Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych, 
art. cyt., s. 53.
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 – kreowanie grup społecznych, uzależnionych finansowo od różnego 
rodzaju mechanizmów gospodarczych i finansowych, jak na przykład 
kredytów w obcych walutach, tworząc zbiorowości, którymi będzie łatwo 
manipulować (np. wzbudzać niezadowolenie oraz niepokój), stosując ele-
menty wojny gospodarczej i spekulacji finansowych, które bezpośrednio 
oddziaływają na ich egzystencję.
Działania systemowe mogą wykorzystywać różne metody prowadzenia 

wojny informacyjnej, stosowane w zależności od zakładanych i osiąganych 
postępów. Metoda w tym wypadku to nic innego jak środki umożliwiające 
realizację określonego procesu lub rozwiązanie danego problemu26. Do typo-
wych metod prowadzenia wojny informacyjnej można zaliczyć27:

 – s terowanie  społeczne, inaczej wywieranie wpływu na społeczeń-
stwa i inne zbiorowości dla osiągnięcia założonych celów. Może mieć 
ono wymiar pozytywny lub negatywny w zależności od postawionych 
celów. Przykładem pozytywnym jest na przykład działalność edukacyjna 
państwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy-
kładem negatywnym może być zafałszowana polityka historyczna, która 
ma na celu zdjąć odpowiedzialność z danej społeczności za popełnione 
w przeszłości zbrodnie (np. propagowanie teorii nowego odrodzonego 
społeczeństwa oraz świadome nieidentyfikowanie narodowości zbrod-
niarzy, m.in. często stosowane pojęcie nazistów jako osób pozbawionych 
narodowości odpowiedzialnych za Holokaust);

 – manewrowanie  społeczne – to intencjonalne sterowanie społeczeń-
stwem dla osiągnięcia określonych celów, poprzez tworzenie różnych 
struktur i organizacji z inspiracji zewnętrznej. Przykładem manewrowa-
nia było powołanie przez ZSRR w państwach, które po II wojnie świato-
wej znalazły się w sowieckiej strefie wpływu, struktur politycznych i pań-
stwowych, pozostających pod kontrolą ZSRR;

 – manipulac ja, którą można podzielić na manipulację ludźmi oraz ma-
nipulację informacją. Manipulacja ludźmi to działanie, gdzie cel działa-
nia i samo działanie jest ukryte przed tak zwaną grupą docelową. Efek-
tem takiej manipulacji ma być przeświadczenie sterowanych, iż działają 

26 Por. J. Bendkowski, M. Kramarz, W. Kramarz, Metody i techniki ilościowe w logistyce stoso-
wanej. Wybrane zagadnienia, Gliwice 2010, s. 5.

27 Por. J. Darczewska, The anatomy of Russian information warfare. The Crimean Operation, the 
case study, dz. cyt., s. 15-16.
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w szczytnym celu oraz realizują w najlepszej wierze własne interesy. Przy-
kładem może być na przykład budowanie struktur państwowych, które 
mają zapewnić poczucie sprawiedliwości społecznej/ludowej oraz dobro-
byt, a w rezultacie otrzymujemy na przykład strukturę autorytarną wy-
kluczającą część społeczeństwa. Manipulowani powinni sobie wyobrażać, 
iż działają samodzielnie i niezależnie. Doskonałym przykładem stosowa-
nia manipulacji ludźmi jest też casus piramidy finansowej. Manipulacja 
informacją polega na wykorzystaniu prawdziwych informacji w taki spo-
sób, aby wywołać zafałszowane wrażenie;

 – dezinformacja  – rozpowszechnianie zmanipulowanych lub sfabryko-
wanych informacji w celu wywarcia wpływu na odbiorców i skłonienia ich 
do określonych zachowań na korzyść dezinformującego. Przykładem dez-
informacji była operacja przeprowadzona przez Karola Schulmeistera, szefa 
ochrony Bonapartego, który posługując się fałszywymi dokumentami, dotarł 
w 1805 roku do Wiednia, utrzymując, że został wydalony z kraju za szpie-
gostwo przeciwko cesarzowi Francuzów. Przekazał on dowództwu armii au-
striackiej wiadomości, jakie ponoć zebrał o stanie wojsk napoleońskich oraz 
o nastrojach wśród ludności francuskiej, popierając swoje słowa spreparowa-
nymi wydrukami gazet francuskich z artykułami wymierzonymi w Napole-
ona oraz sfałszowaną korespondencją przedstawicieli elit francuskich. Plan 
operacyjny trzeciej koalicji antyfrancuskiej przewidywał, że Anglia zaatakuje 
Francję od strony morza, natomiast Austria i Rosja rozbiją siły Napoleona 
na lądzie. Austria rozpoczęła więc ofensywę na lądzie, nie czekając na Ro-
sjan. Pod Ulm, gdzie stacjonowali Austriacy, doszło do bitwy, przed którą 
Schulmaistrowi, już jako członkowi sztabu austriackiego, udało się przekonać 
dowódców austriackich, iż mają przed sobą słabe siły francuskie. Tymczasem 
armia napoleońska oskrzydliła przeciwnika, w międzyczasie Schulmeister 
zniknął, a Austriakom w obliczu klęski pozostała tylko kapitulacja;

 – lobbing, czyli wywieranie wpływu przez rzeczników interesów różnych 
grup gospodarczych lub innych państw na władze publiczne państwa – 
infoofiary. Przykładem lobbingu było na przykład oddziaływanie elektora 
pruskiego na członków Senatu i Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
w procesie uniezależniania się od Rzeczypospolitej oraz przeciwdziałania 
realizacji zapisów traktatu w Jaworowie;

 – fabrykowanie  informacj i  – świadome tworzenie fałszywej informacji 
i podawanie jej za prawdziwą, czego przykładem był między innymi raport 
komisji akademika Nikołaja Burdenki w sprawie zbrodni katyńskiej;
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 – wymuszanie  informacj i  – zmuszanie lub nakłanianie innych pod-
miotów do dystrybucji określonych informacji;

 – szantaż  – przestępstwo przeciwko wolności, polegające na próbie zmu-
szenia jednostki/zbiorowości do określonego działania lub zaniechania 
pod bezprawną groźbą zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, 
częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie by-
łoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla szantażowanych. 
Przykładem szantażu są działania wywiadów, które mają na celu zmusić 
do uległości polityków lub inne osoby, wykorzystując na przykład ich 
słabości lub inklinacje w sferze obyczajowej.
Oprócz metod można jeszcze wyróżnić techniki działania (sposoby wy-

konania określonych czynności), których liczba w obszarze manipulacji czy 
dezinformacji jest stosunkowo duża. Dlatego też zostaną przedstawione nie-
które z nich na konkretnych przykładach prowadzenia wojny informacyjnej 
przeciw określonej zbiorowości. Omówiono trzy typowe przypadki (zob. tab. 1), 
takie jak:

 – piramida finansowa;
 – deprecjacja określonej grupy etnicznej, społecznej lub zawodowej;
 – kontrola establishmentu i elit infoofiary.
W przypadku piramidy finansowej można zastosować następujące 

techniki28:
 – technikę  zarządzania  wrażeniem – odpowiedni sposób autopre-
zentacji rozmówcy, budujący jego wiarygodność i przekonujący odbior-
ców o wydajności przedsięwzięcia;

 – technikę  z łych argumentów, realizowaną poprzez sformułowanie 
tezy, iż jeżeli teraz zrezygnujemy z przedsięwzięcia, to stracimy wszystkie 
pieniądze, ale jeżeli będziemy je kontynuować, istnieje jakaś szansa ich 
odzyskania;

 – technikę  k lakiera, według której nie ten jest skuteczny, kto ma dużą 
wydajność, lecz ten, kto potrafi użyć innych do swoich celów, a więc 
trzeba znaleźć odpowiednio dużą liczbę osób, zajmujących różne sta-
nowiska oraz wykonujących różne zawody w drabinie społecznej, które 
świadomie, kierując się określonymi motywacjami, lub nieświadomie 

28 Opracowanie własne na podstawie G. Beck, Podręcznik manipulacji, zakazana retoryka, 
Gliwice, 2007, s. 49, 137, 297, 309 oraz R. Neumann, A. Ross, Kodeks władzy, reguły 
manipulacji, Gliwice 2010, s. 23-34.
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będą dany projekt finansowy werbalnie i głośno popierać, niekoniecznie 
biorąc w nim udział;

Tabela 1. Kombinacje i konfiguracje działań systemowych, metod i technik prowadze-
nia wojny informacyjnej w wybranych przypadkach

Lp. Przypadek Działania 
systemowe Metody Techniki Uwagi

1.

Piramida 
finansowa

Ogłupianie 
społeczeństwa, 
„subtelne” 
okradanie 
danej grupy 
obywateli

Fabrykacja 
informacji, 
dezinformacja, 
manipulacja 
osobami

Technika 
zarządzania 
wrażeniem, 
technika złych 
argumentów, 
technika 
klakiera, casus 
eksperta – 
technika 
autorytetu, 
zamęt 
liczbowy

Celem 
w wymiarze 
ekonomicznym 
jest 
pozbawienie 
danej 
społeczności 
zasobów 
finansowych

2.

Deprecjacja 
grupy 
społecznej/
zawodowej

Inspirowanie 
i pogłębianie 
ostrych 
konfliktów 
wewnętrznych

Sterowanie 
społeczne, 
manipulacja 
informacją, 
fabrykacja 
informacji

Technika 
kłamstwa, 
technika gry 
na emocjach

Celem 
w wymiarze 
politycznym 
może być 
rozbijanie 
wspólnoty

3.

Kontrolowanie 
establishmentu 
i elit infoofiary

Zarządzanie 
polityką 
kadrową 
infoofiary na 
podstawie 
selekcji 
negatywnej, 
tworzenie 
agentury 
wpływu

Sterowanie 
społeczne, 
manewrowanie 
społeczne, 
dezinformacja, 
manipulacja 
osobami, 
szantaż, 
lobbing

Selekcja 
negatywna

Celem 
w wymiarze 
politycznym 
jest sterowanie 
polityką 
personalną 
infoofiary, 
wpływanie 
na decyzje 
polityczne, 
tworzenie 
prawa itp.

Źródło: opracowanie własne.

 – technikę  autorytetu – do potencjalnej infoofiary zwraca się osoba 
przedstawiana jako fachowiec, ekspert, niejednokrotnie legitymujący się 
posiadaniem, przynajmniej w sferze deklaratywnej, tytułu naukowego;

 – zamęt  l iczbowy, związany często z matematycznym analfabetyzmem po-
tencjalnej infoofiary, wynikającym z trudności przyswojenia i zrozumienia 



Bohdan Pac82

znaczenia liczb (zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym) oraz ich wzajem-
nych relacji.
Jeżeli chodzi o deprecjację konkretnej grupy zawodowej lub społecznej, 

to przede wszystkim należy posłużyć się techniką kłamstwa, dzięki której 
można daną społeczność zmobilizować do udziału w napiętnowaniu okreś- 
lonej grupy zawodowej, etnicznej czy religijnej. W tym wypadku infoofiarą 
jest cała społeczność, która zostaje zmobilizowana do deprecjonowania czy 
potępiania danej grupy, oraz ta grupa, która w wyniku takiego działania jest 
w ten czy inny sposób stygmatyzowana lub prześladowana.

Inną techniką jest technika gry na emocjach, polegająca na uruchomie-
niu takich typów emocji jak nienawiść, pogarda, zazdrość lub zawiść w danej 
społeczności w stosunku do określonej grupy, którą z kolei należy poddać 
emocjom takim jak obawa, pech i strach. Stosowanie takich rozwiązań może 
doprowadzić do długotrwałych lub nieodwracalnych podziałów w danej 
zbiorowości.

W celu uzyskania kontroli nad establishmentem lub elitami infoofiary 
można się posłużyć narzuceniem w polityce personalnej selekcji negatywnej, 
w ramach której:

 – ustala się pewien zakres cech pozytywnych, których kandydat na dane 
stanowisko nie może spełniać ze względu na interes infoagresora;

 – eliminuje się osoby charakteryzujące się wyżej wymienionymi cechami 
(np. wartościowe, samodzielnie myślące) i wysuwa się osoby sterowalne, 
chorobliwie ambitne, mało decyzyjne itp.
Jeżeli do powyższych technik dodamy działanie systemowe związane 

z działaniem agentury właściwej, tworzeniem agentury wpływu oraz lokowa-
niem jej na stanowiskach decydenckich, które w zakresie odpowiedzialności 
będą miały kształtowanie polityki personalnej, to stosując wyżej wymienio-
ne rozwiązania, można z powodzeniem kontrolować elity i establishment 
infoofiary. 

Istotnym elementem w wojnie informacyjne są jej narzędzia, do których 
oprócz wymienionych już wcześniej aktywów można zaliczyć:

 – dyplomację, wykorzystywaną chociażby na niwie gospodarczej. Przy-
kładem jest wspieranie działań prezentowanych jako przedsięwzięcia 
„czysto biznesowe”, które pozbawiają drugie państwo na przykład przy-
chodów. Takim działaniem może być uruchomienie inwestycji Nord St-
ream II, która prawdopodobnie pozbawi Polskę, i nie tylko ją, statusu 
państwa tranzytowego, obniży rangę i funkcjonalność rurociągu jamalskiego 
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na rzecz rurociągu OPAL, a perspektywicznie wyeliminuje Polskę, pań-
stwa bałtyckie, Ukrainę oraz część Grupy Wyszehradzkiej z systemu zasi-
lania gazem pozostałych państw europejskich przez Gazprom. Kolejnym 
przykładem jest mniej lub bardziej jawne budowanie różnego rodzaju 
nieoficjalnych, międzynarodowych aliansów politycznych, mających na 
celu dyskredytację i izolację danego państwa i jego rządu. Przykładem 
może być tutaj działalność Niemiec hitlerowskich w stosunku do Czecho-
słowacji w dobie kryzysu sudeckiego, a następnie w stosunku do Polski, 
współdziałając z ówczesną Rosją Sowiecką.

 – s łużby spec ja lne, których zadaniem jest chociażby budowa za pomo-
cą szantażu i lobbingu agentury wpływu;

 – cyber terroryzm, którego zadaniem jest paraliż sieci informatycznych 
infoofiary, obsługujących systemy informacyjne i infrastrukturę kry-
tyczną;

 – propagandę, realizowaną na przykład poprzez konsekwentne prowa-
dzenie własnej polityki historycznej, pomijając lub ignorując fakty nie-
wygodne lub kompromitujące, eliminując je we własnych programach 
edukacyjnych, czy też propagując przekaz medialny, na przykład poprzez 
kinematografię, zniekształcający rzeczywistość (np. niedawno nakręcony 
film pt. Nasze matki, nasi ojcowie czy też Powrót do ojczyzny z 1941 r.);

 – e lementy s i ł  zbrojnych (np. walka elektroniczna oraz działania re-
alizowane choćby w okresie pokoju w trybie „postawa, profil i położenie 
sił”29);

 – dywers ję  i  sabotaż  w różnych obszarach życia, wykorzystując na 
przykład mniejszości narodowe, etniczne czy religijne.
Podsumowując rozważania na temat działań systemowych, metod, tech-

nik i narzędzi wojny informacyjnej, zaproponowano jej graficzną interpreta-
cję na rysunku 4.

29 Postawa, prof i l  i  położenie  s i ł – element wojskowych operacji informacyjnych po-
legający na zaakcentowaniu zdecydowanej postawy w konkretnych sytuacjach militarno-
-politycznych. Przykładem takich działań jest np. zachowanie samolotów rosyjskich nad 
Bałtykiem w kwietniu 2016 r., związane z przechwytywaniem amerykańskich samolotów 
zwiadowczych nad Zatoką Gdańską oraz przelotami na niskim pułapie nad amerykańskim 
niszczycielem – postawa: agresywna; profil sił: ofensywny; położenie sił: działanie na grani-
cy wpływu dwóch bloków tj. NATO i Federacji Rosyjskiej (przypis Autora). 
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Rysunek 4. Technologia prowadzenia wojny informacyjnej

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem B. Pac, Wojna informacyjna i operacje 
informacyjne jako przykład zintegrowanego oddziaływania w sferze militarnej i cywilnej, 
art. cyt., s. 27-50.
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przeciwdziałanie wojnie informacyjnej

Przeciwdziałanie wojnie informacyjnej z punktu widzenia infoofiary w wy-
miarze zewnętrznym nie jest rzeczą prostą, gdyż zależy od sprawności pań-
stwa, mentalności i poziomu intelektualnego jego elit oraz całego społeczeń-
stwa. Wśród cech danej społeczności czy nacji, które wpływają na zdolność 
do przeciwdziałania wojnie, można wymienić30:

 – głębokość istniejących podziałów w danym społeczeństwie;
 – rzeczywisty poziom wykształcenia (w tym ekonomicznego) i świadomo-
ści państwowej oraz narodowej;

 – stosunek do własnego państwa i jego historii (w tym skłonność do jej 
nierzetelnej interpretacji);

 – zróżnicowanie pod względem narodowym, etnicznym i religijnym;
 – poziom zamożności społeczeństwa;
 – stopień zaufania do elit;
 – reakcje na wydarzenia polityczne czy społeczne oraz związane z tym za-
chowania;

 – stopień akceptacji zachowań nagannych, demoralizacja i alkoholizm;
 – stosunek do mniejszości narodowych, religijnych, seksualnych oraz za-
chowania stereotypowe;

 – reakcja i wrażliwość na ocenę dokonywaną przez czynniki zewnętrzne lub 
międzynarodowe;

 – selekcja negatywna jako ukryty standard w prowadzonej polityce perso-
nalnej;

 – stopień upartyjnienia elit oraz rzeczywisty sposób pojmowania przez nie 
pojęcia dobra wspólnego;

 – kompetencje i poziom intelektualny rodzimych elit, w tym zwłaszcza 
w obszarze polityki zagranicznej, dyplomacji, działalności służb specjal-
nych, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych. 
Skuteczne przeciwdziałanie wojnie informacyjnej wymaga stworzenia 

pewnego systemu defensywnego, który można określić jako sys tem aks jo- 
normatywny (zob. rysunek 5), stanowiący powiązanie funkcjonalne ze-
społu norm i wartości dotyczących wszelakich przejawów życia społeczne-
go oraz istniejących organizacji, charakterystycznych dla określonej nacji, 

30 Por. B. Pac, Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów, art. 
cyt.
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kultury, regulujących życie społeczeństwa oraz życie jednostki. System taki 
obejmuje zwyczaje, moralność, prawo czy etykę. Obrona przeciw wojnie in-
formacyjnej wymaga więc przede wszystkim:

 – skutecznej ochrony zasobów cywilizacyjnych danej społeczności;
 – prowadzenia działań ukierunkowanych na utrzymanie integralności 
i nienaruszalności granic państwowych;

 – zachowania i akceptacji ciągłości państwa przez daną nację;
 – istnienia i poczucia wspólnoty narodowej, przynajmniej przez osoby de-
klarujące daną narodowość;

 – konsekwentnej polityki historycznej opartej na rzetelnych badaniach 
i analizie faktów, a nie na swobodnej ich interpretacji lub konfabulacjach 
tworzonych na bieżące zamówienie polityczne.
W funkcjonowaniu systemu aksjonormatywnego konieczna jest też ko-

ordynacja i synchronizacja działań na poziomie odpowiednich agend pań-
stwowych, samorządów, organizacji społecznych i politycznych, poparta so-
lidną i rzetelną edukacją społeczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Rysunek 5. Koncepcja obrony przed wojną informacyjną 

Źródło: opracowanie własne.
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Wnioski

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy zauważyć, że wojna in-
formacyjna to bardzo ekonomiczny sposób osiągania celów strategicznych 
i niszczenia oporu infoofiary, prawie bez zaangażowania w sferze militarnej. 
Nie prokuruje nienawiści do agresora ze względu na straty materialne, a jej 
efekty, zwykle odroczone w czasie, są trudne do neutralizacji, a nawet nie-
odwracalne. Oczywiście największe doświadczenia w prowadzeniu tego typu 
działań mają mocarstwa lub państwa, które kiedyś posiadały kolonie, nieza-
leżnie od ich lokalizacji, czyli USA, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania 
itp. Od takiej reguły istnieją wyjątki, jak chociażby Izrael. Społeczność na-
rodowości żydowskiej była przez całe wieki rozproszona po świecie, musiała 
przetrwać w różnych warunkach, tworząc diaspory, dopóki nie doczekała się 
własnej państwowości. Fenomen polega na tym, że potrafi ona, niezależnie 
od miejsca zamieszkania, działać na korzyść swojego państwa jak dobrze za-
projektowana organizacja sieciowa. 

Wojna informacyjna to swoista „skrzynka z narzędziami”, czyli metoda-
mi, technikami, narzędziami, działaniami systemowymi, które można sto-
sować w nieograniczony sposób w stosunku do narodów, grup społecznych, 
zawodowych, wyznaniowych itp. w zależności od celów infoagresora i wyma-
gań, jakie stawia aktualna sytuacja.

Obrona przed tą wojną powinna się opierać na właściwym systemie 
aksjonormatywnym, odpowiednim wykształceniu społeczeństwa, korzysta-
niu z różnych źródeł informacji, znajomości własnych słabych i mocnych 
stron, świadomości zagrożeń i ich źródeł oraz na wychowaniu opartym na 
tradycyjnym systemie wartości.

Należy mieć na uwadze, iż wojna informacyjna prowadzona w wymiarze 
wewnątrzorganizacyjnym, tj. w danym państwie, na przykład przeciw okreś- 
lonej partii politycznej, grupie społecznej, zawodowej czy religijnej może 
być efektem inspiracji zewnętrznej, gdyż zwykle jest to ukierunkowane na 
podział danej społeczności. Doskonałym rozwiązaniem dla infoagresora lub 
infoagresorów jest znalezienie odpowiedniej siły, reprezentowanej przez wy-
brane stronnictwa polityczne, część elit, a także „szary tłum”, które zwykle 
nieświadomie stają się skutecznym narzędziem w procesie dekonsolidacji 
społeczeństwa, dezintegracji państwa czy zakłamywania historii w imię par-
tykularnych interesów niezależnie od reprezentowanych barw partyjnych. 
Doprowadzenie do trwałych podziałów stanowi gwarancję nieudolności lub 
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braku zdolności w przeciwstawianiu się wojnie informacyjnej i jej efektom, 
czego namacalnym rezultatem były trzy rozbiory I Rzeczypospolitej poprze-
dzone czasami saskimi. Niemniej jednak, mówiąc o wspólnocie i jedności, 
należy pamiętać o tym, co powiedział Augostin Couchin w La Revolution et 
la Libre Pansée: „Należy rozróżniać pomiędzy jednością sztuczną opartą na 
teoriach i abstrakcyjnych założeniach a jednością opartą na faktach”.

Reasumując, można z powodzeniem stwierdzić, iż w zakresie prowadzo-
nego na potrzeby opracowania procesu badawczego przynajmniej w prze-
ważającej części osiągnięto założony cel, rozwiązano postawiony problem 
badawczy oraz udowodniono sformułowaną we wstępie hipotezę roboczą.
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Streszczenie

Wojna informacyjna we współczesnym świecie stanowi doskonały sposób do pro-
wadzenia wrogich działań w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. W dobie 
społeczeństwa informacyjnego nie sposób się przed nią uchronić. Nie może być 
działaniem chaotycznym. Wymaga odpowiedniej organizacji i zarządzania, dlate-
go też musi mieć charakter systemowo-procesowy. Istotny jest osiągany rezultat. 
W opracowaniu przedstawiono właśnie takie podejście do wojny informacyjnej, 
zdefiniowano technologię jej prowadzenia oraz starano się uporządkować związa-
ną z nią terminologię. Zaproponowano też pewną koncepcję obrony przed wojną 
informacyjną. 
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Słowa kluczowe: wojna informacyjna, infoagresor, środki ciężkości, działania syste-
mowe, świadomość

Summary 
the internal and external Dimensions of information 
Warfare: System-processual aspects

Information warfare in the contemporary world is the perfect way in which to 
conduct operations against the enemy within the external and internal aspects. 
There is no chance of avoiding information warfare in the information society 
and current environmental conditions. It should not be an operation which is led 
in a chaotic way and proper management and organization are required. That is 
why it should be run using the system and process approach. The most impor-
tant is the final result of the information warfare operation. The technology for 
conducting information warfare has been presented in the paper and terminology 
arranged. Finally, the concept of organising a defence against information warfare 
is proposed. 

Keywords: information warfare, info-aggressor, centres of gravity, systemic acti-
vities, awareness. 
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Dezinformacja W SłuŻbie 
WaLKi informacyjnej

Wstęp

Wykorzystanie informacji jako narzędzia w walce jest zjawiskiem po-
wszechnym praktycznie od zarania dziejów. Współcześnie nie trzeba już 
chyba nikogo przekonywać, że informacja odgrywa zasadniczą rolę zarów-
no w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Rewolucja informacyjna ma 
związek z rozwojem nowoczesnych środków przekazywania informacji (In-
ternet – media społecznościowe, komunikatory internetowe). Dynamika 
rozwoju technologii informatycznych spowodowała, że walka informacyj-
na, a w szczególności prowadzenie działań dezinformacyjnych i propagan-
dowych, toczy się współcześnie w przestrzeni wirtualnej jako zasadniczym 
polu walki. Nie bez znaczenia pozostaje, że Internet umożliwia prowadze-
nie działań dezinformacyjnych przy niewielkim nakładzie sił i środków. 
W opinii ekspertów wojskowych informacja jest zasadniczym przedmio-
tem walki informacyjnej. Nadanie informacji tak ważnego miejsca w dzia-
łaniach militarnych sprawia, że coraz więcej uwagi poświęca się problemo-
wi dezinformacji. Prowadzenie działań dezinformacyjnych nie jest czymś 
nowym, gdyż już od czasów powstania i rozwoju pierwszych form zorga-
nizowanych społeczności ich przywódcy lub dowódcy formacji zbrojnych 
w celu wprowadzenia przeciwnika w błąd, co do swoich zamierzeń, planów 
i działań, stosowali dezinformację.

Jak wskazują eksperci, „znaczenie informacji będzie rosło, gdyż za jej 
pomocą można dezinformować pojedyncze jednostki i całe społeczeństwa, 
manipulować przepływem i jakością (treścią) informacji. Informacja to także 
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główny składnik propagandy. Za pomocą informacji kreuje się zachowania, 
postawy, emocje, a w ich wyniku – decyzje”1.

Historia rozwoju społeczeństw, stosunków międzynarodowych oraz do-
świadczenia minionych wojen wskazują na wzrastające znaczenie zagrożeń 
wynikających z dezinformacji. Początkowo wykorzystywano jej elementy je-
dynie w polityce i w sferze militarnej. Następnie objęła ona ekonomię i sferę 
naukowo-techniczną. 

Wprowadzać w błąd, manipulować, kłamać, mataczyć, dezinformować – 
są to terminy powtarzane codziennie w mediach, bowiem „grzęźniemy” coraz 
głębiej w cywilizację kłamstwa – podstawowego oręża wojny informacyjnej. 
Obiektami dezinformacji może być społeczeństwo (opinia publiczna) zarów-
no adwersarza, jak i własne lub międzynarodowe. Działania dezinformacyj-
ne pozwalają wpłynąć na podejmowanie decyzji przez liderów politycznych 
i wojskowych, a tym samym na instytucje państwowe i działania wojsk.

Wymiana informacji – jak podkreśla Vladimir Volkoff – jest cechą właś-
ciwą ludziom, a przekaz informacji ze swojej natury może ją deformować, 
zniekształcać. Według Paula Watzlawicka, austriacko-amerykańskiego teore-
tyka komunikacji, komunikowanie się z przeciwnikiem podczas wojny pole-
ga na jak najskuteczniejszym dezinformowaniu go – na wywołaniu wrażenia, 
że informacja jest prawdziwa i pochodzi z jego własnych źródeł.

Należy zakładać, że przekazanie nieprawdziwej informacji będzie najczęściej 
działaniem celowym realizowanym z zamiarem uzyskania określonego efektu. 
Właściwie zaplanowane i przeprowadzone działania dezinformacyjne mogą od-
ciągnąć uwagę opinii publicznej od spraw ważnych i skierować na nieistotne. 
Obszarem dezinformacji najbardziej istotnym z punktu widzenia sił zbrojnych 
i obronności państwa jest dezinformacja wojskowa. Ze względu na zakres, rolę, 
charakter i treść może ona być prowadzona na wszystkich poziomach dowodzenia.

Kwestie terminologiczne

Etymologicznie w języku polskim przedrostek „dez-” w założeniach ozna-
cza przeciwieństwo (organizacja ≠ dezorganizacja), odwrotność (orientacja ≠ 
dezorientacja) oraz brak akceptacji (aprobata ≠ dezaprobata). 

1 A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początek wojny „trzeciej fali”, 
Warszawa 2016, s. 88.
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Według Słownika języka polskiego dezinformacja jest to: „wprowadze-
nie w błąd przez podanie fałszywych informacji; nieprawdziwa, myląca 
informacja”2. Dezinformacja oznacza zatem informację fałszywą, kłamliwą 
lub rzekomą, a więc nieposiadającą cech typowej informacji, która podnosi 
poziom wiedzy odbiorcy.

Termin dezinformacja w literaturze anglojęzycznej pojawił się dopiero 
wiosną 1926 roku w ukazującym się w Londynie miesięczniku „The White- 
hall Gazette & St James’s Review”. Użyto go w opisie działań sowieckich 
służb specjalnych, a ponieważ rok później w ukazującym się w Rydze „bia-
łym” rosyjskim piśmie „Siegodnia” wspomniano, że podsuwanie obcym 
służbom dezinformacji należy do głównych zadań GPU3 (następca Czeka), 
można zakładać, że termin ten zrodził się w służbach sowieckich4.

Według Instrukcji Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego 
z maja 1926 roku, dezinformacja polega na: „podaniu wywiadowi przeciwni-
ka wiadomości ukrywających własne zamierzenia […] oraz na zmuszaniu go 
do traktowania informacji podanej przez wywiad własny, jako prawdziwej, 
względnie zmuszaniu wywiadu obcego do analizy inspirowanych wiadomo-
ści przez czas dłuższy”5.

Zgodnie z zapisami regulaminowymi, dezinformacja to: „stwarzanie fał-
szywego obrazu sytuacji taktycznej nacierającemu, przez co skłania się go do 
błędnego wyboru głównego kierunku natarcia i rozmieszczenia sił i środków 
w niewłaściwym miejscu. Wprowadzenie w błąd, co do kierunku i czasu 
kontrataku powoduje, że przeciwnik rozmieszcza swoje odwody daleko od 
miejsc pozwalających na skuteczną reakcję”6.

W Słowniku terminów i definicji NATO możemy odnaleźć następującą 
definicję dezinformacji: „wszelkie przedsięwzięcia mające na celu wprowa-
dzenie przeciwnika w błąd poprzez manipulowanie, działania pozorujące 
i preparowanie dowodów, prowokujące działania szkodzące jego własnym 
interesom”7.

2 Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, s. 390.
3 GPU (Gosudarstwiennoje Politiczieskoje Uprawlenije) – Państwowy Zarząd Polityczny. Na-

zwa sowieckiej policji politycznej. 
4 R. Brzeski, Dezinformacja (skrypt), Warszawa 2011, s. 3, http://socjocybernetyka.files.word-

press.com/2012 (dostęp: 2.09.2014).
5 A. Pepłoński, Wojna o tajemnice, Kraków 2011, s. 335.
6 Regulamin działań wojsk lądowych, Warszawa 2008, s. 31.
7 Słownik terminów i definicji NATO, AAP-6 (2015), s. 128.
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W doktrynie maskowania określono natomiast, że dezinformowanie jest 
to: „celowe opracowywanie i rozpowszechnianie lub bezpośrednie przekazy-
wanie rozpoznaniu przeciwnika mylnych wiadomości o stanie wojsk i zamia-
rach operacyjnych. Może ono być realizowane tylko poprzez odpowiednio 
zorganizowane kanały dezinformacyjne, określające jego wykonawcę oraz 
technikę wykonania. Realizując działania dezinformacyjne, należy ustalić 
kanały lub metody umożliwiające potwierdzenie ich skuteczności oddziały-
wania na przeciwnika”8. 

Porównując wszystkie powyżej przedstawione definicje, można wnio-
skować, że dezinformacja wojskowa jest działaniem zamierzonym, planowa-
nym i realizowanym w jasno określonym celu, a więc wprowadzenia w błąd 
przeciwnika.

We wspomnianej doktrynie maskowania wskazano, że: „jednym z naj-
ważniejszych czynników przeciwdziałania zniszczeniom i obezwładnieniu 
zasadniczego potencjału obronnego, w tym stanowisk kierowania i dowo-
dzenia oraz nowoczesnego sprzętu bojowego jest umiejętne maskowanie, 
które poprzez dezinformowanie, ukrywanie rzeczywistych oraz tworzenie 
i organizowanie pozornych urządzeń, obiektów, rejonów i działań pozwala 
znacznie zmniejszyć straty własne przy odpieraniu agresji nawet wielokrotnie 
silniejszego przeciwnika”9.

Ze względu na specyfikę realizacji oraz rodzaj użytych sił i środków roz-
różnia się następujące formy maskowania wojsk: dezinformowanie, pozoro-
wanie i ukrywanie.

Pozorowanie  to sztuczne tworzenie obrazu obiektu lub czynności. Po-
lega na zamierzonym i zorganizowanym działaniu, wykorzystującym manewr 
i inne przedsięwzięcia, mające na celu wprowadzanie przeciwnika w błąd co 
do dyslokacji oraz sposobu użycia wojsk. Pozorowanie obejmuje: działania 
demonstracyjne, manewr pozorny, pozorne zgrupowania wojsk, budowę po-
zornych obiektów i urządzeń, pozorowanie elektroniczne otoczenia. 

Ukrywanie  to przedsięwzięcia i czynności mające na celu przystoso-
wanie maskowanego obiektu do otaczającego tła i warunków terenowych 
poprzez zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zakrywanie obiektów, sprzę-
tu, uzbrojenia i ludzi, a także poprzez ograniczanie warunków i zasad pracy 

8 Zob. Maskowanie wojsk i wojskowej infrastruktury obronnej DD/3.20, Warszawa 2010, 
s. 10.

9 Tamże, s. 7.
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urządzeń promieniujących energię elektromagnetyczną. Ukrywanie pozor-
nych obiektów lub sprzętu musi być wykonywane zgodnie z zasadami oraz 
sztuką maskowania i powinno zawierać zamierzone, celowo popełnione 
błędy, umożliwiające przeciwnikowi ich rozpoznanie, bez wzbudzania jego 
podejrzeń. Ukrywanie, w zależności od cech charakterystycznych maskowa-
nych obiektów (urządzeń, sprzętu itp.) oraz rodzaju użytych środków, rea-
lizuje się w zakresie: widzialnym, dźwiękowym (akustycznym), termalnym, 
radiolokacyjnym i magnetycznym. 

Nasuwa się w tym miejscu pytanie: czy dziś, kiedy na wyposażeniu są 
nowoczesne środki do prowadzenia obserwacji (m.in. termowizja, podczer-
wień, radiolokacja), możliwe jest wykorzystanie środków do maskowania 
wojsk oraz działań dezinformacyjnych? W przeświadczeniu Autora jest to 
realne. Nadal produkowane są makiety sprzętu bojowego, jednakże są one 
bardziej zaawansowane niż te, którymi posługiwano się podczas II wojny 
światowej.

Na fotografii 1 przedstawiono kilka przykładów makiet sprzętu bojowego 
znajdującego się na wyposażeniu wojska.

Fot. 1. Makiety sprzętu bojowego

Źródło: opracowanie własne.
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Dla przykładu makieta pneumatyczna KTO Rosomak została wykonana 
według oryginalnej instrukcji sprzętu bojowego i posiada identyczne wymia-
ry. Makieta ta zapewnia maskowanie w zakresie widzialnym, maskowanie 
w podczerwieni, w zakresie radiolokacji, posiada kamuflaż, spełnia wymaga-
nia obiektu pozornego, promieniowania mikrofalowego oraz odpowiednią 
powierzchnię skutecznego odbicia. W zakresie widzialnym makieta musi od-
zwierciedlać wygląd zewnętrzny, jak wymiary, kształt i barwa sprzętu rzeczy-
wistego. Pozoracja termalna musi odpowiadać właściwościom termicznym 
sprzętu, podobnie pozoracja radiolokacyjna ma mieć podobne charaktery-
styki jak obiekt rzeczywisty. Makiety stosowane są w dwojaki sposób – mogą 
być używane samodzielnie, to znaczy pozorowana jednostka może składać 
się wyłącznie z makiet, lub też makiety są elementem budowy potencjału 
z wykorzystaniem rzeczywistego sprzętu jako uzupełnienie prawdziwych eg-
zemplarzy sprzętu10.

W doktrynie określono ponadto sposoby dezinformowania ze względu 
na rodzaj kanału. Formy maskowania oraz sposoby dezinformowania zostały 
przedstawione na rysunku 1.

Rysunek 1. Formy maskowania oraz sposoby dezinformacji

Źródło: opracowanie własne.

Dezinformowanie  agentura lne  polega na bezpośrednim lub po-
średnim kontakcie z wywiadem przeciwnika i przekazywaniu mu tą drogą 
odpowiednich materiałów dezinformacyjnych.

10 Zob. Rosomaki z Lubawy, http://www.lubawa.com.pl/index.php/pl/aktualnosci/2010/1221-
-rosomaki-z-lubawy (dostęp: 24.05.2017).
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Dezinformowanie  radioe lektroniczne realizowane jest poprzez 
pracę urządzeń radioelektronicznych w rejonach pozornej dyslokacji i na 
kierunkach pozorowanych działań. Polega na zamierzonym działaniu w celu 
dezorganizacji i wprowadzenia w błąd przeciwnika poprzez przekazywanie 
drogą radiową fałszywych komend, rozkazów i meldunków. 

Dezinformowanie  poprzez  ś rodki  masowego przekazu po-
lega na: publikowaniu fałszywych komunikatów, reportaży, artykułów i re-
cenzji; umieszczaniu nieprawdziwych wzmianek w tekstach artykułów; pub-
likowaniu zdjęć faktycznych obiektów, uzbrojenia i sprzętu z fragmentami 
o charakterze dezinformacyjnym. 

Natomiast, dez informowanie  poprzez  inspirac ję  otoczenia 
polega na wprowadzaniu w błąd rozpoznania przeciwnika przez wykorzysta-
nie ludności (osób) do rozpowszechniania fałszywych wiadomości. Odbywa 
się w sposób tajny lub jawny. Jest przeprowadzane w otoczeniu własnym 
i przeciwnika.

W zależności od potrzeb wskazane cztery sposoby dezinformowania 
mogą być wykorzystywane wszystkie jednocześnie lub selektywnie.

Ponadto, zgodnie z zapisami nowej doktryny, dezinformacja jest jedną 
z kluczowych zdolności i technik informacyjnych integrowanych oraz koor-
dynowanych w ramach operacji informacyjnych (INFOOPS) (rys. 2).

Rysunek 2. Elementy INFOOPS

Źródło: opracowanie własne na podstawie Operacje informacyjne DD-3.10(A), 2 projekt 
studyjny, Bydgoszcz 2017, s. 23-34.
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Dezinformacja zgodnie z projektem doktryny obejmuje zastosowanie 
środków w celu manipulacji percepcją decydentów przeciwnika, a także od-
działywania na ich zachowanie tak, aby przekonać ich do realizacji wskazane-
go wariantu działania. Ma ona charakter złożony i powinna być szczegółowo 
zaplanowana oraz realizowana przy pełnym wsparciu innych działań. Prowa-
dzenie dezinformacji podczas trwania operacji może bezpośrednio wpłynąć 
na osiągnięcie efektu zaskoczenia przeciwnika, a pośrednio na bezpieczeń-
stwo i ekonomię wysiłku11.

Nie można także wykluczyć, że dezinformacja wystąpi w sposób nieza-
mierzony, jako błąd w rozumieniu treści informacyjnej lub jej zniekształ-
cenia (np. w czasie transmisji radiowej czy telewizyjnej). Często podawa-
nym w literaturze przykładem niezamierzonej dezinformacji jest rewelacyjny 
cykl słuchowisk radiowych wyreżyserowany przez Orsona Wellesa w 1938 
roku. Reżyser adoptował znane utwory literackie, w tym między innymi 
Wojnę światów Herberta Georga Wellsa, które zostały przestawione w for-
mie wiadomości informacyjnych i wśród słuchaczy odebrane jako rzeczy-
wisty reportaż inwazji Marsjan na Ziemię wzbudziły w New Jersey panikę. 
Niewłaściwie odebrane informacje radiowe zniekształcone przez słuchaczy 
spowodowały wiele zamieszania w codziennym życiu mieszkańców stanu. 
Sugestywny dźwięk i narracja wywołały zachowania nieprzewidziane przez 
twórców słuchowiska12. 

Bardzo często termin „dezinformacja” jest używany w literaturze, jak 
i w mediach naprzemiennie z pojęciem „propaganda”, co nie do końca jest 
prawdą. Literatura przedmiotu, dokumentująca rozwój propagandy, zawiera 
wiele definicji tego zjawiska.

Jak podaje Słownik języka polskiego, propaganda oznacza: „szerzenie ja-
kichś poglądów, idei, haseł mające na celu pozyskanie kogoś dla jakiejś idei 
lub akcji”13. Definicję propagandy odnoszącą się konkretnie do pola walki 
stworzył brytyjski generał sir Ian Hamilton, który określił propagandę mia-
nem: „działalności zmierzającej do wykreowania wroga na tak wielkiego po-
twora, iż traci on prawa istoty ludzkiej”14. Sir Campbell Stuart – praktyk anty-
niemieckich działań propagandowych w latach I i II wojny światowej – pisał, 

11 Zob. Operacje informacyjne DD-3.10(A), 2 projekt studyjny, dz. cyt., s. 30.
12 Zob. R. Kwećka, Informacja w walce zbrojnej, Warszawa 2001, s. 7.
13 Słownik języka polskiego, dz. cyt., s. 937.
14 The Harper Collins Dictionary of American Government and Politics, New York 1992, s. 470.
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że propaganda to: „prezentacja sprawy w sposób, który może wywrzeć wpływ 
na innych”15.

W 1931 roku amerykański psycholog i socjolog William W. Biddle w ar-
tykule A psychological definition of propaganda, rozpatrując zjawisko propa-
gandy, zauważył, że: „pod wpływem propagandy każda jednostka zachowuje 
się tak, jak gdyby jej reakcje były wynikiem jej własnej decyzji. Szereg jedno-
stek można zmusić do takiego samego zachowania, przy czym każdą pozor-
nie kierują jej własne sądy”16.

Rosyjski badacz Rudolf Borecki przez propagandę rozumie: „planowe, 
systematyczne i ukierunkowane rozpowszechnianie zdeterminowanej pod 
względem politycznym informacji, realizowane głównie za pomocą środków 
masowego przekazu wśród masowego odbiorcy oraz mające na celu zabez-
pieczenie polityki”17. Wspomniany Autor akcentuje w niej rolę środków ma-
sowego komunikowania.

Victoria O’Donnell i Garth S. Jowett w pracy Propaganda and Persuasion 
zaproponowali definicję propagandy, zgodnie z którą jest to: „celowa i syste-
matyczna próba kształtowania percepcji, manipulowania myślami i bezpo-
średnimi zachowaniami w celu osiągnięcia reakcji zgodnych z oczekiwaniami 
propagandzisty”18.

Również w literaturze polskiej istnieje wiele definicji terminu propa-
ganda. Do jednych z najczęściej cytowanych należy zaliczyć definicję zapro-
ponowaną przez Igora Borkowskiego, według której propaganda to: „sfera 
działalności ludzkiej odnoszącej się przede wszystkim do życia społeczno-
-politycznego, w którym poprzez odpowiednie mechanizmy nadawczo-
-odbiorcze uzyskuje się wpływ na szerokie rzesze odbiorców, czytelników 
i słuchaczy”19. 

W literaturze przedmiotu możemy przeczytać, że propagandę ze względu 
na stopień zafałszowania treści i stopień utajnienia nadawcy dzieli się na: 
białą, szarą i czarną (rys. 3).

15 R. Brzeski, Propaganda, socjocybernetyka.wordpress.com (dostęp: 15.05.2017).
16 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999, s. 8.
17 R. Borecki, Propaganda a polityka (zarys problematyki funkcjonowania środków masowego
przekazu w systemach społeczno-politycznych), przeł. I. Zawadzka, Warszawa 1987, s. 6.
18 G.S. Jowett, V. O’Donnell, Propaganda and Persuasion, London and New Delhi 1999, s. 6.
19 I. Borkowski, Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981-1995, Wrocław 2003, 

s. 16.
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Rysunek 3. Rodzaje propagandy.

Źródło: Z. Modrzejewski, Działania psychologiczno-propagandowe w konfliktach zbroj-
nych, „Bellona” 2017, nr 1, s. 133. 

Bia ła  propaganda oznacza działalność, w której nadawca nie ukry-
wa swojej tożsamości. Jest uprawiana i potwierdzona przez organizatora lub 
akredytowaną agencję. Przemawia jawnie w imieniu władz, koncentrując się 
na zaletach własnej strony (np. zrzucanie ulotek zachęcających do podda-
nia się w zamian za gwarancje odpowiedniego traktowania podczas wojny 
w Zatoce Perskiej w 1991 r., audycje Radia Wolna Europa czy Radio Głos 
Ameryki).

Szara  propaganda nie ujawnia pochodzenia źródeł informacji. Od-
biorca może się jedynie domyślać jej pochodzenia. „Propaganda szara jest 
pośrednim rodzajem propagandy – prawdziwe źródło pozostaje zwykle ukry-
te lub nazywa się bardzo ogólnie «kołami dobrze poinformowanymi», «opi-
nią publiczną», «ekspertami, którzy chcą pozostać anonimowymi» itp.”20.

Czarna propaganda natomiast rozpowszechnia informacje z rzekomo 
prawdziwych źródeł. W celu uzyskania odpowiedniego efektu psychologiczne-
go jako źródło pochodzenia informacji podaje się fałszywego nadawcę (np. po-
sługuje się sfałszowanymi podpisami, podaje się za działacza tajnych organizacji 
z kraju wroga). Propaganda ta skupia się na ukazaniu wad i niedociągnięć w dzia-
łaniu wrogich władz. Niekiedy stwarza pozory prawowitego organu władzy 

20 J. Olędzki, Czarne sztuczki, propaganda i brudny PR, http://www.proto.pl/PR/Pdf/Czar-
ne_sztuczki_propaganda_i_brudny_PR (dostęp: 23.05.2017).

METODA DZIAŁANIA

RODZAJ PROPAGANDY

JAWNA ANONIMOWANIEJAWNA

BIAŁA SZARACZARNA
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społeczeństwa, do którego jest skierowana. W działaniu tym chodzi o zmyle-
nie odbiorcy co do nadawcy informacji oraz pozorowanie braku jakiegokolwiek 
związku między nadawcą a informacją. Jej celem jest dezorientacja i wprowadze-
nie zamętu w szeregach wojsk przeciwnika i ludności cywilnej. O sukcesie czar-
nej propagandy można mówić, gdy uda się zataić swoje prawdziwe pochodzenie.

Zdaniem Roberta Rajczyka, „propagandę szarą, a zwłaszcza czarną moż-
na najefektywniej rozpowszechniać za pośrednictwem nowych mediów ze 
względu na zasięg techniczny i szybkość dystrybucji”21.

historyczne przykłady dezinformacji

Dezinformacja, mimo że prowadzona od zamierzchłych czasów, nie była tak 
nazywana, stosowano natomiast takie pojęcia, jak fortel wojenny czy pod-
stęp. Pierwszy z przywołanych przeze mnie przykładów zastosowania for-
telu wojennego pochodzi z ziem polskich. Bitwa pod Cedynią odbyła się 
24 czerwca 972 roku. W starciu tym siły dowodzone przez księcia Polan 
Mieszka I rozbiły wojska dowodzone przez margrabiego Hodona. Szacuje 
się, że wojska Hodona liczyły około 1000-1300 konnych i do 3000 pieszych.

Rysunek 4. Bitwa pod Cedynią

Źródło: Z. Modrzejewski, Operacje informacyjne, Warszawa 2015, s. 84.

21 R. Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Warszawa 2016, s. 142.
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Cedynia znajdowała się na wzgórzu, a do grodu biegła pojedyncza dro-
ga – odcięta z dwóch stron. Warunki te nadawały się doskonale do zasadzki, 
co skrzętnie wykorzystał Mieszko I. Bitwę można podzielić na dwie fazy: 

 – faza  pierwsza  – pozorowana obrona brodu na starorzeczu Odry. W tej 
fazie wojsko Polan zagrodziło przeprawę wojsk Hodona. Celem tej fazy 
było zadanie dotkliwych strat wojsku Hodona oraz wciągnięcie ich po-
przez manewr wycofania w walkę w niekorzystnym terenie. Okolice bro-
du po obu stronach rzeki, a następnie obszar rozciągający się ku grodowi 
w Cedyni były wąskim pasem wolnej od lasu i mokradeł przestrzeni, po 
której biegł trakt. Bitwa na przeprawie została tak przygotowana, żeby 
przeciwnik sądził, że pokonał wojska Mieszka I (dezinformacja co do 
siły i zamiarów przeciwnika). Faza ta zakończyła się powodzeniem, gdyż 
udało się przekonać wojska saskie o ich zwycięstwie i wciągnąć je w walkę 
w niekorzystnym terenie. Ich wojska wraz z taborem przygotowanym 
na dłuższą wyprawę i oblężenie grodu rozciągnęły się w długą kolumnę na 
wąskim trakcie, wtłoczonym pomiędzy mokradła i porośnięte puszczą 
pagóry Karpat Cedyńskich;

 – faza  druga – starcie zasadnicze. Po dotarciu czoła kolumny do Cedyni 
wojska Hodona ponownie nawiązały kontakt bojowy z jazdą Mieszka. Tym-
czasem siły pod wodzą brata Mieszka I – Czcibora, które były rozlokowane 
na zalesionych wzgórzach wzdłuż traktu, zamknęły drogę odwrotu oraz na-
tarły ze skrzydła. Niemcy znaleźli się w potrzasku, gdyż z lewej strony, gdzie 
nie było wojsk Polan, rozciągały się rozlewiska uniemożliwiające wycofanie 
i przegrupowanie. Bitwa zakończyła się rzezią wojsk saskich. Pozostawiono 
przy życiu tylko kilku grafów, aby mogli przekazać informację o klęsce22.
Podstęp zastosowany przez Mieszka I przyniósł zatem oczekiwany efekt 

w postaci pierwszego zwycięstwa Polaków nad Niemcami. Podstęp na polu 
walki określany był także mianem fortelu wojennego, w którym zaskakujące 
działanie prowadziło do zdobycia przewagi nad przeciwnikiem sprytnym, 
przemyślanym wybiegiem. Stosujący fortel rozumiał właściwości terenu i po-
trafił je wykorzystać, dostrzegał szansę, jaką dawało wyprzedzenie czasowe, 
reagował szybko i zdecydowanie na zmianę sytuacji. 

Ciekawym przykładem dezinformacji jest operacja przeprowadzona 
przez Karola Schulmeistera, szefa ochrony Napoleona Bonapartego, który 

22 Zob. Bitwa pod Cedynią – 24 czerwca 972, http://www.cedynia.pl/22-dla-turystow/25-
-bitwa-pod-cedynia-24-czerwca-972 (dostęp: 29.12.207)
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posługując się fałszywymi dokumentami, dotarł w 1805 roku do Wiednia, 
utrzymując, że został wydalony z kraju za szpiegostwo przeciwko cesarzowi 
Francuzów. Przekazał on dowództwu armii austriackiej wiadomości, jakie 
ponoć zebrał o stanie wojsk napoleońskich oraz o nastrojach wśród ludności 
francuskiej, popierając swoje słowa spreparowanymi wydrukami z gazet fran-
cuskich z artykułami wymierzonymi w Napoleona oraz sfałszowaną kore-
spondencją przedstawicieli elit francuskich. Plan operacyjny trzeciej koalicji 
antyfrancuskiej przewidywał, że Anglia zaatakuje Francję od strony morza, 
natomiast Austria i Rosja rozbiją siły Napoleona na lądzie. Austria rozpoczęła 
więc ofensywę na lądzie, nie czekając na Rosjan. Pod Ulm, gdzie stacjonowa-
li Austriacy, doszło do bitwy, przed którą Schulmeisterowi, już jako członko-
wi austriackiego sztabu, udało się przekonać dowódców austriackich, że mają 
przed sobą słabe siły francuskie. Tymczasem armia napoleońska oskrzydliła 
przeciwnika, w międzyczasie Schulmeister zniknął, a Austriakom w obliczu 
klęski pozostała jedynie kapitulacja23.

Wprowadzanie w błąd stosowane było też chociażby w czasie wojny se-
cesyjnej. Przykładem jest zastosowanie przez żołnierzy Konfederacji kłód 
drewna pomalowanych na czarno i imitujących działa. Dla lepszego zmyle-
nia przeciwnika kłody te były pilnowane przez wartowników, podobnie jak 
prawdziwe działa. Drewniane atrapy działa o nazwie Quaker Gun stosowane 
były w celu wprowadzenia przeciwnika w błąd co do siły i liczebności po-
siadanej artylerii. Konfederaci z wielkim powodzeniem posługiwali się tym 
wybiegiem. W marcu 1862 roku pod Centreville, Virginia użycie Quaker 
Gun przez gen. J.E. Johnstona opóźniło jankeskie natarcie na tyle długo, by 
ten mógł ewakuować swoje pozycje i bezpiecznie przeprawić się przez rze-
kę Rappahannock. Powszechnie Quaker Gun używany był przez obrońców 
Port Hudson podczas jego oblężenia od 22 maja do 9 lipca 1863 roku. Fortel 
ten miał również wpływ na decyzję admirała D.G. Farraguta o nieponawia-
niu frontalnych ataków na konfederackie umocnienia24.

Kolejny przykład dezinformacji pochodzi z 1916 roku, kiedy to podczas 
trwania I wojny światowej grupa skrajnych socjalistów niemieckich wydała 
ulotkę dotyczącą braku żywności. Druk ten został następnie przeredagowany 

23 Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów, http://www.defen-
ce24.pl/299734,wojna-informacyjna-jako-skuteczne-narzedzie-destabilizacji-panstw-i-
-rzadow-raport (dostęp: 3.02.2016).

24 Quaker Gun, http://louisanarebelyell.blogspot.com/2013/07/ (dostęp: 29.12.2017).
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przez francuską służbę propagandową, która wzmocniła jego antyrządowy 
wydźwięk i dodała fikcyjnego wydawcę. Ulotkę w nowej formie wprowa-
dzono do obiegu na terytorium Niemiec, żeby policja niemiecka traciła czas 
i energię na próby zdemaskowania wydawcy. Innym ciekawym przypadkiem 
uprawiania propagandy przez Francuzów było wykonanie idealnych podró-
bek niemieckich kartek żywnościowych i dostarczenie ich balonami na tery-
torium Niemiec25.

Niewątpliwie szczególny rozwój wykorzystania propagandy i dezinfor-
macji nastąpił w czasie II wojny światowej. Wyjątkowe przywiązanie do 
propagandy wykazywała III Rzesza z A. Hitlerem i J. Goebbelsem na czele. 
Dlatego też na mocy dekretu z 13 marca 1933 roku ustanowione zostało Mi-
nisterstwo Oświecenia Narodowego i Propagandy III Rzeszy. Podczas jedne-
go ze spotkań z przedstawicielami radia kierujący nim minister J. Goebbels 
oświadczył: „Nie możemy przecież zadowolić się jedynie informowaniem na-
rodu o naszych zamierzeniach […] chcemy pracować nad ludźmi tak długo, 
aż wpadną w nasze ręce”26. W ministerstwie na początku jego funkcjonowa-
nia było siedem departamentów: I – Administracja i Prawo; II – Propaganda; 
III – Radio; IV – Prasa; V – Film; VI – Teatr, Muzyka i Sztuka; VII – Obrona 
przed Kłamstwami w Kraju i za Granicą, co odzwierciedlało środki, poprzez 
które rozpowszechniano treści propagandowe. 

Czarną propagandą (dezinformacją) było rozwieszanie plakatów w miej-
scach publicznych z przekazem skierowanym do społeczeństwa, fałszowanie 
pism urzędowych przez polski ruch oporu w ramach tak zwanej Akcji N czy 
dwukrotne podrobienie niemieckiego polskojęzycznego dziennika „Goniec 
Krakowski”, wydawanego przez władze okupacyjne. Niemcy również upra-
wiali tego rodzaju propagandę, między innymi w czasie powstania warszaw-
skiego spreparowali ulotkę w języku polskim z fałszywym rozkazem generała 
Tadeusza Bora-Komorowskiego27.

Kolejnym przykładem czarnej propagandy mogą być programy radio-
we francuskiego dziennikarza Paula Ferdonneta oraz działalność radiosta-
cji Gustaw Zygfryd 1. Ferdonnet udawał francuskiego patriotę i zwracał się 

25 S. Newcourt-Nowodworski, Czarna propaganda, Polska, Niemcy, Wielka Brytania. Tajemni-
ce największych oszust II wojny światowej, Kraków 2008, s. 35.

26 E.Z. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945, 
Warszawa 1999, s. 126.

27 N. Iwanow, Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy, Kraków 2010.
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do żołnierzy francuskich zgromadzonych na Linii Maginota na przełomie 
1939/1940 roku – w rzeczywistości pracował dla niemieckich nazistów. Na-
dawał audycje za pośrednictwem urządzeń nadawczych Radia Stuttgart. Za-
sadniczym celem propagandy Ferdonneta było obniżenie morale armii i wy-
wołanie negatywnych emocji w stosunku do Brytyjczyków28. 

Zdaniem Stanleya Newcourt-Nowodworskiego29 niektóre przejawy pro-
pagandy są trudne do sklasyfikowania i za przykład podaje on przyczynę na-
paści Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku. Oficjalnie był 
nią atak rzekomo przeprowadzony przez siły polskie na niemiecką radiosta-
cję w Gliwicach 31 sierpnia 1939 roku. W rzeczywistości akcja była dziełem 
żołnierzy SS przebranych w mundury armii polskiej. Napad na radiostację 
gliwicką stanowił fragment znacznie szerzej zakrojonej akcji, koordynowa-
nej przez SD30 przy wydatnej pomocy wojskowego wywiadu i kontrwywia-
du – Abwehry, której dopiero później przypisano kryptonim „Tannenberg”. 
Obejmowała ona zarówno cały ciąg granicznych prowokacji – prócz Gliwic, 
podobny charakter nosiły napady na niemiecki posterunek celny w Stodo-
łach oraz leśniczówkę w Byczynie, jak też symulowane zamachy na niemie-
ckie instytucje i symbole w województwie śląskim, na polskim Pomorzu oraz 
w Wielkopolsce. W Katowicach agenci SD podłożyli nawet bombę pod gma-
chem drukarni „Kattowitzer Zeitung”, czołowego niemieckiego dziennika 
w województwie śląskim, dość jednoznacznie sekundującego hitlerowcom31.

Walka informacyjna według rosjan

Kolejnym zagadnieniem, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę, jest 
walka informacyjna (wojna informacyjna), a w szczególności działania dezin-
formacyjne w doktrynie rosyjskiej oraz jej przejawy w konflikcie na Ukrainie.

Stosowanie przez Rosję narzędzi wojny informacyjnej ma bardzo długą 
historię. Oczywiście mistrzem propagandy i agitacji był W.I. Lenin, który 

28 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, dz. cyt., s. 34.
29 S. Newcourt-Nowodworski, Czarna Propaganda. Polska, Niemcy, Wielka Brytania. Tajem-

nice największych oszustw II wojny światowej, Kraków 2008.
30 SD – skrót od Sicherheitsdienst (po. Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS); organ wy-

wiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931-
1945.

31 Historia radiostacji, http://www.muzeum.gliwice.pl/gliwicka-radiostacja/ (dostęp: 22.04.2017).
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wykorzystywał ją do osiągnięcia celów rewolucji. Utworzył on nawet formal-
ną instytucję o nazwie Departament Agitacji i Propagandy.

Rosyjski teoretyk Siergiej Rastorgujew z Instytutu Problemów Bezpie-
czeństwa Informacyjnego Uniwersytetu Łomonosowa w wywiadzie dla tygo-
dnika „Litieraturnaja gazieta”, który ukazał się 23 października 2013 roku, 
zrównał cele wojny informacyjnej i innych rodzajów wojen. Jego zdaniem 
wszystkie wojny toczą się o zasoby innych państw (w przypadku wojen infor-
macyjnych – zasoby społeczne). Ponadto uważa, że „kluczem do tych zaso-
bów są elity i media przeciwnika. Ważnym czynnikiem jest posiadanie wśród 
tych elit i mediów niezbędnej masy agentów wpływu, których agresor re-
krutuje spośród osób o egoistycznym bądź niewolniczym światopoglądzie”32. 
Zwraca on uwagę, iż strategia wojny informacyjnej łączy mnóstwo powiąza-
nych wzajemnie taktycznych operacji informacyjnych.

Jak zauważa Jolanta Darczewska, walka informacyjna według Autorów 
doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej opublikowanej w grudniu 2014 
roku stanowi rodzaj walki stron, prowadzonej metodami konwencjonalnymi 
i niekonwencjonalnymi, jawnymi i niejawnymi, przy wykorzystaniu woj-
skowych i niewojskowych struktur organizacyjnych (siły specjalne, nieregu-
larne formacje zbrojne, opozycja wewnętrzna w kraju przeciwnika). Walka 
informacyjna ma w rosyjskiej doktrynie dwa wymiary: szerszy (jako samo-
dzielny rodzaj walki prowadzonej na różnych płaszczyznach: politycznej, 
ekonomicznej, dyplomatycznej, humanitarnej, wojskowej) oraz węższy (jako 
element wsparcia działań zbrojnych)33.

Jak zauważają eksperci, „Rosja definiuje wojnę informacyjną jako oddzia-
ływanie na masową świadomość w międzypaństwowej rywalizacji systemów 
cywilizacyjnych w przestrzeni informacyjnej, wykorzystujące szczególne 
sposoby kontroli nad zasobami informacyjnymi, które mogą być stosowane 
jako swoista broń informacyjna. Działania te skierowane są nie tylko przeciw 
siłom zbrojnym, ale przede wszystkim ukierunkowane są na całe społeczeń-
stwo oraz jego świadomość, a także na aparat administracyjny, świat nauki 
i kultury oraz przemysł i ekonomikę danego państwa. Wojna informacyj-
na może mieć na celu przygotowanie, w założonej perspektywie czasowej, 

32 C. Расторгуев, Информационные войны – угроза для цивилизации, „Литературная 
газета” 2013, nr 42, http://www.lgz.ru/article/-42-6435-23-10-2013/informatsionnye-
-voyny-ugroza-dlya-tsivilizatsii-/ (dostęp: 29.12.2017).

33 J. Darczewska, Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej 
Rosji, Warszawa 2015, s. 5-6.
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zbrojnej interwencji mogącej mieć charakter typowych działań wojennych 
między państwami, bądź też realizowanej jako wojna hybrydowa”34.

Celem rosy j sk ie j  wojny informacyjnej  jest podporządkowanie elit 
i społeczeństwa własnego i krajów obcych w sposób dla niego niezauważal-
ny, przy wykorzystaniu tajnych i jawnych kanałów, oddziaływania psycho-
logicznego, neuropsychologicznego, dezinformacji, dywersji ideologicznej 
i politycznej. Wojna informacyjna jest narzędziem geopolityki stosowanej, 
a więc metody prowadzenia polityki międzynarodowej, opartej na deter-
minizmie geograficznym. Rosyjska geopolityka stosowana postrzega relacje 
państw w kategorii konfliktu interesów, nieustannej rywalizacji o wpływy 
i ekspansję. Jak zwraca uwagę Jacek Pachucki, „walka informacyjna, siecio-
wa, psychologiczno-informacyjna umożliwia osiągnięcie celów w polityce 
wewnętrznej, międzynarodowej, regionalnej, a także ma zapewnić przewa-
gę geopolityczną. Celem wewnętrznej wojny informacyjnej jest mobilizacja 
społeczeństwa wokół ośrodka władzy. Natomiast celem zewnętrznym jest 
odbudowa stref wpływu Rosji na obszarach postsowieckich. Rosyjska wojna 
informacyjna odbywa się z użyciem służb specjalnych, kanałów dyploma-
tycznych, kanałów medialnych. W jej prowadzenie zaangażowani są rosyjscy 
dyplomaci, politycy i dziennikarze”35.

Ważne znaczenie dla prowadzonych rozważań ma podpisana w grudniu 
2016 roku nowa Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego36 Federacji Rosyj-
skiej. Dokument wyraźnie wskazuje głównego „winowajcę” rozsiewającego 
szkodliwe informacje, które uderzają zwłaszcza w młode pokolenie. Są nimi 
zagraniczne służby starające się podważyć tradycyjne duchowe i moralne war-
tości oraz zdestabilizować wewnętrzną, polityczną i socjalną sytuację Rosji. 
Szczególna uwaga jest przywiązywana do zagrożenia działaniami informacyjno- 
-psychologicznymi ukierunkowanymi na rosyjską świadomość zbiorową, 
podważającymi patriotyzm i gotowość do obrony ojczyzny. W dokumencie 
wspomina się o poważnych obawach dotyczących otwartych prób dyskry-
minacji rosyjskich mass mediów oraz ograniczaniu swobody wykonywania 
zawodu rosyjskim dziennikarzom przez zachodnie władze. Stwierdzenia te 

34 Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów, art. cyt.
35 J. Pachucki, Rosyjska wojna informacyjna w kontekście aneksji Krymu, http://www.debata.ol-

sztyn.pl/wiadomoci/polska/3646-rosyjska-wojna-informacyjna-w-kontekscie-aneksji-kry-
mu-kafelek.html (dostęp: 2.04.2017).

36 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, http://infosy-
stems.ru/assets/files/files/doktrina_IB.pdf (dostęp: 29.12.2017).
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mogą wynikać z działań podejmowanych przez Unię Europejską mających 
na celu zwalczanie agresywnej, antyzachodniej propagandy. 

Czołowy przedstawiciel rosyjskiej geopolityki informacyjnej – Igor Pana-
rin, definiuje walkę informacyjną jako „rodzaj walki stron, w której wyko-
rzystuje się specjalne (polityczne, ekonomiczne, dyplomatyczne, wojskowe 
i in.) metody i środki wpływu na środowisko informacyjne przeciwnika oraz 
obrony własnego środowiska w celu osiągnięcia założonych celów”37. Jego 
zdaniem w sierpniu 2008 roku została rozpoczęta druga wojna informacyjna 
przeciw Rosji z użyciem przede wszystkim amerykańskich i brytyjskich me-
diów. W wyniku pierwszej wojny informacyjnej (1943-1991) został znisz-
czony Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Tak zwane kolorowe rewolucje doprowadziły do wznowienia rosyjskich 
działań w zakresie walki informacyjnej w celu przeciwdziałania zarówno ze-
wnętrznym, jak i wewnętrznym zagrożeniom reżimu i zakończyły się kam-
panią dezinformacyjną prowadzoną podczas inwazji na Krymie w 2014 
roku. Rosja początkowo zaprzeczyła zaangażowaniu na Krymie, twierdząc, 
że zamaskowani żołnierze w nieoznaczonych mundurach zielonej armii no-
szący rosyjską broń wojskową to nie są rosyjscy żołnierze. Chociaż ostatecz-
nie zostało to zdemaskowane jako fałsz, długotrwała narracja spowodowała 
niepewność oraz zapewniła stronie rosyjskiej niezbędny czas na wykonanie 
swojego planu. Kampania informacyjna, która wzmogła się tuż przed zaję-
ciem Krymu, była prowadzona przez wiele lat poprzedzających ostateczną 
aneksję, żeby odpowiednio „przygotować grunt” na półwyspie.

Jak zauważa wspomniana J. Darczewska, „Rosjanie wykorzystują różną 
motywację grup społecznych na Zachodzie (używając pacyfistycznego stra-
chu przed wojną, politycznego strachu przed nieprzewidzialnością, strachu 
przedsiębiorców przed stratami finansowymi i wyjaśniając, dlaczego model 
zachodni nie będzie działał np. na Ukrainie). Ponadto, opinia publiczna nie 
jest świadoma faktu, że jest ona przedmiotem planowej i skoordynowanej 
walki informacyjnej”38.

Dla Federacji Rosyjskiej środowisko, w którym działa na Ukrainie, jest 
sprzyjające, a wpływ na takie postrzeganie ma bliskość kulturowa tych dwóch 

37 О Доктрине информационного противоборства России, http://www.km.ru/spetspro-
ekty/2012/07/17/otnosheniya-rossii-i-stran-zapadnoi-evropy/o-doktrine-informatsionnogo-
-proti (dostęp: 2.05.2017).

38 J. Darczewska, The Anatomy of Russian Information Warfare: the Crimean Operation, A Case 
Study, https://www.osw.waw.pl (dostęp: 12.05.2017).
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krajów, brak bariery językowej, duża liczba osób pochodzenia rosyjskiego 
oraz posługujących się językiem rosyjskim w codziennym życiu. Ponadto, 
bez wątpienia bardzo ważną rolę odgrywają dawne powiązania polityczne 
i gospodarcze, które wpłynęły na to, że Rosja ma swoich zwolenników na 
różnych szczeblach struktury państwowej Ukrainy. Nie bez znaczenia jest 
też fakt dominacji mediów rosyjskojęzycznych w przestrzeni informacyjnej 
Ukrainy i wykorzystywanie ich do rozpowszechniania treści propagando-
wych przygotowywanych przez Federację Rosyjską.

Celowe prowadzenie dezinformacji przez Federację Rosyjską dobitnie 
ilustruje następujące stwierdzenie: „Rosja używa narzędzi z pogranicza ab-
surdu i nierzeczywistości jako broni w wojnie informacyjnej, prawda jest bez 
znaczenia. Serwisy informacyjne w Rosji dostarczają wiadomości, w których 
granice między faktami a fikcją zostały zupełnie zatarte. «Nowo wynalezio-
na» koncepcja Noworosji jest znakiem, że krajowy system manipulacji in-
formacyjnej jest przenoszony także na scenę globalną. Podczas gdy Kreml 
intensyfikuje swoje działania propagandowe, Zachód przechodzi swój włas-
ny kryzys wiary w ideę «prawdy». Rosja w swym przekazie medialnym stara 
się nie tyle przekonać widzów do jakiejś jednej wersji wydarzeń, ile raczej 
pozostawić ich zdezorientowanymi i zmusić do bierności. Działania te mają 
także na celu zakłócenie (zagłuszenie, wprowadzenie chaosu) zachodniego 
przekazu”39.

Wypowiedzi prezydenta W. Putina czy Szefa Sztabu Generalnego Sił 
Zbrojnych FR – generała W. Gierasimowa ukazują Rosję jako „oblężoną 
twierdzę”. Dla przykładu podczas VI Moskiewskiej Konferencji na temat 
Bezpieczeństwa Międzynarodowego, która odbyła się w dniach 26-27 kwiet-
nia 2017 roku, gen. Gierasimow oświadczył, że Zachód obecnie na wzmo-
żoną skalę prowadzi wojnę informacyjną przeciwko Rosji. Jego zdaniem cele 
globalnej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej przeciwko Federacji Ro-
syjskiej są oczywiste: podważenie roli Rosji w walce z terroryzmem między-
narodowym i niszczenie jej autorytetu podczas zaangażowania w rozwiązy-
wanie innych konfliktów międzynarodowych40.

39 A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początek wojny „trzeciej fali”, 
dz. cyt., s. 81-82.

40 Zob. Gierasimow: Zachód prowadzi wojnę informacyjną przeciwko Rosji, http://www.cyber-
defence24.pl/587188,gierasimow-zachod-prowadzi-wojne-informacyjna-przeciwko-rosji 
(dostęp: 1.05.2017).
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Warto podkreślić, że działaniom bojowym na Ukrainie od samego po-
czątku konfliktu towarzyszy otwarta wojna psychologiczno-informacyjna. 
Media zasypywane są informacjami mającymi wywołać tak zwany efekt 
szumu informacyjnego, który w: konsekwencji doprowadza do całkowitej 
dezinformacji. Wszelkie niejasności w kwestii aktualnego stanu posiadania 
i podejmowanych działań obie strony tłumaczą na swoją korzyść, przy czym 
częściej potwierdzenie znajdują informacje ukraińskie. Najbardziej jaskra-
wy przykład celowej dezinformacji stanowi przekazanie 3 marca 2014 roku 
przez lnterfax-Ukraina z powołaniem się na źródło w ukraińskim resorcie 
obrony informacji o ultimatum wystosowanym przez dowództwo Floty 
Czarnomorskiej do blokowanych na Krymie jednostek armii ukraińskiej. 
Zgodnie z rzekomym ultimatum, jeśli do godziny 5 rano 4 marca nie podda-
łyby się one, jednostki rosyjskie miały rozpocząć szturm na wszystkie obiekty 
znajdujące się pod ich kontrolą. Informacja ta została zdementowana przez 
stronę rosyjską41. 

Zdaniem eksperta NATO – Janisa Sartsa, Rosjanie uważają, że między 
NATO i Federacją Rosyjską trwa wojna informacyjna. Jego zdaniem rosyj-
ska propaganda i dezinformacja działa w następujący sposób: „Po pierwsze, 
to jest skoordynowane, wszechstronne użycie dostępnych narzędzi – trady-
cyjnych mediów, mediów społecznościowych, organizacji pozarządowych, 
partii politycznych, by wpłynąć na odbiorców i osiągnąć zamierzony efekt. 
Druga technika została nazwana informacyjną mgłą, podając za przykład 
sprawę lotu MH17 zestrzelonego nad Ukrainą. Rosjanie przedstawili w tej 
sprawie nie jedną, ale ok. 20 różnych wersji tego zdarzenia. Celem było spo-
wodowanie dezorientacji w społeczeństwie, które nie wiedziało w końcu, 
która z wersji jest prawdziwa, czyli straciło orientację i zatrzymało się, tak, 
jak we mgle”42.

Oto kilka z wersji zdarzenia: Boeinga MH17 nad Ukrainą strącili Ame-
rykanie za pomocą bomby i satelity; to prowokacja wymierzona w Rosję; 
wspólna akcja CIA i innych zachodnich wywiadów. A może to pomyłka 
Ukraińców? Prawdziwym celem miał być samolot z prezydentem Rosji. Albo 
na pokładzie samolotu byli specjaliści w dziedzinie leczenia HIV. To rząd 

41 A. Wilk, Rosyjska interwencja wojskowa na Krymie, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
analizy/2014-03-05/rosyjska-interwencja-wojskowa-na-krymie (dostęp: 29.12.2017)

42 Ekspert NATO o „wojnie informacyjnej z Rosją”. „Nieświadome społeczeństwo jest wrażliwe na 
propagandę”, http://wiadomosci.gazeta.pl (dostęp: 19.05.2017).
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światowy zdecydował, by ich zabić, aby nie dopuścić do stworzenia skutecz-
nego leku na AIDS. A może Boeing 777 to tak naprawdę zaginiony pół roku 
przed katastrofą malezyjski MH370 – dywagują rosyjskie media. Oczywiście 
jakakolwiek odpowiedzialność Rosji jest wykluczona43. Walka propagandowa 
o zrzucenie odpowiedzialności za katastrofę malezyjskiego samolotu z Rosjan 
trwała nawet na Wikipedii. W artykułach pojawiały się wpisy obwiniają-
ce za zestrzelenie maszyny ukraińskich żołnierzy. Zmiany dokonywane były 
z adresów powiązanych z rosyjskimi mediami, zależnymi od Kremla. Głos 
w sprawie śmierci niemal 300 osób zabrał sam prezydent Rosji Władimir 
Putin, który stwierdził, że odpowiedzialność za katastrofę ponosi państwo, 
na którego terenie doszło do katastrofy. Mimo jednoznacznych dowodów na 
to, że pocisk BUK, którym został trafiony samolot, został wystrzelony przez 
wyrzutnię należącą do rosyjskiej 53. Brygady Przeciwlotniczej, to przeszło 
rok po katastrofie Rosjanie wciąż upierali się przy swoim, o czym świadczą 
słowa prezesa koncernu produkującego rakiety BUK: – „Nasze śledztwo po-
twierdza, że MH17 został zestrzelony z terytorium kontrolowanego przez 
Ukrainę”44.

Rosja prowadzi walkę informacyjną z użyciem dezinformacji również 
w innych krajach europejskich. Metodą najczęściej stosowaną przez rosyjską 
propagandę jest informowanie o incydentach bez podania dowodów. Po na-
paściach na kobiety w sylwestra w Kolonii rosyjskie media obarczały odpo-
wiedzialnością za zajścia amerykańską Centralną Agencję Wywiadu (CIA). 
Komentatorzy porównywali kolońskie wydarzenia z pogromem Żydów do-
konanym w listopadzie 1938 roku przez niemieckich nazistów45.

Klasyczną rosyjską dezinformacją był przypadek 13-letniej dziewczynki 
z Berlina pochodzącej z rodziny o korzeniach rosyjskich. W styczniu na-
stolatka zaginęła, a po odnalezieniu się twierdziła, że została uprowadzona 
i zgwałcona przez „cudzoziemców o południowym wyglądzie”. Rosyjskie 
media nagłośniły ten temat, oskarżając niemieckie władze o tuszowanie 
skandalu. W obronie „naszej Lizy” stanął minister spraw zagranicznych Sier-
giej Ławrow, publicznie domagając się od Berlina wyjaśnień. Szybko okazało 

43 Zob. Wiadomo już, kto zestrzelił malezyjski samolot nad Ukrainą, http://www.newsweek.pl 
(dostęp: 11.04.2017).

44 Tamże.
45 Zob. Niemieckie służby zajmą się rosyjską dezinformacją, http://www.cyberdefence24.pl/ 

312254,niemieckie-sluzby-specjalne-zajma-sie-rosyjska-dezinformacja (dostęp: 29.12.2017).
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się, że dziewczynka z powodu kłopotów w szkole ukrywała się w mieszkaniu 
kolegi, a uprowadzenie i gwałt zmyśliła46.

Często powtarzaną dezinformacją w mediach rosyjskich jest używanie zwro-
tu „polski obóz koncentracyjny”. Agencja Ria Novosti użyła tego wyrażenia, 
informując o wizycie rosyjskiego ministra kultury Władimira Medinskiego 
w Sobiborze47. Podobne sformułowania pojawiły się w telewizjach Russia Today 
i 5TV. Dzieje się to mimo ostrej reakcji ze strony polskiej ambasady w Moskwie.

Przykładów rosyjskiej dezinformacji można by jeszcze wyliczać dużo wię-
cej, jednakże ze względu na objętość opracowania przedstawiłem tylko kilka 
subiektywnie przeze mnie wybranych.

Na uwagę zasługuje fakt, że Rosjanie utworzyli wojska do „operacji infor-
macyjnych”, o czym poinformował w lutym tego roku minister obrony Federa-
cji Rosyjskiej – Siergiej Szojgu. Były szef rosyjskiego sztabu generalnego – Jurij 
Bałujewski, w wywiadzie dla agencji RIA Novosti skomentował doniesienia 
o powstaniu tego rodzaju wojsk w następujący sposób: „Wygrana w wojnie in-
formacyjnej w obecnych realiach świata nabiera nierzadko większego znaczenia 
niż zwycięstwo w klasycznej wojnie z użyciem broni… Dziś konfrontacja infor-
macyjna wysuwa się na pierwszy plan, trwa wojna o umysły i o masową świado-
mość ludzi”. Jego zdaniem „zwycięstwo w wojnie informacyjnej ma porażający 
efekt, bo paraliżuje wszystkie organy władzy państwa przeciwnika”48.

W sierpniu 2016 roku amerykański think tank Center for European Policy 
Analysis (CEPA) opublikował raport analizujący trendy rosyjskiej propagandy 
i proponujący strategię obrony przed nią. W raporcie stwierdzono, że rosyjskie 
kampanie dezinformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej przekraczają 
granice językowe i polityczne. Posługują się one politykami, będącymi oponen-
tami establishmentu z obu biegunów politycznego spektrum, aby dyskredyto-
wać rządy, politykę i instytucje Zachodu, jak Unia Europejska czy NATO49.

46 Zob. Historia Lizy, czyli Niemcy w pułapce rosyjskiej dezinformacji, https://www.tvn24.pl/
magazyn-tvn24/historia-lizy-czyli-niemcy-w-pulapce-rosyjskiej-dezinformacji,30,679 (do-
stęp: 29.12.2017).

47 Rosyjskie media: „polski obóz śmierci w Sobiborze”. Pojechał tam minister kultury, https://
www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rosyjskie-media-o-polskim-obozie-zaglady-w-sobi-
borze-bedzie-protest,614190.html (dostęp: 29.12.2017).

48 „Mamy wojska operacji informacyjnych”. Rosja się przyznaje, http://www.polsatnews.pl/wia-
domosc/2017-02-22/mamy-wojska-operacji-informacyjnych-rosja-sie-przyznaje/ (dostęp: 
20.05.2017).

49 Winning the Information War. Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in Central 
and Eastern Europe, http://cepa.org/reports/winning-the-Information-War (dostęp: 29.12.2017).
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Zagrożenie rosyjską dezinformacją dostrzegł również Parlament Euro-
pejski. W październiku 2016 roku komisja zagraniczna Parlamentu przyjęła 
rezolucję50, w której stwierdzono, że celem propagandy uprawianej przez ro-
syjski rząd jest zniszczenie demokratycznych wartości w Europie. Wymie-
rzona jest ona w pojedynczych dziennikarzy i polityków. Napisano w niej, 
że: „Rosyjski rząd w agresywny sposób stosuje szeroki wachlarz środków, jak 
na przykład think tanki, obcojęzyczne stacje telewizyjne, jak Russia Today, 
pseudoagencje prasowe, media społecznościowe i internetowe trolle, by ata-
kować demokratyczne wartości, dzielić Europę, uzyskiwać poparcie w samej 
Rosji i stwarzać wrażenie, że kraje sąsiadujące na wschodzie z UE upadają”51.

podsumowanie

Reasumując, można wnioskować, że wraz z rosnącym znaczeniem informacji 
wzrasta rola działań nazywanych dezinformacją. Prowadzenie działań dezin-
formacyjnych nie jest czymś nowym, gdyż już od czasów powstania i rozwoju 
pierwszych form zorganizowanych społeczności ich przywódcy lub dowódcy 
formacji zbrojnych – w celu wprowadzenia przeciwnika w błąd co do swoich 
zamierzeń, planów i działań – stosowali dezinformację.

Historia rozwoju społeczeństw, stosunków międzynarodowych oraz do-
świadczenia minionych wojen wskazują na wzrastające znaczenie dezinfor-
macji. Początkowo wykorzystywano jej elementy jedynie w polityce i w sferze 
militarnej, a następnie objęła dziedziny ekonomii i sfery naukowo-technicz-
nej. Obiektami dezinformacji może być społeczeństwo (opinia publiczna) 
zarówno adwersarza, własne, jak i międzynarodowe oraz wojska przeciwnika 
prowadzące działania bojowe. Działania dezinformacyjne pozwalają wpłynąć 
na podejmowanie decyzji przez liderów politycznych i wojskowych, a tym 
samym na instytucje państwowe i działania wojsk. Zatem dezinformacja jest 
podstawowym elementem walki informacyjnej, która ma zawsze dwie płasz-
czyzny: cywilną i wojskową. Na płaszczyźnie cywilnej celem dezinformacji 

50 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie unijnej komuni-
kacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich, http://www.
europarl.europa.eu (dostęp: 29.12.2017).

51 Zob. Parlament Europejski ostrzega przed rosyjską kampanią. „Propaganda i dezinformacja”, 
http://www.dw.com (dostęp: 12.05.2017).
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będzie wpływanie na społeczeństwo oraz na decydentów, natomiast na płasz-
czyźnie wojskowej – wprowadzenie w błąd przeciwnika.

Należy zakładać, że przekazanie nieprawdziwej informacji będzie najczęś-
ciej działaniem celowym realizowanym z zamiarem uzyskania określonego 
efektu. Właściwie zaplanowane i przeprowadzone działania dezinformacyjne 
mogą odciągnąć uwagę opinii publicznej od spraw ważnych i skierować na 
nieistotne. Obszarem dezinformacji najbardziej istotnym z punktu widzenia 
sił zbrojnych i obronności państwa jest dezinformacja wojskowa. Ze względu 
na zakres, rolę, charakter i treść może ona być prowadzona na wszystkich 
poziomach dowodzenia.

Konflikt na Ukrainie ukazał, że Rosja na szeroką skalę stosuje dezin-
formację, która jest coraz trudniejsza do rozszyfrowania. Na podkreślenie 
zasługuje rosnące znaczenie mediów w prowadzeniu skutecznych działań 
dezinformacyjnych.

bibliografia

Antczak-Barzan A., Śliwa Z., Zaniewski R., Wojna XXI wieku. Początek wojny „trzeciej 
fali”, Vizja PRESS&IT, Warszawa 2016.

Bitwa pod Cedynią – 24 czerwca 972, http://www.cedynia.pl/22-dla-turystow/25-bi-
twa-pod-cedynia-24-czerwca-972 (dostęp: 29.12.207).

Borecki R., Propaganda a polityka (zarys problematyki funkcjonowania środków masowego 
przekazu w systemach społeczno-politycznych), przeł. z ros. I. Zawadzka, Centralny 
Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1987.

Borkowski I., Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981-1995, Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Brzeski R., Dezinformacja (skrypt), Warszawa 2011, http://socjocybernetyka.files.word-
press.com/2012 (dostęp: 2.09.2014).

Brzeski R., Propaganda, socjocybernetyka, wordpress.com (dostęp: 2.09.2014).
Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojen-

nej Rosji, „Punkt Widzenia” 2015, nr 50.
Darczewska J., The Anatomy of Russian Information Warfare: the Crimean Operation, 

A Case Study, https://www.osw.waw.pl (dostęp: 12.05.2017).
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
Ekspert NATO o „wojnie informacyjnej z Rosją”. „Nieświadome społeczeństwo jest wrażliwe 

na propagandę”, http://wiadomosci.gazeta.pl (dostęp: 19.05.2017).



Dezinformacja w służbie walki informacyjnej 115

Gierasimow: Zachód prowadzi wojnę informacyjną przeciwko Rosji, http://www.cyberde-
fence24.pl/587188,gierasimow-zachod-prowadzi-wojne-informacyjna-przeciwko-
-rosji (dostęp: 1.05.2017).

Historia Lizy, czyli Niemcy w pułapce rosyjskiej dezinformacji, https://www.tvn24.pl/ma-
gazyn-tvn24/historia-lizy-czyli-niemcy-w-pulapce-rosyjskiej-dezinformacji,30,679 
(dostęp: 29.12.2017).

Historia radiostacji, http://www.muzeum.gliwice.pl/gliwicka-radiostacja/ (dostęp: 
22.04.2017).

Iwanow N., Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2010.

Jowett G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, third edition, Sage Publications 
Inc., Thousand Oaks, London and New Delhi 1999.

Król E.Z., Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945, 
Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1999.

Kwećka R., Informacja w walce zbrojnej, AON, Warszawa 2001.
„Mamy wojska operacji informacyjnych”. Rosja się przyznaje, http://www.polsatnews.pl/

wiadomosc/2017-02-22/mamy-wojska-operacji-informacyjnych-rosja-sie-przyzna-
je/ (dostęp: 20.05.2017).

Maskowanie wojsk i wojskowej infrastruktury obronnej DD/3.20, Szt. Gen., Warszawa 2010.
Modrzejewski Z., Działania psychologiczno-propagandowe w konfliktach zbrojnych, „Bel-

lona” 2017, nr 1.
Modrzejewski Z., Operacje informacyjne, AON, Warszawa 2015.
Newcourt-Nowodworski S., Czarna propaganda, Polska, Niemcy, Wielka Brytania. Ta-

jemnice największych oszust II wojny światowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
Niemieckie służby zajmą się rosyjską dezinformacją, http://www.cyberdefence24.

pl/312254,niemieckie-sluzby-specjalne-zajma-sie-rosyjska-dezinformacja (dostęp: 
29.12.2017).

Olędzki J., Czarne sztuczki, propaganda i brudny PR, http://www.proto.pl/PR/Pdf/
Czarne_sztuczki_propaganda_i_brudny_PR (dostęp: 23.05.2017).

Operacje informacyjne DD-3.10(A), 2 projekt studyjny, MON, Bydgoszcz 2017.
Pachucki J., Rosyjska wojna informacyjna w kontekście aneksji Krymu, http://www.deba-

ta.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/3646-rosyjska-wojna-informacyjna-w-kontekscie-
-aneksji-krymu-kafelek.html (dostęp: 2.04.2017).

Parlament Europejski ostrzega przed rosyjską kampanią. „Propaganda i dezinformacja”, 
http://www.dw.com (dostęp: 12.05.2017).

Pepłoński A., Wojna o tajemnice, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
Quaker Gun, http://louisanarebelyell.blogspot.com/2013/07/ (dostęp: 29.12.2017).
Rajczyk R., Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016.
Regulamin działań wojsk lądowych, DW Ląd, Warszawa 2008.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie unijnej ko-

munikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich, 
http://www.europarl.europa.eu (dostęp: 29.12.2017).



Zbigniew Modrzejewski116

Rosomaki z Lubawy, http://www.lubawa.com.pl/index.php/pl/aktualnosci/2010/1221-
-rosomaki-z-lubawy (dostęp: 24.05.2017).

Rosyjskie media: „polski obóz śmierci w Sobiborze”. Pojechał tam minister kultury, https://
www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rosyjskie-media-o-polskim-obozie-zaglady-
-w-sobiborze-bedzie-protest,614190.html (dostęp: 29.12.2017).

Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Słownik terminów i definicji NATO, AAP-6 (2015).
The Harper Collins Dictionary of American Government and Politics, HarperCollins Pub-

lishers, New York 1992.
Wiadomo już, kto zestrzelił malezyjski samolot nad Ukrainą, http://www.newsweek.pl/swiat/

katastrofa-malezyjskiego-boeinga-nad-ukraina-kto-zestrzelil-,artykuly,392114,1.html 
(dostęp: 11.04.2017).

Wilk A., Rosyjska interwencja wojskowa na Krymie, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
analizy/2014-03-05/rosyjska-interwencja-wojskowa-na-krymie (dostęp: 29.12.2017).

Winning the Information War. Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in 
Central and Eastern Europe, http://cepa.org/reports/winning-the-Information-War 
(dostęp: 29.12.2017).

Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów, http://www.
defence24.pl/299734,wojna-informacyjna-jako-skuteczne-narzedzie-destabilizacji-
-panstw-i-rzadow-raport (dostęp: 3.02.2016).

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, http://infosy-
stems.ru/assets/files/files/doktrina_IB.pdf (dostęp: 29.12.2017).

О Доктрине информационного противоборства России, http://www.km.ru/
spetsproekty/2012/07/17/otnosheniya-rossii-i-stran-zapadnoi-evropy/o-doktrine-
-informatsionnogo-proti (dostęp: 2.05.2017).

Расторгуев C., Информационные войны – угроза для цивилизации, „Литератур-
ная газета” 2013, nr 42, http://www.lgz.ru/article/-42-6435-23-10-2013/infor-
matsionnye-voyny-ugroza-dlya-tsivilizatsii-/ (dostęp: 2.05.2017).

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie dezinformacji jako jednego z najważniejszych 
narzędzi prowadzenia walki informacyjnej. Wyjaśniono w nim podstawowe po-
jęcia związane z walką informacyjną oraz podano przykłady działań dezinforma-
cyjnych prowadzonych w wojnach i konfliktach zbrojnych. Ponadto, scharakte-
ryzowano działania dezinformacyjne podczas prowadzenia walki informacyjnej 
w konflikcie na Ukrainie. W treści artykułu dowiedziono, że zarówno standar-
dowe sposoby dezinformacji (makiety sprzętu, siatki maskujące itp.), jak i no-
woczesne (przy użyciu Internetu, telefonów komórkowych) będą wykorzystywa-
ne w walce informacyjnej do osiągnięcia zakładanych przez dezinformującego 
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celów. Współcześnie rozwój nowoczesnych środków przekazywania informacji, 
a w szczególności dostępność do Internetu umożliwia prowadzenie działań dezin-
formacyjnych przy niewielkim nakładzie sił i środków. Przedstawione rozważania 
ilustrują złożoność i wieloaspektowość dezinformacji. 

Słowa kluczowe: dezinformacja, propaganda, walka informacyjna, maskowanie, 
operacje informacyjne

Summary 
Disinformation in the Service of information Warfare

The article presents deception as one of the key tools in conducting infor-
mation warfare. The key notions connected with the information warfare 
are explained in it and some examples of deception activities in wars and ar-
med conflict given. In addition, deception activities are characterized during 
the information warfare at play in the conflict in Ukraine. The content of 
the article has proven that both standard deception methods (fake military 
equipment, masking nets, etc.) and modern (using the Internet, cell phones) 
will be used in information warfare to achieve goals. Nowadays, the deve-
lopment of modern means of transmitting information, and especially the 
availability of the Internet, enables deception activities with little effort and 
resources. These reflections illustrate the complexity and multifaceted-ness 
of deception. 

Keywords: deception, propaganda, information warfare, masking, information 
operations
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Wstęp

Biorąc pod uwagę współczesne znaczenie komunikacji masowej oraz globalny 
obieg informacji, role uczestników stosunków międzynarodowych nie są dzi-
siaj determinowane tylko i wyłącznie poprzez pozycję polityczną. Znaczenie 
państw jako podmiotów relacji na arenie międzynarodowej warunkowane 
jest również poziomem rozwoju gospodarczego. Ten ostatni wskaźnik staje 
się istotnym elementem konstytuującym miejsce państwa w zglobalizowanej 
wymianie gospodarczej mającym większe znaczenie niż potencjał polityczny. 
Potwierdzeniem funkcjonowania tak zarysowanych procesów jest pozycja 
międzynarodowa wybranych państw czy też podmiotów politycznych o spe-
cjalnym statusie. Wielkie Księstwo Luksemburga jako jedno z europejskich 
centrów finansowych, Hong Kong – specjalny region administracyjny Chiń-
skiej Republiki Ludowej – istotny ośrodek światowego systemu finansowego, 
czy też Republika Chińska (Tajwan) utrzymująca pełne stosunki dyploma-
tyczne z dwudziestoma państwami świata to egzemplifikacja tezy o prymacie 
ekonomii nad geopolityką.

W warunkach konkurencyjnej globalnej gospodarki o pozycji strategicz-
nej stanowią czynniki makroekonomiczne, ale nie są one w stanie zdomi-
nować rywalizacji bez aktywnego udziału czynników pozaekonomicznych. 
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Chodzi tutaj przede wszystkim o przewagę konkurencyjną. Nie wynika ona 
jednak wyłącznie z walorów cenowych czy jakościowych oferty produkto-
wej lub też usługowej, a z emocji, dzięki którym jest uzyskiwana. Formu-
łowaniu emocji służy komunikacja marketingowa. Podejście marketingowe 
uwzględnia produkt jako centralny punkt działalności promocyjnej. Dzięki 
niej towary i usługi cyrkulują w międzynarodowym obrocie handlowym. 
Uwaga powyższa odnosi się więc głównie do procesu kreowania wyobrażenia 
o produkcie za pośrednictwem konotacji emocjonalnych. W takim ujęciu 
jako produkt traktowane może być państwo, które w ramach działań z zakre-
su brandingu narodowego budować będzie rozpoznawalność swojej marki 
narodowej1.

Dyplomacja publiczna

W międzynarodowym obrocie gospodarczym wizerunek marki kraju od-
działuje na efekt kraju pochodzenia, co może sprzyjać zwiększaniu atrakcyj-
ności produktów i usług2. Marką podlegającą promocji i kreowaniu może 
być także lokalizacja. Działanie to określane jest mianem place marketingu. 
Podejście marketingowe do promocji produktowej nie wyklucza wykorzysta-
nia aspektu emocjonalnego, czyli związanego z budowaniem relacji. Zbior-
czo tego rodzaju aktywność określić można mianem dyplomacji publicznej. 
„Dyplomację publiczną można rozumieć jako nowy typ dyplomacji, który 
pojawia się na skutek zarysowanych wcześniej zmian w stosunkach między-
narodowych i jest skierowany do szerszego grona odbiorców niż dyplomacja 
klasyczna. Podmiotem tej dyplomacji nie są już wyłącznie rządy państw, ale 
także organizacje pozarządowe i inni uczestnicy stosunków międzynarodo-
wych, mający wpływ na wizerunek państwa. Dyplomacja publiczna […] 
to jeden z najskuteczniejszych instrumentów międzynarodowego pozycjo-
nowania państwa przez wykorzystanie jego miękkich zasobów. Jest to więc 

1 Według W. Olinsa: „narodowy wizerunek, reputacja narodu, pozytywne stereotypy i tożsa-
mość narodowa wchodzą w skład budowania świadomości marki danego państwa” – por. 
W. Olins, Olins o marce, Warszawa 2004, s. 147-149, za: M. Oślizło, Kampania promocyjna 
w kreowaniu marki kraju na przykładzie Brazylii, „Nauki o Zarządzaniu – Management 
Sciences” 2015, nr 1 (22), s. 107. 

2 Więcej na ten temat – zob. A. Szymańska, Rola mediów w strategicznej komunikacji zewnętrz-
nej państwa – szkic teoretyczny, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, t. 57, nr 2 (218), s. 276.
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instrument świadomie stosowany przez państwa, aby zasoby ich miękkiej siły 
zostały rozpoznane (wewnętrzny wymiar dyplomacji publicznej), a następ-
nie wykorzystane w polityce zagranicznej”3. Będzie to zatem wielostronna, 
dialogowa forma politycznej komunikacji międzynarodowej o charakterze 
perswazyjnym. Nie jest to jednak ani propaganda, ani też public relations, 
choć dyplomacja publiczna wykorzystuje techniki public relations do realiza-
cji swoich celów informacyjnych czy też promocyjnych w postaci między in-
nymi event marketingu rozumianego w niniejszym rozdziale jako marketing 
wielkich imprez sportowych o charakterze międzynarodowym.

Dyplomacja publiczna nie może być jednak definiowana jako propagan-
da, gdyż jedna z definicji propagandy zakłada takie działanie nadawcy prze-
kazu propagandowego, aby skłonić odbiorcę do działania, którego nie pod-
jąłby bez owego wpływu, i w taki sposób, aby miał wrażenie, że wynika ono 
z jego własnej woli. Według Beaty Ociepki dyplomacją publiczną określa 
się: „dwustronną, dialogową formę politycznego komunikowania między-
narodowego, skierowaną do publiczności za granicą, realizowaną dzięki po-
średnictwu środków przekazu i poprzez kanały bezpośrednie. Jej celem jest 
kształtowanie lub wspieranie pozytywnego wizerunku kraju, społeczeństwa 
za granicą, kształtowanie pozytywnych postaw wobec nadawcy”4.

Dyplomacja publiczna zmierza jednak do zmiany postaw, a nie zacho-
wań jak w przypadku cytowanej powyżej definicji propagandy. Jej istotą jest 
bowiem uzyskanie zrozumienia i poparcia ze strony odbiorcy, a nie wykre-
owanie określonych zachowań jak w przypadku podejścia marketingowego. 
W tym celu wyróżnia się wiele rodzajów dyplomacji publicznej. Typologia 
warunkowana jest kanałem komunikacji wykorzystywanym w tym procesie, 
nadawcą przekazu promocyjnego oraz przedmiotem prowadzonych działań.

rodzaje dyplomacji publicznej

W pierwszym przypadku wskazać należy na dyplomację medialną oraz dy-
plomację cyfrową. Biorąc natomiast pod uwagę nadawcę przekazu promocyj-
nego, wymienić należy dyplomację prowadzoną przez diasporę, organizacje 

3 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013, s. 70.
4 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania, w: Dyplomacja publiczna, 

red. B. Ociepka, Wrocław 2008, s. 12.
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pozarządowe, partie polityczne, liderów opinii, celebrytów czy też zwykłych 
obywateli5.

W ramach dyplomacji publicznej funkcjonuje również dyplomacja spor-
towa, naukowa, ekonomiczna, kulturalna (dziedzictwo kulturowe) oraz hi-
storyczna (polityka historyczna).

Dyplomacja medialna będzie zatem definiowana jako proces oddziaływa-
nia mediów masowych na odbiorcę odpowiedzialny „nie tylko za społeczną 
percepcję, ale także za nastawienie odbiorców do dziejących się wydarzeń 
(a w następstwie tego ich zachowanie)”6, a badania nad dyplomacją medial-
ną służą natomiast ustaleniu „faktycznego wpływu przekazu mediów (po-
przez stwarzanie właściwego klimatu przekazu, agendy tematów, nadawanie 
odpowiednich ram interpretacyjnych itd.) na przebieg procesów politycz-
nych i ich społeczną ocenę w odniesieniu do komunikacji międzynarodowej, 
a także polityki zagranicznej i spraw międzynarodowych”7. Dyplomacja cy-
frowa uznana może być z kolei za rodzaj dyplomacji publicznej uprawniany 
poprzez nowe media – społecznościowe oraz kontentowe, jak również za po-
średnictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Analizując dyplomację publiczną ze względu na nadawcę przekazu, warto 
zwrócić uwagę na tak zwaną dyplomację obywatelską angażującą w budowa-
nie relacji z odbiorcami przekazów informacyjnych czy też promocyjnych 
zwykłych mieszkańców8. Problematyką zaangażowania obywateli w promo-
cję zajmuje się również zespół zadaniowy ds. promocji Polski na szczeblu 
samorządowym i obywatelskim działający przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Pro-
mocji Polski za granicą9.

Wymiar przedmiotowy dyplomacji publicznej związany jest z promo-
cją realizowaną w różnych dziedzinach polityki zagranicznej. Przybiera ona 

5 A. Szymańska, Rola mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa – szkic teore-
tyczny, art. cyt., s. 284.

6 A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji 
politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Kraków 2009, s. 29.

7 Tamże.
8 Jednym z przykładów takich działań realizowanych przez obywateli jest szwedzki projekt: 

Curators of Sweden – szerzej na ten temat: About [Curators of Sweden], http://curatorso-
fsweden.com/about/ (dostęp: 13.07.2017).

9 Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polski za granicą, http://www.msz.gov.pl/pl/polity-
ka_zagraniczna/dyplomacja_publiczna/miedzyresportowy_zespol_promocji_polski/__
rp0x2Content!335370@20954_pageNo/2? (dostęp: 13.07.2017).
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zarówno postać instytucjonalną, jak i operacyjną. Należy zatem wymienić 
w tym miejscu między innymi Instytuty Polskie w państwach obcych upra-
wiające dyplomację kulturalną czy też nadzorujący je Departament Dyplo-
macji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych10. Na 
poziomie operacyjnym zaś będą to wszelkie działania o charakterze promo-
cyjnym podejmowane przez podmioty zaangażowane w promocję Polski11.

Komunikowanie strategiczne

Rodzi się zatem pytanie o sposób ujęcia komunikowania strategicznego 
w przestrzeni komunikacyjnej. Departament Stanu podjął próbę definicyj-
nego ujęcia komunikacji strategicznej, którą określa „skoncentrowane pro-
cesy i wysiłki podejmowane w celu zrozumienia oraz zaangażowania kluczo-
wych audytoriów (odbiorców) dla stworzenia, wzmocnienia lub utrwalenia 
warunków korzystnych do realizacji narodowych interesów i celów przez 
zastosowanie skoordynowanych informacji, tematów, planów, progra-
mów oraz działań zsynchronizowanych z przedsięwzięciami realizowanymi 
przez pozostałe elementy władz państwowych”12. Biorąc pod uwagę powyż-
szą definicję, podkreślić należy, iż zawiera ona w sobie pojęcie dyplomacji 
publicznej, w tym dyplomacji medialnej i cyfrowej, skorelowane efektem 
synergii z działaniami uwzględniającymi komunikację marketingową ujmo-
waną przez pryzmat przede wszystkim brandingu narodowego, wspieranego 
elementami propagandy zewnętrznej białej13. Wskazać należy więc w tym 
miejscu między innymi na promocję turystyczną obejmującą także działania 
z zakresu marketingu miejsc (place marketing – przyp. aut.). 

Reasumując rozważania poświęcone definiowaniu komunikacji strate-
gicznej, podkreślić należy, iż warunkiem skuteczności prowadzonych działań 

10 Więcej na temat efektywności polskiej dyplomacji publicznej – por. R. Rajczyk, Wyzwania 
polskiej dyplomacji cyfrowej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, w: Dziesięć lat 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Fiszer, Warszawa 2015, s. 346-359. 

11 Dla przykładu promocją turystyczną Polski zajmuje się powołana do tego celu – na mocy 
ustawy – państwowa osoba prawna – Polska Organizacja Turystyczna. 

12 T. Kacała, J. Lipińska, Komunikacja strategiczna i Public Affairs, Warszawa 2017, s. 25.
13 Mowa tutaj o typologii propagandy ze względu na źródło. H.M. Kula określa białą pro-

pagandę jako propagandę, której nadawca jest łatwy do zidentyfikowania, ponieważ jest 
określony – por. H.M. Kula, Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Toruń 2005, 
s. 100-101, za: R. Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Warszawa 2016, s. 23.
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jest ich unormowanie w postaci co najmniej średniookresowego dokumentu 
planistycznego wraz z przedsięwzięciami podejmowanymi na poziomie ope-
racyjnym, skoordynowanie funkcjonowania ośrodka decyzyjnego – ujedno-
licenie kierownictwa oraz stabilne finansowanie. Istotnym elementem jest 
również wzajemna koherencja podejmowanych aktywności14.

Departament Obrony USA w składzie komunikacji strategicznej wymie-
nia: operacje informacyjne, dyplomację publiczną, międzynarodowe nada-
wanie programów radiowych i telewizyjnych oraz public affairs – działalność 
informacyjno-prasową15.

Komunikowanie strategiczne tajwanu

Z punktu widzenia tematyki niniejszego rozdziału powyższe rozważania 
teoretyczne zostaną osadzone w analizie empirycznej dotyczącej Republiki 
Chińskiej (Tajwanu). Jest to państwo położone w Azji Południowo-Wschod-
niej obejmujące de facto kontrolą polityczną i militarną wyspę Tajwan oraz 
wyspy Peskadory, Kinmen i Matsu. Swoje powstanie Republika Chińska da-
tuje na 1911 rok, kiedy to upadła ostatnia chińska dynastia cesarska. Do 
1971 roku Republika Chińska, której władze od 1949 roku rezydują na 
Tajwanie, reprezentowała w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych 
całe Chiny. Jednakże geopolityczny układ sił doprowadził do wykluczenia 
Tajwanu z ONZ i zastąpienia Republiki Chińskiej w tej organizacji przez 
Chińską Republikę Ludową. Pomimo podejmowanych prób Tajwanowi nie 
udało się jak dotąd wrócić w skład ONZ, choć współpracuje z jej agenda-
mi. Formalnie bowiem z Republiką Chińską pełne stosunki dyplomatycz-
ne utrzymuje jedynie 20 państw świata, głównie w Ameryce Południowej 
i Środkowej, Afryce oraz na Oceanie Spokojnym, a w Europie jedynie Stolica 
Apostolska. Biorąc pod uwagę reżim polityczny, Tajwan jest jedyną funkcjo-
nującą chińską demokracją16.

14 Por. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski 
za granicą z dnia 15 grudnia 2016 r., http://www.msz.gov.pl/resource/de924ab3-87d6-
4935-af4c-01b11c63c463:JCR (dostęp: 15.07.2017).

15 T. Kacała, J. Lipińska, Komunikacja strategiczna i Public Affairs, dz. cyt., s. 26.
16 Hong Kong czy Makao jako specjalne regiony administracyjne charakteryzują się znacz-

nym stopniem wolności obywatelskich, ale jedynie w porównaniu z sytuacją w Chińskiej 
Republice Ludowej.
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Władze rezydujące w Pekinie uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję 
i lansują objęcie wyspy koncepcją „jeden kraj, dwa systemy”, według której 
specjalny status prawno-polityczny posiadają Hong Kong oraz była portugal-
ska kolonia – Makao17. Tymczasem strona tajwańska, a zwłaszcza Demokra-
tyczna Partia Postępu – jedna z dwóch obok Partii Narodowej (Kuomintangu) 
sił politycznych, promuje ideę uznania przez społeczność międzynarodową 
pełnej suwerenności prawnomiędzynarodowej, co jak dotąd skutecznie jest 
torpedowane przez Chińską Republikę Ludową. W związku z tym Tajwan 
uczestniczy w stosunkach międzynarodowych na mocy szczególnych rozwią-
zań prawnych. W aspekcie gospodarczym przejawia się to między innymi 
członkostwem w Światowej Organizacji Handlu jako Wydzielony Obszar 
Celny Tajwanu, Peskadorów, Kinmen i Matsu czy też w Azjatyckim Banku 
Rozwoju jako „Tajpej, Chiny”. W przestrzeni międzynarodowych stosunków 
kulturalnych i sportowych Tajwan bierze udział pod nazwą „Chińskie Tajpej”. 
Takie rozróżnienie budzi emocje zwłaszcza w Republice Chińskiej, ale wsku-
tek intensywnych nacisków Pekinu Tajwan nie występuje na arenie między-
narodowej jako Tajwan albo Republika Chińska, gdyż koliduje to z koncepcją 
„jednych Chin” i komunistyczną narracją o zbuntowanej prowincji.

Warto jednak zwrócić  uwagę na określenie: „Chińskie Tajpej”, które 
wskazuje przede wszystkim przynależność do chińskiego kręgu kulturowego 
w przeciwieństwie do sformułowania: „Tajpej, Chiny” ewidentnie sugerują-
cego przynależność państwową18. 

Globalna wymiana informacyjna sprawia, że uczestnicy stosunków mię-
dzynarodowych, zarówno podmioty państwowe, jak i pozapaństwowe – w tym 
państwa nieuznawane lub quasi-państwa, ale też między innymi organizacje 
pozarządowe i jednostki administracyjne, są stale obecni w przestrzeni nowych 
mediów, czyli obszarze użycia narzędzi teleinformatycznych powstałych wsku-
tek rozwoju Internetu. Część z wymienionych podmiotów posiada dokumenty 
strategiczne wyznaczające kierunki obecności i wykorzystania nowoczesnych 

17 Istotnym elementem wzajemnych relacji chińsko-tajwańskich jest też tak zwany konsensus 
z 1992 r. W myśl tych ustaleń oba kraje wyznają zasadę „jednych Chin”, ale uznają prawo 
każdej ze stron do jej interpretacji. Oznacza to w praktyce, że władze w Tajpej uważają się za 
reprezentację – formalnie – całych Chin włącznie z częścią kontynentalną. Z kolei według 
Pekinu, to jednak władze Chińskiej Republiki Ludowej są reprezentantem niepodzielnych 
Chin.

18 Ch. Huges, Taiwan and Chinese nationalism. National identity and status in international 
society, London 1997, s. 49-50.
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technik w komunikowaniu własnego przesłania promocyjnego. Z uwagi na te-
matykę niniejszego rozdziału warto zwrócić uwagę na dwa przykłady: Republi-
ki Kosowa i Republiki Chińskiej. W pierwszym przypadku celem nadrzędnym 
strategii dyplomacji cyfrowej Kosowa jest wzrost liczby państw uznających jego 
suwerenny byt państwowy, jak również uzyskanie przy pomocy intensywnej 
kampanii propagandowej międzynarodowego symbolu identyfikacyjnego ISO 
oraz samodzielnej domeny internetowej19. Porównując status prawnomiędzy-
narodowy wspomnianych podmiotów, podkreślenia wymaga fakt, iż Repub-
lika Kosowa jest uznawana za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego 
przez ponad połowę ogólnej liczby członków ONZ, podczas gdy Republika 
Chińska zaledwie przez nieco ponad dziesięć procent. Jednakże analiza realizo-
wanej przez władze w Tajpej dyplomacji cyfrowej pozwala na stwierdzenie, iż 
priorytetem dyplomacji cyfrowej jest wzrost znaczenia gospodarczego Tajwanu 
w międzynarodowych stosunkach gospodarczych20.

W komunikowaniu strategicznym Tajwanu wyróżnić można trzy pozio-
my: strategiczny, instytucjonalny oraz operacyjny. Pierwszy z nich ma przede 
wszystkim charakter polityczny i uzależniony jest od programu politycznego 
aktualnie sprawujących władzę publiczną. Obecnie (kadencja 2016-2020) 
rządzące ugrupowanie Demokratyczna Partia Postępu silnie akcentuje kwe-
stię prawnomiędzynarodowej suwerenności Republiki Chińskiej i w tym 
kontekście prowadzi politykę zagraniczną. Według tajwańskiego systemu 
politycznego, to prezydent posiada największy wpływ na politykę zagranicz-
ną, która według aktualnie (kadencja 2016-2020) sprawującej ten urząd Tsai 
Ing-wen określana jest mianem „niezłomnej dyplomacji”. W przeciwień-
stwie do działań poprzednika wywodzącego się z Partii Narodowej – Ku-
omintangu – poprzednio realizowana wizja polityki zagranicznej określana 
była jako „pragmatyczna dyplomacja” i jej celem było wzmocnienie tajwań-
skiej pozycji w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Analizując 
natomiast aktywność obecnej prezydent Republiki Chińskiej, wskazać nale-
ży, iż owa „niezłomna dyplomacja” ma za zadanie umacnianie i rozwój kon-
taktów dwustronnych z państwami utrzymującymi stosunki dyplomatyczne 

19 Więcej na ten temat – zob. R. Rajczyk, Dyplomacja cyfrowa – wybrane aspekty formalno-
-prawne, w: Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M. Ko-
sienkowski, B. Piskorska, Lublin 2013, s. 52-54.

20 Więcej na ten temat: R. Rajczyk, Dyplomacja cyfrowa Tajwanu, w: Współpraca, konkuren-
cja czy rywalizacja? Oblicza stosunków międzynarodowych w Azji, red. J. Marszałek-Kawa, 
A. Stańco-Wawrzyńska, Toruń 2017, s. 300-315. 
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z Tajwanem21, ale też silne akcentowanie własnej państwowości na podstawie 
formuły popularnie określanej jako: „jedne Chiny, jeden Tajwan”22.

Tajwańskie komunikowanie strategiczne na poziomie instytucjonalnym 
natomiast przejawia się w funkcjonowaniu poza wymienionym powyżej 
urzędem prezydenta, przede wszystkim Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych i podległym mu Instytutem Dyplomacji oraz Stosunków Międzynaro-
dowych23, a także Biurem Turystyki24 będącym strukturą istniejącą w ramach 
Ministerstwa Transportu i Komunikacji. Poza wskazanymi instytucjami na-
leży ponadto wymienić Straits Exchange Foundation oraz Radę ds. Konty-
nentu z uwagi na specyficzny status prawnomiędzynarodowy Tajwanu i rela-
cje z Chińską Republiką Ludową.

Innym ważnym elementem instytucjonalizacji komunikacji strategicznej 
jest system medialny25, a zwłaszcza nadawcy publiczni realizujący misję ra-
diofonii i telewizji publicznej. W przypadku Republiki Chińskiej rozgłośnia 
Radio Taiwan International nadaje swój program w 13 wersjach języko-
wych26. W odniesieniu do Public Television Service z kolei istotne znaczenie 
w kontekście problematyki badawczej niniejszego rozdziału mają koproduk-
cje międzynarodowe, które w ramach działań z zakresu dyplomacji publicz-
nej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych udostępniane są 
odbiorcom zagranicznym27. Prezentując aspekt instytucjonalny tajwańskiej 
komunikacji strategicznej, warto wskazać również na funkcjonowanie or-
ganizacji pozarządowych takich jak Taiwan International Health Action28.

21 Steadfast diplomacy, http://english.president.gov.tw/Issue/147 (dostęp: 17.07.2017).
22 Przykładem tego rodzaju działań jest aktywność tajwańskiej prezydent na portalu społecz-

nościowym Twitter, gdzie w maju 2017 r. intensywnie wzywała do uznania prawa Tajwa-
nu do udziału w roli obserwatora w obradach World Health Organization, która afilio-
wana w systemie ONZ wyznacza kierunki działalności Światowej Organizacji Zdrowia. 
W 2017 r. Republika Chińska nie otrzymała zaproszenia do udziału w posiedzeniu, choć 
od 2009 r. funkcjonowała w tym gremium pod nazwą: Chińskie Tajpej. 

23 Institute of Diplomacy and International Affairs, http://www.mofa.gov.tw/enidia/cp.aspx-
?n=779A2E76271875CF (dostęp: 17.07.2017).

24 Tourism Bureau, http://eng.taiwan.net.tw (dostęp: 17.07.2017).
25 Framing Tajwanu w mediach światowych – zob. R. Rajczyk, World’s impact of Taiwanese 

media system, „China Media Research” 2016, vol. 12, no. 3.
26 Intro to RTI, http://english.rti.org.tw/aboutrti/?recordId=1 (dostęp: 17.07.2017).
27 PTS, http://eng.pts.org.tw/search/label/International%20Co-production (dostęp: 17.07.2017).
28 Passion and Care. 2000-2006. The story of Taiwan’s Global Health Humanitarian Aid, http://

www.mofa.gov.tw/Upload/RelFile/1227/4541/c2d7e4f0-90eb-4d21-a203-ac6377b-
8b20a.PDF (dostęp: 17.07.2017).
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Na poziomie operacyjnym natomiast w ramach prowadzonych działań 
z zakresu komunikacji strategicznej należy wymienić przede wszystkim ele-
menty związane z dyplomacją publiczną, takie jak: programy stypendialne 
dla studentów i naukowców zagranicznych, wydawanie periodyków praso-
wych („Taiwan Review” i „Taiwan Panorama”) oraz internetowych (Taiwan 
Today) w różnych wersjach językowych29 czy też corocznej edycji wydawnictwa: 
The Republic of China. Yearbook30. W omawianym w tym miejscu aspekcie 
należy także zwrócić uwagę na kampanie promocyjne mające na celu promo-
cję turystyczną Tajwanu. Ich przekaz skoncentrowany jest wokół sloganów: 
„Taiwan. The heart of Asia”31, „Anytime for Taiwan” czy też „Time for Ce-
lebration”. Analiza zawartości spotów reklamowych dostępnych w serwisie 
YouTube32 pozwala na stwierdzenie, że idea przewodnia przekazów promo-
cyjnych zbudowana jest na podstawie wzbudzania pozytywnych emocji, co 
przekładać się ma na efekty ekonomiczne33.

zakończenie

Reasumując rozważania poświęcone komunikacji strategicznej na przykładzie 
Republiki Chińskiej (Tajwanu), wskazać należy, iż głównym celem tych działań 
jest realizowanie wizji politycznej miejscowych decydentów, ale ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu ekonomicznego i rozwoju gospodarczego. Komuni-
kowanie strategiczne, jak się wydaje, służyć ma przede wszystkim wzrostowi 
znaczenia Tajwanu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. 

Istotnym elementem w omawianym procesie komunikacyjnym są też 
międzynarodowe imprezy sportowe. Jak już wskazano, Republika Chińska 

29 Taiwan Today, http://www.taiwantoday.tw (dostęp: 17.07.2017) oraz Taiwan Panorama, 
http://www.taiwan-panorama.com.tw (dostęp: 17.07.2017).

30 The Republic of China Yearbook 2016, http://english.ey.gov.tw/cp.aspx?n=A98EE53B-
DE2EF371 (dostęp: 18.07.2017).

31 Taiwan. The heart of Asia, http://eng.taiwan.net.tw (dostęp: 17.07.2017).
32 Taiwan Tourism Bureau, N.A., https://www.youtube.com/user/taiwanbesttrip (dostęp: 

18.07.2017).
33 Szacuje się, że ruch turystyczny na Tajwanie rokrocznie oscyluje w granicach 10 mln tu-

rystów – zob. K. Everington, Taiwan sees record high 10.69 million visitors in 2016, http://
www.taiwannews.com.tw/en/news/3088264 (dostęp: 18.07.2017), co daje wpływy wiel-
kości ponad 14 mln dolarów – por. UNWTO Tourism Highlights. 2016 Edition, http://
www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 (dostęp: 18.07.2017).
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uczestniczy w nich pod nazwą: „Chińskie Tajpej”. Z jednej strony zorgani-
zowana w drugiej połowie sierpnia 2017 roku Letnia Uniwersjada w Tajpej34 
była okazją do promocji Tajwanu jako destynacji turystycznej, zarówno dla 
samych uczestników zmagań sportowych, jak i kibiców, z drugiej zaś służy 
jako narzędzie kształtowania wizerunku. Z uwagi jednak na specyficzny status 
prawnomiędzynarodowy Tajwanu, organizacja tak dużej, międzynarodowej 
imprezy sportowej przyczyniła się przede wszystkim do wzrostu świadomo-
ści marki państwa przez fakt dysonansu pomiędzy nazwą kraju – gospodarza 
a określeniem, pod jakim w zawodach uczestniczyli tajwańscy sportowcy. 
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Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki analizy dotyczącej roli zewnętrznej komunikacji strate-
gicznej w zarządzaniu informacją w warunkach globalnej wymiany informacyjnej. 
Przedmiotem rozważań są wybrane elementy komunikowania strategicznego Re-
publiki Chińskiej (Tajwanu) ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego statu-
su prawnomiędzynarodowego tego państwa, który jednak nie jest dominującym 
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celem analizowanego procesu. Wzmocnienie pozycji Tajwanu jako uczestnika 
międzynarodowych stosunków gospodarczych stanowi istotny aspekt komuniko-
wania strategicznego Republiki Chińskiej. 

Słowa kluczowe: Republika Chińska, Tajwan, komunikacja strategiczna, dyplo-
macja publiczna

Summary 
the role of communication Strategies in the 
contemporary World: the case of the republic 
of china (taiwan)

The working paper consists of the results of an analysis concerning the role of 
strategic communication in the process of global information exchange. The main 
issue concerns the Republic of China (Taiwan) and different aspects of its stra-
tegic communication including public diplomacy as well as national branding. 
Taiwan’s specific status in international affairs does not determine its commu-
nication efforts. They are rather concentrated on Taiwan’s emerging position in 
international economic relations. 

Keywords: Taiwan, Republic of China, strategic communication, public 
diplomacy
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poStpraWDa W DySKurSie 
poLitycznym Dotyczącym 
KWeStii zmian KLimatu

Postprawda jest pojęciem zbudowanym z połączenia dwóch słów: post 
i prawda. Pierwszy z nich to „pierwszy człon wyrazów złożonych tworzący 
nazwy i określenia osób, rzeczy lub zjawisk występujących później od czegoś 
lub będących późniejszą formą czegoś”1. Prawda natomiast to „zasada dowie-
dziona naukowo lub wynikająca z doświadczenia, uważana powszechnie za 
niepodważalną”2. Termin postprawda jest obecnie coraz częściej stosowany 
do opisu zmian zachodzących w środowisku społeczno-politycznym, w któ-
rym prawda przestaje mieć nadrzędne znaczenie. Jednym z takich zjawisk 
są zmiany klimatu. Obecnie dokonują się one za sprawą ludzkiej ingerencji 
w system klimatyczny, co zostało udowodnione przez wiele niezależnych od 
siebie badań. W kwestii tej istnieje ponadto konsensus naukowy. Antropo-
geniczne przyczyny współczesnych zmian klimatu, uznane za  fakt nauko-
wy, można zatem nazwać prawdą. Jest ona jednak niewygodna dla wielu 
podmiotów, w tym korporacji zajmujących się wydobyciem paliw kopal-
nych, których produkty są główną przyczyną istnienia problemu globalnego 
ocieplenia i związanych z tym zmian w środowisku naturalnym. Ponieważ 
prawda została już ujawniona, w celu niedoprowadzenia do radykalnych 
zmian w środowisku społeczno-polityczno-gospodarczym, niekorzystnych 
dla określonych jednostek i grup społecznych, można zastosować wobec niej 

1 Post-, w: Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slowniki/post.html (dostęp: 7.07.2017).
2 Prawda I, Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/prawda-I;2507920.html (dostęp: 

7.07.2017).
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zaprzeczenie, wprowadzając jednocześnie alternatywną wizję zachodzącego 
procesu. Jest to zatem próba stworzenia nowego obrazu rzeczywistości, która 
to jest następstwem ujawnienia prawdy i odbywa się po jej poznaniu.

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na fakty naukowe 
w sprawie zmian klimatu i na próby manipulowania nimi przez niektóre gru-
py społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem elit politycznych. Dla realizacji 
tego zamierzenia na początku przedstawione zostaną podstawowe informacje 
naukowe na temat zmian klimatu. W dalszej kolejności, na podstawie badań 
opinii społecznej, zostanie zaprezentowane podejście ogółu społeczeństwa do 
problemu, z uwzględnieniem poglądów politycznych respondentów, zarówno 
w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponadto opisana zostanie 
historia negacjonizmu zmian klimatu, z jednoczesnym zwróceniem uwagi 
na grupy interesów wspierających propagowanie postprawdziwych koncepcji 
odnoszących się do tej kwestii. Następnie omówione zostaną wybrane przy-
padki negacji zmian klimatu przez polityków rządzących w różnych krajach 
świata. W dalszej kolejności przeanalizowany zostanie dyskurs polityczny do-
tyczący tej kwestii w Polsce. Do tego celu posłużą wybrane z ostatnich pięciu 
lat, najbardziej absurdalne według Autora, wypowiedzi polityków, wynikające 
z ignorancji naukowej lub chęci jej dyskredytacji w postrzeganiu opinii pub-
licznej. Szczególną uwagę w tym zakresie, w ramach polskiego rządu, zwróco-
no na osoby pełniące w nim najważniejsze funkcje, w tym w kwestiach zwią-
zanych z ochroną środowiska naturalnego, energetyką i edukacją. Wykonane 
w ten sposób badanie pozwoli na wyjaśnienie przyczyn i skutków istnienia 
zjawiska postprawdy w kwestii globalnego ocieplenia.

naukowe ustalenia dotyczące zmian klimatu

Zmiany klimatu stanowią jedno z wielu zagrożeń dla pomyślnego rozwoju spo-
łecznego na całym świecie. W raporcie Międzyrządowego Panelu do spraw 
Zmian Klimatu (IPCC), w którym ze względu na ostrożność naukową wiele 
przyczyn tego procesu opisano przy pomocy określenia prawdopodobieństwa 
ich faktycznego wpływu na klimat, uznano jednocześnie, że „ocieplenie systemu 
klimatycznego jest bezdyskusyjne”3. Podkreślono ponadto bezpośredni związek 

3 L.V. Alexander i in., Zmiana klimatu 2013. Fizyczne podstawy naukowe, Warszawa 2015, 
s. 2, http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_pl.pdf 
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pomiędzy obecnie występującym globalnym ocieleniem a stężeniem w atmo-
sferze gazów cieplarnianych, wskazując na najwyższe znaczenie w tym wzglę-
dzie dwutlenku węgla (CO₂), w dalszej kolejności metanu (CH₄), następnie 
z kolei innych produktów działalności człowieka (głównie pozostałych gazów 
cieplarnianych). Z czynników naturalnych minimalny wpływ w stosunku do 
pozostałych wywierają natomiast zmiany napromieniowania słonecznego (siła 
tego oddziaływania jest prawie 34 razy mniejsza niż emisji samego CO₂)4.

W ciągu ostatnich setek tysięcy lat ilość dwutlenku węgla w atmosferze 
zmieniała się cyklicznie, osiągając wartości pomiędzy 180 a 300 cząsteczek na 
milion cząsteczek powietrza (ppm)5. We wrześniu 2016 roku w stacji badaw-
czej Mauna Loa na Hawajach zanotowano natomiast jego ilość na poziomie 
400 ppm6. Należy jednocześnie zaznaczyć, że jest to miesiąc, kiedy stężenie 
CO₂ osiąga roczne minimum. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że stę-
żenie CO₂ na poziomie powyżej 450 ppm, co zdarzyło się ostatnio 34 mln 
lat temu, było granicą pomiędzy Antarktydą bez lodu i poziomem oceanów 
o 75 m wyższym niż obecnie7. Przy aktualnym wzroście dwutlenku węgla 
o około 2 ppm rocznie8, w przypadku braku zmian w wielkości emisji gazów 
cieplarnianych, wartość taką możemy osiągnąć już w 2041 roku. Nie oznacza 
to jednak, że lądolód Antarktydy stopi się w krótkim czasie, ale istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że nastąpi długotrwały proces odwrotny do tego sprzed 
34 mln lat, kiedy to Antarktyda zaczęła pokrywać się lodem. Ponadto, według 
naukowców badających zmiany klimatu, średnia globalna temperatura nie po-
winna wzrosnąć powyżej 2°C w stosunku do epoki przedprzemysłowej, gdyż 
prowadziłoby to do uruchomienia wielu dodatnich sprzężeń zwrotnych, które 
skutecznie uniemożliwiłyby dalsze ograniczenie wzrostu globalnej temperatu-
ry9. Ponieważ obecnie wzrost ten wyniósł już około 0,8°C, aby osiągnąć ten 
cel, światowe emisje CO₂ powinny być ograniczane o 9% rocznie, począwszy 
od 2020 roku, prowadząc do ich całkowitej eliminacji do 2040 roku10.

(dostęp: 24.06.2017)
4 Tamże, s. 12.
5 M. Popkiewicz, Świat na rozdrożu, Katowice 2012, s. 371.
6 Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Global Monitoring Division, https://esrl.noaa.gov/

gmd/ccgg/trends/index.html (dostęp: 24.06.2017).
7 M. Popkiewicz, Świat na rozdrożu, dz. cyt., s. 385.
8 Tamże, s. 371. 
9 Tamże, s. 394.
10 Tamże, s. 396.
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akceptacja zmian klimatu wśród naukowców

Z faktem, że to działalność ludzka jest główną przyczyną globalnego ocieple-
nia, zgadza się zdecydowana większość naukowców, co potwierdzają liczne 
badania. Dane zebrane w 2008 roku wskazują, że poziom zgody wśród na-
ukowców w sprawie przyczyn występowania zmian klimatu jest zależny od 
ich specjalizacji naukowych. Dla przykładu, zaledwie 47% geologów gospo-
darczych uznało, że aktywność ludzka stanowi istotny czynnik wpływający 
na zmianę średniej globalnej temperatury. Wśród meteorologów wskaźnik 
ten wyniósł 64%. W przypadku klimatologów odsetek ten kształtował się na 
poziomie 88%, natomiast wśród tej grupy osób aż 97,4% aktywnie publiku-
jących na temat zmian klimatu zgodziło się z antropogenicznym wpływem 
na wzrost średniej temperatury na Ziemi11. Niski wskaźnik akceptacji dla 
ludzkiego oddziaływania na zmiany klimatu dla geologów gospodarczych 
można ponadto wyjaśnić ich aktywnością zawodową, która sprowadza się do 
poszukiwania i wykorzystywania kopalin, będących podstawową przyczyną 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w atmosferze. Inne badanie, w którym 
przeanalizowano artykuły naukowe aktywnie publikujących klimatologów, 
wykazało poziom zgodności w kwestii antropogenicznych przyczyn zmian 
klimatu w zakresie 97-98%12. W 2013 roku z kolei na podstawie analizy 
artykułów na temat zmian klimatu z lat 1991-2011 wykazano konsensus 
naukowy w sprawie ludzkiego wpływu na zmiany klimatu na poziomie 
97,1%13. Te niezależnie od siebie przeprowadzone badania wskazują na nie-
zwykle zbliżony poziom akceptacji przez klimatologów założenia, że to dzia-
łalność ludzka jest główną przyczyną globalnego ocieplenia.

11 P.T. Doran, M.K. Zimmerman, Examining the Scientific Consensus on Climate Change, 
„Eos” 2009, t. 90, nr 3, s. 22-23, http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/testfol-
der/aa-migration-to-be-deleted/assets-delete-me/documents-delete-me/ssi-delete-me/ssi/
DoranEOS09.pdf (dostęp: 4.07.2017).

12 W.R.L. Anderegg i in., Expert credibility in climate change, „Proceedings of the National 
Academy of Sciences” 2010, t. 107, nr 27, http://www.pnas.org/content/107/27/12107.
full.pdf (dostęp: 4.07.2017).

13 The 97% consensus on global warming, Skeptical Science, 2016, https://www.skeptical-
science.com/global-warming-scientific-consensus.htm (dostęp: 4.07.2017).
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zmiany klimatu w opinii społecznej

W opinii publicznej, w tym także wśród polityków, panuje jednak zupełnie 
inne przekonanie. Badanie przeprowadzone w 2016 roku przez Centrum 
Badania Opinii Społecznej wykazało, że aż 27% społeczeństwa polskiego 
twierdzi, że nie jest pewne, czy klimat w ogóle się zmienia, natomiast 40% 
zgodziło się z twierdzeniem, że naukowcy nie są zgodni, czy działalność czło-
wieka ma wpływ na klimat14. W tym samym roku jedynie 73% responden-
tów uznało, że przyczyną zmian klimatu jest przede wszystkim efekt działal-
ności człowieka, natomiast 20%, że odpowiadają za to głównie przyczyny 
naturalne. W udzielonych odpowiedziach zauważyć można różnice związane 
z przekonaniami politycznymi. Wśród osób deklarujących swoje poglądy 
jako lewicowe, nadrzędność ludzkiej działalności jako przyczyny zmian kli-
matu uznało 78% ankietowanych, o poglądach centrowych – 77%, nato-
miast prawicowych – 73%15.

Rozbieżność postrzegania problemu zmian klimatu ze względu na po-
działy polityczne jest jednak dużo wyraźniejsza w przypadku niektórych in-
nych państw, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie na dużą skalę 
działają zorganizowane grupy mające na celu negowanie antropogeniczne-
go wpływu na system klimatyczny. Na podstawie badania opinii publicznej 
przeprowadzonego w 2016 roku zaledwie 39% mieszkańców USA wyraziło 
zaufanie do klimatologów w kwestii uzyskania pełnych i dokładnych infor-
macji na temat przyczyn zmian klimatu, z czego wśród konserwatywnych 
republikanów było to jedynie 15% ankietowanych, a liberalnych republika-
nów – 32%, natomiast w przypadku konserwatywnych demokratów odsetek 
ten wyniósł 45%, a liberalnych demokratów – 70%16. Podobne zależności 
wykazano w odniesieniu do twierdzenia, że prawie wszyscy naukowcy uwa-
żają, iż działalność ludzka jest główną przyczyną zmian klimatu. Zgodziło 
się z nim 16% republikanów konserwatywnych i 13% liberalnych oraz 29% 
demokratów konserwatywnych i 55% liberalnych17. Tak wyraźnie różne po-
strzeganie problemu ze względu na poglądy polityczne ma w tym państwie 

14 Stan środowiska i zmiany klimatu, Warszawa 2016, s. 6.
15 Tamże, s. 9, 16.
16 C. Funk, B. Kennedy, The Politics of Climate, 4.10.2016, s. 6, http://www.pewinternet.

org/2016/10/04/the-politics-of-climate/ (dostęp: 4.07.2017).
17 Tamże.
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długą historię i jest nierozerwalnie związane ze współpracą określonych grup 
interesów z politykami.

historia negacjonizmu ustaleń naukowych

Jednym z ważniejszych historycznych przykładów negacji faktów naukowych 
z powodu interesów finansowych dużych firm jest kwestia szkodliwości dla 
człowieka palenia wyrobów tytoniowych. W latach 50. XX wieku pojawiało 
się coraz więcej opracowań naukowych, które wiązały palenie tytoniu z ra-
kiem płuc. W wyniku nagłaśniania tego faktu koncerny tytoniowe obawiały 
się zmniejszenia liczby swoich klientów i konsekwentnie znacznego obni-
żenia zysków. W celu ochrony własnych interesów finansowych koncerny 
tytoniowe skorzystały z usług firmy Hill and Knowlton, zajmującej się pub-
lic relations. Ta z kolei opracowała strategię mającą na celu kwestionowanie 
ustaleń naukowych niekorzystnych dla przemysłu tytoniowego. Jedną z me-
tod w realizacji tego zadania było założenie przez firmy tytoniowe własnej 
organizacji badawczej, mającej za zadanie publikować wyniki korzystne dla 
przemysłu tytoniowego i wprowadzać niepewność naukową w stosunku do 
tych, które wykazywały negatywny wpływ palenia tytoniu na zdrowie. Na 
skutek tej działalności regulacje związane z wyrobami tytoniowymi zostały 
znacznie opóźnione18.

Podobne działania były podejmowane także w przypadku innych pro-
duktów, na których szkodliwość wskazywały badania naukowe. Z usług Hill 
and Knowlton skorzystali między innymi producenci azbestu i produktów 
niszczących powłokę ozonową Ziemi. W tych przypadkach strategia wal-
ki z wprowadzeniem odpowiednich regulacji prawnych w tej kwestii także 
sprowadzała się przede wszystkim do negowania faktów naukowych i wpro-
wadzania wątpliwości w stosunku do nich19.

W latach 80. XX wieku zagrożenie dla swoich interesów finansowych, ze 
względu na coraz większą ilość opracowań naukowych wiążących emisję CO₂ 
do atmosfery ze zmianami klimatu, dostrzegli przedstawiciele przemysłu pa-
liw kopalnych. Negacją antropogenicznego wpływu na zmiany klimatu, po-
dobnie jak we wcześniej opisanych przypadkach, zajęły się wyspecjalizowane 

18 M. Popkiewicz, Świat na rozdrożu, dz. cyt., s. 402-403.
19 Tamże, s. 403-405.
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organizacje. Jedną z nich jest Fundacja George C. Marshalla. Jej założyciel, 
Frederick Seitz, w latach 60. XX wieku był przewodniczącym Akademii 
Nauk USA, a następnie od 1978 roku płatnym konsultantem w koncernie 
tytoniowym R.J. Reynolds, gdzie w ciągu dziesięciu lat przekazał 45 mln 
dolarów na badania mające na celu znalezienie pozytywnego wpływu palenia 
wyrobów tytoniowych na ludzkie zdrowie, co jednak nie przyniosło oczeki-
wanych skutków20.

Inną ważną organizacją działającą obecnie na rzecz negacji zmian klimatu 
jest Heartland Institute, który otrzymał ponad milion dolarów między inny-
mi od Exxon Mobil (wieloletni prezes i dyrektor generalny przedsiębiorstwa 
w 2017 r. został sekretarzem stanu USA), jednej z największych spółek pali-
wowych na świecie, oraz od fundacji związanych z braćmi Koch, właściciela-
mi koncernu wydobywczego i przetwórczego. Instytut nie ujawnia nazwisk 
swoich sponsorów, z tego też względu nie wiadomo, od kogo otrzymuje 
znaczną część finansowania. Dane z dokumentów firmy, które bez jej zgody 
udostępniono opinii publicznej, ujawniły jednak, że jeden z anonimowych 
darczyńców przekazał ponad 8,6 mln dolarów na konkretny cel, jakim jest 
krytyka klimatologii21. Według przeprowadzonych badań, konserwatywne 
grupy darczyńców w ostatnich latach wydawały nawet miliard dolarów rocz-
nie na finansowanie działalności mającej na celu negację zmian klimatu22.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki powstało ponadto wiele dokumen-
tów, sporządzonych przez negacjonistów zmian klimatu, które wprowadziły 
niepewność naukową zarówno wśród polityków, nie tylko amerykańskich, 
jak i całych społeczeństw. Jednym z nich jest tak zwana Petycja Oregońska, 
która rzekomo została podpisana przez ponad 31 tys. naukowców. Jak się jed-
nak okazuje, jedynie 9029 jej sygnatariuszy posiada tytuł naukowy doktora, 
7157 magistra, a 12 715 (podając w uproszczeniu) odpowiednik licencjatu, 
natomiast 2586 osób pod nią podpisanych to lekarze medycyny i weteryna-
rii. Ponadto według oficjalnych informacji, podanych przez twórców pisma, 
jedynie 39 osób, które ją zaakceptowały, to klimatolodzy23. W petycji wezwa-

20 Tamże, s. 405-406.
21 N. Klein, To zmienia wszystko: kapitalizm kontra klimat, Warszawa 2016, s. 53.
22 S. Goldenberg, Conservative groups spend up to $1bn a year to fight action on climate change, 

20.12.2013, https://www.theguardian.com/environment/2013/dec/20/conservative-groups- 
1bn-against-climate-change (dostęp: 4.07.2017).

23 Qualifications of Signers, Global Warming Petition Project, http://www.petitionproject.org/
qualifications_of_signers.php (dostęp: 4.07.2017).
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no rząd USA do odrzucenia protokołu z Kioto, twierdząc, że proponowane 
limity emisji gazów cieplarnianych mogłyby zaszkodzić środowisku, utrud-
nić postęp nauki i technologii oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i do-
brobytu ludzkości. Wydano także opinię o braku istnienia przekonujących 
dowodów naukowych na związek pomiędzy emisją gazów cieplarnianych 
a katastrofalnym ociepleniem atmosfery Ziemi i zakłóceniem klimatu plane-
ty w przewidywalnej przyszłości. Stwierdzono ponadto, że istnieją dowody 
naukowe wskazujące na korzystny wpływ wzrostu ilości dwutlenku węgla 
w atmosferze na rośliny i zwierzęta24. Wystarczy posiadać podstawową wie-
dzę na temat procesów związanych ze zmianami klimatu, żeby zauważyć, 
że zawarte w petycji twierdzenia albo są zostały nigdy udowodnione, albo 
pozostają w sprzeczności z dotychczasowymi ustaleniami klimatologów.

W opozycji do Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu, 
publikującego obszerne raporty naukowe na temat przyczyn i potencjalnych 
skutków globalnego ocieplenia, został utworzony Pozarządowy Międzyna-
rodowy Panel do spraw Zmian Klimatu (NIPCC). Prace w ramach tego 
drugiego w przeważającej części wykonują jednak jedynie trzy osoby. Cały 
ostatni raport NIPCC został sporządzony przez 20 osób, z których tylko 
jedna jest aktywnym badaczem w zakresie klimatologii. Ponadto finanse in-
stytucji są w całości kontrolowane przez Heartland Institute, którego celem 
jest negowanie zmian klimatu25.

Istotną rolę w zakresie manipulowania faktami na ten temat odgrywa 
także stanowisko panelu klimatycznego Światowej Federacji Naukowców, 
mówiące, że zmiany klimatu nie stanowią żadnego zagrożenia. Jak się jednak 
okazuje, panel ten ma tylko jednego członka, którym jest Christopher Essex, 
lobbysta z Heartland Institute26.

24 Global Warming Petition Project, http://www.petitionproject.org/ (dostęp: 4.07.2017).
25 M. Popkiewicz, Najnowszy raport NIPCC (2013) cz. 1, 23.01.2014, http://naukaoklima-

cie.pl/aktualnosci/najnowszy-raport-nipcc-2013-cz-1-33 (dostęp: 4.07.2017).
26 M. Popkiewicz, Mit: zmiana klimatu to nie problem, bo tak twierdzi Światowa Federacja 

Naukowców, 11.05.2015, http://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-zmiana-klimatu-to-
-nie-problem-bo-tak-twierdzi-swiatowa-federacja-naukowcow-115 (dostęp: 4.07.2017).
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przykłady negacji zmian klimatu przez polityków 
wybranych państw

Powszechne negowanie globalnego ocieplenia przez społeczeństwo i polityków 
związane jest z określonymi interesami ekonomicznymi. W przypadku tej dru-
giej grupy należy zwrócić uwagę na system finansowania ich działalności. Jed-
nymi z najbogatszych koncernów są te związane z przemysłem wydobywczym, 
mającym duży wkład w emisje gazów cieplarnianych. Ich bogactwo pozwala 
na finansowanie niezwykle drogich kampanii wyborczych polityków ame-
rykańskich, co z kolei przekłada się na silniejszą reprezentację ich interesów 
w organach ustawodawczych i wykonawczych. W połączeniu z ideologią po-
lityczną, zgodnie z którą jakiekolwiek dodatkowe regulacje na poziomie fede-
ralnym stają się próbą ograniczenia kapitalizmu, zmiany klimatu przestają być 
uznawane za realne zagrożenie, gdyż w przeciwnym wypadku należałoby pod-
jąć działania przeciwko swoim sponsorom i własnej wizji rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Jak pokazuje historia, silniejsze związki polityki z przemysłem 
wydobywczym widoczne są w przypadku Partii Republikańskiej. Doskonałym 
przykładem są ostatni prezydenci USA wywodzący się z tego ugrupowania, po-
czynając od Ronalda Reagana, przez George’a H.W. Busha i George’a W. Busha, 
 na Donaldzie Trumpie kończąc. Tym samym w znacznym stopniu można 
wyjaśnić zróżnicowanie w akceptacji zmian klimatu jako faktu naukowego 
i zaufaniu do klimatologów ze względu na podziały polityczne.

Jak wspomniano powyżej, postawę przeciwną jakimkolwiek regulacjom 
mającym na celu ochronę klimatu reprezentuje wybrany w 2016 roku pre-
zydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump. Nie uznaje on po-
nadto wiedzy naukowej na temat zmian klimatu, stanowczo sprzeciwiając 
się istnieniu takiego procesu. W 2012 roku opublikował na Twitterze wpis, 
w którym stwierdził, że koncepcja globalnego ocieplenia została stworzona 
przez i dla Chińczyków, aby produkcja w USA stała się niekonkurencyjna27. 
Jednym z pierwszych działań administracji prezydenta po jego zaprzysiężeniu 
było usunięcie z serwisu internetowego Białego Domu informacji na temat 
polityki klimatycznej28.

27 D. Ćwiklak, Kiepski klimat Donalda Trumpa, 28.01.2017, http://www.newsweek.pl/bi-
znes/trump-nie-wierzy-w-globalne-ocieplenie-to-spisek-chinczykow-,artykuly,404357,1.
html (dostęp: 5.07.2017).

28 Tamże.
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Podobne działania prowadziło także wielu innych polityków i przywód-
ców państw i  rządów z całego świata. Jednym z nich był Stephen Harper, 
premier Kanady w latach 2006-2015. Władze państwa znacznie ograniczyły 
w tym czasie możliwość przekazywania informacji na temat zmian klimatu 
przez naukowców prowadzących badania w ramach instytucji rządowych29. 
Kraj ten czerpie duże zyski z wydobycia ropy naftowej z piasków bitumicz-
nych. Proces ten jest niezwykle szkodliwy nie tylko dla środowiska, w którym 
się odbywa, ale także dla całego systemu klimatycznego. Stąd też działania 
rządu prowadziły do nieujawniania informacji, które mogłyby być sprzeczne 
z jego polityką skierowaną na przemysł wydobywczy.

Zależność pomiędzy interesami gospodarczymi a niechęcią w stosun-
ku do ograniczania emisji gazów cieplarnianych jest szczególnie widoczna 
w przypadku Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Wśród 
tych państw natomiast szczególnie wyraźną rolę odgrywa Arabia Saudyjska, 
której przedstawiciele na forum globalnym otwarcie wyrażają dezaprobatę 
wobec wyników badań naukowych w dziedzinie klimatu30.

W Europie natomiast rolę negacjonisty zmian klimatu przyjął na sie-
bie Václav Klaus, prezydent Republiki Czeskiej w latach 2003-2013, który 
w trakcie trwania swojej prezydentury wziął udział w konferencji klimatycz-
nej Heartland Institute. Porównał on wtedy wysiłki podejmowane na rzecz 
zapobieżenia globalnemu ociepleniu z działalnością komunistów, pragną-
cych kontrolować całe społeczeństwo31. Istotny jest przy tym fakt, że już po 
zakończeniu jego kadencji energia elektryczna państwa nadal w 50% po-
chodziła ze spalania węgla kamiennego i brunatnego32. W maju 2017 roku 
na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach proces zmian 
klimatu zanegował także były premier Republiki Czeskiej (w latach 2006-
2009) Mirek Topolánek, będący członkiem Obywatelskiej Partii Demokra-
tycznej, konserwatywnego ugrupowania reprezentowanego także przez byłe-
go prezydenta Václava Klausa. Powiedział on wtedy, że jest katolikiem i nie 

29 R. Leber, Canada’s Government Won’t Let Its Own Climate Scientists Speak to the Press, 
20.08.2014, https://newrepublic.com/article/119153/canadas-stephen-harper-government- 
-muzzles-climate-scientists (dostęp: 5.07.2017).

30 M. Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Toruń 2011, s. 154-155.
31 N. Klein, To zmienia wszystko: kapitalizm kontra klimat, dz. cyt., s. 51.
32 Sytuacja w Czechach, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, http://eko-unia.org.pl/

rton-o-projekcie/sytuacja-w-czechach/ (dostęp: 5.07.2017).
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potrzebuje nowej wiary, czym jest według niego uznanie istnienia współczes-
nego procesu zmian klimatu33.

Dyskurs polityczny w sprawie zmian klimatu w polsce

Silna narracja polityczna, prowadząca do negacji naukowych ustaleń w kwe-
stii zmian klimatu, jest obecna także w Polsce. Duże znaczenie w tej kwestii 
odgrywał między innymi minister środowiska Jan Szyszko, którego jed-
nym z wynikających ze sprawowanego urzędu zadań była ochrona i kształ-
towanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, a tak-
że kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska34. W wywiadzie 
przeprowadzonym z Janem Szyszko po konferencji stron Ramowej kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła 
się w listopadzie 2013 roku w Warszawie, na pytanie, czy zgadza się on 
z twierdzeniem, że globalne ocieplenie jest największą mistyfikacją w histo-
rii ludzkości, pytany stwierdził: „Powiedziałbym, że zdania są podzielone. 
To na pewno była decyzja polityczna”35. Dodał ponadto, że „nie wiadomo, 
czy ocieplenie jest powiązane z emisją dwutlenku węgla”36. Z kolei jako 
minister środowiska w listopadzie 2015 roku podczas posiedzenia sejmo-
wej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po-
wiedział: „nie dyskutowałbym, czy klimat się zmienia, czy nie zmienia, czy 
jest wpływ człowieka. Dlaczego? Dlatego, że państwo macie tu stanowi-
sko światowej organizacji naukowców […]. Oni mówią, że mamy pewne 
problemy i bardzo proszę, żeby to przeanalizować odnośnie spraw zwią-
zanych z raportowaniem IPCC, czyli nieformalnego panelu związanego 
ze zmianami klimatu, gdyż im się wydaje, że jednak te dane powinny być 

33 A. Kalińska, Mirek Topolanek nie wierzy w zmiany klimatu. „Jestem katolikiem, nie potrze-
buję nowej wiary”, 11.05.2017, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/
topolanek-zmiany-klimatu,97,0,2315873.html (dostęp: 5.07.2017).

34 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz. U. 1997, nr 141, 
poz. 943; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska, Dz. U. 2015, poz. 1904.

35 Szyszko: Globalne ocieplenie było decyzją polityczną, Stefczyk.info, 17.11.2013, http://
www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/szyszko-globalne-ocieplenie-bylo-decyzja-politycz-
na,9085670552 (dostęp: 5.07.2017).

36 Tamże.
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inaczej przeanalizowane”37. Jan Szyszko z pewnością miał na myśli stanowi-
sko panelu klimatycznego Światowej Federacji Naukowców; jak wspomnia-
no wcześniej, jej członkiem jest tylko jedna osoba pracująca dla Heartland 
Institute, którego celem jest wprowadzanie niepewności naukowej w kwestii 
zmian klimatu i negowanie istnienia procesu.

Po konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w 2015 roku w Paryżu, polski 
minister środowiska, sprzeciwiając się redukcji emisji CO₂, odnosząc się 
bezpośrednio do zawartego porozumienia, powiedział: „będziemy się starali 
łagodzić jego negatywne skutki dla polskiej gospodarki, w tym węgla, m.in. 
pokazując, że dwutlenek węgla emitowany w Polsce jest gazem życia dla ży-
wych zespołów przyrodniczych, by stawały się coraz lepsze”38.

Istotną rolę w kwestii zapobiegania zmianom klimatu, poprzez ogranicza-
nie emisji gazów cieplarnianych z produkcji energii, powinien także odgrywać 
minister energii, odpowiedzialny między innymi za rozwój i wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwo energetyczne państwa39, które 
w ustawie Prawo energetyczne definiowane jest jako „stan gospodarki umoż-
liwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców 
na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy za-
chowaniu wymagań ochrony środowiska”40. Funkcję ministra energii od 2015 
roku pełni Krzysztof Tchórzewski. Podczas wystąpienia na IX Europejskim 
Kongresie Gospodarczym w Katowicach w maju 2017 roku powiedział, że „to 
CO₂, o którym tak głośno mówimy i tak się jego boimy, to jednak 20-letnia 
topola potrzebuje 700 kilogramów rocznie tego CO₂, żeby żyć, żeby swoją 
zielenią cieszyć nasze oczy. Ale nawet sosna 25-letnia potrzebuje 200 kg tego 
CO₂, żeby istnieć. Więc jeżeli popatrzymy na Polskę jako na kraj, który ma 
największy procent zalesienia w Europie […], możemy powiedzieć, że tego 

37 Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa (nr 2) z dnia 25 listopada 2015 r., Kancelaria Sejmu, 25.11.2015, http://orka.sejm.
gov.pl/zapisy8.nsf/0/08510CD0284CCCF6C1257F0E004BA338/%24File/0003708.
pdf (dostęp: 5.07.2017).

38 Jan Szyszko: gaz życia, Klimatyczna bzdura roku, http://www.klimatycznabzduraroku.pl/
gaz-zycia (dostęp: 5.07.2017).

39 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu działania Ministra Energii, Dz. U. 2015 poz. 2087; Ustawa z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej, Dz. U. 1997, nr 141, poz. 943.

40 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348.
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CO₂, żeby nasze rośliny, drzewa itd. mogły dobrze się rozwijać i rosnąć, to 
w Polsce jednak potrzeba sporo. To właśnie natura o tym decyduje”41. W wy-
powiedzi ministra można odnaleźć wiele manipulacji faktami. W pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na lesistość Polski, która nie tylko nie ma 
największego stosunku lasów do powierzchni państwa, ale znajduje się pod 
tym względem w połowie najsłabiej zalesionych państw w Unii Europejskiej42. 
Ponadto faktem naukowym jest wzrost stężenia CO₂ w atmosferze, co nie od-
bywałoby się w przypadku, gdyby rośliny wykorzystywały całą ilość tego gazu 
wyprodukowanego podczas spalania paliw kopalnych.

Minister energii podczas swojej wypowiedzi próbował także przekonać 
słuchaczy, że działalność ludzka ma niewielki wpływ na wzrost ilości gazów 
cieplarnianych. Dla potwierdzenia tego stanowiska odwołał się do wybuchu 
wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii w 2010 roku, stwierdzając, że „to co 
podały ośrodki, to ilość zanieczyszczeń, które wulkan był uprzejmy wyrzucić 
na Europę, równał się temu 10-letniemu prawie wytworzeniu zanieczyszczeń 
przez ludzi”43. Trudno stwierdzić, skąd minister czerpał informacje na ten 
temat, gdyż roczna ilość gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery 
przez wszystkie wulkany wynosi do 1% tych, które są produkowane przez 
ludzkość. Ponadto erupcja wulkanu Pinatubo w 1991 roku, najsilniejsza 
w ostatnim półwieczu, spowodowała uwolnienie ilości CO₂ równej 0,2% 
wyprodukowanej przez działalność ludzką w tamtym roku44.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska, jeszcze jako posłanka opo-
zycji parlamentarnej, podczas spotkania z uczniami Publicznego Zespołu 
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach powiedziała, że „tak naprawdę glo-
balnego ocieplenia nie ma, ponieważ na Arktyce powinien lód topnieć, 
a przybywa. Dlaczego mówią nam inaczej? Bo to kosmiczna kasa, ekolo-
dzy takie pieniądze zarabiają na tym ociepleniu”45. Także i w tym przypadku 

41 Minister: potrzebujemy sporo CO₂ żeby drzewa się mogły rozwijać, TVN24 BiS, 10.05.2017, 
http://tvn24bis.pl/surowce,78/minister-potrzebujemy-sporo-co2-zeby-drzewa-sie-mogly-
-rozwijac,738680.html (dostęp: 6.07.2017).

42 T. Podgórska, Lasy w liczbach, 9.11.2013, http://dzienniklesny.pl/przyroda/lasy-w-licz-
bach/ (dostęp: 6.07.2017).

43 Minister: potrzebujemy sporo CO₂ żeby drzewa się mogły rozwijać, dz. cyt.
44 J. Cook, Do volcanoes emit more CO2 than humans?, https://skepticalscience.com/volca-

noes-and-global-warming-intermediate.htm (dostęp: 6.07.2017).
45 Wywiad z Poseł na Sejm RP Anną Zalewską, Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świe-

bodzicach, http://www.pzsi.e-dukator.com.pl/index.php/598-wywiad-z-posel-na-sejm-rp-
-anna-zalewska (dostęp: 6.07.2017).
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trudno znaleźć źródło, z którego informację czerpała obecna minister eduka-
cji. Negowanie faktu ubytku zamarzniętej powierzchni Arktyki jest bardzo 
odważnym posunięciem, gdyż jest to proces, który bardzo łatwo udowodnić, 
nie tylko przez skomplikowane badania, ale chociażby dzięki dostępnym 
zdjęciom satelitarnym46.

Poglądy niezgodne z ustaleniami nauki na temat wzrostu ilości dwutlen-
ku węgla w atmosferze i zmian klimatu przedstawia także obecny mini-
ster sprawiedliwości. W 2014 roku przekonywał, że dwutlenek węgla nie 
może być szkodliwy, ponieważ ludzie spożywają go w napojach gazowa-
nych. Stwierdził także, że w walce z CO₂ nie chodzi o klimat, ale o wiel-
kie pieniądze. Dodatkowo zgodę ówczesnej premier Polski Ewy Kopacz na 
ograniczenie do 2030 roku emisji dwutlenku węgla o 40% dla całej Unii 
Europejskiej, względem 1990 roku, uznał za podstawę do postawienia jej 
przed Trybunałem Stanu47.

Także Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ignoruje usta-
lenia naukowe dotyczące zmian klimatu. Dla przykładu, podczas spotka-
nia z sympatykami swojego ugrupowania w Katowicach powiedział: „Weź-
my proszę państwa sprawę CO₂ i pakietu klimatycznego. Co to jest? Ktoś 
próbuje wmawiać, że to ma jakieś znaczenie dla klimatu, to jest po prostu 
śmiechu warte. Po pierwsze, nie ma żadnych dowodów, że w ogóle wszystko 
razem ma jakiekolwiek znaczenie, a jest bardzo wiele dowodów na to, że nie 
ma”48. Związek pomiędzy wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze 
a zmianami klimatu, jak wyjaśniono na początku artykułu, jest podstawową 
wiedzą na temat tego procesu, co do której naukowcy nie mają wątpliwo-
ści. Z pewnością nie bez znaczenia dla tak odważnego wystąpienia było jego 
miejsce, w samym centrum Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Wiosną 2013 roku obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda opublikował na Twitterze post, w którym wyraził swoje niezadowolenie 
z utrzymujących się w tamtym czasie warunków pogodowych. Jednocześnie 

46 C. Starr, Annual Arctic Sea Ice Minimum 1979-2015 with Area Graph, 10.03.2016, https://
svs.gsfc.nasa.gov/4435 (dostęp: 6.07.2017).

47 Ziobro u Olejnik: Ten trujący gaz, z którym walczy UE, pijemy w gazowanej wodzie mine-
ralnej, Wyborcza.pl, 26.10.2014, http://wyborcza.pl/1,76842,16866463,Ziobro_u_Olej-
nik__Ten_trujacy_gaz__z_ktorym_walczy.html (dostęp: 6.07.2017).

48 CO2 nie ma znaczenia dla klimatu. Kaczyński na Śląsku, Newsweek, 17.03.2012, 
http://www.newsweek.pl/polska/co2-nie-ma-znaczenia-dla-klimatu--kaczynski-na-sla-
sku,89656,1,1.html (dostęp: 6.07.2017).
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jednak podał on w wątpliwość zasadność ochrony klimatu. Treść tej infor-
macji brzmi następująco: „Jak sobie pomyślę, że płacimy za «globalne ocie-
plenie» i popatrzę za okno to mnie trafia szlag”49

Negowanie zmian klimatu w Polsce nie dotyczy jedynie członków obec-
nego konserwatywnego rządu i osób z nim związanych, lecz także przed-
stawicieli prawicowych ugrupowań opozycyjnych. Działalności na rzecz 
ochrony klimatu otwarcie sprzeciwia się stowarzyszenie Kukiz’15, w które-
go programie wyborczym, sprzed wyborów parlamentarnych w 2015 roku, 
zapisano: „polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej to czysto 
ideologiczny projekt, dla którego nie ma żadnego sensownego naukowego, 
ekonomicznego ani politycznego uzasadnienia”50.

Szczególnie negatywne podejście do nauki związanej ze zmianami kli-
matu ma poseł do Parlamentu Europejskiego, będący jednocześnie liderem 
partii Wolność, Janusz Korwin-Mikke. Jego wypowiedzi telewizyjne i inter-
netowe wpisy często sprowadzały się do całkowitej ignorancji wyników ba-
dań naukowych. Podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim 
w 2014 roku powiedział: „Wojna z globalnym ociepleniem, o ile byłaby 
skuteczna, zaszkodziłaby środowisku, ponieważ najbardziej potrzebną rzeczą 
do wzrostu roślin jest dwutlenek węgla […]. Globalne ocieplenie, o ile jest 
prawdziwe, nie jest skutkiem działalności człowieka”51.

Do negacjonistów zmian klimatu w Polsce w 2009 roku dołączył także 
Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, który opublikował 
stanowisko w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem. Znalazło się w nim 
dziesięć punktów traktujących o procesach związanych ze zmianą tempera-
tur na Ziemi. W pierwszym z nich zwrócono uwagę na naturalne przyczyny 
zmian klimatu, poczynając od promieniowania słonecznego. W dalszej części 
powoływano się natomiast na historyczne zmiany klimatu, dokonujące się 
bez ingerencji ludzkiej, próbując w ten sposób wyjaśnić zachodzący obec-
nie proces. Zapisano ponadto, że „w ciągu ostatnich 400 tysięcy lat – jeszcze 

49 A. Duda, Jak sobie pomyślę że płacimy za „globalne ocieplenie” i popatrzę za okno to mnie 
trafia szlag:/, 4.04.2013, https://twitter.com/andrzejduda/status/319910070286700544 
(dostęp: 6.07.2017).

50 Strategia zmiany, Kukiz’15, 2015, http://ruchkukiza.pl/content/uploads/2016/04/Strate-
gia-Zmiany-Kukiz15.pdf (dostęp: 6.07.2017).

51 M. Popkiewicz, S. Malinowski, Janusz Korwin Mikke: pseudonaukowcy będą siedzieć, 
14.07.2014, http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/janusz-korwin-mikke-pseudonaukow-
cy-beda-siedziec-52 (dostęp: 6.07.2017).
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bez udziału człowieka – zawartość CO₂ w powietrzu […] już 4-krotnie była 
podobna, a nawet wyższa od wartości obecnej”52. Powołano się przy tym na 
badania rdzeni lodowych z Antarktydy. Problem polega jednak na tym, że jak 
już wcześniej wspomniano, badania te wykazały, że w tym okresie ilość dwu-
tlenku węgla w atmosferze wahała się pomiędzy 180 a 300 ppm, czyli znacz-
nie poniżej obecnego poziomu53. Geolodzy nie posiadają jednak szczególnych 
kompetencji w kwestii badania zmian klimatu, a ich działalność dotyczy mię-
dzy innymi poszukiwania i badania źródeł i zasobów paliw kopalnych, któ-
rych spalanie odpowiedzialne jest za obecny kryzys klimatyczny. Istotny jest 
także fakt, że dokument został opublikowany dwa miesiące po przyjęciu po-
lityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, której celem jest między 
innymi ograniczenie emisji CO₂ o 20% w stosunku do 1990 roku i zwięk-
szenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 
20% dla całej organizacji (15% dla Polski), co miało wiązać się ze stopnio-
wym ograniczaniem roli węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii. 
Otwarte zatem pozostaje pytanie, w jakim stopniu do publikacji dokumentu 
w określonej formie przyczyniła się niepełna wiedza na temat procesu zmian 
klimatu, w jakim natomiast interesy zawodowe geologów.

zakończenie

Antropogeniczne przyczyny obecnych zmian klimatu, jak wykazano w ni-
niejszym artykule, są potwierdzone wieloma badaniami naukowymi, z który-
mi zgadza się zdecydowana większość klimatologów publikujących artykuły 
naukowe w tym zakresie. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w wypadku ogó-
łu społeczeństwa polskiego i amerykańskiego. W przypadku tego drugiego, 
różnice w podejściu do problemu są wyraźnie odmienne nie tylko ze względu 
na ich zgodność z wynikami badań naukowych, ale także z powodu poglą-
dów politycznych. Zwolennicy Partii Republikańskiej w znacznie mniejszym 
stopniu niż Partii Demokratycznej ufają klimatologom i zauważają istnienie 
konsensusu naukowego w sprawie zmian klimatu. Na ten stan nakłada się 

52 Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia 
globalnym ociepleniem, Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wroc-
ław–Warszawa 2009, http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_
KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf (dostęp: 6.07.2017).

53 M. Popkiewicz, Świat na rozdrożu, dz. cyt., s. 371.
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wiele czynników, z których jeden z istotniejszych dotyczy manipulacji przez 
polityków faktami w celu ochrony zarówno swoich interesów, jak i boga-
tych sponsorów związanych z przemysłem wydobywczym. Ponadto w USA 
funkcjonuje wiele organizacji, których celem jest szerzenie niepewności na-
ukowej i zaprzeczanie zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Ich 
działalność, według dostępnych informacji, finansowana jest głównie przez 
koncerny wydobywcze oraz osoby i fundacje z nimi powiązane. Budowanie 
narracji przeciwnej naukowym dowodom w sprawie zmian klimatu odnosi 
skutek nie tylko w USA. Także w wielu innych państwach świata, ze względu 
na określone interesy gospodarcze, władze państw prowadzą politykę mającą 
na celu negację antropogenicznego wpływu na zmiany klimatu, nierzadko 
powołując się na opracowania amerykańskich organizacji realizujących to 
samo zadanie. Do informacji tych odwoływał się również były polski mi-
nister środowiska. Także wielu innych polskich polityków, w tym pełnią-
cych najważniejsze funkcje w państwie, manipuluje faktami na temat zmian 
klimatu, przekazując w tym zakresie informacje, których fałszywość można 
udowodnić bez skomplikowanych analiz naukowych. Mimo iż badania opi-
nii społecznej w Polsce wykazały nieznaczne rozróżnienie w podejściu do 
problemu zmian klimatu ze względu na poglądy polityczne, zmienna ta jest 
jednak dużo istotniejsza w przypadku polityków reprezentujących społeczeń-
stwo w parlamencie polskim i europejskim. W podejściu do tematu przez 
polskie elity polityczne wyraźnie widoczny jest podział na lewicę i centrum 
z jednej strony (w większości akceptujące ustalenia nauki w sprawie zmian 
klimatu), z drugiej natomiast prawicę, której przedstawiciele w największym 
stopniu negują istnienie procesu. W przypadku dalszego ignorowania prob-
lemu przez polityków tej części sceny politycznej manipulacja faktami może 
doprowadzić do znacznie większego zróżnicowania w  postrzeganiu istoty 
zmian klimatu w całym społeczeństwie, czego skutkiem może być z  kolei 
uniemożliwienie wprowadzania działań mających na celu skuteczne przeciw-
działanie problemowi nie tylko na poziomie państwa polskiego, ale również 
Unii Europejskiej, a w konsekwencji (zważając na zaangażowanie tej organi-
zacji w zabiegi na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na klimat w skali 
międzynarodowej) także całej Ziemi.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł traktuje o postprawdzie w kwestii zmian klimatu w dyskur-
sie politycznym, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Na początku artykułu 
przedstawione zostały podstawowe informacje na temat współczesnych zmian 
klimatu. W dalszej kolejności przybliżono historię negacji ustaleń naukowych 
w tym zakresie, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na związki takiej działalności 
z interesami korporacji wydobywczych oraz osób i polityków z nimi współpra-
cujących. W związku z rozpoczęciem takiego procesu na dużą skalę w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki historia ta została opisana na przykładzie tego właśnie 
państwa. Następnie przedstawiono przypadki manipulacji faktami naukowymi 
w sprawie zmian klimatu na najwyższych szczeblach władz wybranych państw 
świata. W dalszej kolejności natomiast przeanalizowano wypowiedzi polskich 
polityków w tej kwestii, zwracając uwagę na znaczenie ideologii politycznej dla 
określonego stanowiska, zarówno całych społeczeństw, jak i polityków.

Słowa kluczowe: postprawda, zmiany klimatu, polityka

Summary 
post-truth in political Discourse 
in relation to climate change

This article is about post-truth in the climate change issue in political discourse, 
with particular emphasis on Poland. At the beginning of the article, the author 
presents some basic information about contemporary climate change. Thereafter, 
the history of the negations of scientific findings is advanced, while at the same 
time drawing attention to the relationships of such activities with the interests of 
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extractive corporations and the individuals and politicians working with them. 
Due to the large-scale process of this in the United States of America, this phe-
nomenon is described by means of that country. Then there are cases of manipu-
lation of scientific facts on climate change at the highest levels of the authorities 
of selected countries of the world. Then, the author analyzes the statements of 
Polish politicians on this issue, highlighting the importance of political ideology 
for a particular position, both societies and politicians.

Keywords: post-truth, climate change, policy
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śWiat fake newsa. Siły 
SpraWcze i KonSeKWencje

W ostatnich latach terminy postprawda i fake news weszły na stałe do słow-
nika pojęć medioznawczych. Hasło fake news ma ponad 150 milionów 
stron w Google, natomiast postprawda (ang. post-truth) zostało słowem 
roku 2016 według redaktorów Oxford Dictionaries. Oznacza ono „oko-
liczności, w których obiektywne fakty mają mniejszy wpływ na kształ-
towanie opinii publicznej niż odwoływanie się do emocji i osobistych 
przekonań”1. Z kolei fake news Wikipedia definiuje jako „wiadomość pub-
likowaną z zamiarem wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia 
korzyści finansowych i politycznych, często z sensacyjnymi, przesadnymi 
czy fałszywymi nagłówkami, które mają przyciągnąć uwagę”2. Oba te po-
jęcia często występują parami, jednak nie powinny być ze sobą utożsa-
miane, albowiem oznaczają różne zjawiska, mimo że ze sobą kojarzone. 
Postprawda odnosi się do kształtowania naszych przekonań, fake news do 
ontologii newsa i sposobów jego tworzenia. Oczywiście, zjawiska te są ze 
sobą powiązane, wzajemnie na siebie wpływają i zgodnie z tym założeniem 
powinny być analizowane.

1 „After much discussion, debate, and research, the Oxford Dictionaries Word of the Year 
2016 is  post-truth  – an adjective defined as ‘relating to or denoting circumstances in 
which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion 
and personal belief ”, za: Word of the Year 2016 is…, w: https://en.oxforddictionaries.com/
word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (dostęp: 29.08.2017).

2 „Fake news is written and published with the intent to mislead in order to gain financially 
or politically, often with sensationalist, exaggerated, or patently false headlines that grab 
attention”, za: Fake news, https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news (dostęp: 29.08.2017).
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Celem niniejszego artykułu jest:
 – przypomnienie genezy fałszywych newsów, wykreowanych dla potrzeb 
władzy, zysku czy rozrywki przez dziennikarzy, polityków lub zwykłych 
obywateli (np. tzw. dziennikarzy obywatelskich);

 – taksonomia fake newsów – ich ogólna charakterystyka i podział na ro-
dzaje;

 – ukazanie ich roli w kształtowaniu fake’owego obrazu świata i zwrócenie 
uwagi na zagrożenia dla debaty publicznej, co w konsekwencji prowadzi 
do ograniczenia możliwości podejmowania decyzji przez obywateli;

 – ukazanie trudności w procesie weryfikacji fake newsów (m.in. ze względu 
na upodobnienie się do siebie soft i hard newsów, newsów satyrycznych czy 
rozrywkowych itp.);

 – konsekwencje ewentualnego, ale coraz bardziej realnego „triumfu” 
postprawdy w mediach i poza nimi (komunikacja w świecie fake newsów).

geneza i krótka historia

Fake newsy istniały od początku dziennikarstwa. Już w pierwszej gazecie 
rzymskiego imperium „Acta Diurna” wydawanej w czasach panowania Ju-
liusza Cezara i jego następców pojawiły się sensacyjne wiadomości, których 
związek z rzeczywistością był wątpliwy3. Mitchell Stephens w książce A Hi-
story of News przywołuje opowieść o mitycznym ptaku Feniksie, który ja-
koby został wystawiony na pokaz w Rzymie. Pisze też o pewnym żołnierzu, 
który wrócił z wojny trzydziestoletniej w Europie brzemiennym4. W historii 
dziennikarstwa amerykańskiego znajdujemy również wiele wiadomości, któ-
re nie całkiem lub w ogóle nie były prawdziwe. Dotyczyły one między inny-
mi konfliktu amerykańsko-hiszpańskiego z 1898 roku, wojny wietnamskiej 
czy dwóch wojen w Zatoce Perskiej. Z ostatnich trzydziestu kilku lat można 
wymienić między innymi słynne skandale związane z takimi dziennikarzami 
jak Janet Cooke, Stephen Glass, Jason Blair czy Peter Arnett, którzy wymy-
ślali wydarzenia i pisali nieprawdziwe informacje. W 2017 roku fałszywe 
newsy analizowano szczególnie w kontekście ostatnich wyborów w Stanach 
Zjednoczonych, kiedy ludzie częściej czytali fake newsy (ok. 8,7  mln) niż 

3 M. Stephens, A History of News, New York, Oxford 2007, s. 57.
4 Tamże, s. 57, 66.
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prawdziwe (7,3 mln)5, a informacja o tym, że papież Franciszek poparł jed-
noznacznie kandydaturę Donalda Trumpa na urząd prezydenta, została prze-
czytana na Facebooku przez milion ludzi6. O indoktrynowanie społeczeństw 
zachodnich poprzez propagandowe fake newsy oskarżana była rosyjska stacja 
anglojęzyczna Russia Today (obecnie RT). W Polsce też wielokrotnie poja-
wiały się fałszywe informacje o śmierci znanych osób (np. generała Wojciecha 
Jaruzelskiego czy aktora Andrzeja Grabowskiego) lub takie, których celem 
była kompromitacja przeciwnika politycznego (słynna „wrzutka” o dziadku 
Donalda Tuska w Wehrmachcie czy o tym, że Andrzej Przewoźnik, który 
kandydował na szefa Instytutu Pamięci Narodowej, był tajnym współpra-
cownikiem służby bezpieczeństwa w okresie PRL). 

Wśród przyczyn pojawienia się, tworzenia i rozwoju fake newsów moż-
na wskazać:

 – przyczyny rozrywkowe/tabloidyzacja mediów (fake newsy przyciągają od-
biorców, epatują sensacją i atrakcyjnością, są elementem satyry w me-
diach, ich celem jest zainteresowanie i rozbawienie audytorium. Towarzy-
szą i wspomagają te tendencje procesy tabloidyzacji mediów, infotainment 
oraz tzw. softyzacja newsa);

 – polityczne/propagandowe (fake newsy kreują fałszywe informacje w celu 
uzasadnienia politycznych/militarnych działań lub są wykorzystywane 
w walce o władzę); 

 – finansowe/ekonomiczne (fake newsy przynoszą zysk osobom/grupom/
instytucjom, które je tworzą i rozpowszechniają. Należy zauważyć, że ła-
twiej, szybciej i taniej można wyprodukować fake newsa niż rzetelnego 
newsa opartego na wiarygodnych źródłach informacji);

 – technologiczne (w ostatnich latach dzięki mediom społecznościowym 
rozpowszechnianie fake newsów jest szybsze i ma globalny zasięg); przy-
czyny te związane są ze zmianami w obrębie technik i technologii medial-
nych; bez Internetu kariera postprawdy i rozwój fake newsów nie byłyby 
możliwe;

 – komunikacyjne (komunikacja za pomocą fake newsów pozwala osiąg-
nąć zamierzone skutki bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych 
działań perswazyjnych); 

5 P. Levinson, Fake News in Real Context, 2016-2017 (bez numerów stron).
6 Została ona zamieszczona na portalu WTOE5 News, zob. Nope Francis, http://www.

snopes.com/pope-francis-donald-trump-endorsement/ (dostęp: 29.08.2017).
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 – filozoficzne (w dobie postmodernizmu istnieje większa niż dawniej skłon-
ność do przyjęcia stanowiska, że nie ma jednej prawdy); zanika krytycz-
ne, logiczne myślenie, co jest zarówno przyczyną, jak i objawem triumfu 
postprawdy;

 – etyczne (nastąpiła erozja dziennikarskich standardów, dająca przyzwole-
nie na podejmowanie działań sprzecznych z zasadami etycznymi i dzien-
nikarskim sumieniem);

 – psychologiczne (narcystyczne nastawienie do rzeczywistości, chęć zaist-
nienia w mediach, rozbudzone potrzeby egotyczne);

 – socjologiczne (potrzeba „zaistnienia” w mediach społecznościowych).
W odniesieniu do konkretnego fake newsa wymienione przyczyny mogą 

występować samodzielnie lub łącznie, jako że wiele z nich jest komplemen-
tarnych w stosunku do innych. Na przykład przyczyny polityczne mogą się 
łączyć z komunikacyjnymi i technologicznymi, a jednocześnie tworzone fake 
newsy mogą przysparzać ich autorom korzyści finansowych. Wymienione 
wcześniej przykłady pokazują, że fake newsy odnoszą się przede wszystkim 
do wydarzeń politycznych lub o charakterze sensacyjnym i rozrywkowym.

Definicja i rodzaje fake newsa

Dla celów niniejszego artykułu przyjmuję lekko zmodyfikowaną definicję 
z Wikipedii, że fake news jest to wiadomość intencjonalnie fałszywa, której 
celem jest wprowadzenie odbiorców w błąd po to, ażeby uzyskać korzyści wi-
zerunkowe, komercyjne lub polityczne. Jednakże analiza użycia terminu fake 
news w mediach i w polityce pokazuje pewną rozbieżność z tą definicją. Za-
kres tego pojęcia stosowanego w praktyce jest szerszy. Omówię zatem podział 
fake newsów w tym szerszym rozumieniu, a następnie podam uzasadnienie 
dla stosowania węższej interpretacji tego pojęcia.

Na podstawie studiów przypadków można wyodrębnić następujące ka-
tegor ie  fake  newsa: 

1. Nieprawdziwe, zmyślone opowieści tabloidów (np. o UFO w Emilci-
nie, latających krowach czy wielorybie płynącym Wisłą do Warszawy, o czym 
donosił „Fakt”); ich celem jest przyciągnięcie czytelnika i osiągnięcie korzyści 
finansowej. Odbiorca dowiaduje się wcześniej czy później od nadawcy infor-
macji, że zostały one sfabrykowane i nie są prawdziwe (choć taka informacja 
post factum nie jest regułą). Mimo to, niezależnie od rzeczywistych intencji 
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nadawcy, odbiorca ma wrażenie, że informacje są prawdziwe, zatem zostaje 
wprowadzony w błąd.

2. Newsy udające prawdziwe, ale całkowicie zmyślone, prezentowane 
w gazetach, czasopismach, programach rozrywkowych i satyrycznych; ich 
celem jest rozbawienie publiczności, ewentualnie wskazanie na walor edu-
kacyjny czy moralizatorski przedstawionej historii albo – jak w poprzednim 
przypadku – odniesienie korzyści finansowych. Przykładem takiego fake ne-
wsa jest opowieść (przypowieść?) o pewnym pastorze z Zimbabwe, który 
postanowił – niczym Jezus – przejść „Rzekę Krokodyli” po ich grzbietach, 
ale jego pycha została ukarana, bo został przez nie zjedzony7. W odróżnieniu 
od poprzedniej kategorii, w tym przypadku odbiorca nie jest powiadomiony 
o żartobliwym charakterze informacji. 

3. Newsy wytworzone w celach propagandowych, politycznych lub komer-
cyjnych, będące celowym kłamstwem (deliberate deception). Przykładami tego 
typu newsów mogą być na przykład: propagandowa informacja o napadzie 
na radiostację gliwicką przez Polaków, co między innymi było pretekstem do 
rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej; informacja o rzekomym ataku 
kutrów północnowietnamskich na amerykański niszczyciel w Zatoce Tonkiń-
skiej, co spowodowało rozpoczęcie wojny w Wietnamie; plotki o posiadaniu 
przez Irak broni masowego rażenia – kiedy Saddam Husajn odmówił jej znisz-
czenia (bo jak się później okazało, po prostu jej nie miał), Stany Zjednoczone 
rozpoczęły II wojnę w Zatoce Perskiej. Twórcą fake newsów preparowanych 
dla celów komercyjnych był między innymi dziennikarz pisma „The New Re-
public” Stephen Glass, który zmyślił 27 opublikowanych w tym magazynie 
historii. Podobny charakter miały fake newsy wykorzystane w kampanii pre-
zydenckiej w USA, na przykład o poparciu, jakiego kandydaturze Donalda 
Trumpa rzekomo udzielił papież Franciszek, oraz o sprzedaży przez Hillary 

7 Ta opowieść ukazała się pierwotnie na stronie satyrycznego portalu „National News Bul-
letin” z Zimbabwe, a następnie była podana dalej przez gazety „Zimbabwe Today” i „Ni-
gerian Daily Post” (zamieściła zdjęcie z „ręką” pastora nad powierzchnią wody). W Polsce 
ukazała się na portalu reporters.pl, a następnie była wielokrotnie publikowana na Face- 
booku i Twitterze, przekazywali ją nawet poważni dziennikarze. Dopiero „Daily Mail” sfal-
syfikował tę informację, nazywając ją fake newsem. Zob. Pastor chciał pokazać cud i przejść 
przez rzekę po krokodylach, https://reporters.pl/7399/pastor-chcial-pokazac-cud-i-przejsc-
-przez-rzeke-po-krokodylach/ (dostęp: 31.05.2017); Did a pastor REALLY get eaten by 
three crocodiles while proving he could walk on water? The truth behind the story that swept 
the Internet, http://www.dailymail.co.uk/news/article-4505420/Did-pastor-REALLY-eat-
en-three-crocodiles.html#ixzz4hRIfvcR5 (dostęp: 31.05.2017).
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Clinton – przeciwniczkę Trumpa, broni tak zwanemu Państwu Islamskiemu 
i o kradzieży przez nią mebli z Białego Domu. W przypadku tych fałszywych 
wiadomości można im przypisać cel polityczny i komercyjny. Osiemnastolatek 
z Macedonii, który „produkował” fake newsy o Hillary Clinton, zarobił na nich 
przeszło 60 tysięcy dolarów. Do tej samej kategorii propagandowych newsów, 
wyolbrzymiających pewne fakty, zaliczyć można informacje o spłonięciu ka-
tedry w Norymberdze (w rzeczywistości została tylko nadpalona i pożar szyb-
ko ugaszono) czy powtarzające się nieprawdziwe newsy o atakach imigrantów 
w Niemczech na kobiety oraz plotki o istnieniu wielu stref szariatu w Szwecji. 

4. Fałszywymi wiadomościami są również nieintencjonalne przekazy takich 
newsów, gdy na przykład jakieś medium przekazuje fałszywą/fake’ową wiado-
mość zaczerpniętą z innego medium bez intencji wprowadzenia odbiorców 
w błąd i bez świadomości, że nie jest to prawdziwy news. W Polsce wiadomość 
tego typu, o mistralach, które jakoby Egipt miał przekazać za jednego dolara 
Rosji, podał minister obrony Antoni Macierewicz8. Podobną informacją speł-
niającą to kryterium (ale również realizującą pkt 3 niniejszej klasyfikacji) był fake 
news o domu publicznym dla zoofilów, jaki miał rzekomo powstać w Danii9. 

5. Fake newsy powstałe z newsów opartych na częściowo prawdziwych in-
formacjach, poddanych manipulacji; przykładem może być news przekazany 
przez „Rzeczpospolitą”, że Marine Le Pen powiedziała, iż będzie demontować 
Unię Europejską we współpracy z Jarosławem Kaczyńskim10. Tego typu newsy 
przekazywał też Jason Blair z „New York Times”. Newsy częściowo prawdziwe, 
a częściowo fałszywe są skuteczne, o czym najlepiej wiedzą politycy11. 

8 Portal ridus.ru, podając wiadomość o mistralach, powoływał się na egipską telewizję SIS 
TV. Inne portale również twierdziły, że źródłem informacji jest ta telewizja, ale na stronach 
SIS TV takiej informacji nie było. 

9 To się nie dzieje… W Europie powstaje pierwszy w historii BURDEL dla zoofilów. „Zooparki 
erotyczne”, http://wsedno24.pl/index.php/2017/08/25/sie-dzieje-europie-powstaje-pierw-
szy-historii-burdel-dla-zoofilow-zooparki-erotyczne/ (dostęp: 29.08.2017) – tę informację 
powtórzyło wiele portali internetowych, a na facebookowych kontach przekazywali ją „po-
ważni” dziennikarze. 

10 Marine Le Pen chce sojuszu z Jarosławem Kaczyńskim, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiado
mosci/7,114881,21489598,marine-le-pen-chce-sojuszu-z-jaroslawem-kaczynskim-zloze-
-mu.html (dostęp: 30.08.2017). 

11 Hiszpański pisarz Javier Cercas w rozmowie z Michałem Nogasiem, odpowiadając na py-
tanie, co się bardziej opłaca w życiu: mówienie prawdy czy oszukiwanie, mówi „Zdecydo-
wanie częściej przydaje się kłamstwo. Przykład polityków pokazuje, że na kłamstwie można 
zyskać więcej” i dodaje, że udane kłamstwo musi zawierać w sobie mały element prawdy, 
zob. Kłamstwo jakie to wygodne, „Gazeta Wyborcza” z 22-23 kwietnia 2017, s. 28. 
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6. Prawdziwe newsy nazwane fake’ami dlatego, że się komuś nie spo-
dobały12, tak nazwał Donald Trump te informacje, które były dla niego 
niekorzystne13.

7. Fake newsy użyte dla celów prowokacji, żeby wywołać zamierzony 
skutek (np. ośmieszenie kogoś czy wyeliminowanie z „gry”). Takim newsem 
była informacja podana w programie TVP o aresztowaniu lidera opozycyjnej 
partii Nowoczesna Ryszarda Petru, która w dalszej części programu została 
jednak wyjaśniona i skorygowana. Podobny prowokacyjny charakter miała 
(nieskorygowana przez gazety, które ją podały) wspomniana wyżej informa-
cja o Andrzeju Przewoźniku. 

Do fake newsów nie należą nieprawdziwe informacje, które stały się nimi 
w wyniku niezamierzonej pomyłki dziennikarskiej, najczęściej później spro-
stowanej14. Z wymienionych wyżej kategorii do fake newsów w węższym za-
kresie, właściwym dla przyjętej wcześniej definicji, zaliczyć można przykłady 
określone w punktach 3 i 4. Pozostałe nie całkiem spełniają założone przeze 
mnie kryteria. W dalszej części artykułu pojęcia fake news będę używał przede 
wszystkim w takim właśnie rozumieniu – jako wiadomości celowo fałszywej, 
wytworzonej z intencją wprowadzenia odbiorców w błąd i w celu osiągnięcia 
korzyści politycznych, wizerunkowych lub biznesowych. To one są groźne, 
bo ukryty jest ich prawdziwy charakter, ich zwodnicza, manipulacyjna istota. 
Niemniej, miano fake newsa w szerszym rozumieniu zachowam dla newsów 
satyrycznych, rozrywkowych. Warto jednak zauważyć, że dla odbiorcy nie 
ma różnicy pomiędzy fałszywym a fake newsem. Obydwa bowiem wprowa-
dzają w błąd i przekazują nieprawdziwe fakty lub w kłamliwy sposób opisują 
wydarzenia. Ich skutek jest więc podobny: stwarzają obraz świata, który nie 
jest prawdziwy. Różnica ma jedynie charakter psychologiczno-genetyczny 
(albowiem przyczyna ich wytworzenia jest inna), a nie ontologiczny czy epi-
stemologiczny. Pod względem poznawczym obydwa nie dostarczają praw-
dziwej wiedzy o świecie, a pod względem ontologicznym w relacji z innymi 

12 Ten ostatni rodzaj fake newsów wskazał Paul Levinson w cytowanym eseju Fake News in 
Real Context. 

13 Trump to CNN reporter: You are fake news, http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000583213 
(dostęp: 1.06.2017).

14 Takim newsem była – moim zdaniem – informacja podana w programie Tomasza Lisa 
o wpisie córki Andrzeja Dudy, Kingi, na twitterowym koncie o tym, że jej ojciec odda 
filmowego Oskara za film Ida, kiedy zostanie prezydentem. Jak się okazało, konto było 
fałszywe. Tomasz Lis przeprosił Andrzeja Dudę za swoją pomyłkę. 
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bytami odnoszą się do rzeczywistości, której nie ma. Fałszywy news i fake 
news są konstrukcjami pozbawionymi desygnatów w realnym świecie.

Skutki fake newsów dla debaty publicznej

Wprowadzenie fake newsów do sfery publicznej powoduje chaos komunika-
cyjny, komunikacja staje się nieprzejrzysta i oparta na manipulacji, albowiem 
stosowanie fake newsów jest manipulacją odbiorcami w celach znanych tylko 
nadawcy fałszywej informacji. Odbiorca zostaje świadomie wprowadzony 
w błąd, zatem nie istnieje możliwość równorzędnej rozmowy, jako że nie są 
spełnione reguły konwersacyjne podane przez Grice’a, a w szczególności re-
guły pierwsza i druga, mówiące o odpowiedniej ilości informacji i jej jakości, 
które nakazują między innymi „podawać informacje prawdziwe i nie mówić 
o tym, o czym sądzisz, że nie jest prawdą”. W przypadku fake newsa ta regu-
ła zostaje całkowicie odrzucona, co wyklucza autentyczne porozumienie się 
uczestników konwersacji. Tym samym nie jest możliwy dyskurs społeczny, 
albowiem jego celem jest stwarzanie przestrzeni dla prezentacji różnorod-
nych stanowisk i dążenie do osiągnięcia konsensusu opartego na prawdzi-
wych przesłankach. I znowu, w przypadku fake newsa nie jest to możliwe; 
zanegowana jest cała sfera dyskursu, a fałszywy i pozorny dyskurs prowadzi 
donikąd. W świecie zdominowanym przez kłamstwo i poddanym jego re-
gułom nie ma miejsca na imperatyw kategoryczny Kanta, platońskie idee, 
klasyczną definicję prawdy Arystotelesa, jej odmianę w filozofii św. Tomasza 
z Akwinu czy w ogóle na jakiekolwiek zachowania etyczne wywodzące swoją 
prawomocność z przekonania o ważności prawdy. Zauważmy, że wszelkie 
etyczne dziennikarstwo oparte jest na dążeniu do prawdy. Zanegowanie tej 
zasady oznacza negację dziennikarstwa w jego tradycyjnym rozumieniu i tym 
samym prowadzi do jego upadku. To jest realna groźba, przed którą stoimy 
w świecie informacji opanowanej przez fake newsy. 

remedia – jak się bronić?

Wydawać by się mogło, że lekarstwem na ochronę przed fake’ami jest po 
prostu weryfikacja faktów i gruntowne sprawdzanie każdej informacji pod 
kątem jej prawdziwości. Jednakowoż praktyka dziennikarska i podane wyżej 
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przykłady wskazują, że sprawa nie jest bynajmniej tak prosta, a to z kilku 
powodów:

 – po pierwsze, fake newsy nie różnią się na ogół od prawdziwych, zarówno 
pod względem struktury, jak i treści, które często są niemal takie same jak 
autentycznych newsów. Fake newsy doskonale naśladują rzeczywistość, są 
bardzo prawdopodobne i przekonujące. Panująca od dawna moda – nie 
tylko w tabloidach – na tak zwane soft newsy, które wyparły hard new-
sy, sprawiła, że rozrywkowe fake newsy zakorzeniły się w dziennikarskiej 
rzeczywistości. Erozja tak zwanych poważnych newsów doprowadziła do 
pojawienia się pola, które zostało zagospodarowane właśnie przez fake 
newsy, najpierw te mniej groźne – rozrywkowe, a następnie te, które opar-
te są na kłamstwie, będące oszustwem, albowiem intencjonalnie przed-
stawiają fałszywy obraz świata dla realizacji zmanipulowanych celów ich 
twórców i nadawców; 

 – po drugie, w dobie błyskawicznego tworzenia, rozpowszechniania15, ale 
także zapominania informacji, ich weryfikacja często jest trudna, nierzad-
ko niemożliwa, a równie często wydaje się po prostu niepotrzebna, skoro 
„tę” informację podały poważne media. Tego typu myślenie może być 
wspólne zarówno dla odbiorców, jak i dla dziennikarzy przekazujących 
informacje z „drugiej ręki”, zaczerpnięte z innych mediów. Zdarza się 
również, że poważne media otrzymują fake newsa od oficjalnych agend 
państwowych (rzeczników prasowych, agencji informacyjnych, itp.) czy 
innych instytucji cieszących się powszechnym szacunkiem. W takich 
przypadkach, zapominając o swojej roli kontrolnej wobec władzy, łatwo-
wiernie przyjmują wiadomości bez ich weryfikacji w innych źródłach. Jest 
to charakterystyczne szczególnie dla portali internetowych, które działają 
pod presją czasu i nie sprawdzają pozyskanych informacji, wprowadzając 
do obiegu informacje niedostatecznie zweryfikowane; 

 – po trzecie, może się okazać, że informacja jest w ogóle nieweryfikowalna 
choćby z tego powodu, że uzyskano ją od anonimowego źródła, chcącego 
zachować swą tożsamość w tajemnicy, lub też ów informator nie żyje lub 
nigdy nie istniał; 

15 W 2015 r. w ciągu minuty na FB pojawiało się 3,3 mln nowych postów, a na Twitterze 
422 tysiące nowych wpisów (za A. Bartkiewicz, Przemysł postprawdy, „Plus Minus”, nr 5 
(10643) z 7-8 stycznia 2017, s. 9-11).
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 – po czwarte, fake newsy produkowane są przez tak zwanych dziennika-
rzy obywatelskich w mediach społecznościowych i niewielu odbiorców 
próbuje je potwierdzać w mediach głównego nurtu (które niekiedy je 
powtarzają i również zwodzą odbiorców);

 – po piąte, owe newsy odpowiadają oczekiwaniom odbiorców, zaspokaja-
ją ich ciekawość i rezonują z ich poglądami, zamykając w tak zwanych 
„bańkach informacyjnych”16. 

 – po szóste, fake newsy są również wytwarzane lub powtarzane przez media 
tak zwanego głównego nurtu.

podsumowanie

Brak czasu, brak odpowiednich narzędzi i wypracowanych metod, słabość 
lub mała liczebność zespołów dziennikarskich, brak ekspertów-doradców, 
presja ekonomiczna, rozwój dziennikarstwa obywatelskiego poza wszelką 
profesjonalną kontrolą, zapotrzebowanie na sensację i postprawdę zgodną 
z oczekiwaniami, przekonaniami i emocjami odbiorców, przyzwolenie na 
erozję prawdy kosztem rozrywki i zwrócenie się ku wartościom utylitarnym 
(w tym ku tzw. click-bajtom, dzięki którym nadawcy atrakcyjnych, choć 
często nieprawdziwych informacji zarabiają pieniądze), powodują, że fake 
news jest zjawiskiem, z którym trudno walczyć, a jeszcze trudniej będzie je 
wyeliminować z naszego życia. 

Światowej sławy medioznawca Paul Levinson jest pesymistą. Uważa, iż 
musimy pogodzić się z tym, że fake news – podobnie jak choroba – jest częś-
cią naszego życia17. Nie oznacza to, że jesteśmy wobec fake newsów całkowicie 
bezradni. Levinson proponuje następujące ś rodki  zaradcze:

 – sprawdzanie newsów i sygnowanie ich przymiotnikami „prawdziwy”, 
„potwierdzony”;

 – zwalczanie trolli i ograniczenie anonimowości w sieci;
 – edukacja w szkołach, nauczanie rozpoznawania fake newsów;
 – wymaganie od rządu i instytucji naukowych, by publikowały wyłącznie 
prawdziwe informacje.

16 To zjawisko opisywane jest przez pojęcia „confirmation bias” i „congenial bias” nawiązujące 
do teorii Leona Festingera – zob. P. Levinson, Fake News in Real Context, dz. cyt.

17 Tamże. 
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Powyższy zestaw wskazówek można podać w wątpliwość, jako że opiera 
się na przesłankach łatwych do zanegowania. Można mieć tylko nadzieje, że 
będzie rozwijała się praktyka tak zwanego fact-checking (sprawdzania i ofla-
gowywania wiadomości jako prawdziwe) i że dojdzie do stworzenia wszech-
stronnych, zaawansowanych programów zajęć edukacyjnych. 

Weryfikowaniem newsów w sieci zajęło się już co najmniej kilkadziesiąt 
poważnych mediów, w tym między innymi „Washington Post”, „The Guar-
dian”, portal snopes.com, Agence France Press, Associated Press, ABC News, 
„Die Zeit”, „Telegraph” i wiele innych. Konieczne jest stałe monitorowa-
nie mediów i zgłaszanie wszelkich „podejrzanych newsów”. Nie wydaje się 
jednak, żeby w dobie zalewu informacji możliwa była weryfikacja wszyst-
kich newsów uznawanych za niepewne. Rozwiązaniem mógłby być powrót 
do zaufania, jakim kiedyś darzono media mainstreamowe. Jednakże media 
głównego nurtu straciły w oczach odbiorców wiele ze swojej dawnej wiary-
godności, dostarczając również wiadomości nieprawdziwe czy propagando-
we. Ponadto, należy zauważyć, że młodzi ludzie o wiele częściej korzystają 
z Internetu (szczególnie z FB i Twittera) jako pierwszego dla nich źródła 
informacji niż z mediów tradycyjnych. Być może jedynym ratunkiem byłaby 
edukacja polegająca na nauce krytycznego, samodzielnego i oddzielonego od 
emocji myślenia, a także popularyzowanie wiedzy o mediach i propagandzie, 
począwszy od najmłodszych lat i klas szkoły podstawowej przez solidnych, 
aideologicznych i niepolitycznych edukatorów. Należałoby też wyrobić wśród 
użytkowników mediów społecznościowych nawyk nieprzekazywania dalej 
wiadomości z nieznanych, niepewnych, a często otwarcie fejkowych źródeł.

W postświecie zrelatywizowanych wartości i symulakrów dostęp do 
prawdy będzie coraz trudniejszy. Być może już wkrótce profesjonalne, oparte 
na prawdzie dziennikarstwo będzie rzadkim i drogim dobrem. Groziłby nam 
wówczas podział społeczny na tych, którzy będą mieli dostęp do newsów rze-
telnych i zweryfikowanych, oraz resztę społeczeństwa karmioną kłamstwem 
i propagandą. 
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Streszczenie

W ostatnich latach terminy postprawda i fake news weszły na stałe do słownika pojęć 
medioznawczych. Hasło fake news ma ponad 150 milionów stron w Google, nato-
miast postprawda (ang. post-truth) została wybrana przez redaktorów Oxford Dictio-
naries słowem 2016 roku. Wikipedia definiuje fake news jako wiadomość publikowaną 
z zamiarem wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych 
i politycznych. Wśród przyczyn fake newsów można wyróżnić: polityczne, wewnątrz-
medialne, ekonomiczne, psychologiczne, społeczne, technologiczne etc.

Wprowadzenie fake newsów do sfery publicznej powoduje chaos komunika-
cyjny, komunikacja staje się nieprzejrzysta i oparta na manipulacji, a odbiorca 
zostaje świadomie wprowadzony w błąd. Dyskurs publiczny staje się fikcją. Walka 
z fake newsami jest niezwykle trudna.
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W postświecie zrelatywizowanych wartości i symulakrów dostęp do prawdy 
będzie coraz trudniejszy. Być może już wkrótce profesjonalne, oparte na prawdzie 
dziennikarstwo będzie rzadkim i drogim dobrem. Groziłby nam wówczas podział 
społeczny na tych, którzy będą mieli dostęp do newsów rzetelnych i zweryfikowa-
nych, oraz resztę społeczeństwa karmioną kłamstwem i propagandą. 

Słowa kluczowe: postprawda, manipulacja, kłamstwo, debata publiczna 

Summary 
the World of fake news: 
Driving forces and consequences

In recent years, the terms of post-truth and fake news have become part of the 
vocabulary of the media. The slogan of “fake news” generates more than 150 
million hits on Google, and “post-truth” was made the word of the year in 2016 
according to the Oxford Dictionary. Wikipedia defines fake news as written and 
published with the intent to mislead in order to gain financially or politically. 
Among the reasons for fake news can be seen political, intra-media, economic, 
psychological, social, technological motivations. Introducing fake news into the 
public sphere causes communication chaos, communication becomes opaque and 
based on manipulation, and the recipient is deliberately misled. Public discourse 
becomes a fiction. Fighting against fake news is extremely difficult.

In the post-world of relativized values,   access to the truth will be increasingly 
difficult. Perhaps soon professional, truth-based journalism will be a rare and expensi-
ve good. We would then be threatened by social division by those who will have access 
to reliable and verified news and the rest of society will be fed on lies and propaganda.

Keywords: fake news, post-truth, manipulation, deception, fact-checking, public 
sphere
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akademia ignatianum w Krakowie  
Wydział pedagogiczny 
oddział instytutu pamięci narodowej w Krakowie

poStpraWDa W KomuniStycznej 
poLSce. obraz rzeczyWiStości 
buDoWany przez 
KomuniStyczną propaganDę

Kilka słów z teorii

Pojęcie „propaganda” nie jest pojęciem nowym. Do powszechnego użytku 
weszło dopiero na początku XX wieku, ale jego korzeni można poszukiwać 
już w starożytności. Od stuleci bowiem starano się wpływać na myślenie, 
postawy, opinie i zachowanie ludzi. Jak wynika z historii, wiele zdarzeń było 
skutkiem pozyskania przez liderów różnych grup sympatii społeczeństwa. 
Rozwój demokracji potwierdził, jak ważna jest umiejętność oddziaływania 
na społeczeństwo. W rywalizacji o głosy wyborcze, poparcie dla programów 
partyjnych czy w mobilizowaniu do działania bez właściwej społecznej ko-
munikacji byłoby znacznie trudniej zdobyć władzę. 

Pojęcie „propaganda” jest różnie definiowane. Według Słownika wyrazów 
obcych to „szerzenie, wyjaśnianie, rozpowszechnianie pewnych poglądów, 
idei, haseł, w celu pozyskania zwolenników, wywołania u nich odpowiednich 
dążeń lub skłonienia ich do określonego postępowania”1. Janusz Sztumski 
podaje, że propaganda oznacza też „wiadomości (lub informacje) przekazy-
wane urzędowo społeczeństwu za pośrednictwem rozmaitych środków maso-
wego przekazu, jakimi są radio, prasa, telewizja itp., przez władze państwowe 
lub lokalne albo też przez różne instytucje działające w danym systemie spo-

1 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 606.
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łeczno-politycznym, np. partie polityczne”2. Uogólniając, można uznać, że 
propaganda to forma komunikowania, w którym najczęściej za pomocą mass 
mediów komunikat przekazywany jest od nadawcy do odbiorcy. Jest to celo-
we, perswazyjne oddziaływanie na zbiorowość, wypływjące często z pobudek 
politycznych, którego celem jest wywołanie oczekiwanych zachowań. Pro-
paganda nieuchronnie kojarzona jest z manipulacją, agitacją, indoktrynacją 
i kłamstwem. Lindley Fraser zdefiniował propagandę jako „sztukę zmuszania 
ludzi do robienia tego, czego by nie robili, gdyby dysponowali wszystkimi 
danymi dotyczącymi danej sytuacji”3. 

Współcześnie słowo „propaganda” wywołuje negatywne skojarzenia. Wy-
nika to z doświadczeń XX wieku, a szczególnie z roli, jaką propaganda ode-
grała w państwach totalitarnych, służąc wzmocnieniu reżimów. 

W latach 1945-1989 jedynym dysponentem „prawdy” była partia. „Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza jest nosicielką i realizatorką ideologii marksi-
stowsko-leninowskiej. Jej oceny faktów życia społecznego, kryteria wartościo-
wania obowiązują w działaniu propagandowym. Partia jako podmiot i przed-
miot ideologii realizuje ją nie w abstrakcyjnych, lecz w konkretnych układach 
sił politycznych, w określonym stanie świadomości społecznej. Ona wyraża 
i realizuje interesy klasy robotniczej, które nierozłącznie związane są z inte-
resem narodu. Propagandzista, który spełnia służebną rolę wobec ideologii 
i polityki partii, powinien umieć ofensywnie, bojowo i bezkompromisowo 
wcielać w praktykę życia społecznego ideały PZPR. Każda forma oddziały-
wania propagandy powinna być przeniknięta ideałami partii i komunizmu”4. 

Propagandą zajmował się specjalny pion w Polskiej Partii Robotniczej 
i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Była to istotna część procesu 
podporządkowywania sobie narodu. W opracowaniach poświęconych 
propagandzie nie ukrywano, że jej celem jest wzmacnianie władzy partii 
i szerzenie ideologii socjalistycznej5. „Komunistyczna propaganda uzbraja 
ludzi pracy w ideologiczny oręż marksizmu-leninizmu, kształtuje ich 

2 J. Sztumski, Propaganda – jej problemy i metody. Skrypt przeznaczony dla studentów nauk 
politycznych i dziennikarstwa, Katowice 1990, s. 11–12.

3 Cyt. za: W. Sęczyk, Marzec ’68 w publicystyce PRL. Studium z dziejów propagandy, Wał-
brzych 2009, s. 14; zob. też: B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka 
propagandy, Wrocław 1997.

4 J. Mazurek, Informacja społeczna i propaganda. Studia i szkice, Warszawa 1979, s. 148. 
5 Zob. M. Jastrząb, Mozolna budowa absurdu. Działalność Wydziału Propagandy Warszawskie-

go Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1949-1953, Warszawa 1999.
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klasową samoświadomość, wzywa wszystkie postępowe klasy i warstwy do 
rewolucyjnej walki z burżuazją”6. W 1979 roku Józef Mazurek przekonywał, 
że propaganda socjalistyczna „musi więc zmierzać do ukazywania aktualnych 
wydarzeń międzynarodowych i wewnętrznych zgodnie z socjalistyczną racją 
stanu, zmierzać do kształtowania opinii, poglądów, postaw, które obiektyw-
nie odpowiadają aktualnym i perspektywicznym interesom ludzi pracy”7. 

Wzorców dla indoktrynacji szukano za wschodnią granicą, gdzie opo-
zycja była w tym czasie już spacyfikowana i obowiązywała jedna narracja 
narzucona przez Lenina i Stalina. Zadania realizowane przez propagandę 
były różne w zależności od czasu, zdarzeń i partyjnych działań. Wytyczne 
uzgadniane były w Moskwie w najwyższych gremiach partyjnych. W pro-
pagandzie obowiązywały „żelazne” tematy, które były przez cały czas aktu-
alne i niezmienne (np. „wyzwolenie” Polski przez Armię Czerwoną, sojusz 
polsko-sowiecki, krytyka państw zachodnich, walka z Kościołem, uroczyście 
obchodzone rocznice związane z partią i Ludowym Wojskiem Polskim), oraz 
tematy, o których milczano (np. o sowieckiej agresji na Polskę 17 września 
1939 r., Katyniu, Polakach wywiezionych na Sybir, skutkach tworzenia koł-
chozów w Rosji Sowieckiej). 

W działaniach propagandowych stosowano wiele metod, by skutecznie 
docierać do odbiorców. Przekazywane informacje były wyolbrzymiane, by 
robiły większe wrażenie i wpływały na emocje odbiorców, wielokrotnie po-
wtarzane, by utrwaliły się w świadomości; wykorzystywano znane z historii 
fakty i postaci, autorytety cenionych osób oraz narodowe symbole. Informa-
cje miały być krótkie i selektywnie dobrane. W opracowaniach poświęconych 
propagandzie proponowano także tak zwaną metodę podmiany stereotypu8. 
Uczulano na właściwy dobór słów, używanie dużej ilości przymiotników, 
epitetów i wykorzystywanie skojarzeń. Ilustracje miały być zrozumiałe dla 
każdego, hasła krzykliwe, a kolorystyka zwracająca uwagę. 

Jak w praktyce powinno się formułować komunikaty, przedstawił Józef 
Mazurek, powołując się na autorów pracy Naukowy ateizm. Realizując politykę 
partii, której celem było przekształcenie społeczeństwa w społeczeństwo 

6 B.N. Biessonow, Burżuazyjna propaganda manipulacyjna, Warszawa 1976.
7 J. Mazurek, Informacja społeczna i propaganda, dz. cyt., s. 9.
8 Chodzi o nadawanie innego znaczenia powszechnie znanym świętom, symbolom lub 

np. sakramentom religijnym, zachowując przy tym starą formę. Jako przykład autor podał: 
ślub cywilny, „świecki” chrzest, choinka itd. J. Mazurek, Informacja społeczna i propaganda, 
dz. cyt., s. 211.
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bez Boga, działania propagandowe powinny prowadzić do „określenia 
religii jako całokształtu fantastycznych idei, które zostały zrodzone przez 
człowieka zależnego od żywiołowych sił przyrody; ujawnienia bezpośrednich 
więzi między religią i interesami reakcyjnych klas  – zainteresowanych 
w utrwalaniu iluzji religijnych; uznania, że walka z religią jest w pierwszym 
rzędzie walką z tymi społeczno-ekonomicznymi systemami, których jest ona 
zniekształconym odbiciem; wniosek, że zniesienie religii jako «opium dla 
ludzi» należy do ważniejszych przesłanek wyzwolenia aktywności mas do 
walki o doskonalenie warunków życia na ziemi”9. 

budowanie „fabryki” kłamstwa

Przejmując siłą władzę, bez społecznego poparcia, polscy komuniści potrze-
bowali propagandowego wsparcia. Zamierzano, również poprzez dogłębną 
indoktrynację, stworzyć „nowego” człowieka, ateistę, czujnego wobec poczy-
nań wroga, donosiciela, który nie zawahałby się zadenuncjować nawet człon-
ków najbliższej rodziny, jeśli dostrzegłby przejawy nieprawomyślności, dla 
którego najwyższym dobrem i zobowiązaniem byłaby partia. Już w pierw-
szych dniach Polski Lubelskiej powołano Resort Informacji i Propagandy. 
Zgodnie z dekretem z 7 września 1944 roku zostały mu przyznane rozległe 
uprawnienia. W zakres jego kompetencji wchodziły sprawy prasy codziennej 
i periodycznej, agencji prasowych, informacyjnych i telegraficznych, sprawy 
radiofonii, produkcji filmowej i kinematografii, wydawnictw informacyj-
nych i propagandowych, sprawy propagandy masowej w kraju oraz propa-
gandy za granicą. Z początkiem 1945 roku resort przemianowany został na 
Ministerstwo Informacji i Propagandy10. 

Początkowo komunikaty kierowane były do niewykształconych ludzi, 
głównie chłopów i robotników, nieumiejących czytać11. Najskuteczniejsza 
w tej sytuacji była propaganda bezpośrednia i audiowizualna. Organizowa-
ne były spotkania agitacyjne, których tematem była na przykład planowa-

9 Tamże, s. 183.
10 K. Kunicki, T. Ławecki, Kronika PRL. Propaganda, t. 12, Warszawa 2015, s. 7; zob. też: 

M. Czyżniewski, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956, Toruń 2005.
11 Szacuje się, że w Polsce było 3,5-4 mln analfabetów, z tego połowa to ludzie w wieku 18-50 

lat. K. Kunicki, T. Ławecki, Kronika PRL. Propaganda, dz. cyt., s. 10. 
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na reforma rolna. Organizowano akademie, wiece i manifestacje oraz uro-
czyste jubileuszowe obchody. Dążono do jak najszybszej radiofonizacji, do 
wyposażenia zakładów pracy, miast i wsi w radiowęzły i tak zwane kołchoź-
niki. Na terenie kraju działało obwoźne kino wyświetlające propagandowe 
filmy sowieckie. Masowo drukowano plakaty propagandowe, które bardzo 
proste w formie graficznej, za pomocą krótkich, chwytliwych haseł miały 
„wdrukować” odbiorcy w świadomości narzucone przez władzę stereotypy. 

Zamknięcie granic i ściśle kontrolowany ruch graniczny spowodowały 
odcięcie społeczeństwa polskiego od wpływów zza granicy. Uniemożliwie-
nie, szczególnie w pierwszych latach po wojnie, ściągania do Polski książek 
i czasopism zachodnich oraz ograniczenie dostępu do rozgłośni radiowych 
(zagłuszanie Radia Wolna Europa) spowodowało, że społeczeństwo polskie 
skazane zostało na monopol partii w zakresie informacji. Oczywiście, pró-
bowano obchodzić zakazy, ale wiązało się to ze sporym ryzykiem, ponieważ 
w latach 40. i 50. za słuchanie RWE groziły dotkliwe kary więzienia. Kontro-
la korespondencji znacznie utrudniała kontakt z krewnymi mieszkającymi za 
granicą. Z czasem pewne ograniczenia pękały i ukazywały się luki w restryk-
cjach, ale przez cały okres PRL-u kontakt ze światem spoza bloku państw 
socjalistycznych był utrudniony. 

o utrwalenie władzy ludowej

Jeszcze w czasie trwania wojny komuniści rozpoczęli akcję agitacyjną prze-
ciwko legalnym władzom w Polsce i na uchodźstwie oraz Polskim Siłom 
Zbrojnym w kraju i na Zachodzie. Celem tej akcji było obarczenie ich winą 
za klęskę wrześniową i los Polaków w czasie wojny. Według głoszonych slo-
ganów wolność Polakom przyniosła Armia Czerwona. „Krew przelana na 
ziemi sowieckiej, w walce prowadzonej u boku armii wielkiego sojusznika, 
jest mocnym i trwałym spoidłem naszej przyjaźni i przymierza z narodami 
Związku Radzieckiego. […] Dzięki szczerej przyjaźni z ZSRR jesteśmy dziś 
siłą, którą musi brać pod uwagę każdy, kto chce mówić o Polsce. […] Dzięki 
bohaterskim czynom Armii Czerwonej znajdujemy się dziś o kilkadziesiąt 
zaledwie kilometrów od Polski. […] Dzięki poparciu Związku Radzieckiego 
zostanie wyrównana wielowiekowa krzywda narodu polskiego, ograbione-
go przez Niemców na zachodzie i nad Bałtykiem. Bezmyślnym hazardem 
okazała się gra tak zwanego rządu emigracyjnego w Londynie na skłócenie 



Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska174

państw sojuszniczych. Naród nasz radością i nadzieją wita wzmagającą się 
zwartość koalicji antyhitlerowskiej, bo widzi w niej nieodzowny warunek 
rychłego wyzwolenia Polski. Nie złamały walki w kraju nawoływania Sosn-
kowskich do bierności wobec zaborcy”12.

Publikowane treści miały agresywny, oszczerczy charakter. Prawda nie 
miała żadnego znaczenia, liczył się tylko cel. A celem było stworzenie legen-
dy o przejęciu niemal całego ciężaru walki o niepodległość przez lewicowe 
„ludowe” organizacje wojskowe – Gwardii Ludowej (GL), Armii Ludowej 
(AL), oraz że to Sowieci i komuniści „wyzwolili” Polskę. Naraz próbowano 
przekonać Polaków wspierających działania Armii Krajowej, podporządko-
wujących się zarządzeniom Polskiego Państwa Podziemnego, że ich bliscy, 
przyjaciele, znajomi, zaangażowani w konspirację są bandytami, faszystami 
i zdrajcami biernie czekającymi na zakończenie wojny. „Ale władza tzw. rzą-
du londyńskiego, nie posiadającego prawnej legalności, nie posiada również 
legalności czynu narodowego. Zrodził się ten rząd nie w ogniu walki z wro-
giem, w walce, w której wykuwa się jedność narodu – lecz w pyle szosy za-
leszczyckiej. I ten koszmar szosy zaleszczyckiej unosi się nad poczynaniami, 
gdy nawołuje kraj nie do walki z okupantem, lecz do czekania; gdy przeciw-
stawia się drugiemu frontowi; gdy nakazuje bandom wszczęcie w kraju wal-
ki bratobójczej; gdy przyłącza się do afery goebbelowskiej lasu katyńskiego, 
i gdy wreszcie wykręca się od odpowiedzi na oświadczenie rządu sowieckiego 
z dnia 11stycznia 1944 r.”13. Za kłamstwami szły represje. Ci, którzy dzia-
łali w konspiracji, nagle znikali, byli aresztowani, zamykani w więzieniach 
albo wywożeni na wschód. Całe miasta oklejano plakatami pokazującymi 
Armię Krajową, Narodowe Sił Zbrojne, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
jako wrogów, kolaborantów i zdrajców. Władze II Rzeczpospolitej zyskały 
obraźliwe miano „sanacyjnych”14 i prezentowane były jako winne drama-
tu narodu polskiego, a Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie jako 
zdrajca działający w interesie „wrogiego” Zachodu. W materiałach praso-
wych, radiowych oraz w filmach realizowanych pod logo Polskiej Kroniki 

12 „Zwyciężymy”, m.p. 13 V 1944, nr 84, w: Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypi-
sy źródłowe 1939-1945, t. 2: 1943–1944, oprac. D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa 
1999, s. 1645–1646.

13 J.B. [Jerzy Borejsza], Granice legalności, „Nowe Widnokręgi”, Moskwa 15.01.1944, nr 1–2, 
w: Prawdziwa historia Polaków, dz. cyt., s. 1459–1460.

14 Termin „sanacyjny” w propagandzie Polski Lubelskiej oraz PRL-u zawsze miał pejoratywne 
znaczenie.
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Filmowej15 obowiązywał specjalny słownik. Używano słów „banda” zamiast 
„oddział”, „kontrrewolucyjne”, „faszystowskie”, „nielegalne” organizacje 
zamiast „podziemne” organizacje, „kryjówka bandycka”, „melina” zamiast 
„placówka”, „polecenie” zamiast „rozkaz”16. Słowa te miały pejoratywny cha-
rakter i przekonywały odbiorców, że aresztowane i skazywane przez Wojsko-
we Sądy Rejonowe osoby to nie żadne Wojsko Polskie, ale pospolici bandyci. 
Jak się okazało, te działania propagandowe były bardzo skuteczne, bo nawet 
w dzisiejszej debacie publicznej można usłyszeć opinie o bandytach z lasu.

Jednym z podstawowych wymiarów ówczesnego zniewolenia Polski 
był kult jednostki, jakim otaczano Józefa Stalina. Sowiecki przywódca był 
wszechobecny w propagandzie i życiu politycznym kraju. Jego osobę gloryfi-
kowano, kreowano na postać o nadludzkich talentach, sile, szlachetności oraz 
instynkcie zwycięzcy. Kult Stalina miał charakter niemal religijny. W dzia-
łania mające czcić Stalina zaprzęgnięte były rzesze propagandzistów, działa-
czy partyjnych, artystów oraz ludzi nauki. W publikacjach i komunikatach 
przypisywano mu długą listę zasług, a do jego imienia dodawano określenia: 
„ukochany”, „genialny”, „najlepszy”, „nasz”. Nazywano go „ojcem”, „zwy-
cięzcą”, „gospodarzem” itp. Napisano o nim setki wierszy, powieści, sztuk 
teatralnych; ku jego czci zmieniano nazwy ulic i miast. Szereg szkół, fabryk 
i kopalni otrzymało jego imię. W urzędach, domach i miejscach publicznych 
wieszano jego podobizny, w pochodach noszono jego portret. W czasie uro-
czystości, nawet prywatnych, wznoszono na jego cześć toasty. Organizowano 
wielkie obchody poświęcone „wodzowi narodów”, uroczyście fetowano jego 
70. urodziny, a po śmierci cała Polska tonęła we łzach po „ukochanym ojcu”. 
Nawet oponenci, członkowie rodzin osób skazanych na śmierć lub odby-
wających długoletnie więzienia za konspiracyjne działania, bali się jawnie 
sprzeciwiać narzuconej narracji, bo za wszelkie „uchybienia godności” wodza 
groziły dotkliwe kary. 

Kultem jednostki objęty był także Bolesław Bierut, którego portrety wi-
siały obok Stalina, w pochodach niesiono jego podobiznę tuż za podobizną 

15 Filmy zrealizowane przez Polską Kronikę Filmową emitowane były w kinach przed każdą 
projekcją. Krótkie, dziesięciominutowe filmy, często w lekkiej, pełnej humoru formie mia-
ły docierać do mas. Muzykę sygnału PKF skomponował Władysław Szpilman, a lektorami 
byli popularni aktorzy i dziennikarze (m.in. swojego głosu użyczał Władysław Hańcza, 
Andrzej Łapicki, Tadeusz Knapik).

16 F. Musiał, Nie żołnierz, lecz bandyta, w: W pętach ideologii i propagandy. Dodatek historycz-
ny IPN do „Gościa Niedzielnego” 18 VII 2010, s. 4. 
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Stalina. Inwencja twórcza, by stworzyć jak najbardziej wyszukane epitety na 
jego określenie, była nieograniczona. W bałwochwalczych komplementach, 
pompatycznych porównaniach obowiązywało tylko jedno ograniczenie: 
część z nich zastrzeżona była wyłącznie dla Stalina. 

Dla ochrony wizerunku i dobrego imienia Stalina i Bieruta wprowadzo-
no w Polsce prawny system ochrony. Wszystkie wypowiedzi, działania i za-
chowania wiążące się choćby w niewielkim stopniu z ich osobą, które mogły 
uchodzić za obraźliwe czy podejrzane, prawnie ścigano. W ochronę wize-
runku Stalina i Bieruta zaangażowane były milicja, organy bezpieczeństwa, 
prokuratura, sądy i Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnic- 
twem Gospodarczym. Kult Stalina i Bieruta miał bowiem państwowy, od-
górnie kreowany charakter17. 

Uwielbienie dla Stalina wiązało się z popularyzowanym sojuszem pol-
sko-sowieckim, który niezmiennie był tematem artykułów prasowych, au-
dycji radiowych, książek naukowych. Rozwieszone plakaty miały świadczyć 
o braterskiej walce. Stwarzano iluzję, że sojusz polsko-sowiecki cieszył się 
powszechnym poparciem społecznym. 

Tuba propagandy przekazywała masom także program partii. Głosiła tezy 
o tym, że tylko PPR/PZPR troszczy się o chłopów, robotników i tylko one są 
w stanie zrealizować program znoszący nierówność społeczną. Obiecywano 
rozliczenie wszystkich winnych cierpień narodu. W przestrzeni publicznej 
pojawiały się hasła odebrania kułakom wielkich majątków ziemskich i odda-
nia ziemi chłopom. 

Zgodnie z decyzjami Wielkiej Trójki, które pozbawiły Polskę wschod-
nich ziem w zamian za rekompensatę na zachodzie, Polskę zasypały plaka-
ty i prasowe komunikaty „o powrocie polskiego morza do macierzy” oraz 
promujące osiedlanie się na Ziemiach Zachodnich, nazwanych przez pro-
pagandę Ziemiami Odzyskanymi. Na wsiach organizowane były spotkania 
z partyjnymi agitatorami zachęcającymi do przenoszenia się na nowe ziemie. 
Akcja promocyjna była bardzo szeroko zakrojona. Zachwalano nowe możli-
wości, rozpowszechniano informacje o majątkach gotowych do zamieszka-
nia. Jednocześnie wyciszano wszystkie negatywne informacje o problemach 

17 B. Rogowska, Ochrona wizerunku Bolesława Bieruta w działalności Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 1945-1954, „Wrocławskie 
Studia Politologiczne” 2001, nr 1, s. 83-84; zob. też: R. Kupiecki, „Natchnienie milionów”. 
Kult Józefa Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.
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związanych z obecnością na tych terenach żołnierzy Armii Czerwonej, o ich 
kradzieżach, brutalności wobec Polaków, o niszczeniu gospodarstw czy epi-
demiach wśród zwierząt domowych wynikających z masowego pędzenia 
bydła z Niemiec do ZSRR. 

Przed referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego praca propa-
gandowa PPR mocno się wzmocniła. Wykorzystywano wszystkie środki dla 
podważenia legalności i uczciwości opozycji, skupionej w tym czasie głów-
nie wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzucano oskarżenia o zdradzie 
interesów chłopów, dążeniach do utrzymania stosunków przedwojennych, 
w których chłopi i robotnicy nadal pozostawaliby klasą upośledzoną. Nie 
ograniczano się wyłącznie do działań czysto propagandowych. W akcji 
stłamszenia opozycji stosowano wiele represji – od uciążliwych wezwań na 
przesłuchania, pobić, zatrzymań, po zabójstwa dokonane przez „niewyjaś-
nionych” sprawców. W walce o głosy PPR uruchomiło wszystkie siły18. Or-
ganizowano spotkania, na których promowano przygotowane przez PPR 
reformy, unikając przy tym tematu planowanego tworzenia spółdzielni oraz 
ukrywając jeszcze wtedy plany ograniczenia wpływów Kościoła. W przygo-
towanych hasłach bazowano na emocjach, chętnie wykorzystywano przeży-
cia wojenne, strach przed Niemcami – „hitlerowcami” i poobozową trau-
mę. Celem było pokazanie całemu światu, że społeczeństwo polskie popiera 
i żąda zmian struktury społecznej, awansu chłopów i robotników, w imieniu 
których PPR miało walczyć z burżuazją. „Kto chce pokoju i bogactwa kra-
ju ojczystego – ten weźmie udział w głosowaniu ludowym, by powiedzieć 
«tak»!”; „Ofiara męki i cierpienia narodu każą nam w głosowaniu ludowym 
odpowiedzieć «tak» na wszystkie pytania”; „Nie kto inny, ale ty właśnie mu-
sisz zadecydować, jaką chcesz mieć Polskę! Zastanów się i nie słuchaj bredni 
wrogów demokracji. Dzieci twoje będą cię sądzić. Twoje «tak» to cegła w bu-
dowie szczęśliwej ojczyzny”; „W odpowiedzi na zakusy niemieckie, w odpo-
wiedzi na głosy zagraniczne litujące się nad Niemcami. W odpowiedzi na 
próby podważania naszych praw do Ziem Zachodnich. Wszyscy Polacy będą 
solidarnie głosować 3 razy TAK!”; „Tylko jedność narodu zbuduje Polskę, 

18 Warto zaznaczyć, że walka ta była bardzo nierówna. Możliwości propagandowe opozycji 
były blokowane przez PPR, choćby poprzez bardzo dotkliwe ograniczenie przyznania pa-
pieru na drukowanie gazet, ulotek i programu. Drukarnie państwowe pozostające w rękach 
komunistów odmawiały drukowania peeselowskich wydawnictw. Organizowane spotka-
nia były zakłócane przez pepeerowskie bojówki, dochodziło do pobić ludzi, którzy chcieli 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 
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w które[j] wszyscy ludzie pracy będą szczęśliwi i zamożni! Tylko jedność na-
rodu zapewni siłę i obronność kraju”19.

Jak pokazały wyniki referendum, mimo ogromnej akcji propagandowej 
komuniści nie zdołali uwieść społeczeństwa polskiego. Oficjalnie podane 
wyniki zostały jednak zmanipulowane i miały świadczyć o tym, że większość 
Polaków odpowiedziała „3 razy tak” zgodnie z nawoływaniem PPR. W rze-
czywistości trzy czwarte głosujących opowiedziało się przeciwko PPR i jej 
sojuszniczym partiom. Te wyniki miały przekonać PPR, że w warunkach 
demokratycznej rywalizacji wyborów do Sejmu Ustawodawczego nie wygra. 
Wzmocniono akcję propagandową i nasilono represje wobec opozycji. Wy-
bory odbyły się w styczniu 1947 roku. Jak podano w oficjalnym komunika-
cie, w wyborach uczestniczyło 90% uprawnionych, z których swój głos na 
„blok stronnictw demokratycznych” oddało 80% głosujących. Dla wszyst-
kich było jasne, że wyniki zostały sfałszowane, lecz w Polsce nie było już na 
tyle mocnej opozycji, by mogła doprowadzić do unieważnienia wyników20. 

Po wyborach władzę przejęli, rzekomo zgodnie z wolą ludu, komuni-
ści. Zadaniem propagandy było zbudowanie iluzji, że nowa władza cieszy 
się poparciem społeczeństwa, i stworzyć legendę legalnego przejęcia wła-
dzy, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Zarzuty o sfałszowaniu wybo-
rów przedstawiano jako oszczerczy atak pokonanych. Przez cenzurowanie 
publikowanych treści, tropienie niezależnych myślicieli czyszczono szeregi 
nieprzychylnych sobie. Jedynym ośrodkiem, którego pomimo rozmaitych 
metod nie udało się zlikwidować, pozostał Kościół katolicki. Religijność Po-
laków była dla partii poważnym problemem. Wiara dawała ludziom bardzo 
osobistą, intymną przestrzeń, której nie mogły zniszczyć partyjne działania; 
poczucie wspólnoty, jedności i wolności dawało ludziom siłę i nadzieję. Nie 
zmieniły tego stosowane represje wobec księży, próba likwidacji nauki reli-
gii, utrudnianie organizacji procesji i uroczystości w dni świąteczne, wpro-
wadzone ograniczenia w budownictwie sakralnym, ograniczenia w wyda-
waniu religijnych książek i sprzedaży dewocjonaliów oraz inwigilacja księży 

19 AN, sygn. WUIP 65, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Wydział IV Informa-
cyjno-Prasowy, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Krakowie, Kraków 
13.06.1946 r., (b.nr. k).

20 Zob. szerzej: Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r., 
oprac. J. Wrona, Warszawa 1999.
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i parafian. Pomimo wielu problemów, które ludziom groziły, oni nadal cho-
dzili do kościoła21. 

Po sfałszowanych wyborach nastąpił czas zmian politycznych, gospodar-
czych, kulturalnych i społecznych. Zaczęto posługiwać się nowomową, sło-
wa „kapitaliści”, „burżuazja”, „imperializm”, „prywaciarz”, „spekulant” miały 
obraźliwy, stygmatyzujący charakter. Pomimo że część głoszonych haseł była 
czysto populistyczna, to część dotyczyła kwestii koniecznych i trudno było 
odmówić jej zasadności. Większość społeczeństwa, bez względu na przekona-
nia polityczne, gotowa była przystąpić do odbudowy kraju. Hasła walki z an-
alfabetyzmem trafiały w oczekiwania ludzi. Organizowane urzędy potrzebo-
wały nowych kadr. Ludzie dostrzegali więc możliwości awansu, „ustawienia 
się” w życiu, jeśli nawet nie dla siebie, to dla swoich dzieci. 

Skoro obowiązująca ideologia opierała się na sojuszu robotniczo-chłop-
skim i przebudowie społeczeństwa, by „cała władza przeszła w ręce Rad”, 
rozwój przemysłu był sztandarowym zadaniem stojącym przed partią. Kwe-
stie upaństwowienia przedsiębiorstw, ustanowienia kolektywnego zarządu 
i udziału robotników w podejmowaniu decyzji stały się podstawowymi ha-
słami propagandy komunistycznej22. Konieczność rozwoju przemysłu cięż-
kiego i potrzebę zbrojenia wiązano z sytuacją międzynarodową i rywalizacją 
państw bloku wschodniego z państwami zachodnimi, szczególnie Stanami 
Zjednoczonymi. Rywalizacja ta wiązała się z akcją szukania w zakładach pracy 
sabotażystów i szpiegów pracujących dla obcego wywiadu. Cały naród był zo-
bowiązany do walki o realizację ambitnych, ale często mało realnych planów 
gospodarczych. W latach 1947-1956 bardzo popularne w mediach było hasło 

21 Zob. szerzej: Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945–1978, red. S. Dąbrowski, 
B. Rogowska, Wrocław 2001; B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 
1944-1955, Olsztyn 1999; PZPR wobec religii i Kościoła w 1953 r., wyd. A. Kochański, 
„Więź”, r. 35: 1992 nr 10, s. 98-111.

22 Po latach okazało się, że przejęcie przez państwo fabryk i zakładów pracy, wprowadzenie 
„wspólnego” zarządu miało poważne konsekwencje, które trwają do dziś. Ludzie, pracując 
na „państwowym”, nauczyli się bierności, bylejakości. Potwierdza to popularne w czasie 
PRL-u powiedzenie: „Czy się stoi, czy się leży, 1000 zł się należy”. W rozmowie Stefana 
Kisielewskiego z Piotrem Gabryelem Kisielewski powiedział: „Własność była kolektywna, 
niczyja, więc nikt nie brał za nic odpowiedzialności. Z tej zaś głównej plagi wzięły się 
inne – ważniejsze i pomniejsze. I prześladują nas do dziś, bo przecież cały czas osiemdzie-
siąt procent społeczeństwa pracuje «na państwowym», zatem «na niczyim», za nic mając to 
wszystko, co stanowi o sile kapitalizmu indywidualnego, a czego brak – naszej słabości”. 
S. Kisielewski, Abecadło Kisiela, Warszawa 2011, s. 193.



Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska180

współzawodnictwa pracy23. Wyścigiem pracy objęto wszystkie branże i zawo-
dy. Motywacją do ubiegania się o tytuł przewodnika pracy miał być prestiż 
i szybki awans społeczny; nawet zwykły robotnik dzięki swoim osiągnięciom 
mógł zostać dyrektorem. Wykształcenie nie miało znaczenia, wystarczyła 
rekomendacja partyjna. Przodownicy pracy cieszyli się dużą popularnością; 
pisano o nich w prasie, nakręcano o nich filmy, byli bohaterami literatury 
i sztuki; stawiano im pomniki; w szkołach przygotowywano gazetki z ich po-
dobiznami, a w zakładach pracy tworzone były tak zwane aleje przodowników 
pracy, w których umieszczano portrety najlepszych pracowników24.

Walka z prywatnymi właścicielami sklepów, zakładów rzemieślniczych, 
prywatnych gospodarstw rolnych odbywała się również na oczach wszyst-
kich, odpowiednio skrojona propagandowo według oficjalnie przyjętej ideo-
logii. Prywatni przedsiębiorcy w słowniku propagandowym nazywani byli 
„spekulantami”, „burżujami żerującymi na niedoli chłopów i robotników”, 
„prywaciarzami” i „kułakami”.

Zmian dokonywano także w kulturze. Przekształcono program nauczania, 
eliminując z niego – szczególnie w historii, geografii i języku polskim – frag-
menty niezgodne z przyjętą socjalistyczną nauką. Część literatury pięknej trafiła 
na indeksy i nie można było jej kupić lub wypożyczyć w bibliotekach, w innych 
cenzura ingerowała w treść, wycinając pewne fragmenty lub dodając własne. 
Zmieniano nawet kalendarz, korygując znaczenia świąt. Święta Wielkanocne 
i Bożego Narodzenia przedstawiane były jako element ludowej tradycji, Dzień 
Wszystkich Świętych był Dniem Pamięci Zmarłych, zamiast św. Mikołaja dzieci 
oczekiwały Dziadka Mroza. Część świąt narodowych miała zostać zapomnia-
na, jak 3 maja, który zastąpiony został uroczystymi obchodami Święta Pracy25. 

23 Oficjalnym początkiem socjalistycznego współzawodnictwa pracy stał się opublikowany 
27.07.1947 roku w „Trybunie Robotniczej” list otwarty Wincentego Pstrowskiego, rębacza 
dołowego w kopalni „Jadwiga”, adresowany do wszystkich górników polskich wzywający 
do współzawodnictwa. Zob. szerzej: Współzawodnictwo w życiu gospodarczym, społeczno-
-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008; H. Wilk, Kolejne szczeble 
drabiny. Polski bohater komunistyczny (1948-1956) – szkic do portretu, w: Niepiękny wiek XX, 
red. B. Brzostek, J. Eisler, D. Jarosz, K. Kosiński, T. Wolsza, Warszawa 2010, s. 449-465.

24 Zob. Współzawodnictwo w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL. 
dz. cyt.

25 Rocznica Konstytucji 3 maja, odzyskania niepodległości 11 listopada czy wprowadzenia 
stanu wojennego 13 grudnia w latach 80. były obchodzone przez organizacje opozycyjne. 
Zwykle organizowano mszę św., a potem manifestację. Przeddzień ważnych dat SB prewen-
cyjnie zatrzymywało najbardziej aktywnych opozycjonistów. 
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W święta kościelne organizowano konkurencyjne imprezy partyjne lub czy-
ny społeczne, na których obecność była obowiązkowa. Wydział Propagandy 
i Prasy KC PPR opracował specjalny „Kalendarzyk rocznic i świąt państwo-
wych”, w którym zaznaczono daty związane z działalnością Gwardii Ludo-
wej, Ludowego Wojska Polskiego, datę rocznicy rewolucji październikowej, 
bitwy pod Lenino oraz świąt państwowych poświęconych działaczom partyj-
nym. Państwo, jako organizator obchodów, dbało o właściwą oprawę arty-
styczną. Udział w tych obchodach był obowiązkowy, nieobecność uznawano 
za wyraz sprzeciwu wobec polityki państwa, co mogło przynieść negatywne 
konsekwencje. 

W działania propagandowe zaangażowani byli pisarze, poeci, dziennika-
rze i artyści. W pracach plastycznych przeważała tematyka robotnicza – ma-
lowano traktory, traktorzystów, chłopów, fabryki, robotników, przodowni-
ków pracy. Znakiem tamtych lat stała się kobieta traktorzystka jako symbol 
emancypacji i równouprawnienia kobiet26. 

O ile kino i Polska Kronika Filmowa miały docierać do mas, o tyle prasa 
i książki były dedykowane elitom. Już w 1944 roku w Lublinie, z inicjatywy 
Jerzego Borejszy27, powstała Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, która wy-
dawała prasę codzienną, periodyki popularnonaukowe, dla kobiet i młodzie-
ży oraz literaturę piękną28. Borejsza współpracował ze znanymi i cenionymi 
pisarzami, między innymi z Jerzym Andrzejewskim, Marią Dąbrowską, Zofią 
Nałkowską, Kazimierzem Brandysem, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, 
Tadeuszem Konwickim, Julianem Tuwimem, Aleksandrem Watem i z wielu 
innymi. Publikowane artykuły i książki były cenzurowane. Ci, którzy chcie-
li wydawać swoje utwory, musieli się podporządkować przyjętej formule 

26 Zgodnie z przyjętą narracją w rozmowie z Teresą Torańską Julia Minc, dziennikarka, pierw-
szy redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej, żona Hilarego Minca, powiedziała na te-
mat pracy kobiet: „Brak pracy dla kobiet to poniżenie. Przed wojną siedziały w domu, gniły 
i gadały o kieckach. W Polsce Ludowej dopiero mogły zacząć się wyżywać w swojej pracy, 
zostały docenione. Chodzą na zebrania, rozwijają się, rozszerzają swoje horyzonty i podnosi 
się im świadomość”. T. Torańska, Oni, Warszawa 1990, s. 421.

27 Zob. szerzej: E. Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna, 
Warszawa 2009, passim; B. Fijałkowska, Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalini-
zmu w Polsce, Olsztyn 1995, passim.

28 W „Czytelniku” ukazywały się m.in. dzienniki „Rzeczpospolita” (organ prasowy PKWN), 
„Trybuna Ludu”, „Głos Ludu”, „Życie Warszawy”, „Dziennik Polski”, „Express Wieczor-
ny”, „Sztandar Młodych”, a także „Przekrój”, „Szpilki”, „Przyjaciółka” itp.; K. Kunicki, 
T. Ławecki, Kronika PRL, dz. cyt., s. 29.
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i narracji29. Po latach, w rozmowach prowadzonych przez Jacka Trznadla, tak 
uzasadniano swój udział w tworzeniu socrealistycznych utworów: „Słuchało 
się ich rozmów i te rozmowy były takie: były to po prostu rozmowy o wy-
konywaniu zawodu. Że trzeba z czegoś żyć. Że przecież to potrwa. Że być 
może już zawsze tak będzie. W Rosji już trwa lat czterdzieści, nie, trzydzieści 
wtedy”30. „Natomiast Wyka to była solidność chłopska, wiedza, baza etycz-
na, a czemu to robił? Dlatego, że był przekonany, że przyjdzie nam w tym 
żyć, więc musimy w jakiś sposób się urządzić. My wszyscy, ja i ta moja mło-
dzież, którą uczę. I jeszcze tamci, i tamci, i tamci. Trzeba w ogóle to jakoś 
zrobić, ktoś to musi zrobić, jeśli ja nie zrobię, to przyjdzie tu taki, już stoi 
i czeka, zawsze czeka”31. „Przecież każdy z nas w pewnej chwili próbował się 
w to wpasować. Napisać pracę historycznoliteracką metodą marksistowską. 
Tym bardziej że to było stosunkowo najłatwiejsze, bo w historii literatury tą 
metodą można było w niektórych wypadkach coś cząstkowego, jakieś wyniki 
osiągnąć”32. „Nie, nie taki prymitywny strach, że ktoś mi co zrobi, tylko że 
po prostu wypadnę z udziału, z gry, a kiedy się wypadnie z góry w stalini-
zmie, to się przestaje istnieć. Trzeba było żyć”33. 

Maria Janion swój udział w tworzeniu socrealistycznych utworów lite-
rackich tłumaczyła wiarą w popularne wówczas propagandowe hasła. „Dla-
czego chciało się uwierzyć? Dlatego! Ale teraz dalej: w co? W co chciało się 
uwierzyć? No więc, w dwie najpiękniejsze rzeczy, jakie mogą być na tym 
świecie: w pokój i socjalizm. […] O pokoju to już powiedziałam, dlaczego. 
Teraz, dlaczego socjalizm. Pan może się w tej chwili ze mnie wyśmiewać… 
Ale ja myślałam, że ten socjalizm, to są szklane domy. Ja naprawdę my-
ślałam, że to są szklane domy”34. „Proszę też zwrócić uwagę, że to hasło 
pokoju było związane z hasłem odbudowy. Motyw odbudowy też był sza-
lenie istotny. Odbudowa Warszawy, w której wszyscy braliśmy udział jako 
ochotnicy, i mieliśmy poczucie, że w istocie dzieje się tutaj coś sensownego, 

29 Zob. np. PRL w literaturze. Dodatek historyczny IPN do „Naszego Dziennika” 28.05.2010, 
s. I–VIII. 

30 Rozmowa ze Zbigniewem Kubikowskim przeprowadzona 4.08.1981 r. Za: J. Trznadel, 
Hańba domowa, Warszawa 1997, s. 59.

31 Tamże, s. 60.
32 Tamże, s. 61.
33 Tamże, s. 62.
34 Rozmowa z Marią Janion przeprowadzona 19.09.1981 r. Za: tamże, s. 88.
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twórczego i że tak trzeba odpowiedzieć na grozę, koszmar, bezsens i obłęd 
wojny”35. 

nowa twarz propagandy

Od odwilży roku 1956 zmieniono ton propagandy na nieco subtelniejszy. 
Niezmienne pozostało przekonanie, że Partia nigdy się nie myli, podejmuje 
zawsze właściwe decyzje, jest realizatorką wszystkich potrzeb proletariatu. 
„Partia bowiem to po prostu partia, a więc słowo zastępujące wszystkie znane 
wyrazy i pojęcia, abstrakt. Ma zawsze rację, jest naszym honorem, celem na-
szego życia, naszym szczęściem. I jeśli zapyta pani jakiegokolwiek komunisty, 
jak to jest z jej [partii] nieomylnością, i jeszcze jak pani dowiedzie, że ta par-
tia przez 38 lat istnienia w Polsce popełnia same błędy, on powie: błędów nie 
popełniała partia, błędy popełniali ludzie, kierownictwo, które nadużywało 
naszego zaufania”36. 

Wciąż trwała walka z Kościołem katolickim. Ważnym tematem w publi-
cystyce stały się przygotowania do obchodów Milenium chrztu Polski, które 
komuniści starali się przedstawić jako świeckie obchody istnienia państwa 
polskiego. Orędzie skierowane w 1965 roku do biskupów niemieckich, 
w którym padły historyczne słowa: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, 
stało się podstawą do zarzutów, że służy ono wyłącznie interesom niemiec- 
kim, a biskupi zdradzili ojczyznę. Z tego powodu organizowano odczyty 
i wiece protestacyjne w zakładach pracy. 

Po 1956 roku zmieniła się rola wychowania ideologicznego i polityczne-
go młodzieży, znanego z czasów stalinowskich, na rzecz działalności kultu-
ralno-oświatowej. Oddziaływania propagandowe miały szersze możliwości, 
zaczęto korzystać z nowych form. Prasę wydawano w bardziej nowoczesnej 
formie, zaczęły ukazywać się atrakcyjne dla młodych komiksy.

Od połowy lat 50. rosło znaczenie telewizji. Medium to dawało ogromne 
możliwości docierania do coraz większego grona odbiorców. Zaczęto zwracać 
uwagę na wydania Dziennika Telewizyjnego, które gromadziły przed telewizo-
rami sporą grupę widzów. Organizowano spotkania studyjne, w czasie których 
rozmawiano na tematy gospodarcze, kulturalne i naukowe. Gorącym tematem 

35 Tamże, s. 94.
36 Rozmowa ze Stefanem Staszewskim. Za: T. Torańska, Oni, dz. cyt., s. 345.
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była rywalizacja ZSRR i USA o podbój kosmosu. Jesienią 1957 roku z po-
wodzeniem został wystrzelony przez ZSRR pierwszy sztuczny satelita Ziemi, 
Sputnik 1, a miesiąc później w satelicie Sputnik 2 wystrzelono w przestrzeń 
kosmiczną suczkę Łajkę. W 1961 roku Jurij Gagarin, bohater narodowy ZSRR, 
jako pierwszy człowiek okrążył Ziemię. Sukcesy naukowców sowieckich były 
przedmiotem rozmów nie tylko w bloku wschodnim, ale także na całym świe-
cie, co tylko miało potwierdzać wyższość nauki sowieckiej nad amerykańską. 

Telewizja oferowała też rozrywkę. Zaczęto transmitować konkursy pio-
senki  – Ogólnopolski Studencki Konkurs Piosenkarzy (potem zmieniono 
nazwę na Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich) w Kra-
kowie, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Festiwal Piosenki Ra-
dzieckiej w Zielonej Górze, Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Sympatię zyski-
wali nowi artyści, między innymi Ewa Demarczyk, Czesław Niemen, Maryla 
Rodowicz, Andrzej Zaucha, zespół Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni, 
Czerwone Gitary, Skaldowie i inni. 

Popularność zyskały seriale, których tematem było życie przeciętnej, zwy-
czajnej rodziny. Bohaterowie, zgodnie z partyjnymi wytycznymi, byli atei-
stami, a w filmach propagowano świecki styl życia. Religijność dopuszczana 
była tylko w filmach historycznych (Krzyżacy, Lalka, Noce i dnie, Chłopi) jako 
relikt przeszłości. Seriale były bowiem także nośnikami propagandy historycz-
nej, kształtującymi określony wizerunek przeszłości. Dotyczy to szczególnie 
okresu II wojny światowej, której obraz przedstawiony jest w Stawce większej 
niż życie oraz w serialu Czterej pancerni i pies. Pierwszy serial był o przygodach 
agenta sowieckiego Hansa Klossa, drugi „o polsko-radzieckim braterstwie 
broni”, a w kolejnych odcinkach ukryte zostały wątki o „tych z AK”37. 

Seriale były bardzo skutecznym medium dla szerzenia komunistycznej 
propagandy. Dobrze napisane scenariusze, świetna gra aktorska, dowcipna, 
lekka formuła sprawiły, że widzowie, przeżywając przygody bohaterów, 
stawali się bardziej znieczuleni na treści manipulacyjne. Czując sympatię do 
Kapitana Żbika, bohatera komiksów, oraz porucznika Borewicza, bohatera 
serialu 07 zgłoś się, automatycznie łagodniej patrzono na Milicję Obywatelską. 

W latach 70. dominowała pełna entuzjazmu propaganda sukcesu eki-
py Edwarda Gierka. Nagłaśniano osiągnięcia w gospodarce, chwalono się 

37 Zob. szerzej: G. Łęcicki, Elementy propagandy i manipulacji audiowizualnej na przykładzie 
polskich seriali telewizyjnych w PRL i III RP, ‹https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Elemen-
ty_propagandy_i_manipulacji-GL.pdf› (dostęp: 23.11.2017).
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wzrostem demograficznym – liczbą zawieranych małżeństw oraz narodzin 
dzieci. Dzięki zaciągniętym za granicą pożyczkom odczuwano znaczną po-
prawę komfortu życia. W reportażach pojawiały się informacje o rosnącej 
liczbie oddanych do użytku mieszkań, o możliwościach kupienia telewi-
zorów kolorowych, pralek automatycznych i popularnych meblościanek 
(o wielogodzinnym czekaniu w kolejce, żeby kupić te dobrodziejstwa, media 
milczały). Niemal codziennie w wieczornym wydaniu Dziennika Telewizyj-
nego emitowano reportaże z wielkich budów czy uruchomianych fabryk; 
transmitowano otwarcie trasy szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowi-
cami. Podawane wiadomości umacniały społeczeństwo w przekonaniu, że 
jest lepiej. Dostrzegano większe otwarcie na świat, bo łatwiej było otrzymać 
paszport. Wielu inżynierów i pracowników wyjeżdżało do krajów arabskich 
do pracy na wielkich budowach, znacznie zasilając budżet rodzinny i przy-
wożąc towary, których brakowało w kraju. 

Sytuacja zmieniła się wraz z kryzysem w drugiej połowie lat 70. W cza-
sie protestów 1976 roku, obok Milicji Obywatelskiej (MO), Służby Bezpie-
czeństwa (SB) i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) do 
walki z protestującymi ruszyła także propaganda, nazywając protestujących 
„warchołami”, którzy „porzucili pracę i dopuścili się hańbiących ekscesów”38. 
Jednocześnie organizowane były i transmitowane przez telewizję wiece, na 
które zwożono robotników z transparentami świadczącymi o poparciu dla 
polityki państwa. Niezadowolenie społeczne, bunt przeciwko represyjnym 
działaniom państwa spowodował, że Polacy zaczęli się jednoczyć w nowo 
powstałych opozycyjnych organizacjach  – Komitecie Obrony Robotni-
ków, Wolnych Związkach Zawodowych, Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela, Polskim Porozumieniu Niepodległościowym, Studenckim Ko-
mitecie Solidarności, Konferencji Polski Niepodległej, Ruchu Młodej Pol-
ski i powszechnym, wielomilionowym ruchu „Solidarność”. Peerelowskiej 
propagandzie wyrosła konkurencja w komunikowaniu ze społeczeństwem 
w postaci podziemnego ruchu wydawniczego. Utworzona Niezależna Ofi-
cyna Wydawnicza (NOWA), wspierana przez inne niezależne wydawnictwa, 
produkowała kilkutysięczne nakłady książek i czasopism. Wydawała książ-
ki dotychczas blokowane przez cenzurę oraz przedruki książek emigracyj-
nych dotyczących historii Polski. Zaczął funkcjonować tak zwany Latający 

38 K. Kunicki, T. Ławecki, Kronika PRL, dz. cyt., s. 85.
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Uniwersytet, którego wykłady nastawione były głównie na historię najnow-
szą i historię idei, oraz Towarzystwo Kursów Naukowych.

Trwający od sierpnia 1980 roku do grudnia 1981 roku Karnawał Soli-
darności był okresem, w którym z jednej strony rządowa propaganda (wraz 
z aparatem represji) z zaangażowaniem zwalczała opozycję, z drugiej umac-
niała się działalność kontrpropagandy. Informacje o powstaniu i działalności 
„Solidarności” przenikały poza granice bloku i zyskiwały duże poparcie nie 
tylko wśród polskiej emigracji, ale także w kręgach politycznych, naukowych 
i artystycznych zachodnich państw (np. Jack Nicholson pojawił się pub-
licznie ze znaczkiem „Solidarności”)39. W tym czasie funkcjonowało około 
160  podziemnych wydawnictw, ukazywało się blisko 2,5 tysiąca tytułów 
książek i ponad 3 tysiące tytułów czasopism40. Rządowa propaganda robiła, 
co mogła, żeby dyskredytować „tych z «Solidarności»”. W telewizji emito-
wano pseudospontaniczne sondy uliczne, w których krytykowano sytuację 
w państwie i obarczano o to winą strajkujących.

Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku i internowaniu 
najbardziej aktywnych działaczy opozycji tuba propagandowa rozpoczęła ak-
cję przeciwko członkom „Solidarności”, określając ich wrogami wewnętrzny-
mi. Jerzy Urban, rzecznik prasowy rządu, oskarżał opozycję o „destrukcyjne” 
oddziaływanie na otoczenie, powodowanie paniki przez rozpowszechnianie 
„nieprawdziwych” i „szkodliwych” wiadomości, co miało powodować de-
stabilizację państwa. Mimo że opozycyjne wydawnictwa zostały rozbite po-
przez internowanie redaktorów, zarekwirowanie maszyn do pisania, papieru 
i materiałów drukarskich, szybko zaczęły pojawiać się podziemne gazetki, 
w których informowano o losie zatrzymanych i komentowano wiadomości 
publikowane przez stronę rządową. W społeczeństwie kolportowana była in-
strukcja dotycząca zasad zachowania się i sposobu rozmowy z funkcjonariu-
szami SB w czasie przesłuchań. Rozrzucane były ulotki, na murach pojawiły 
się napisy przeciwko reżimowi. Opozycja spotykała się w kościołach, słucha-
no nauk Jana Pawła II i coraz pewniej upominano się o wolność. 

Można zapytać, co pozostało dzisiaj z tej indoktrynacji? W mojej ocenie 
nadal zbyt często mówi się o wyzwoleniu Polski po wojnie, bez dodania, 
że jednak utraciliśmy niepodległość na rzecz uzależnienia od ZSRR, 
a w dyskusji publicznej oddziały AK wciąż nazywane są bandami. Nie do 

39 Tamże, s. 92.
40 Tamże, s. 93.
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końca może uświadamiamy sobie, że tak lubiane filmy Stanisława Barei 
pokazują wykoślawiony, dużo cieplejszy obraz peerelowskiej codzienności, 
niż był w rzeczywistości, a Franz Maurer w filmie Władysława Pasikowskiego 
Psy to tak naprawdę „dobry” funkcjonariusz SB. Ocena wprowadzenia stanu 
wojennego nadal budzi kontrowersje i żywe dyskusje. Wszystko to może 
oznaczać, że działanie propagandy komunistycznej było jednak skuteczne 
i jej efekty przetrwały znacznie dłużej niż PRL. 
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Streszczenie

Propaganda w PRL-u miała ogromne znaczenie dla polityki PPR/PZPR. Była jed-
nym z narzędzi walki o przejęcie, a potem ugruntowanie jej władzy w państwie. 
Służyła indoktrynacji społeczeństwa i przekonaniu go, że polityka partii jest jedyną 
słuszną drogą do stworzenia bezklasowego społeczeństwa, w którym klasy dotąd 
upośledzone (robotnicy i chłopi) odbiorą władzę klasie uprzywilejowanej (burżuazji 
i kułakom). Propagandowe hasła tego okresu głosiły, że po przejęciu władzy cały 
majątek pozostający pod prywatnym zarządem zostanie upaństwowiony, a przez to 
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równo podzielony i przejdzie pod zarząd wspólny. Popularyzowano hasła o możli-
wości awansu ekonomicznego, politycznego i naukowego chłopów i robotników. 

Propaganda komunistyczna przyczyniła się do zniewolenia społeczeństwa, ska-
zując go na monopol partii w zakresie informacji. Wzmacniała działania aparatu re-
presji, tworząc medialną nagonkę na środowiska niezależne (m.in. podziemne Wojsko 
Polskie, instytucje Polskiego Państwa Podziemnego, Polski Rząd na Uchodźstwie, 
Kościół katolicki, organizacje polonijne na Zachodzie, organizacje opozycyjne lat 80.) 
i skutecznie zwalczając opozycję. Wykorzystując traumę wojenną, utrzymywała spo-
łeczeństwo w ciągłym poczuciu zagrożenia. Stosowane metody szczucia jednych grup 
na drugie wytworzyły rozłamy społeczne trudne do zlikwidowania przez wiele lat. 

Słowa kluczowe: propaganda, PPR, PZPR, komunizm, opozycja

Summary 
post-truth in communist poland: a picture of reality 
built by communist propaganda

Propaganda in the Polish People’s Republic was of great importance for PPR/
PZPR policy. It was one of the tools of the struggle to take over and then conso-
lidate its power in the state. It served to further the indoctrination of society and 
to convince it that party politics was the only legitimate way to create a classless 
society in which previously handicapped classes (workers and peasants) would 
take over the power of the classes so far privileged (bourgeoisie and kulaks). The 
propaganda slogans of that period proclaimed that, after the takeover of power, 
all the property remaining under private management would be nationalized and 
thus equally divided and transferred to joint management. The slogans about 
the possibility of economic, political and scientific advancement of peasants and 
workers were popularized.

Communist propaganda contributed to the enslavement of society, condem-
ning it to the monopoly of the party in the field of information. It strengthened 
the operation of the repressive apparatus, creating a media attack on independent 
bodies (e.g. the Polish Underground Army, the Polish Underground State, the 
Polish Government in Exile, the Catholic Church, the Polish organizations in 
the West, the opposition organizations in the 1980s) and effectively fighting the 
opposition. Using the trauma of war, it kept the society in a constant sense of 
danger. The methods used to antagonize some groups against others created the 
social divisions which have proven difficult to eliminate over many years.

Keywords: propaganda, PPR, PZPR, communism, opposition
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poStpraWDa a poLityKa 
hiStoryczna. obraz ii Wojny 
śWiatoWej We WSpółczeSnej 
niemiecKiej narracji

Przedrostek „post-” w ostatnich latach zrobił wielką karierę. Począwszy od 
słowa postmodernizm, które na dobre weszło już do naszego języka, po-
dobnie jak postkomunizm, poprzez pojęcia postpolityki, postkultury, aż 
do takich dziwolągów językowych jak „postmyślenie”1. Fenomenem słowa 
postprawda, które przez redaktorów Oxford Dictionaries wybrane zostało 
słowem roku 2016, jest fakt, że dotyka ono kategorii aksjologicznej. Praw-
da to przecież podstawowe pojęcie filozoficzne, jak wydaje się, dość katego-
rycznie sformułowane. Nawet semantyczne zabawy tym pojęciem, takie jak 
używanie sformułowań „półprawda”, „prawda leży po środku”, nie zmieniają 
jego jednoznacznej wartości znaczeniowej. Tymczasem słowo postprawda 
i jego ogromna kariera wydaje się dość niebezpiecznie przesuwać granice 
tego, co prawdą jest i co nią nie jest. Filozof Krzysztof Stachiewicz zwraca 
uwagę na znaczenie przedrostka post-: „Najwyraźniej wskazuje to na po-
czucie życia w czasach absolutnie nowych, totalnie innych od wszystkich 
wcześniejszych epok; poczucie wyjątkowości dzisiejszego Lebenswelt. Można 
też odnieść wrażenie, że wiąże się to z deprecjacją czasów wcześniejszych, 
dotychczasowych fundamentów kultury. Dziś udało nam się przezwyciężyć 

1 K. Stachiewicz, O (nad)używaniu przedrostka „post” w czasach (po)nowoczesnych, „Teologia 
i Moralność” t. 11, 2002, s. 127-137; Autor wymienia również inne przykłady, m.in. post-
nauka, postcywilizacja, postreligia, postkultura, postpolityka, postwojna, postmyślenie.
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to wszystko, co krępowało rozwój człowieka i społeczeństw epok dawniej-
szych, stąd prefiksem «post» sygnalizujemy, że nasz świat tylko pozornie jest 
kontynuacją dawnego. W rzeczywistości stanowi nową jakość – każdy może 
być sobą, a wielość, inność, różność stanowią coś bardzo pozytywnego, co 
powinno coraz pełniej istnieć w dyskursach współczesności”2. 

Jak więc w takim kontekście definiować pojęcie postprawdy? Czy prawda 
w tej interpretacji jest pojęciem przestarzałym, zdeprecjonowanym, jest tyl-
ko pozorną kontynuacją tego, co rozumiano we wcześniejszych epokach pod 
pojęciem prawdy? Jaką nową jakością może być postprawda? Postmodernizm 
podjął próby redefinicji prawdy w oderwaniu od jej pierwotnego aksjologicz-
nego znaczenia, które można by nazwać klasycznym. Richard Rorty pisał o to-
talitarnym charakterze prawdy, uważając, że wręcz zagraża ona demokracji, 
utrudnia dialog i współżycie w społeczeństwie3. Z kolei Jacques Derrida pod-
kreślał konieczność dekonstrukcji wszystkich dotychczasowych prawd i two-
rzenia ich od nowa4. W dyskusji tej powtarzane jest często zapożyczone od 
Nietzschego twierdzenie, że „nie ma faktów, są tylko interpretacje”5. Prawda 
nie jest przedmiotem odkrycia, ale twórczości, prawdę się stwarza6. Może więc 
postprawda jest odpowiedzią na tak definiowane postulaty postmodernizmu, 
próbą redefinicji ukształtowanego przez wieki wyobrażenia, czym jest prawda?

O postprawdzie możemy mówić w sytuacji, w której „fakty są mniej 
ważne w kształtowaniu opinii publicznej niż odwoływanie się do emocji 
i osobistych przekonań”7. Postprawda to pojęcie absurdalne, ukute w celach 
propagandowych – twierdzi Małgorzata Lisowska-Magdziarz, medioznawca 
i semiotyk8. Używanie terminu postprawda jest dodatkowo niebezpieczne, 
bo relatywizuje prawdę i kłamstwo, rozmywając pojęcia, które aksjologicznie 

2 Tamże, s. 128.
3 R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Warszawa 1999, s. 69 i n. 
4 J. Derrida, Wiara i wiedza, w: J. Derrida i in., Religia, przeł. R. Reszke, E. Łukaszyk, War-

szawa 1999, s. 7-97.
5 F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876-1889, przeł. B. Baran, Kraków, s. 211.
6 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa 1996, s. 21; rów-

nież: A. Kucner, Problem prawdy w obliczu współczesnego nihilizmu, w: Oblicza prawdy w filo-
zofii, kulturze, języku, red. A. Kiklewicz, E. Starzyńska-Kościuszko, Olsztyn 2014, s. 63

7 Oxford Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth (dostęp: 10.08.2017).
8 Postprawda. Niebezpieczne zjawisko, wywiad Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz dla Onet.pl, 

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/postprawda-niebezpieczne-zjawisko/71h1bq5 
(dostęp: 11.08.2017)
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są bardzo jednoznaczne. Postprawda to po prostu kłamstwo, a nie, jak na-
zwał ją oskarżony o kłamstwa w kampanii wyborczej Donald Trump, „szcze-
ra hiperbola”9. Nieprawdę nazwał „niewinną formą przesady i bardzo efek-
tywną formą promocji”10. Niezależnie jednak od naszego stopnia potępienia 
takich praktyk, postprawda w świecie polityki, również tej międzynarodo-
wej, ma się całkiem dobrze i trwa niezależnie od szerokości geograficznej.

Aby stworzyć nieprawdziwy, zafałszowany obraz, a więc postprawdę, 
wcale nie trzeba posługiwać się kłamstwem, wystarczy odpowiednio zma-
nipulować często prawdziwe wydarzenia i fakty, wystarczy o niektórych nie 
wspomnieć, a niektóre wyeksponować, wystarczy odpowiednio je zhierar-
chizować. Wystarczy niektóre z nich obudować odpowiednio emocjami, 
a obraz, który powstanie, będzie daleki od prawdy. 

W artykule zostaną ukazane przykłady takich właśnie działań w odniesie-
niu do polityki historycznej Niemiec. Dla pełnego obrazu dodać należy, iż 
nie tylko Niemcy na arenie międzynarodowej posługują się niżej opisanymi 
narzędziami w budowaniu swej „historycznej” roli, wizerunku swojego miej-
sca w historii Europy i świata, ale patrząc na efekty (ewolucja od „narodu 
zbrodniarzy” do jednego z najbardziej pożądanych partnerów politycznych 
w Europie i na świecie), niemiecką politykę historyczną należałoby uznać za 
jedną z najbardziej skutecznych. 

„Polityka historyczna demokratycznego państwa nie powinna ignorować 
pojęcia prawdy historycznej, musi pozostawać w ścisłej z nią relacji. Nie można 
fałszować historii albo usuwać z niej rzeczy niepięknych, nieładnych” – powiedział 
kilka lat temu Tomasz Merta11. Realizacja tak rozumianej polityki historycznej 
byłaby najwłaściwsza, ale niestety pozostaje chyba w sferze utopii. Jak powiedział 
sam twórca słowa postprawda Ralph Keyes, „kłamiemy bezwstydnie, a przy tym 
nie widzimy powodów, by tego nie robić”12. Drugim elementem sprzyjającym 
budowaniu postprawdy jest hasło „odkrycia siebie na nowo”. W anonimowym 
świecie możemy zmienić nieco swój życiorys, podkoloryzować swe osiągnię-
cia. Pokusa przedstawienia się w lepszym świetle jest bardzo silna. 

9 D. Barstow, Donald Trump’s Deals Rely on Being Creative With the Truth, „New York Times”, 
16.07.2016.

10 Tamże.
11 Po co nam polityka historyczna – debata „Gazety”, Dariusz Gawin, Tomasz Łubieński, Janusz 

A. Majcherek, Tomasz Merta, Miłada Jędrysik, 30 września 2005.
12 Kłamstwo, prawda, post-prawda, Ralph Keyes w rozmowie z Łukaszem Pawłowskim, „Kul-

tura Liberalna” nr 412 (48/2016), 29 listopada 2016.
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Oba te elementy działają również na arenie międzynarodowej, która jest 
światem anarchicznym, bez Lewiatana narzucającego reguły. Jeśli zrobimy 
proste założenie, że narody oczekują od własnych rządów tworzenia jak naj-
lepszego własnego wizerunku na arenie międzynarodowej (bo to przekłada 
się na realne zyski społeczne, polityczne i gospodarcze), to łatwo dojdziemy 
do wniosku, że również polityki historyczne różnych państw będą rywalizo-
wały na tym wielkim międzynarodowym rynku, aby przeforsować własną 
wizję historii, korzystną dla własnego społeczeństwa i narodu. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto definicję polityki historycznej, 
w której najistotniejszy jest element wykorzystania historii lub jej odpo-
wiedniej interpretacji w celach politycznych. Anna Wolff-Powęska nazwała 
to po prostu „historią w służbie polityki”13. Ta polityczna „służba” historii 
wobec polityki intuicyjnie wywołuje negatywne skojarzenia z manipulacją, 
instrumentalizacją. Jeśli jednak głębiej zastanowić się nad tym problemem, 
można zauważyć wiele racjonalnych przesłanek przemawiających za swego 
rodzaju ukierunkowaniem narracji historycznej, szczególnie z perspektywy 
państwa. Jeśli narracja historyczna z natury rzeczy jest przekazem selektyw-
nym i w znacznej mierze zależy od narratora, dlaczego nie uznać racjonalnej 
ingerencji za rzecz dopuszczalną? Oczywiście pozostaje zawsze pytanie, kto 
ma dokonywać selekcji, w jakich granicach jest ona dopuszczalna i jaki jest 
cel tej ingerencji.

„Historya – jak pisał Fryderyk Nietzsche – służy przede wszystkiem działa-
czowi i mocarzowi”14, a więc instrumentalnie wykorzystują ją głównie władze 
państw, niezależnie od ustroju, choć oczywiście w różnej skali. Paul Riceour 
nazywa nietzscheańskich mocarzy „wyższymi mocami”, które przejmują 
kompozycję fabularną narracji historycznej i „narzucają kanoniczną narrację 
poprzez zastraszenie lub uwiedzenie, strach lub pochlebstwo”15. W historii 
Niemiec najdobitniejszym przykładem narzucenia narracji przez władze był 
okres faszyzmu, w którym stworzono cały system semantyczny, odpowiada-
jący nowej władzy16. Język, pojęcia, narracja, dobór przekazywanych treści 

13 A. Wolff-Powęska, Geschichtspolitik. Geschichte im Dienst der Politik, TRANSODRA online, 
November 2006, http://www.transodra-online.net/de/node/1255 (dostęp: 29.06.2015).

14 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, Warszawa–Kraków 1912, s. 111.
15 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2012, s. 590-591.
16 Najsłynniejsze dzieło dotyczące manipulacji semantycznych w III Rzeszy napisał wybitny 

niemiecki filolog Victor Klemperer, LTI (Lingua Tertio Imperia). Notizbuch eines Philologen, 
Aufbau–Verlag, Berlin, 1947.
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budują obraz, który utrwala się w świadomości odbiorcy. Jeśli jest to przekaz 
masowy i często powielany, obraz taki może powstać w świadomości dużych 
grup społecznych czy nawet narodów. Mechanizm ten działa niezależnie od 
tego, czy przetwarzane i rozpowszechniane informacje są prawdziwe, czy nie. 
Mechanizm tworzenia postprawdy w narracji historycznej nie różni się od 
jego tworzenia w innych dziedzinach życia politycznego lub społecznego. 

W okresie istnienia „starej” Republiki Federalnej Niemiec celem polityki 
historycznej była destygmatyzacja Niemców jako sprawców zbrodni wojen-
nych. Upraszczając, można stwierdzić, że kolejne rządy starały się z jednej 
strony budować pozytywny nowy wizerunek RFN jako kraju w pełni de-
mokratycznego, który uczy się na własnych błędach, a z drugiej tam, gdzie 
nie udało się uciec od tematu zbrodni, starano się poprzez przyznanie się 
do winy, wypłatę rekompensat ułożyć sobie prawidłowe stosunki i poprawić 
wizerunek na arenie międzynarodowej. Po zjednoczeniu Niemiec widocz-
na jest zmiana tendencji (być może celów) i narzędzi w niemieckiej polity-
ce historycznej. Zmieniają się akcenty i konteksty narracji o roli Niemiec 
w II wojnie światowej. Obiektywnie należy przyznać, że Niemcy nie uciekają 
od odpowiedzialności, zwłaszcza w aspekcie Holokaustu, ale dychotomicz-
ny świat ofiar i katów nie jest już taki oczywisty. Pozostaje pytanie, na ile 
jest prawdziwy, a z perspektywy państwa polskiego, na ile szkodzi wizerun-
kowi Polski. W rezultacie, ostatecznie należałoby sobie zadać pytanie, jak 
reaguje państwo polskie na przejawy manipulacji (świadomej lub nie). Po-
niżej poddane zostały analizie wybrane narzędzia, stosowane w niemieckiej 
polityce historycznej, szczególnie te, które wydają się nie służyć interesom 
Polski. Warto też uczynić zastrzeżenie, że niemiecka polityka historyczna 
(podobnie jak każdego innego państwa) jest wypadkową wielu czynników 
i działań licznych instytucji państwowych oraz pozapaństwowych i trudno 
ją interpretować, jak czasem czynią to publicyści, jako teorię spiskową. Ow-
szem, można doszukiwać się w owej polityce historycznej większej spójności 
i jednolitości niż w przypadku innych państw, ale fakt ten może wynikać 
z niemieckiej specyfiki, a mianowicie znacznego poczucia obowiązku wobec 
własnego państwa, niemającego nic wspólnego z publicystycznym oskarże-
niem o „działanie na rozkaz”, a raczej z poczuciem konieczności indywidu-
alnego działania na rzecz racji stanu. Drugim sprzyjającym elementem jest 
z pewnością niemiecki pragmatyzm, który pozwala na znacznie łatwiejsze 
dochodzenie do kompromisu w istotnych dla państwa obszarach między 
różnymi graczami sceny wewnętrznej. 
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Istnieją jednak w niemieckiej narracji historycznej elementy, które po-
winny w Polsce wzbudzać niepokój i reakcję, szczególnie dlatego, że stają 
się one elementem wspólnej narracji wielu krajów. Poniżej omówiono kilka 
istotnych zmian, które zaszły w narracji niemieckiej dotyczącej II wojny świa-
towej. Debaty, wydarzenia, które często generowały te zmiany, przyczyniały 
się do nowej hierarchizacji wydarzeń, odmiennego od dotychczasowego roz-
kładania akcentów, innego kontekstu historycznego, a w rezultacie tworzenia 
nie zawsze prawdziwego obrazu udziału Niemców w II wojnie światowej, 
a przede wszystkim zaburzenia dość ugruntowanej już relacji kat – ofiara. 

Dwie debaty

Mocno upraszczając, można stwierdzić, iż powojenny stosunek Niemców 
do zbrodni II wojny światowej charakteryzował się, po pierwsze, brakiem 
konkretnej wiedzy na ten temat, a po drugie, dość bezrefleksyjnym przyzna-
waniem się do winy (dotyczyło to szczególnie lat 60. i 70.)17. Najsłynniejszą 
debatę w Niemczech wywołał tak zwany Historikerstreit, czyli spór history-
ków, on też zapoczątkował tendencje relatywistyczne w ocenie niemieckich 
zbrodni i umożliwił badania komparatystyczne, które dziś nabierają coraz 
większego znaczenia. Zasadniczy spór rozpoczął artykuł niemieckiego histo-
ryka Ernsta Noltego, opublikowany na łamach „Frankfurter Allgemeine Ze-
itung” w czerwcu 1986 roku, w którym Autor postawił tezę, że terror nazi-
stowski, a szczególnie eksterminacja Żydów w czasie II wojny światowej, nie 
były „oryginalnym” pomysłem nazistów niemieckich, lecz raczej naturalną 
odpowiedzią na terror bolszewicki. Zatem Auschwitz, według Ernsta Nolte-
go, był niejako następstwem GUŁagu18. Artykuł ten wywołał burzę wśród nie-
mieckich historyków, szczególnie ostro zaatakowali Noltego lewicowo-libe-
ralni intelektualiści, między innymi Jürgen Habermas, który wprost nazwał 
go „neokonserwatywnym rewizjonistą” i skrytykował nazwanie Holokaustu 

17 Pisząc „Niemcy”, mam na myśli mieszkańców RFN. W NRD „rozliczenia” ze zbrodniami 
miały charakter propagandowy i skrajnie upolityczniony. Szerzej na temat rozliczeń Niem-
ców z przeszłością: J. Lubecka, Niemieckie debaty. Społeczna percepcja zbrodni nazistowskich, 
ich ścigania i karania, w: Skrwawione dusze. Prawda. Sprawiedliwość. Przebaczenie. Pojedna-
nie, red. A. Bartuś, Oświęcim 2015, s. 243-260.

18 R. Augstein i in., Historikerstreit. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit 
der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München/Zürich 1987.
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„pojedynczym przypadkiem unicestwiania Żydów”19. Dyskusja wywołana 
tą polemiką trwała kilka lat i nasiliła się w okresie jednoczenia Niemiec. 
Żadna strona sporu nie zdobyła merytorycznej przewagi, choć w ocenie 
społecznej klęskę moralną poniósł Ernst Nolte. Warto podkreślić, że zwy-
cięstwo liberałów oraz lewicy w tym sporze zaowocowało z czasem zmianą 
perspektywy, z jakiej bada się zbrodnie III Rzeszy. Istotne stały się typowe dla 
lewicy (i liberalnego centrum) aspekty uniwersalne, między innymi prawa 
człowieka, ideologiczne, a nie narodowe (a więc zbrodnie nazistowskie, a nie 
niemieckie)20. Dyskusja ta jednak była pierwszą w dziejach RFN tak szeroką 
publiczną debatą nad historią III Rzeszy i jej interpretacją. Pociągnęła za sobą 
zmianę stosunku Niemców do własnej przeszłości, ale rozpoczęła również 
próby pokazania jej w pozornie bardziej obiektywnym, naukowym świetle. 
Dziś ten rodzaj narracji jest dopuszczony do oficjalnego dyskursu, a nawet 
stał się jego częścią. W latach 1998-2014 Niemiecki Związek Wypędzonych 
(Bund der Vertriebenen – BdV) pod przywództwem Eriki Steinbach wykazał 
się pod tym względem niezwykłą sprawnością i efektywnością21. Wbrew ofi-
cjalnym oświadczeniom miał on duży wpływ na debatę historyczną w Niem-
czech, a Erika Steinbach była bardzo znaną deputowaną Bundestagu z ra-
mienia CDU22. To dzięki jej zabiegom centralną osią dyskusji historycznej 
w Niemczech przez kilka lat była budowa Centrum przeciwko Wypędze-
niom23. W narracji Steinbach XX wiek to czas dwóch totalitaryzmów, a nie 
czas dwóch wojen światowych. A totalitaryzmy są bezpaństwowe. 

19 Tamże; J. Habermas, Eine Art Schadenabwicklung. Apologetische Tendenzen in der deutschen 
Zeitgeschichtsschreibung, „Die Zeit”, 11 lipca 1986 r.

20 W. Pięciak, Niemiecka pamięć. Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy w historii, 
polityce i tożsamości (1989-2001), Kraków 2002, s. 407-453.

21 Niemiecki  Związek Wypędzonych (Bund der Vertriebenen) – niemiecka organiza-
cja skupiająca Niemców zamieszkujących do 1944 i 1945 r. tereny wschodnie III Rzeszy, 
którzy w wyniku ucieczki przed Armią Czerwoną bądź na mocy układu poczdamskiego 
zostali wysiedleni z tych ziem. Związek Wypędzonych liczy 2 mln osób (członkostwo jest 
dziedziczne). BdV jest wspierany przez rządzącą partię chadecką CDU, szerzej patrz: www.
bund-der-vertriebenen.de

22 W styczniu 2017 r. po ostrej krytyce polityki migracyjnej Angeli Merkel opuściła par-
tię CDU, we wrześniu 2017 oficjalnie poparła skrajnie prawicową Alternative für Deu-
tschland, choć nie wstąpiła do tej partii.

23 Centrum przec iwko Wypędzeniom „Widoczny Znak” (Sichtbaren Zeichen) – 
projekt (już zaakceptowany przez niemiecki Bundestag) niemieckiego muzeum-pomnika 
ofiar wypędzeń. Kontrowersje budzi ukazywanie przesiedleń ludności bez kontekstu historycz-
nego, a więc obok siebie znajdą się wysiedlenia Ormian, polskich cywilów z Zamojszczyzny 
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W roku 1998 przez RFN przetoczyła się bardzo ostra debata, której pier-
wotnym, niezamierzonym powodem było pewne nieporozumienie, czy też 
niezrozumienie, które miało swoje źródła w semantyce. Ta burzliwa debata 
ukazała, jak ważne są słowa, którymi opisujemy historię, i jak ich dobór 
wpływa na odtworzenie obrazu przeszłości. W 1998 roku pisarz Martin 
Walser otrzymał najbardziej prestiżową w Niemczech nagrodę literacką – 
Pokojową Nagrodę Niemieckich Księgarzy24. Z tej okazji wygłosił przemó-
wienie we frankfurckim kościele św. Pawła, zatytułowane Sonntagsrede, co 
można przetłumaczyć jako „niedzielna pogadanka”25. Główną osią swojej 
mowy Walser uczynił niemiecką pamięć zbiorową dotyczącą zbrodni II woj-
ny światowej, w tym przede wszystkim Holokaustu. Podkreślał, że proces 
upamiętnienia tej historii polega jedynie na przypominaniu Niemcom tych 
zbrodni, co znacznie utrudnia pozytywny, afirmatywny stosunek narodu do 
własnej tożsamości. Z drugiej strony zauważył, że „często nie pamięć, nie 
chęć uchronienia przed zapomnieniem, lecz instrumentalizacja naszej hańby 
do aktualnych potrzeb, stanowi tu główny motyw”26. W swojej pogadance 
Walser nie występował przeciwko kultywowaniu pamięci o Holokauście, lecz 
przeciwko jej instrumentalizacji i rytualizacji (szczególnie miał tu na myśli 
zbiorowe, państwowe rytuały). Dalej mówił: „Auschwitz nie nadaje się do 
tego, żeby stać się rutynowym straszakiem, zawsze przydatnym środkiem 
otrzeźwiającym, moralną maczugą, czy jedynie rodzajem obowiązkowego 
ćwiczenia. Coś co staje się rytuałem, nabiera jakości pośpiesznie szeptanej 

(tzw. dzieci Zamojszczyzny) oraz Niemców wysiedlanych w wyniku postanowień pocz-
damskich. W wyniku kontrowersji wokół relatywizacji historii radę fundacji „Ucieczka, 
Wypędzenie, Pojednanie” opuścili naukowcy z Europy Środkowej (prof. K. Kaiserowa 
z Czech, prof. T. Szarota z Polski), a w 2010 r. swoich przedstawicieli wycofała również 
niemiecka Centralna Rada Żydów.

24 Martin Walser (ur. 1927 r.) jest wybitnym niemieckim intelektualistą i pisarzem, autory-
tetem zarówno dla liberalnej lewicy, jak i konserwatywnego centrum; zarówno jego pisar-
stwo, jak i działalność świadczy o chęci rozliczenia się z niemiecką przeszłością. Z czasem 
zaczęto mu jednak przypisywać radykalizację poglądów w kierunku bardziej nacjonalistycz-
nych, a nawet antysemickich.

25 W zasadzie pełny tytuł brzmiał: Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede (doświadcze-
nia przy pisaniu niedzielnej pogadanki/mowy); pojęcie Sonntagrede ma w języku niemie-
ckim specyficzne znaczenie. Tym mianem określa się często trywialne, nieistotne z założe-
nia przemówienie. Oczywiście w wydaniu Walsera była to nazwa prowokacyjna; pełny tekst 
mowy Walsera w: Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation, red. F. Schirrmacher, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, s. 7-17.

26 Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation, dz. cyt., s. 12.



Postprawda a polityka historyczna… 199

modlitwy”. Tym samym ostrzegał przed nadużywaniem Auschwitz jako figury 
retorycznej, narzędzia politycznego i medialnego. Zrobił to we właściwym 
dla siebie stylu, używając wielu metafor i niedomówień (z pewnością z za-
miarem sprowokowania poważnej, intelektualnej dyskusji)27. Ignatz Bubis, 
przewodniczący Rady Żydów w Niemczech, odebrał to wystąpienie bar-
dzo dosłownie (tak jak większość opinii publicznej), choć w jednej sprawie 
z pewnością miał rację – członek duchowej, intelektualnej elity niemieckiej 
Martin Walser powinien zdawać sobie sprawę, że jego wyrafinowane prze-
mówienie da argumenty skrajnej prawicy28. Niezależnie od zamiarów i inten-
cji Walsera, tak właśnie się stało. Bubis zareagował ostro, w trakcie swojego 
przemówienia w berlińskiej synagodze z okazji rocznicy „nocy kryształowej” 
nazwał Walsera „duchowym podżegaczem” (geistiger Brandstifter), zarzucając 
mu chęć odcięcia „grubą kreską” (Schluβstrich) historii Holokaustu i propa-
gowania „kultury odwracania oczu”29. Bubis zwrócił również uwagę na słow-
nictwo używane w Sonntagsrede; otóż Walser mówił w niej o Holokauście 
jako o „nieprzemijającej hańbie” (unvergängliche Schande). Słowa „hańba” 
użył w swoim przemówieniu w odniesieniu do Holokaustu cztery razy, ale 
jak podkreśla Bubis, ani raz nie użył słowa „zbrodnia”. Ostra dyskusja po-
dzieliła niemieckich intelektualistów, dziennikarzy, opinię publiczną. O ile 
wcześniejsze debaty skoncentrowane były tylko na przeszłości, o tyle debata 
Walser–Bubis dotyczyła przede wszystkim słów i pojęć, jakimi opisuje się 
przeszłość, kształtu pamięci o wydarzeniach, których sama ocena moralna 
nie budziła w Niemczech kontrowersji. 

27 Szczegółową analizę językowo-filozoficzną mowy Walsera przedstawił L. Jansen, Alles 
Schlußstich – oder was? Eine philosophische Auseinandersetzungen mit Martin Walsers Frie-
denspreisrede, „Theologie und Philosophie” 2005, nr 80, s. 412-422; znany niemiecki so-
cjolog Jan Philipp Reemtsma nazwał przemówienie Walsera „retoryką aluzji”, szerzej patrz: 
P. Buras, Pamięć jako racja stanu. Niemiecka debata o stosunku do Holocaustu, „Więź” 1994, 
nr 4, s. 142-147.

28 Ignatz Bubis (1927-1999) był od 1992 r. do swojej śmierci przewodniczącym Centralnej 
Rady Żydów w Niemczech. Cudem przeżył Holokaust. Stracił całą rodzinę, mimo to po 
wojnie nie wyjechał z Europy, lecz zamieszkał w Niemczech.

29 Pełny tekst mowy I. Bubisa w: Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation, dz. cyt., 
s. 106-113.
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narzędzia niemieckiej polityki historycznej

Opisany powyżej „spór historyków” zapoczątkował w niemieckiej narracji 
historycznej nurt, który zrywał z tezą o „wyjątkowości” nazizmu i umoż-
liwiał jego historycyzację, a więc również porównywanie z totalitaryzmem 
sowieckim. W gruncie rzeczy trudno doszukać się w tym zjawisku czegoś 
negatywnego, co więcej taka perspektywa badawcza mogła być szansą dla 
krajów Europy Środkowej, aby Zachód zwrócił uwagę na zbrodniczą działal-
ność drugiego systemu totalitarnego. Pozostawało jednak pytanie, do jakiego 
stopnia, do jakiej granicy posunie się narracja niemiecka w opisie II wojny 
światowej. Już w sporze historyków jeden z nich, Andreas Hilgruber, swoimi 
wypowiedziami pokazał zagrożenia płynące z dowolnej relatywizacji wyda-
rzeń. Stwierdził on otóż, że „druga wojna światowa obejmuje dwie narodowe 
katastrofy, […] mianowicie wymordowanie Żydów oraz wypędzenie zaraz 
potem Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej”30. Zestawienie w ten spo-
sób dwóch tragedii jako równorzędnych wywołało wiele protestów nie tylko 
w samych Niemczech. I wcale nie największe oburzenie wywołują twarde 
dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych obu tych wydarzeń, czy choćby 
sposobów zadawania śmierci, lecz przede wszystkim pominięcie związków 
przyczynowo-skutkowych i sekwencji wydarzeń. Gdyby nie agresywna po-
lityka Hitlera i brutalna okupacja krajów Europy Środkowej, prawdopo-
dobnie nie doszłoby do drugiej „katastrofy”, a więc przesiedlenia Niemców 
z tych państw31. Niestety od czasu sporu historyków podobne „uogólnienia” 
zdarzały się zarówno w wypowiedziach polityków, jak i w narracjach praso-
wych. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów był tekst redaktora 
naczelnego „Süddeutsche Zeitung”, Hansa Wernera Kilza, opublikowany na 
pierwszej stronie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej, którą 
to rocznicę obchodzono wspólnie w Moskwie. W tekście padło zdanie: „Pu-
tin i Schröder w poniedziałek będą reprezentować dwa narody, które najbar-
dziej ucierpiały podczas wojny”32. 

30 A. Hillgruber, Dwie katastrofy. Rozbicie Rzeszy Niemieckiej i koniec europejskiego Żydostwa, 
w: Historikerstreit: spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec, red. M. Łukasiewicz, Warsza-
wa 1990, s. 10-37.

31 Warto w tym miejscu zauważyć, że w historiografii i narracji niemieckiej przyjęło się już nazy-
wać brutalne wysiedlenia Polaków w czasie okupacji (np. z Warthegau lub z Zamojszczyzny) 
przesiedleniami (Aussiedlung), natomiast wysiedlenie Niemców wypędzeniami (Vertreibung).

32 H.W. Kilz, Gespaltene Geschichte, „Süddeutsche Zeitung” 7-8 maj 2005.
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Związana ze zjawiskiem relatywizacji jest tendencja do moralnej uniwer-
salizacji, która w kontekście niemieckim opiera się na założeniu, że nazizm 
nie powstał w wyniku specyficznej ewolucji konkretnego narodu (Deutsche 
Sonderweg), lecz jest zjawiskiem powszechnym. Zło tkwiące w każdym czło-
wieku w określonych warunkach uzewnętrznia się w konkretnej formie. 
Nie jest celem niniejszego artykułu rozważać czy rozstrzygać ten dylemat, 
raczej chodzi o to, by ukazać, jak w narracji dotyczącej II wojny świato-
wej moralna uniwersalizacja przekłada się na konkretne sformułowania, na 
zadawane pytania. Najbardziej powszechnie pojawiające się konteksty każą 
słuchaczowi, obserwatorowi zastanowić się nie tylko nad zbrodniami popeł-
nionymi przez Niemców, ale przede wszystkim postawić pytanie, jak ja za-
chowałbym się w tamtych warunkach, w tamtej sytuacji. Zło jest w każdym 
z nas, dlatego sformułowania: „Hitler jest w każdym z nas”, „zbrodniarze nie 
mają narodowości”, „ofiary wobec cierpienia są równe” nie budzą wielkiego 
sprzeciwu. Zgodzimy się z Wisławą Szymborską, że „tyle wiemy o sobie, ile 
nas sprawdzono”33. Problem w tym, że naród niemiecki został sprawdzo-
ny i z tej próby wyszedł dramatycznie źle. W narracji historycznej powinna 
być bezwzględnie zachowana proporcja i skala udziału konkretnych ludzi 
w zbrodniach. Wśród wielu ludobójstw XX wieku zagłada Żydów, skrupu-
latnie zaplanowana przez najwyższych dygnitarzy III Rzeszy, równie drobiaz-
gowo realizowana, wręcz w fabryczny sposób, powinna mieć swoje wyjątko-
we miejsce. Pamięci o ofiarach powinna towarzyszyć pamięć o sprawcach, 
którymi w przeważającej części byli Niemcy i Austriacy. Ofiarami byli Żydzi, 
Słowianie, Romowie i tylko czasem Niemcy, jeśli sprzeciwili się Hitlerowi 
(dodajmy, że były to przypadki marginalne). Warto w tym kontekście pod-
kreślić, iż o ile wiedza na temat Holokaustu w społeczeństwie niemieckim 
jest dość powszechna, a poczucie odpowiedzialności moralnej za ludobójstwo 
Żydów niepodważalne, o tyle nie istnieje w świadomości przeciętnego Niem-
ca problem zbrodni na narodach słowiańskich. Jest to efektem odpowiedniej 
edukacji oraz dość wygodnego dla Niemców alibi – liczba ofiar żydowskich 
usprawiedliwia skupienie się jedynie na Holokauście34. Wśród ofiar obo-

33 W. Szymborska, Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej, w: tejże, Wołanie do Yeti, Kraków 
1957.

34 Trzeba podkreślić, że w narracji niemieckiej o Holokauście dominują przede wszystkim 
ogólne informacje. Prasa niemiecka nie wdaje się w szczegóły, które uświadamiałyby, gdzie 
i w jaki sposób uśmiercano Żydów, szerzej patrz: A. Kwiatkowska-Drożdż, II wojna światowa 
w niemieckiej prasie – wybrane przykłady z rocznicowego roku 2005, Raport OSW, czerwiec 
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zów koncentracyjnych pojawiają się jeszcze w niemieckiej narracji Romowie 
oraz homoseksualiści, zawsze w tej samej kolejności35. Różnice w polskiej 
i niemieckiej interpretacji wydarzeń II wojny światowej krótko i krytycz-
nie zdiagnozował w 2009 roku Alexander Gauland: „niemieckie spojrzenie 
na naszą wspólną historię jest dziś postmaterialistyczno-indywidualistyczne, 
a polskie wciąż jeszcze kolektywno-narodowe”36. Ten sam publicysta już jako 
kandydat na deputowanego Bundestagu z ramienia prawicowej partii Alter-
native für Deutschland (AfD) wsławił się we wrześniu 2017 roku stwierdze-
niem, że „Niemcy mają prawo być dumni z osiągnięć niemieckich żołnierzy 
w obu wojnach światowych”37.

Kolejną praktyką w niemieckiej narracji dotyczącej II wojny światowej 
jest eksponowanie własnych ofiar, chodzi tu przede wszystkim o ofiary 
wysiedleń i tak zwanych wypędzeń, czyli niemiecką ludność cywilną 
uciekającą przed Armią Czerwoną, a potem wysiedlaną z terenów zachodniej 
Polski i Czechosłowacji na mocy postanowień układu poczdamskiego38. 
Liczbę tych ofiar szacuje się na 12-14 mln, w tym około 400 tys. ofiar 
śmiertelnych (a nie 2 mln, jak utrzymuje niemiecki Związek Wypędzonych, 
BdV)39. W świadomości niemieckiej przez wiele lat funkcjonował mit luki 
badawczej w zakresie wysiedleń, skutecznie utrwalany przez BdV, przy 

2005. Warto również przypomnieć, że samych polskich ofiar niemieckiej okupacji było co 
najmniej 2 mln (www.straty.pl). Powierzchowną wiedzę Niemców o Holokauście i zupełny 
brak wiedzy o ofiarach słowiańskich potwierdzają badania prof. B. Ortmeyera: Nahezu ein 
schwarzes Loch, „Die Zeit“ 27.02.2012, http://www.zeit.de/2012/09/C-Interview-Lehrer-
-NS-Zeit (dostęp: 28.06.2017) oraz badania Instytutu Forsa na zlecenie magazynu Stern: 
Jeder fünfte jüngere Deutsche kennt Auschwitz nicht, „Stern” 25.01.2012, http://www.stern.
de/politik/deutschland/stern-umfrage-zum-holocaust-gedenktag-deutsche-wollen-erinne-
rung-an-voelkermord-nicht-verdraengen-3523802.html (dostęp: 29.09.2017)

35 A. Kwiatkowska-Drożdż, II wojna światowa w niemieckiej prasie – wybrane przykłady z rocz-
nicowego roku 2005, dz. cyt., s. 10.

36 A. Gauland, Ohne gemeinsame Geschichtspolitik, „Tagesspiegel”, 23.02.2009.
37 Gauland fordert „Stolz“ auf deutsche Soldaten, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 

14.09.2017.
38 Wysiedlenia z Czechosłowacji rozpoczęły się jeszcze przed podpisaniem układu poczdam-

skiego na mocy tzw. dekretów Benesza. Warto zwrócić uwagę na różnice w nazewnictwie: 
Niemcy używają słowa „wypędzenie” (Vertreibung), Polacy – słowa „wysiedlenie”, podkre-
ślając legalność tego procesu w świetle prawa międzynarodowego.

39 I. Haar, „Bevölkerungdbilanzen” und „Vertreibungsverluste”. Zur Wissenschaftsgeschichte der 
deutschen Opferangaben aus Flucht und Vertreibung, w: Herausforderung Bevölkerung: zu 
Entwicklungen des modernen Denkens über die Bevölkerung vor, im und nach dem „Dritten 
Reich”, red. J. Ehmer, Wiesbaden 2007, s. 268-278.
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równoczesnym braku postulatów badań jeszcze niewyjaśnionych aspektów 
II wojny światowej, jak chociażby zbrodni popełnionych na narodach sło-
wiańskich. „Luka badawcza” w zakresie wypędzeń jest jednak mitem, gdyż 
od powstania RFN był to temat popularny, a losy wypędzonych były do-
kumentowane w wielu muzeach, ośrodkach badań, filmach i literaturze40. 
Dla uzupełnienia warto zauważyć, że o ile badania wysiedleń (wypędzeń) 
z obszaru Polski i Czechosłowacji są bardzo zaawansowane i przeznacza się 
na nie znaczne fundusze, o tyle ucieczek i wysiedleń z obszaru Kaliningradu 
w zasadzie nie bada się w ogóle. 

Warto wspomnieć, iż członkowie BdV zarzucają Polakom i Czechom 
brak rozliczenia się z własną przeszłością, między innymi z wysiedleniami 
Niemców, a jako wzór moralnego rozliczenia z własną historią ukazują właś-
nie Niemców. W tym kontekście znaczne poruszenie również w Niemczech 
wywołał artykuł opublikowany w 2006 roku przez „Der Spiegel”, zatytu-
łowany Unbequeme Wahrheit (Niewygodna prawda), w którym ujawniono, 
że jedna trzecia z 200 pierwszych działaczy BdV była członkami NSDAP, 
a nawet SS41. Dziennikarze „Der Spiegel” zwrócili się o komentarz w tej spra-
wie do szefowej Związku, Eriki Steinbach, która odpowiedziała krótko, że 
sprawą zajmą się historycy, ale obecnie na takie badania brak jest środków42. 
Badania jednak rozpoczęto, finansując je z funduszy federalnych, i powierzo-
no je monachijskiemu Instytutowi Historii Współczesnej (IfZ). Z raportu, 
którego fragmenty ujawnione zostały we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
w 2010 roku, wynika, iż BdV był założony i w początkowej fazie działalności 
kierowany przez byłych nazistów43.

Niezwykle kontrowersyjne jest również porównywanie ofiar bez 
uwzględnienia kontekstu historycznego, tak jak zrobili to między innymi 
Autorzy wystawy Erzwungene Wege (Wymuszone drogi), otwartej w Berlinie 
w 2006 roku, na której zestawiono przesiedlenia Ormian, Polaków, Żydów 
i inne z wysiedleniami Niemców, przy czym wysiedlenia tych pierwszych 

40 A. Kwiatkowska-Drożdż, Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach. Trzy mity niemieckiego dyskur-
su o wysiedleniach, OSW: Punkt Widzenia, 01.09.2010.

41 Unbequeme Wahrheit, „Der Spiegel”, 14.08.2006.
42 Tamże.
43 P. Carstens, Bis zur Harmlosigkeit verstrickt, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 20.02.2010; 

w 2012 r. wydano również książkę na ten temat: M. Schwartz, Funktionäre mit Vergangen-
heit. Das Gründungspräsidium des Bundesverbands der Vertriebenen und das „Dritte Reich“, 
München, Oldenburg 2013.
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przedstawiono sucho, encyklopedycznie, posiłkując się jedynie liczbami ofiar 
i wysiedlonych, a wysiedlenia Niemców w sposób niezwykle emocjonalny, 
pisząc „o rozjeżdżanych czołgami uciekinierach”, „gwałconych kobietach” 
i „wagonach towarowych”, którymi deportowano Niemców44. Na wystawie 
nie pojawili się sprawcy wysiedleń Żydów i Polaków – twórcy III Rzeszy. 
Tego typu wystawy organizowane przez fundację, która odpowiedzialna jest 
za budowę Centrum przeciwko Wypędzeniom, wzbudzają kontrowersje 
i nakazują stawiać pytania o koncepcję i historyczny wymiar przyszłego 
muzeum45.

Niemieccy wypędzeni nie są jedynymi ofiarami eksponowanymi w ostat-
nich latach w narracji niemieckiej dotyczącej II wojny. Popularny stał się 
również temat ofiar bombardowań Lipska, Hamburga, Kolonii, a szczególnie 
Drezna. Ofiary tych nalotów – ludność cywilna, która ginęła często w po-
tworny sposób – mają pełne prawo do upamiętnienia. Uwagę zwraca jednak 
język, w jakim o tych wydarzeniach mówi niemiecka prawica (warto pamię-
tać, że nadal są to grupy marginalne, ale reprezentowane w lokalnych par-
lamentach). Z okazji rocznicy bombardowania Drezna w lutym 2005 roku 
deputowany do parlamentu Saksonii Holger Apfel, szef frakcji NPD (Na-
tionaldemokratische Partei Deutschlands – Narodowo-Demokratyczna Par-
tia Niemiec), nazwał bombardowanie „zaplanowanym na zimno, masowym 
morderstwem ludności cywilnej na skalę przemysłową”46. Nie wspomniał 
o tym, że gdyby nie zaborcza polityka Hitlera, nie doszłoby do bombardo-
wań Drezna. Trzy lata wcześniej pisarz Jörg Friedrich wydał książkę pt. Der 
Brand (Pożar), w której porównał schrony w Dreźnie do komór gazowych, 
tym samym podsunął prawicy niemieckiej używane przez nią do dziś sfor-
mułowanie „bombowy Holokaust”47. Słowo zarezerwowane do tej pory dla 
zagłady Żydów zostało w ten sposób „odczarowane” i zdegradowane, choć 
trzeba uczciwie przyznać, że podobne przypadki nadużycia zdarzają się nie-

44 B.T. Wieliński, Wymuszone drogi Eriki Steinbach, 11.08.2006, http://www.rpo.gov.pl/pli-
ki/1158238207.doc, również: K. Wóycicki, „Wymuszone drogi” – potrzebna inna dyskusja, 
„Biuletyn IPN” nr 8-9/2006.

45 Więcej na temat kontrowersji wokół Centrum przeciwko Wypędzeniom: A. Kwiatkowska-
-Drożdż, Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach. Trzy mity niemieckiego dyskursu o wysiedle-
niach, dz. cyt., s. 23-24.

46 A. Kwiatkowska-Drożdż, II wojna światowa w niemieckiej prasie – wybrane przykłady z rocz-
nicowego roku 2005, dz. cyt., s. 4.

47 J. Friedrich, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945, München 2002.
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zwykle rzadko. Spore kontrowersje wzbudziła również lokalizacja Centrum 
przeciwko Wypędzeniom w bezpośredniej bliskości pomnika Holokaustu 
(o to starał się BdV), co zostało krótko uzasadnione przez Erikę Steinbach: 
„W gruncie rzeczy kwestie Żydów i wypędzonych nawzajem się uzupełniają. 
Nieludzkie szaleństwo rasowe tam i tu powinno być przedmiotem zaintereso-
wania naszego Centrum”48. Niemiecki politolog i socjolog Samuel Salzborn, 
komentując taką manipulację słowną, stwierdził, że jej celem jest taki obraz 
historii, w którym „zbrodnie nazistowskie są jedynie epizodem jakiejś ogólnej 
polityki wypędzeń lub wstępem do historii o wypędzeniach Niemców”49. 

Współczesna narracja niemiecka dotycząca II wojny światowej pełna jest 
tak zwanych mikrohistorii. Jest to bardzo popularna metoda w opisywaniu 
przeszłości, gdyż wzbudza emocje i zachęca czytelników do pogłębienia wie-
dzy na dany temat. Mikrohistoria często opisuje losy poszczególnych osób, 
miejscowości, społeczności i choć sama w sobie nie zasługuje na potępienie, 
to pozbawiona kontekstu historycznego i nieuwzględniająca związków przy-
czynowo-skutkowych staje się narzędziem manipulacji historią. Aby taka 
metoda była rzetelna metodologicznie, muszą być spełnione dwa warunki: 
po pierwsze, nie może być ona dominującym narzędziem narracji historycz-
nej, a po drugie, powinna być wykorzystywana tam, gdzie wiedza o szer-
szym kontekście wydarzeń jest powszechna i ugruntowana. W przypadku 
Niemiec spełnienie tych warunków pozostawia wiele do życzenia. Pomimo 
że w Niemczech powstaje wiele rzetelnych książek historycznych o II wojnie 
światowej, w tym również niemieckich zbrodniach, powszechna wiedza na 
ten temat jest bardzo słaba, co wynika z niemieckiego sytemu kształcenia 
oraz z oczywistego faktu braku powszechnego zainteresowania takimi zagad-
nieniami bądź też czerpania wiedzy właśnie z opowiadań „mikrohistorycz-
nych”, bardzo często publikowanych w prasie. Na podstawie dramatycznej 
historii zgwałconej niemieckiej kobiety czy dobrego esesmana, który poma-
gał więźniom obozu koncentracyjnego, przeciętny Niemiec wyrabia sobie 
opinię o II wojnie światowej50. Emocje zastępują rozum i wiedzę, zamiast im 
towarzyszyć.

48 S. Salzborn, Niemieckie kłamstwo, „Wprost” 2003, nr 39, s. 26-27.
49 Wywiad z S. Salzbornem dla „Tageschau”: Ungebaute und gebaute Mahnmale, http://www.

dasgelbeforum.de.org/30434/messages/363057.htm (dostęp: 16.06.2017 )
50 Na temat wiedzy Niemców o II wojnie światowej: A Tyszecka, Niedouczone wnuki, „Poli-

tyka” 2004, nr 49; ogólnie o wiedzy Niemców o Polsce: M. Fałkowski, A. Popko, Niemcy 
o Polsce i Polakach 2000-2006. Główne wnioski z badania, ISP, Warszawa 2007.
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Spór o słowa

Od początku lat 90. widoczne są nowe tendencje w polityce historycznej 
Niemiec. Głównym instrumentem tych zmian są słowa i pojęcia. Wprowa-
dzanie do publicznego języka (nie tylko w Niemczech) sformułowań, takich 
jak „zbrodnie nazistowskie”, „wojna Hitlera”, lub odpowiednie zestawianie 
wydarzeń, słów, pojęć, tworzy nową hierarchię byłych zdarzeń, zmienia ich 
kontekst, pozwala inaczej kategoryzować (np. odchodzić od aspektów na-
rodowych, a przechodzić do bardziej uniwersalnych, np. praw człowieka). 
Przeanalizujemy poniżej trzy przykłady, niezwykle istotne z polskiej per-
spektywy, gdyż użycie określeń: nazistowskie zbrodnie, polskie obozy oraz 
dodanie w oficjalnej nazwie obozu Auschwitz określenia „niemiecki”, zmie-
nia narrację dotyczącą ofiar oraz sprawców zbrodni i tworzy fałszywy obraz 
przeszłości.

W niemieckiej historiografii nie stosuje się terminu „niemieckie zbrodnie”, 
najczęściej używa się określenia Nazi-Verbrechen (zbrodnie nazistowskie)51. 
Terminologia ta posłużyła z czasem do rozmycia świadomości opinii pub-
licznej, kim byli naziści. Świetnym przykładem argumentacji niemieckiej jest 
felieton niemieckiego profesora, skądinąd niezwykle przyjaźnie nastawione-
go do Polski, Klausa Bachmanna52. W reakcji na pismo Instytutu Pamię-
ci Narodowej do władz samorządowych w sprawie używania w miejscach 
upamiętnienia ofiar II wojny światowej określenia „niemieckie” (zbrodnie 
niemieckie, niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady, niemiecka okupa-
cja itd.) Bachmann zwraca uwagę, że nazwa „zbrodnie niemieckie” zmienia 
kategorie ideologiczne na narodowe i prowadzi do utożsamiania sprawców 
z jednym tylko narodem. Pisze również, że takie nazewnictwo wypacza hi-
storię, gdyż „nie wszyscy Niemcy byli nazistami, a bardzo dużo fanatycznych 

51 Politycy niemieccy, sądy niemieckie chętnie używają określenia Verbrechen im Namen des 
Deutschen Volkes (zbrodnie w imieniu narodu niemieckiego), z kolei niektórzy członko-
wie Związku Wypędzonych mówią o „wojnie Hitlera” i „zbrodniach Hitlera”. Ciekawym 
eksperymentem jest wpisanie w przeglądarce internetowej google.de określenia deutsche 
Verbrechen in Polen (niemieckie zbrodnie w Polsce). Wyniki są bardzo zaskakujące: dopiero 
na piątym miejscu pojawia się strona dotycząca niemieckiej okupacji w Polsce. Dominują 
strony opisujące zbrodnie Polaków na Niemcach. Tytuły tych stron są bardzo sugestywne, 
m.in. Polskie zbrodnie na Niemcach 1681-1939, Jaką winę ponosi Polska?, Polskie okrucień-
stwa na Niemcach, Z krainy śmierci itp. (dostęp: 1.10.2017).

52 K. Bachmann, Historia w krzywym zwierciadle, „Gazeta Wrocław”, 14.12.2008, s. 2.
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zwolenników nazizmu nie było Niemcami”53. Klaus Bachmann nie myli się 
co do faktów, ale nie bierze pod uwagę jednej zasadniczej kwestii – zarówno 
nazista austriacki, jak i urzędnik niemiecki pracujący w Generalnym Gu-
bernatorstwie lub w obozie koncentracyjnym, niebędący nawet nazistą, byli 
przedstawicielami państwa niemieckiego – Rzeszy Niemieckiej, reprezen-
towali jego interesy, a pracą dla niego legitymizowali, choć często nie bez-
pośrednio, działalność swego kraju, w tym jego zbrodnie54. Stąd nazywanie 
tych zbrodni niemieckimi nie utożsamia ich z narodem, lecz z państwem 
niemieckim.

O „polskich obozach” zrobiło się szczególnie głośno, gdy w 2012 roku 
prezydent Barack Obama użył tego właśnie sformułowania w czasie uro-
czystości pośmiertnego nadania Prezydenckiego Medalu Wolności Janowi 
Karskiemu. Bolesny paradoks tej sytuacji polegał na tym, że Jan Karski na 
własne oczy widział życie (a może raczej śmierć) w getcie warszawskim i obóz 
niemiecki w Izbicy, który Obama nazwał „polskim obozem”. Jako kurier Pol-
skiego Państwa Podziemnego informował świat (m.in. prezydenta Roosevelta) 
o zagładzie Żydów. Dodatkowy paradoks polegał na tym, że medal odbie-
rał były minister spraw zagranicznych Polski Adam Daniel Rotfeld, który 
w 2005 roku wraz z redakcją „Rzeczpospolitej” rozpoczął akcję przeciwko 
używaniu w zagranicznych mediach sformułowania: „polskie obozy”55. Hi-
storia używania nazwy „polski obóz” na niemieckie obozy koncentracyjne 
i zagłady w okupowanej Polsce ma swoją długą historię i łączy się z nazew-
nictwem wcześniej omówionym, a więc unikaniem nazwy „niemiecki obóz”. 
Istnieje też domniemanie, ciągle niepotwierdzone naukowo, pojawiające się 
jedynie w tekstach popularnonaukowych, dotyczące historii terminu „polskie 

53 Tamże.
54 Można wierzyć w to, że na terytorium Niemiec wielu Niemców nie wiedziało o zbrodniach 

dokonywanych na terytoriach okupowanych. Nie do obrony jest jednak teza, że można 
było pozostać nieświadomym zbrodni niemieckich, przebywając na terytoriach okupowa-
nych, szczególnie na wschodzie.

55 Adam Daniel Rotfeld, wybitny polski prawnik pochodzenia żydowskiego. W czasie wojny 
w 1943 r. Niemcy zabili jego rodziców, a on sam znalazł schronienie w grekokatolickim 
klasztorze w Uniowie; akcja MSZ trwa nieprzerwanie od 2005 r., jej efekty można ob-
serwować na stronie: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/przeciw_polskim_obozom; 
podobną działalność prowadzi również Polish Media Issues Group, działająca od 2005 r. 
w Wielkiej Brytanii i stawiająca sobie za cel monitorowanie anglojęzycznych stron interne-
towych i interweniowanie w przypadku pojawiania się błędnych sformułowań typu „Polish 
concentration camp” oraz pokrewnych, jak również nieprawdziwych informacji zakłamu-
jących historię Polski.
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obozy koncentracyjne”56. Termin ten miałby być stworzony przez niemiecką 
tajną komórkę BND (Bundes Nachrichten Dienst – Zachodnioniemiecki 
wywiad), zwaną Agencją 114 (Dienstelle 114), której zadaniem była mię-
dzy innymi destygmatyzacja Niemców. W komórce tej, na czele której stał 
były sierżant nazistowskiej tajnej policji wojskowej (Geheime Feldpolizei), 
służyło wielu byłych nazistów. To właśnie oni mieli wymyślić „semantyczne 
kłamstwo”, aby przekonać opinię światową do Republiki Federalnej Nie-
miec, odcinając ją niejako od aparatu terroru w trakcie II wojny światowej. 
Archiwa BND zostały otwarte dla badaczy niemieckich, nadal jednak nie 
mamy potwierdzenia tej hipotezy. Jeśli okazałaby się prawdą, byłby to bardzo 
ciekawy przykład skutecznej manipulacji semantycznej. 

Skoro prasa na świecie, również ta niemiecka, używa określenia „polskie 
obozy zagłady” (polish death camps, polnische Vernichtungslager), Polska nie 
może sobie pozwolić na używanie określenia „nazistowskie obozy”, które 
rozmywa odpowiedzialność za zbrodnie. Upieranie się, że chodzi jedynie 
o konotacje geograficzne (dodajmy, iż w czasie istnienia obozów Polska nie 
istniała, były to ziemie wcielone do Rzeszy lub znajdujące się na terytoriach 
przez nią okupowanych), jest trwaniem w błędzie, gdyż znajomość historii 
Europy w czasie II wojny światowej nie jest już taka oczywista, a z czasem 
będzie coraz słabsza. Pozostaje też pytanie, dlaczego obozy w Polsce nazywa-
ne są polskimi, zgodnie z „logiką geograficzną”, a obozy leżące na terytorium 
Niemiec, których było ponad 20, zwane są „nazistowskimi”, a nie „niemie-
ckimi”. Czym wytłumaczyć fakt, że takich sformułowań używają europejskie, 
renomowane gazety? Z raportu polskiego MSZ wynika, że w samym tylko 
2009 roku aż 103 razy użyto w zagranicznych mediach określenia „polskie 
obozy koncentracyjne”. Najczęściej termin ten pojawiał się w prasie niemie-
ckiej (aż 20 razy)57. W 2014 roku interwencji było już 151, w 2015 prawie 
300, w 2016 aż 27758. Z przykrością trzeba stwierdzić, że gazety, w któ-
rych pojawiały się takie sformułowania, nie należą do lokalnych i niszowych. 
W większości przypadków są to wielkonakładowe i opiniotwórcze dzienni-
ki lub tygodniki, między innymi „Der Spiegel”, „Bild”, „Der Tagesspiegel”, 
„Die Welt”, „Die Zeit”, jak również dwie agencje prasowe: niemiecki od-

56 L. Pietrzak, Wielka kariera kłamstwa, „Uważam Rze”, 07.04.2013 (dostęp: 28.06.2017).
57 K. Klinger, MSZ nie radzi sobie z kłamstwami, „Dziennik Gazeta Prawna”, 10.12.2009.
58 Informacja PAP, 28.01.2017; http://www.pap.pl/aktualnosci/news,787104,interwencje-msz-

w-sprawie-polskich-obozow-smierci-2014-r---151-2015-r---277.html (dostęp: 28.07.2017)
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dział Reuters oraz DPA (Deutsche Presse Agentur). Po licznych interwen-
cjach polskiego MSZ oraz redakcji „Rzeczpospolitej” większość dziennikarzy 
niemieckich przepraszała i robiła sprostowania. Zdarzały się jednak i takie 
tłumaczenia, że w krótkiej, pojawiającej się na ekranie wiadomości (doty-
czyło to tekstu telegazety) po prostu nie zmieściłoby się określenie „obo-
zy koncentracyjne wybudowane w Polsce okupowanej przez Niemców”59. 
W styczniu 2015 roku, w 70. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz, przy okazji 
komentowania uroczystości odbywających się na terenie byłego obozu, poja-
wiły się również sformułowania „polskie obozy”. Nie uniknęła ich ani amery-
kańska CNN, ani niemieckie gazety (m.in. „Rheinische Post”, „Mannheimer 
Morgen”, „Rhein Neckar Zeitung”)60. Oczywiście we wszystkich przypad-
kach interweniowały polskie służby dyplomatyczne. 

Innym przykładem semantycznego sporu, tym razem polsko-niemieckie-
go, są okoliczności zmiany nazwy obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-
-Brzezince z dotychczasowej „Obóz Koncentracyjny Auschwitz” na nową 
„Były Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau” 
(2006 r.)61. Oba przypadki spotkały się z krytyką niektórych niemieckich 
gazet. Warto przyjrzeć się argumentacji dziennikarzy niemieckich, gdyż 
właśnie ta logika staje się coraz bardziej powszechna w Niemczech. Otóż 
najbardziej oburzony Arno Widmann („Berliner Zeitung”) wysuwa dwa ro-
dzaje argumentów: po pierwsze – moralne. Nikt nie ma prawa redukować 
symbolu ludobójstwa do „wydarzenia niemieckiego z lat 1940-1945 (auf 
ein deutsches Ereignis zwischen 1940 und 1945 zu reduzieren)”62. Po drugie 
– praktyczne. Trudno sobie wyobrazić, żeby niemieccy, żydowscy, amery-
kańscy uczniowie zwracali się do siebie: jedziemy do Byłego Nazistowskie-
go Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Pomijając 
dość absurdalny argument podnoszący niepraktyczność nowej nazwy, warto 
zwrócić uwagę na argument pierwszy. Odzwierciedla on opisywaną powy-
żej tendencję do „moralnej uniwersalizacji” zbrodni. Argument podważa-
jący zasadność przypisywania odpowiedzialności za zbrodnie motywowane 

59 K. Zuchowicz, P. Zychowicz, Trzeba ścigać autorów tekstów o „polskich obozach śmierci”, 
„Rzeczpospolita”, 25.01.2005.

60 M. Pieńkowski, „Polskie obozy” wciąż w zachodnich mediach. Walka trwa, „Rzeczpospolita”, 
27.01.2015.

61 Warto podkreślić, że inicjatywa zmiany nazwy obozu została podjęta na skutek coraz częst-
szych przypadków używania w prasie zagranicznej określenia „polskie obozy koncentracyjne”. 

62 A. Widmann, Auschwitz lässt sich nicht umbenennen, „Berliner Zeitung”, 01.04.2006.
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zbrodniczą ideologią (nazizm, komunizm) całemu narodowi podnosili nie 
tylko Niemcy. „Nie wszyscy Niemcy byli nazistami i nie wszyscy naziści 
byli Niemcami”  – powiedziała angielska eurodeputowana baronowa Sara 
Ludford, która demonstracyjnie odmówiła podpisania rezolucji w sprawie 
uczczenia 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, twierdząc, że obóz nie 
był wybudowany przez Niemców, lecz przez nazistów63. 

Konkluzje

Polityka historyczna państw prowadzona jest na różnych płaszczyznach, ale 
jedna z ważniejszych dotyczy narracji historycznej. Współcześnie prowadzo-
na jest za pomocą wielu nowoczesnych narzędzi: badań naukowych (a szcze-
gólnie ich finansowania), filmu, Internetu, prasy, książek. We wszystkich tych 
instrumentach zasadniczą rolę odgrywa słowo. Georg Orwell w Roku 1984 
napisał: „Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi 
teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość”64. Mimo że Orwell pisał o sta-
linowskim systemie totalitarnym i manipulacji historią, do pewnego stopnia 
te słowa pozostają aktualne. Polityka historyczna jest przede wszystkim po-
lityką, a więc główny miernik jej efektywności to skuteczność. Niemiecka 
polityka historyczna z pewnością należy do najlepszych na świecie: 70 lat po 
wojnie rozpętanej przez Rzeszę Niemiecką, którą w różnym stopniu popie-
rało 90% obywateli, RFN jest jednym z najbardziej pożądanych partnerów 
politycznych i gospodarczych na świecie. Co więcej, w różnych rankingach 
sympatii Niemcy zajmują zazwyczaj czołowe miejsca, nawet w Polsce 
sympatia do tego narodu z roku na rok rośnie65. 

Zjednoczone Niemcy po mistrzowsku wykorzystują miękkie narzędzia 
w polityce zagranicznej (soft power), w tym przede wszystkim politykę hi-
storyczną. O ile we wcześniejszym okresie była ona skierowana na budowa-
nie pozytywnego wizerunku RFN, o tyle w ostatnich latach skierowana jest 
również na zmianę wizerunku i roli Niemców w przeszłości. Ta tendencja 

63 K. Zuchowicz, P. Zychowicz, Trzeba ścigać autorów tekstów o „polskich obozach śmierci”, 
art. cyt.

64 G. Orwell, Rok 1984, przeł. K. Mirkowicz, Warszawa 2007, s. 17.
65 Stosunek Polaków do innych narodów, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2014, 

s. 3; Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań CBOS, nr 21/2017.
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powinna wywoływać zaniepokojenie i w razie potrzeby ostrą polską reakcję. 
Analizując działania różnych środowisk, agend rządowych, prasy niemieckiej, 
możemy zauważyć różne tendencje do zmieniania narracji dotyczącej II woj-
ny światowej i zbrodni niemieckich, choć zdecydowanie zbyt daleko posu-
nięte byłoby twierdzenie, że jest to wspólna, spójna, centralnie koordynowa-
na polityka. Nie wyklucza to jednak jej wspólnego celu – destygmatyzacji 
narodu niemieckiego. 

Niemiecka polityka historyczna jest realizowana na wielu płaszczyznach 
i używa się w niej wielu narzędzi. Z pewnością fałszywą oceną byłoby określenie 
całości tych działań jako tworzenie postprawdy. Trzeba zdawać sobie również 
sprawę z racjonalności (skuteczności) niektórych posunięć i narzędzi, na-
wet jeśli z naszej perspektywy są one niemoralne i opierają się na fałszywych 
przesłankach (np. manipulacji związkami przyczynowo-skutkowymi, nie-
właściwym hierarchizowaniem wydarzeń itp.). Niezależnie od tego, czy po-
chwalamy takie działania, czy nie, granie opowieściami o własnej historii jest 
elementem rywalizacji politycznej na arenie międzynarodowej, a stosowanie 
w nich postprawdy jest elementem poprawy własnego wizerunku, również 
własnej roli odegranej w historii. Jako Polacy możemy jednoznacznie stwier-
dzić, że w naszej historii (w przeciwieństwie do Niemców), parafrazując To-
masza Mertę, więcej jest wątków pięknych niż niepięknych. W tym względzie 
od Niemców wiele możemy się nauczyć, żeby móc skutecznie brać czynny 
udział w „rywalizacji narracji o historii”, tak aby relacja sprawca – ofiara nie 
została zafałszowana, czy może nawet odwrócona. Z pewnością najlepszą ba-
rierą i ochroną własnego społeczeństwa przed postprawdą w narracji histo-
rycznej jest edukacja, rzetelna wiedza historyczna i umiejętność krytycznej 
analizy dziejów własnego państwa jako części historii powszechnej.
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Streszczenie

Postprawda – słowo, które przez redaktorów Oxford Dictionaries wybrane zostało 
słowem roku 2016, dotyka kategorii aksjologicznej. Prawda to podstawowe 
pojęcie filozoficzne, sformułowane kategorycznie. 

Tymczasem słowo postprawda niebezpiecznie przesuwa granice tego, co praw-
dą jest i co nią nie jest. W aksjologicznym ujęciu pojęcie postprawda jest synoni-
mem kłamstwa, jednak z punktu widzenia semantyki, rdzeniem tego słowa nadal 
jest prawda, a przedrostek „post-” sugeruje jedynie mniejszy lub większy dystans. 
Postprawda nie musi być jednak prostym, dychotomicznym zaprzeczeniem praw-
dy. Aby stworzyć nieprawdziwy, zafałszowany obraz, wystarczy odpowiednio zma-
nipulować prawdziwe wydarzenia i fakty, wystarczy o niektórych nie wspomnieć, 
a niektóre wyeksponować i odpowiednio je zhierarchizować, a obraz, który po-
wstanie, będzie daleki od prawdy. 

W artykule przeanalizowane zostały debaty, wydarzenia, które generowały zmia-
ny w niemieckiej narracji historycznej dotyczącej II wojny światowej, przyczyniały 
się do nowej hierarchizacji wydarzeń, odmiennego od dotychczasowego rozkłada-
nia akcentów, innego kontekstu historycznego, a w rezultacie tworzenia nie zawsze 
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prawdziwego obrazu udziału Niemców w II wojnie światowej, a przede wszystkim 
zaburzenia dość ugruntowanej już relacji sprawca – ofiara. Niemiecka polityka hi-
storyczna jest realizowana na wielu płaszczyznach i używa się w niej wielu narzędzi. 
Z pewnością fałszywą oceną byłoby określenie całości tych działań jako tworzenie 
postprawdy, ale taka narracja wymaga od państwa polskiego nie tylko czujności, ale 
również zdecydowanych reakcji. Niezależnie od tego, czy pochwalamy takie dzia-
łania, czy nie, granie opowieściami o własnej historii jest elementem rywalizacji 
politycznej na arenie międzynarodowej, a stosowanie w nich postprawdy jest ele-
mentem poprawy własnego wizerunku, również własnej roli odegranej w historii. 

Słowa kluczowe: postprawda, niemiecka narracja historyczna, polityka historycz-
na, polskie obozy

Summary 
post-truth and history policy: the Depiction of World 
War ii in contemporary german narratives

Post-truth – the Oxford Dictionary’s 2016 term of the year – has clear axiological 
relevance to public opinion and debate. Truth is the fundamental philosophical 
term with very clear meaning.

Meanwhile, the term post-truth and its spectacular success seems to be dange-
rously shifting the boundary between what actually is, and is not, the truth. The 
axiological perspective positions the term post-truth as a synonym of a lie. If we 
look from the semantic perspective, however, one is presented with the actual 
word “truth” as a base, prefixed with “post-” suggesting rather some undefined 
distance to the truth. Post-truth does not need to be a simple, dichotomous nega-
tion of truth. It is possible to create an untrue, false picture, by intelligently misre-
presenting facts and events. This could be done by not mentioning some facts or 
emphasizing others, or simply by highlighting certain events or creating desired 
hierarchies. Some true events can be wrapped in emotive language in a way that 
creates a narrative which is far from the truth.

This article considers the debates and events which generated changes in Ger-
man historical discourse related to World War II, contributing to the creation 
of a new hierarchy of events, the changing emphasis of words, and the different 
historical contexts applied which created a picture of Germany’s participation 
in WWII which was not always true. Fundamentally, these debates and events 
disturb the well-rooted concept of oppressor-victim relation. German historical 
politics is executed at many different levels and utilizes many tools. It would be 
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unfair to label all these activities as the creation of post-truth, but such rhetoric re-
quires not only vigilance but also firm reactions from Poland. Regardless whether 
we respect such activities or not, “playing” with stories from one’s own past is an 
element of rivalry in the arena of international politics and the use of post-truth 
improves one’s own image, as well as the role one has played in the past.

Keywords: post-truth, German historical discourse, historical politics
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Kiedy 8 maja 1945 roku w Berlinie podpisywano akt kapitulacji III Rze-
szy Niemieckiej, po stronie alianckiej występował między innymi dowódca 
1. Armii, Jean de Lattre de Tassigny. Francuski generał uparcie walczył o taką 
możliwość, posuwając się ponoć aż do groźby samobójstwa. Na szybko i nie 
bez kłopotów zorganizowano również francuską flagę. De Lattre nie przyj-
mował kapitulacji, ale był tylko świadkiem, który to szczegół bywa pomija-
ny we francuskich opisach tego wydarzenia. Mimo to widok francuskiego 
oficera i trójkolorowej flagi dodatkowo upokorzył przewodniczącego dele-
gacji niemieckiej, feldmarszałka Wilhelma Keitla. Według francuskich źró-
deł miał wówczas powiedzieć mniej więcej takie słowa: „Obok Francuzów, 
jeszcze tego tylko brakowało”1. W popularnej, często przytaczanej w Polsce 
wersji feldmarszałek Keitel, nie tracąc rezonu, miał jednak wypowiedzieć się 
nieco dosadniej: „Pan powinien podpisać po obu stronach – po stronie pod-
dającego się i przyjmującego kapitulację”2. Słowa takie mogły się odnosić 
do gen. de Lattre’a, który nim wstąpił w szeregi Wolnej Francji, należał do 

1 Według René Bondoux, szefa gabinetu generała de Lattre’a, marszałek Keitel powiedział: A côté 
d’un Français, c’est un comble (http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2015/05/07/26010-
-20150507ARTFIG00304-rene-bondoux-raconte-la-signature-de-capitulation-alleman-
de-le-8-mai-1945.php (dostęp: 10.10.2017). Według polskiego wydania pamiętników de 
Gaulle’a słowa te brzmiały następująco: Jak to? Więc i Francuzi są tutaj! (Ch. de Gaulle, 
Pamiętniki wojenne, t. 3, Ocalenie 1944-1946, Warszawa 1968, s. 183).

2 Np. 71 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie, http://www.polska-zbrojna.pl/home/ 
articleshow/19338?t=71-lat-od-zakonczenia-II-wojny-swiatowej-w-Europie (dostęp: 15.10.2017).



Michał Wenklar218

generalicji Vichy. Zasadniczo odnosiło się to jednak do samej Francji, któ-
rej wysiłek i gospodarczy, i zbrojny w czasie II wojny światowej rozłożony 
był po obu stronach barykady, a działania Państwa Francuskiego stały się 
symbolem kolaboracji, daleko posuniętej współpracy z Niemcami. Francu-
zom, z gen. Charlesem de Gaullem na czele, udało się jednak umieścić na 
koniec wojny swój naród w obozie zwycięzców i stworzyć pewien mit Fran-
cji walczącej, Francji Ruchu Oporu, Francji résistance. Historyczną klęskę 
w II wojnie światowej de Gaulle potrafił przekuć w zwycięstwo, które wy-
niosło jego kraj do rangi światowego mocarstwa. Mit utworzony na użytek 
polityki międzynarodowej, ale przede wszystkim na użytek wewnętrzny, dla 
ratowania jedności społeczeństwa i dumy narodowej, można powiązać z ka-
tegorią postprawdy – jako specyficzną interpretacją historii, pomijającą jed-
ne fakty, akcentującą inne, budującą świadomość społeczną w istocie odległą 
od historycznej rzeczywistości. W poniższym artykule spróbuję przybliżyć 
kształt tego mitu, pokazując równocześnie, jak inne środowiska polityczne 
próbowały tworzyć własne mity w powojennej Francji. Szczególnie pomocna 
będzie w tym celu praca Henriego Rousso, który w książce Le syndrome de 
Vichy3 nie tylko przedstawił spór między reżimem Vichy i Wolną Francją 
jako swoistą wojnę domową, kontynuację trwającego co najmniej od czasu 
rewolucji podziału Francji na dwa obozy, ale również pokazał, jak spór ten 
wpłynął na powojenne losy kraju. 

po obu stronach barykady

Nim przejdziemy do opisu owego mitu, czy raczej owych mitów, warto w za-
rysie przypomnieć na początek podstawowe fakty. Francja – wspólnie z Wielką 
Brytanią – 3 września 1939 roku wypowiedziała Niemcom wojnę, do czego 
obligował ją układ sojuszniczy z Polską. Wbrew zapisom tego układu nie roz-
poczęła jednak realnych działań zbrojnych, nie uderzyła na zaangażowaną mi-
litarnie na wschodzie III Rzeszę, a 12 września w Abbeville postanowiła – znów 
wspólnie z Wielką Brytanią – o ograniczeniu działań wojskowych do mini-
mum. Ten etap II wojny światowej, określany zwykle mianem dziwnej, czy też 
śmiesznej wojny (drôle de guerre), trwał aż do maja 1940 roku, kiedy Niemcy 
zaatakowały Francję. Kampania francuska została sromotnie przegrana. Wielu 

3 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris 1990.
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Polaków przebywających wówczas we Francji zaobserwowało niewielki, de-
likatnie mówiąc, zapał żołnierzy francuskich do walki4. Pamiętać jednak na-
leży, gwoli ścisłości, że w kampanii tej poległo 90 tys. żołnierzy francuskich, 
defetyzm nie dotyczył całego wojska, póki walki się toczyły, również armia 
francuska złożyła daninę krwi. Porażka, na którą składały się i błędy poli-
tyczne, i strategiczne – ze ślepym zaufaniem w Linię Maginota na czele – ale 
również nastroje pacyfistyczne i defetystyczne, była jednak całkowita.

Mocarstwo, na które Polska tak liczyła, w którego obronie walczyły 
i jednostki polskie, i brytyjski korpus ekspedycyjny, broniło się zaledwie ty-
dzień dłużej niż trwała kampania wrześniowa. Do niewoli dostało się około 
2 mln żołnierzy francuskich, a władze państwa w popłochu uciekały z Paryża 
w stronę Bordeaux, podobnie jak wcześniej polskie władze kierowały się na 
Zaleszczyki. Tylko że o ile polski rząd opuścił kraj z twardym postanowie-
niem kontynuowania walki, o tyle Francuzi zawrócili. Zamiast odpłynąć do 
chronionych przez Morze Śródziemne części imperium, by stamtąd prowa-
dzić wojnę, dysponując wciąż między innymi nienaruszoną flotą wojenną 
– jedną z najlepszych na świecie – i bardzo szerokimi zasobami ludzkimi 
i materialnymi z kolonii, rząd i parlamentarzyści Francji powrócili do Pary-
ża, by rozpocząć układy z Niemcami5.

Premiera Paula Reynaud zastąpił już wówczas na stanowisku szefa rządu 
bohater z I wojny światowej, marszałek Philippe Pétain, który wraz z naczel-
nym wodzem, równie sędziwym gen. Maximem Weygandem, nie widział 
szans na jakikolwiek opór. 22 czerwca 1940 roku został podpisany rozejm, 
w wyniku którego północna część Francji z całym wybrzeżem atlantyckim 

4 Andrzej Bobkowski zanotował np. radosne przyjęcie w jednym z francuskich miasteczek 
wieści o zawieszeniu broni: „Wiadomość o zawieszeniu broni rozeszła się w mgnieniu oka. 
Zapanował nastrój radosnego podniecenia. Ludność miasteczka siedziała w oknach lub 
stała w drzwiach i kiwała z uśmiechem rękami do żołnierzy. Oni jechali ze śpiewem, z har-
monijkami w ustach. Zawieszenie broni jakby ich wyprostowało, ubuńczuczniło. Miałem 
wrażenie, jakby w jednej chwili poczuli się rozgrzeszeni. Bohaterowie, którzy do końca wy-
pełnili swój obowiązek. W miasteczku był święto. W bistrach pozapalane światła, otwarte 
szeroko drzwi, pijatyka i śpiewy” (A. Bobkowski, Szkice piórkiem, Warszawa 2001, s. 29). 
A tak moment ten przedstawił mjr Franciszek Skibiński, wówczas szef sztabu 10. Brygady 
Kawalerii Pancernej biorącej udział w kampanii francuskiej: „Potem przeżyliśmy chyba naj-
bardziej dramatyczne chwile z całej kampanii 1940 roku […]. Żołnierze niemieccy i fran-
cuscy bratają się i piją razem wino na ulicach! Zawarto zawieszenie broni!” (F. Skibiński, 
Pierwsza Pancerna, Warszawa 1970, s. 207). 

5 Zob. np. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999, s. 541-542; J. Eisler, Kolaboracja 
we Francji 1940-1944, Warszawa 1989, s. 59-73.
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została oddana pod okupację niemiecką. W południowej części kraju Fran-
cuzi mieli rządzić się sami, choć w narzuconych przez Niemców ramach. 
10 lipca francuski parlament udzielił specjalnych pełnomocnictw Pétainowi, 
który zaczął tworzyć w niewielkiej miejscowości uzdrowiskowej Vichy nowe 
władze strefy południowej. Zakończyła się III Republika, a rozpoczęła histo-
ria Państwa Francuskiego, zwanego Państwem Vichy6.

Dlaczego Adolf Hitler zgodził się na powstanie Państwa Francuskiego na 
południu kraju? Dlaczego nie zdecydował się na okupację całości Francji? 
Odpowiedź jest prosta. Chciał, żeby okupacja Francji kosztowała go jak naj-
mniej. Wygodniej było Niemcom pozostawić tam francuską administrację, 
niż na całym terenie kraju budować aparat okupacyjny. Tę sytuację wyko-
rzystała część Francuzów do realizacji rewolucji narodowej, nowego systemu 
państwowego opartego już nie na republikańskich hasłach „Wolność, rów-
ność, braterstwo”, ale na triadzie „Praca, rodzina, ojczyzna”. Błędem byłoby 
twierdzić, że zbliżający się w niektórych aspektach do modelu faszystow-
skiego system Państwa Vichy był tylko naśladownictwem systemu niemiec- 
kiego. Wywodził się bowiem z istniejących wcześniej nurtów we francuskiej 
polityce – konserwatywnych, nacjonalistycznych, antyrepublikańskich  – 
które najgłośniej doszły do głosu w czasie słynnych zamieszek 6 lutego 1934 
roku, kiedy w starciach z policją zginęło około 20 osób. Rewolucja narodowa 
stanowiła w istocie kontynuację sporu dwóch Francji toczącego się co naj-
mniej od rewolucji francuskiej. Przed wojną społeczeństwo było podzielo-
ne na dwie części. Obie bardziej niż zewnętrznej agresji obawiały się wroga 
wewnętrznego – ale dla jednych gorszy był faszyzm i zbliżające się do niego 
niektóre francuskie ruchy polityczne, dla drugich niebezpieczeństwem był 
Front Ludowy zdominowany przez komunistów7. W kwietniu 1940 roku 
do głosu doszli ci, dla których Front Ludowy był gorszy niż III Rzesza i któ-
rzy wznosili wcześniej okrzyki „Lepszy Hitler niż Blum”. Jak pisał Robert 
Paxton, „po czterech latach rządów Frontu Ludowego i jego następców ani-
mozje i nienawiść były we Francji tak silne, że elity popełniły najprostszy, 
elementarny błąd polityczny. Ułożyły nowe prawa, gdy kraj był pod zbrojną 
okupacją”8.

6 Termin Państwo Francuskie (Etat Français) zastąpił pojęcie Republiki. W dalszej części ar-
tykułu będę go używał wymiennie z potocznymi nazwami Państwo Vichy czy reżim Vichy.

7 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 14.
8 R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, Wrocław 2011, s. 444.
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Podkreślmy przy tym jeszcze raz, że większość Francuzów, przynajmniej 
na początku, nie miała wątpliwości, że Vichy stanowi legalną kontynuację 
dotychczasowego państwa. Lojalny wobec Pétaina był niemal cały aparat 
urzędniczy. Spośród prefektów, czyli odgrywających we Francji ważną rolę 
przedstawicieli administracji rządowej w departamentach, żaden nie zrezyg-
nował po rozejmie i upokarzających warunkach kapitulacji9.

Nie wszyscy jednak kolaborowali. Generał Charles de Gaulle już 17 czerw-
ca przedostał się do Wielkiej Brytanii i 18 czerwca – dzień po przemówie-
niu Pétaina uzasadniającego potrzebę kapitulacji – nadał z Londynu słynne 
przemówienie wzywające do oporu. Już tę mowę można potraktować jako 
początek budowy mitu walczącej Francji. Niewielu Francuzów ten apel sły-
szało, niewielu podzielało zapał de Gaulle’a. Był osamotniony, niemal jak 
Piłsudski wyprawiający I Kadrową z Oleandrów – dla większości Francuzów 
był zdrajcą, dezerterem, w najlepszym razie szaleńcem. Legalny rząd prze-
bywał przecież w Vichy, a francuski sąd wkrótce skazał de Gaulle’a zaocznie 
na śmierć. Ale tą audycją ratował honor Francji, budując Walczącą Francją, 
Francję Wolną (France Libre) – która da mu legitymację do późniejszych 
rządów i obrony miejsca kraju na mapie politycznej świata10.

Zadanie, jakie postawił przed sobą de Gaulle – zainicjowanie na tyle zna-
czącego udziału Francji po stronie aliantów, by zakończyć wojnę jako jedno 
z głównych państw koalicji antyhitlerowskiej – mogło wydawać się karko-
łomne. Wkład Państwa Vichy – a więc legalnych władz francuskich – po 
stronie państw Osi był ogromny. Administracja francuska przyczyniła się do 
deportacji 76 tys. Żydów francuskich i obcych, z których przeżyło mniej 
niż 3%. Dostarczano III Rzeszy ogromną pomoc gospodarczą, ponoszono 
koszty okupacji. Do koncesji na rzecz Niemiec zaliczyć można przekazanie 
akcji złóż miedzi w Jugosławii, akcji rumuńskiej ropy, wydanie belgijskiego 
złota, włączanie przedsiębiorstw francuskich do niemieckich, dostarczanie 
ogromnej ilości materiałów niezbędnych do ataku na ZSRS w 1941 roku – 
jak pisze J. Eisler, stanowiło to 50% produkcji wszystkich krajów okupowa-
nych i sojuszniczych. W ramach Obowiązkowej Służby Pracy (Sérvice du 

9 Tamże, s. 60.
10 Ówczesne dylematy oficerów dowodzących poszczególnymi formacjami armii francuskiej, 

rozdarcie między Vichy a Wolną Francją, dyscypliną a poczuciem obowiązku, wiernością 
przełożonym a wolą walki, barwnie przedstawił Vincent Monteil w eseistycznej książce 
z 1958 r. poświęconej historii i duchowi francuskich oficerów; V. Monteil, Les officiers, 
Bourges 1958, s. 82-93.
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Travaille Obligatoire, STO) wysłano do Rzeszy 650 tys. robotników – naj-
więcej z wszystkich państw na zachód i wschód od Niemiec11. Państwo Vichy 
bezwzględnie zwalczało też ruch oporu, a jego wojska bezpośrednio walczyły 
z siłami alianckimi, w tym Wolnej Francji, między innymi w Dakarze, Syrii, 
na Madagaskarze, początkowo w Algierii i Tunezji, nie wspominając o Fran-
cuzach mobilizowanych do formacji niemieckich. 

Wymownie ilustruje te proporcje zaangażowania po obu stronach kon-
fliktu bilans ofiar, jakie poniosła Francja, czy może raczej Francuzi, w czasie 
II wojny światowej. Jeśli pominąć wspomniane już straty w czasie kampanii 
maja i czerwca 1940 roku, a więc przed powstaniem Vichy, to w przybli-
żeniu dwa razy więcej Francuzów zginęło, walcząc po stronie niemieckiej 
na froncie wschodnim (ok. 40 tys.), niż we wszystkich formacjach u boku 
aliantów, czyli wśród żołnierzy Wolnej Francji, konspiracyjnych Francuskich 
Sił Wewnętrznych (FFI) oraz oddziałów kolonialnych12. Przy czym należy 
pamiętać, że siły Wolnych Francuzów w Tunezji oraz Francuski Korpus Eks-
pedycyjny walczący we Włoszech w 60% składały się z nie-Europejczyków, 
ludności tubylczej, arabskiej, berberyjskiej czy murzyńskiej.

U boku Niemców natomiast walczyło ogółem 130 tys. Alzatczyków i Lo-
taryńczyków, powołanych w ramach obowiązkowej mobilizacji, najczęściej 
wbrew woli – dlatego nazywano ich później Malgré-nous, co znaczy Wbrew 
nam13. Do tego dochodziły ochotnicze już formacje kolaboracyjne, takie jak 
Legion Ochotników Francuskich przeciwko Bolszewizmowi, później dywi-
zja SS Charlemagne. Jeśli spojrzy się na te dane, to przywoływane wcześniej 
słowa, że Francja mogłaby podpisać traktat pokojowy po obu stronach – ko-
alicji antyhitlerowskiej i Rzeszy – nie są pozbawione uzasadnienia.

De Gaulle zręcznie pracował jednak nad tym, żeby to strona Wolnej Fran-
cji była uznawana jako prawdziwa reprezentacja Francji i Francuzów. Dobrze 
zdawał sobie też sprawę z tego, że od wkładu w rozbicie Niemiec zależeć 
będzie ranga Francji w powojennym świecie. Walczył też o swoją pozycję, 
która przez większą część wojny nie była zbyt wysoka. Brytyjczycy darzyli go 
nieufnością, a Amerykanie wręcz niechęcią, życzliwie spoglądając na innych 

11 J. Eisler, Kolaboracja we Francji 1940-1944, dz. cyt., s. 194; H. Rousso, Le syndrome de 
Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 14-15. 

12 P. Lagrou, Les guerres, les morts et le deuil: bilan chiffré de la Seconde Guerre mondiale, w: La 
violence de guerre 1914-1945, red. S. Audoin-Rouzeau, A. Becker, Ch. Ingrao, H. Rousso, 
Paris 2002, s. 316-318.

13 Tamże.
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potencjalnych kandydatów na przedstawiciela Francji spoza Vichy. Zresztą 
wiele państw, także z koalicji antyhitlerowskiej, długo uznawało legalność 
Państwa Francuskiego. De Gaulle od apelu z 18 czerwca, walcząc o rozbu-
dowę podporządkowanych mu oddziałów i ich realny, a przynajmniej głośny 
udział w działaniach wojennych, dążył do uzyskania jak najwyższej pozycji 
w obozie alianckim. Dlatego dołączał do sił Wolnej Francji tubylców z tych 
kolonii, których administracja opowiedziała się po jego stronie – mieszkań-
ców Gabonu, Czadu i Ubangi-Szari (czyli dzisiejszej Republiki Środkowo- 
afrykańskiej), marokańskich spahisów, a nawet mieszkańców Polinezji. Dla-
tego wysyłał francuskich żołnierzy, gdzie tylko mógł, a propaganda wojenna 
nagłaśniała ich walki, jak w przypadku Bir-Hakeim, gdzie gen. Pierre Koenig 
z 1. Brygadą Wolnych Francuzów dzielnie bronił się przed oblegającymi go 
przeważającymi wojskami Afrika Korps, budując legendę na miarę naszego 
Tobruku, bitwy o oazę Kufra, gdzie w 1941 roku oddziały gen. Philippe-
-Marie Leclerca rozbiły włoską kompanię saharyjską, albo oblężenia fortecy 
Gondar w Etiopii, gdzie Francuzi zmusili do kapitulacji kilkuset Włochów14. 
Z tych też powodów starał się zunifikować i podporządkować sobie krajowy 
ruch oporu. Dzięki tym działaniom w połowie 1944 roku był już jedynym, 
niekwestionowanym przywódcą Francji, zachowującej niemal całe imperium 
kolonialne. Wówczas, w decydujących dla frontu zachodniego miesiącach 
wojny, de Gaulle naciskał na jak najszerszy udział jednostek Wolnej Francji 
w działaniach alianckich, zwłaszcza na terenach francuskich i ościennych, na 
udział w inwazji normandzkiej w czerwcu 1944 roku, w inwazji południo-
wej w Prowansji w sierpniu 1944 roku czy na realizację przez de Lattre’a de 
Tassigniego kampanii od Renu do Dunaju – przez Badenię i Wirtembergię 
do Bawarii i Austrii. Walczył o to, żeby jak najszersze połaci Francji były 
wyzwalane, a Niemiec zajmowane przez oddziały francuskie15. 

Na arenie dyplomatycznej ponosił początkowo porażki. Francja nie była 
traktowana jako równorzędny partner koalicji antyhitlerowskiej, nie było 
przedstawiciela Francji w Daumbarton Oaks, gdzie projektowano ONZ, nie 
było go w Jałcie czy Poczdamie. Z drugiej jednak strony zaczęły się poja-
wiać się sukcesy. Jak już wspomniano, de Lattre de Tassigny podpisał akt 
kapitulacji Niemiec. Generał Leclerc, stojący wówczas na czele Francuskiego 

14 R. Bielecki, Co to jest gaullizm?, Warszawa 1978, s. 44-49.
15 J. Baszkiewicz, Historia Francji, dz. cyt., s. 553, 557; R. Bielecki, Co to jest gaullizm, 

dz. cyt., s. 55. 
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Korpusu Ekspedycyjnego na Dalekim Wschodzie, podpisał 2 września 1945 
roku – po reprezentującym całość sił alianckim gen. Douglasie MacArthurze 
i wśród siedmiu przedstawicieli innych państw koalicji – kapitulację Japonii. 
Francja otrzymała miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zostały jej rów-
nież przyznane sektory okupacyjne w Niemczech, Austrii i w samym Berli-
nie. Francuscy dyplomaci uczestniczyli w końcu w konferencji ministrów 
spraw zagranicznych układających traktat pokojowy z Niemcami – u boku 
przedstawicieli Wielkiej Trójki (USA, Wielkiej Brytanii i ZSRS)16. Mimo co 
najmniej niejednoznacznego bilansu udziału Francji i Francuzów w II wojnie 
światowej, udało im się na koniec znaleźć między zwycięzcami, z otwartą 
drogą do realizacji mocarstwowych ambicji.

mit gaullistowski

Polityka międzynarodowa to nie wszystko. Dla rządzących Francją po wojnie 
– w tym dla gen. de Gaulle’a – ważne było, żeby wersję o Francji walczącej 
i bohaterskiej upowszechnić wśród własnego społeczeństwa. Żeby w trosce 
o wewnętrzną jedność, poczucie narodowej dumy, ale też legitymację powo-
jennych rządów, ukryć w cieniu rozmiar kolaboracji i utrwalić mit Francji 
niezłomnej. Kształt tego mitu określał de Gaulle już w czasie pierwszego 
przemówienia w Paryżu, 25 sierpnia 1944 roku – tuż po wyzwoleniu tego 
miasta, które dokonało się dzięki wysiłkowi powstańców, akcji 2. Dywizji 
Pancernej gen. Leclerca oraz braku determinacji Niemców do obrony sto-
licy Francji. De Gaulle mówił wówczas: „Paryż! Paryż znieważony, Paryż 
złamany, Paryż umęczony! Ale Paryż wyzwolony! Wyzwolony przez samego 
siebie, przez swój lud, z pomocą armii Francji, z pomocą całej Francji, Fran-
cji walczącej, Francji prawdziwej, Francji wiecznej”17. Zatem klęska 1940 
roku, znieważenie i złamanie państwa oraz lata kolaboracji zostały wymazane 
przez działalność Wolnej Francji oraz spontaniczne powstanie. Przesłanie jest 
wyraźne – prawdziwa Francja to Francja wieczna, Francja walcząca. A więc 
Państwo Vichy, którego skala działalności została już wspomniana, można 
potraktować jak epizod, nieznaczący wobec owej wiecznej Francji. Dlatego 

16 J. Baszkiewicz, Historia Francji, dz. cyt., s. 558; R. Bielecki, Co to jest gaullizm?, dz. cyt., 
s. 55–56.

17 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 30.
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też de Gaulle nie zdecydował się na akt proklamacji nowej Republiki (choć 
de facto rozpoczęła się IV Republika), uznając, że III Republika nie przestała 
istnieć wraz z klęską kapitulacji i powstaniem Vichy, bo kontynuowała ją 
Francja Wolna, Francja Walcząca.

Takie podejście zaczęto określać mianem résistancialisme. Polskie słowo 
„rezystencjalizm” ma odmienne znaczenie, dlatego lepiej pozostać przy fran-
cuskim, tłumacząc jedynie jego sens. A przekaz był jasny – w czasie II woj-
ny światowej opór, czyli résistance, miał stanowić właściwość całego narodu 
francuskiego, zasadniczą, dominującą postawę. Symbolem tegoż oporu był 
sam de Gaulle, który zapoczątkował go przemówieniem z 18 czerwca i sło-
wami o „pewnej idei Francji” (certaine idée de France). Podkreślanie oporu 
musiało się łączyć z marginalizacją dokonań i wpływu na społeczeństwo Pań-
stwa Vichy, traktowanego jako garstka zdrajców. Mit ten zakładał, że nawet 
wśród biernie kolaborujących Francuzów dominował attentyzm (attentisme), 
że czekali tylko na właściwy moment, aby w końcu przejść na stronę czyn-
nego oporu. Idąc dalej, takie stanowisko prowadziło do stwierdzenia, że za-
sadniczo okres II wojny światowej to dla Francji okres chwały, nie wstydu. 
Prokurator generalny André Mornet (ten sam, który żądał po wojnie dla 
Pétaina kary śmierci, choć wcześniej przysięgał mu wierność) opublikował 
wspomnienia pod tytułem Cztery lata do wykreślenia z naszej historii. Ale 
równocześnie stwierdzał, że ten tytuł wymaga też repliki, bo politycy i żoł-
nierze Wolnej Francji – ci z Londynu, i z Czadu, i z Bir-Hakeim – uczynili 
z tych czterech lat czas warty podkreślenia i przypominania, „cztery lata do 
zapisania w naszej historii”18.

W tej wersji mitu próbowano bagatelizować działalność Vichy i umniej-
szać jego wpływ na społeczeństwo, a z ruchu oporu utworzyć symbol, obiekt 
pamięci znacznie przekraczający realne miary tej walczącej, ale jednak 
mniejszości19.

Zaznaczyć trzeba, że w tym ujęciu résistance – co tłumaczy się zwykle 
jako ruch oporu – nie dotyczyło wyłącznie, a może nawet nie przede 
wszystkim tego krajowego, konspiracyjnego ruchu oporu. Szeregu siatek, 
w północnej i południowej strefie, które udało się w miarę skoordynować 
politycznie w 1943 roku (Krajowa Rada Ruchu Oporu, CNR) i wojskowo 
w 1944 roku (Francuskie Siły Wewnętrzne, FFI). Résistance miało dotyczyć 

18 Tamże, s. 342.
19 Tamże, s. 19.
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całego narodu. A spośród aktorów realnie walczących de Gaulle wolał 
stawiać na bezpośrednio mu podległe regularne formacje Wolnej Francji 
niż na podziemny ruch oporu. Podobnie zresztą jak później niewywodząca 
się z konspiracji część tradycyjnego korpusu oficerskiego, która krajową 
résistance traktowała po wojnie niemal jako anarchistyczną ruchawkę, formę 
guerilli – podobną tej, z jaką sami walczyli w Algierii czy Indochinach. 
Oficerowie regularnych sił Wolnej Francji zarzucali bojownikom ruchu 
oporu zbyt łatwe i szybkie awanse, i że wielu z nich to tak zwani RMS 
– Résistant du Mois du Septembre (w ruchu oporu od sierpnia – chodzi 
oczywiście o sierpień 1944 r., gdy losy wojny były już przesądzone, a wielu 
niezdecydowanych dopiero teraz, w stosunkowo bezpiecznym już momencie 
dołączało do konspiracji)20. Szczególną nieufność de Gaulle okazywał 
w ostatnich dniach wojny wobec przejmujących spontanicznie władzę na 
wyzwalanych obszarach lokalnych komitetów wyzwolenia. Jak najszybciej 
wprowadzał i stabilizował nową administrację, a już w październiku 1944 
roku rozwiązał wywodzącą się z résistance milicję patriotyczną21. Dopiero 
w późniejszych latach, gdy już w pełni dzierżył władzę, zaczął mocniej 
akcentować rolę krajowego ruchu oporu, szczególnie zwracając uwagę na 
przypominanie procesu scalania i podporządkowywania go Wolnej Francji. 
Apogeum takiego podejścia nastąpiło w grudniu 1964 roku podczas 
uroczystości przenoszenia do Panteonu prochów Jeana Moulin, a więc tego, 
który jako wysłannik de Gaulle’a z Londynu tworzył Krajową Radę Ruchu 
Oporu i Tajną Armię. Prezydent Francji pokazywał się wówczas w otoczeniu 
kombatantów, a jego bliski współpracownik André Malraux przedstawił 
w przemówieniu gaullistowską wizję ruchu oporu: résistance to de Gaulle, 
de Gaulle to Francja, a więc résistance to Francja22. 

Co ciekawe, w odpowiedzi na promowanie mitu résistancialisme środo-
wiska prawicowe ukuły pojęcie résistantialisme. Podmiana jednej litery c na 
t pozwoliła zmienić rdzeń słowa z oporu (résistance) na uczestnika ruchu 
oporu (résistant). Formowano w ten sposób zarzut, że wiele osób w różny 
sposób zaangażowanych w konspirację, z których część dołączyła do niej 
dopiero w ostatnim momencie, gdy losy wojny były przesądzone i ryzyko 

20 V. Monteil, Les officiers, dz. cyt., s. 115.
21 Tamże, s. 32; J. Baszkiewicz, Historia Francji, dz. cyt., s. 553. 
22 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 109.
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stosunkowo niewielkie, próbowała teraz zdyskontować to zaangażowanie, 
uzyskać określone profity polityczne, gospodarcze czy społeczne23.

Podkreślanie oporu jako cechy właściwej całemu społeczeństwu, akcen-
towanie zaangażowania po stronie alianckiej, wiązało się z marginalizowa-
niem, wyciszaniem tego, co wstydliwe. Przede wszystkim samej kolaboracji, 
a po drugie, sprawy jeńców wojennych. Dwa miliony francuskich mężczyzn 
spędziły czas wojny w obozach jenieckich w Rzeszy. Oni częściej byli przy-
wiązani do marszałka Pétaina z czasów I wojny, inaczej postrzegali wojenną 
rzeczywistość niż weterani ruchu oporu czy Wolnej Francji. Wstydliwa była 
również pamięć robotników z STO. Postawa tych 650 tys. Francuzów, któ-
rzy – nie dobrowolnie przecież, ale na polecenie władz Vichy – wyjechali do 
pracy do Rzeszy, kontrastowała z mitem oporu, szczególnie wobec wychwa-
lania i przedstawiania jako właściwej decyzji tych, którzy odmówili wyjaz-
du, a którzy stawali się później trzonem partyzantki maquis. Wstydliwy był 
w końcu i początkowo przemilczany wątek udziału Państwa Francuskiego 
i Francuzów w deportacji Żydów, w dziele Zagłady24.

Postawa negująca legalność Państwa Vichy i przedstawiająca Wolną Fran-
cję de Gaulle’a jako prawnego kontynuatora III Republiki wymagała spe-
cjalnego uzasadnienia doktrynalnego. Trzeba się było zmierzyć z niezaprze-
czalnym faktem, że Pétain naprawdę miał nadzwyczajne pełnomocnictwa 
od legalnego francuskiego parlamentu, uprawniające go do zmiany konsty-
tucji. Na potrzeby zakwestionowania tej legalności trzeba było dostarczyć 
odpowiednich argumentów. U zarania Wolnej Francji, 27 października 1940 
roku, rozpoczynając z kolonii marsz do Francji, de Gaulle ogłosił w kon-
gijskim Brazzaville Manifest o kierunku wysiłku Francuzów w czasie wojny. 
Uznając się za przywódcę Wolnych Francuzów, wydał ów manifest w imieniu 
ludu i Imperium Francuskiego. Dokument ten zakładał ciągłość prawną Wol-
nej Francji z III Republiką i obowiązywanie prawa sprzed kapitulacji. De-
legalizował zaś Państwo Vichy, uznając, że pogwałciło konstytucję, bo naru-
szyło republikański charakter rządów, czego na mocy ustawy konstytucyjnej 
z 1884 roku zrobić nie mogło25. W pamiętnikach de Gaulle precyzował, że 
Pétain nie ma prawa reprezentować Francji, nie z braku konstytucyjnej legi-

23 Tamże, s. 42.
24 Tamże, s. 342.
25 V Republika Francuska. Idee, kontynuacja, interpretacje, wybór, wstęp i opracowanie K.M. Ujaz-

dowski, Kraków 2010, s. 22.
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tymacji, ale z powodu rezygnacji z obrony państwa. Pisał, że rząd Republiki 
zaprzecza legalności władzy Pétaina „nie tylko dlatego, że marszałek w 1940 
roku przyjął rezygnację oszalałego z przerażenia parlamentu, ile dlatego, że 
pogodził się z ujarzmieniem Francji, że współpracował oficjalnie z najeźdźcą, 
że kazał walczyć przeciw wyzwoleńczym wojskom francuskim i alianckim, 
ani razu natomiast nie pozwolił strzelać do Niemców”26. 

Uzasadnieniem doktrynalnym tezy, że to Wolna Francja, a nie Vichy, sta-
nowiła legalną kontynuatorkę III Republiki, zajęli się też bliscy de Gaulle’owi 
politycy, tacy jak René Cassin czy René Capitant. Tłumaczyli, że przekazanie 
władzy Pétainowi odbyło się co prawda za zgodą parlamentu, ale wbrew woli 
ludu. Miało być zatem skrajnym przykładem supremacji parlamentu, suwe-
renności parlamentu – wbrew Roussowskiej zasadzie suwerenności narodu. 
A demokracja to suwerenność narodu, a nie jego przedstawicieli27. Bliskie to 
było oczywiście stałej niechęci de Gaulle’a do parlamentu, do partii politycz-
nych, łączyło się z wyrażaną później przez niego ideą uczestnictwa, participa-
tion, bezpośredniego kontaktu z narodem bez pośrednictwa parlamentu, za 
pomocą referendów, co stanowiło pewną formę demokracji plebiscytarnej, 
nawiązującej do tradycji bonapartystowskich.

Wraz ze zbliżaniem się do zajęcia terytorium metropolii Wolna Francja 
poczyniła kolejne kroki zmierzające do szybkiego i radykalnego potępienia 
reżimu Vichy i odcięcia prawnego od Państwa Francuskiego. Już 9 marca 
1944 roku Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego (CFLN) określił 
ustawy Rządu Vichy za nieważne. Pod względem prawnym powrócono do 
momentu sprzed 16 czerwca 1940 roku, czyli objęcia urzędu premiera przez 
Pétaina. Zakładano odpowiedzialność prawną wszystkich ministrów Vichy. 
Pierwszy zatrzymany, Pierre Pucheau, otrzymał w Algierii wyrok śmierci 
i jeszcze w marcu 1944 roku został rozstrzelany28. Kolejnym aktem prawnym 
był ordonans z 9 sierpnia 1944 roku stwierdzający nieważność wszelkich 
aktów i regulacji promulgowanych po 10 lipca 1940 roku (czyli po udzie-
leniu pełnomocnictw Pétainowi) – z możliwością pozostawienia wybranych 
aktów, jeśli to będzie uznane za słuszne. Znów była to delegalizacja Vichy, 
przy zachowaniu jednak ciągłości instytucjonalnej.

26 Ch. de Gaulle, Pamiętniki wojenne, t. 2, Jedność 1942-1944, Warszawa 1964, s. 357-358.
27 V Republika Francuska. Idee, kontynuacja, interpretacje, dz. cyt., s. 22.
28 R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, dz. cyt., s. 390.



Résistancialisme, czyli jak mit Wolnej Francji… 229

Mit résistancialisme, czyli rzekomego wspólnego i niemal powszechnego 
oporu, nie od razu mógł zafunkcjonować, bo nie od razu wyciszano prob-
lem kolaboracji. W pierwszym okresie powojennym potrzeba było wyraź-
nego odcięcia się od Vichy, a więc nagłośnienia wręcz zbrodni kolaboracji 
i wskazania tych, których uznano za nią odpowiedzialnymi. Rozpoczął się 
czas tak zwanego oczyszczenia, czy może raczej czystki (épuration). W tym 
pierwszym okresie bez podstawy prawnej, w wyniku działań lokalnych ko-
mitetów wyzwolenia, na zasadzie samosądów śmierć poniosło około 10 tys. 
ludzi (pétainiści zawyżali te liczby, mówiąc nawet o 100 czy 120 tys., jeszcze 
R. Bielecki w latach 70 pisał o 40 tys. ofiar, na początku lat 80. już o 10 tys., 
a Paxton podaje 9 tys.)29. Czasem rzeczywiście byli to kolaboracjoniści, cza-
sem do oskarżenia i wyroku wystarczała na przykład przynależność przed 
wojną do którejś partii prawicowej. Później, już przed formalnymi sądami 
cywilnymi i wojskowymi, prowadzono ponad 160 tys. spraw dotyczących 
zarzutu kolaboracji. Niemal połowa, 45% spraw, zakończyło się umorzeniem 
bądź uniewinnieniem oskarżonych. 25% oskarżonych skazano na degradację 
obywatelską i utratę praw publicznych, 24% na kary więzienia, w końcu 
ponad 7000 osób na karę śmierci, z czego wykonano 767 wyroków30. Prze-
grana Państwa Francuskiego i zwycięstwo Wolnej Francji miało więc też swo-
je ofiary, niemal 11 tys. zgładzonych, nie licząc osadzonych w więzieniach. 
Pojawiały się nawet porównania do represji niemieckich – Drancy fonctionne 
comme du temps des Boches, pisał w swoim dzienniku ekonomista Charles 
Rist, wrogi Pétainowi, zaniepokojony jednak skalą odwetu31.

Nie wszystkich zaangażowanych w Vichy represje dotknęły w jedna-
kowy sposób. Niezbyt surowo potraktowano kadrę oficerską – de Gaulle 
potrzebował lojalności również wojska wywodzącego się z Vichy, stąd 
uchroniono przed karą śmierci dowodzących oddziałami francuskimi wal-
czącymi przeciw aliantom i Wolnej Francji – gen. Fernanda Dentza z Syrii 

29 R. Bielecki, Co to jest gaullizm?, dz. cyt., s. 57; tegoż, Francja: anatomia władzy, Warszawa 
1980, s. 80; R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, dz. cyt., s. 391.

30 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 16.
31 W tłumaczeniu: „Drancy działa jak w czasach Szkopów”. Obóz w Drancy, przeznaczo-

ny pierwotnie dla internowanych we Francji uczestników hiszpańskiej wojny domowej, 
został przez Niemców zamieniony w najważniejszy obóz przejściowy, z którego wysyłano 
zatrzymanych we Francji Żydów do obozów zagłady, głównie KL Auschwitz. Po wojnie 
przetrzymywano w nim do 1946 r. kilkaset osób z kręgu kultury i sztuki, oskarżonych 
o kolaborację, np. znanego aktora i reżysera Sachę Guitry. Cyt za: H. Rousso, Le syndrome 
de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 36.



Michał Wenklar230

i adm. Jean-Pierre’a Esteva z Tunisu32. Wielu żołnierzy z formacji kolabo-
racyjnych, Milicji czy Legionu, schroniło się w szeregach korpusu ekspedy-
cyjnego w Indochinach. Co ciekawe, stosunkowo łagodnie potraktowano 
kolaborację gospodarczą, surowo zaś dziennikarzy kolaboracyjnych pism. 
Mówiono potem z przekąsem, że większe represje dosięgły tych, którzy pisali 
o Wale Atlantyckim, niż tych, którzy go budowali33. Skazany na śmierć został 
za to – co miało szczególnie symboliczne znaczenie – również Pétain. De 
Gaulle zamienił mu jednak wyrok na dożywotnie więzienie. Sędziwy marsza-
łek dożył swoich dni w odosobnieniu na wyspie d’Yeu, zmarł 23 lipca 1951 
roku. Skazany na karę śmierci został również Pierre Laval. W tym przypadku 
wyrok został wykonany 15 października 1945 roku. Laval stał się w pewnej 
mierze kozłem ofiarnym. Jego proces miał charakter pokazowy, sądzili go 
ci sami sędziowie, którzy wcześniej składali przysięgę wierności Pétainowi. 
Zresztą sądownictwo w niemal niezmienionym składzie przetrwało z czasów 
III Republiki cały okres Vichy i przeszło do IV Republiki34.

Okres czystek zakończył się stosunkowo szybko, a kolejne amnestie, 
w 1951 (dla kar poniżej 5 lat) i 1953 roku, umożliwiły większości skazanych 
wyjście z więzienia, a nawet podjęcie funkcji publicznych. O ile w 1945 roku 
odsiadywało wyrok za kolaborację około 40 tys. osób, o tyle po amnestii 
z 1951 roku było to około półtora tysiąca, a po amnestii z 1953 roku w wię-
zieniach pozostało z tej grupy już tylko kilkadziesiąt osób35.

Oprócz wyroków sądowych były i represje mniejszego kalibru. Delegi-
tymizacja Vichy i założenie, że od 18 czerwca 1940 roku to Wolna Fran-
cja była legalną reprezentacją Republiki, prowadziły do wniosku, że każdy 
funkcjonariusz Państwa Francuskiego działał nielegalnie. Pozwoliło to na 
usunięcie kilkuset tysięcy ludzi z administracji. Paxton wykazał jednak, że 
między Państwem Francuskim a IV i V Republiką więcej było ciągłości niż 
zerwania. Co prawda surowo ukarano najbardziej zajadłych kolaboracjoni-
stów i propagandystów (zgładzeni m.in. pisarz Robert Brasillach, redaktor 
„Nouveaux Temps” Jean Luchaire, przywódca Parti Populaire Française 

32 Gen. Dentz został skazany na karę śmierci, ale de Gaulle, stosując akt łaski, złagodził mu 
wyrok. Zmarł w więzieniu w grudniu 1945 r. Adm. Esteva został skazany na dożywotnie 
ciężkie roboty. Ułaskawiono go na chwilę przed śmiercią w 1950 r. Na temat ich procesów 
zob. np. Ch. de Gaulle, Pamiętniki wojenne, dz. cyt., t. 3, s. 115-116.

33 J. Baszkiewicz, Historia Francji, dz. cyt., s. 554.
34 R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, dz. cyt., s. 399.
35 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 70.
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Jacques Doriot czy dowódca Milicji Joseph Darnand), ale jednak Vichy było 
państwem technokratycznym, w którym dominowali biurokraci i eksperci, 
a tych represje dotknęły w niewielkim stopniu. Elita francuskiej biurokracji, 
tak zwane grand corps, przetrwała w co najmniej 70%. Dwie trzecie dyplo-
matów utrzymało swoje stanowiska od III Republiki, przez Vichy, do Francji 
powojennej. Wśród prefektów zmiany były głębsze, ale i tak około połowy 
pozostało z administracji Vichy36. Co ciekawe, pozostawiono też wiele z me-
tod zarządzania gospodarką czy z osiągnięć polityki społecznej Vichy (m.in. 
zasady polityki prorodzinnej z ulgami dla rodzin wielodzietnych czy ograni-
czenia w sprzedaży alkoholu)37. 

Po okresie czystek i amnestii, a zwłaszcza po powrocie de Gaulle’a do wła-
dzy, mit résistance umocnił się, do lat 70.dominował w świadomości społecz-
nej Francji38. Dla zobrazowania, w jaki sposobów ów mit Francji Wiecznej, 
Francji Walczącej, był utrzymywany, przywołam trzy przykłady.

Jedną z metod było przesłanianie pamięci o II wojnie pamięcią o I wojnie 
światowej, zwanej wciąż często po prostu Wielką Wojną. W tej pierwszej 
Francuzi bohatersko powstrzymali Niemców, kosztem ogromnych strat, sa-
mych żołnierzy zginęło 1 500 000. Było to 10 razy więcej niż wyniosły straty 
w czasie II wojny światowej. Dlatego de Gaulle mówił o „wojnie trzydziesto-
letniej”. Łączył w ten sposób wysiłek wojenny I i II wojny, a czas międzywoj-
nia traktował jedynie jako pewien antrakt w zmaganiach francusko-niemiec- 
kich. Biorąc pod uwagę całościowy bilans obu wojen, francuskie dokonania 
wypadają lepiej, niż gdyby patrzeć tylko na II wojnę światową. W niemal 
każdym francuskim mieście, czy nawet w wioskach, są pomniki żołnierzy 
z I wojny, a nie ma osobnych dla uczczenia tych z II wojny. Ofiary drugo- 
wojenne najczęściej dopisywano jedynie na pomnikach pierwszowojennych39.

Wymownym przykładem już pewnej manipulacji językowej, mającej na 
celu przesłonienie negatywnych działań Francuzów w czasie wojny, jest napis 
na pomniku Georgesa Mandela, byłego posła, ministra, działacza résistance, 
zamordowanego 7 lipca 1944 roku w lesie Fointanbleau. Napis na odsłonię-
tym w drugą rocznicę śmierci pomniku brzmi: „Zamordowany przez wrogów 

36 R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, dz. cyt., s. 393-403.
37 Tamże, s. 409-410.
38 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 19.
39 Tamże, s. 38.
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Francji”40. Treść ta wraz z datą śmierci każe domniemywać, że dokonali tego 
Niemcy. Tymczasem to żandarmeria francuska, podległa Vichy, aresztowała 
Mandela w Maroku w 1940 roku. To władze Vichy po pokazowym procesie 
w Riom osadziły go w więzieniu, a po zajęciu strefy południowej przekazały 
Niemcom. A gdy Niemcy po dwóch latach wypuścili Mandela z Buchenwal-
du i przekazali ponownie Francuzom, kolaboracyjna Milicja zastrzeliła go 
w lesie Fointanbleau. Słowa o „wrogach Francji” pozwalają te niewygodne 
realia pominąć.

Charakterystyczne było zachowanie francuskich władz wobec wyprodu-
kowanego w 1969 roku filmu Le chagrin et la pitié (Żal i litość). Ten cztero-
godzinny dokument francusko-szwajcarski pokazywał historię jednego mia-
sta, Clermont-Ferrand w Owernii, w ciągu roku 1944. Składały się na niego 
wywiady z szeregiem osób oraz kroniki filmowe z epoki. Nacisk położono na 
zachowania zwykłych ludzi – a więc na różnego stopnia kolaborację. Podwa-
żając mit Francji oporu, film pokazywał, że co najmniej do 1942 większość 
Francuzów nie była za résistance. Występowali w dokumencie zarówno dzia-
łacze ruchu oporu, gaullistowskiego i komunistycznego, jak i zwykli, niean-
gażujący się mieszkańcy. Byli i Niemcy, którzy służyli w Clermont-Ferrand. 
Pytani, co zapamiętali z języka francuskiego, wymieniali zwroty odnoszące 
się do kontaktów damsko-męskich. Byli w końcu kolaboracjoniści, różnej 
skali. Wystąpił w filmie Maurice Chevalier, znany aktor francuski, w czasie 
Vichy grający dla Niemców, zwolennik Pétaina, oskarżany później o kola-
borację. Był i Christian de la Mazière – pisarz, publicysta, dziennikarz, mię-
dzy innymi powojenny impresario popularnej piosenkarki Dalidy – który 
w 1943 roku wstąpił do Waffen SS, służył w dywizji Charlemagne. Jego wspo-
mnienia ukazały się też niedawno w Polsce41. 

Film potwierdzał tezę, że Vichy to nie było po prostu dzieło grupki 
zdrajców i zaprzańców, ale znacznej części społeczeństwa również posiada-
jącej – cytując de Gaulle’a – „pewną ideę Francji”. Że poparcie dla résistance 
nie było powszechne, a różne formy kolaboracji miały szerszy zasięg niż się 
powszechnie sądziło. Niewiele było o deportacjach Żydów, ale nawet tyle 
stanowiło nową jakość, bo wcześniej temat ten nie był szerzej znany.

Do kin film wszedł w 1971 roku, w tymże roku został nominowany do 
Oskara w kategorii dokument. Nie wyemitowano go jednak we francuskiej 

40 Tamże.
41 Ch. de la Mazière, Marzyciel w hełmie. Francuz w Waffen SS, Warszawa 2005.
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telewizji. Dwa kanały, oba państwowe, nie zakupiły filmu. Szef ówczesnego 
radiokomitetu (ORTF) Jean-Jacques de Bresson, sam zaangażowany nie-
gdyś w ruch oporu, twierdził wówczas, że film Le chagrin et la pitié burzy 
mity, których francuskie społeczeństwo wciąż potrzebuje. De Gaulle miał 
się wypowiedzieć jeszcze dosadniej – że społeczeństwo Francji nie potrzebuje 
prawdy, potrzebuje nadziei. Okazało się, że zakup filmu blokowała szczegól-
nie Simone Veil, znana później polityk, odpowiedzialna między innymi za 
prawo upowszechniające aborcję, wówczas zasiadająca w radiokomitecie. Co 
zaskakujące, pochodząca z Nicei Simone Veil sama była francuską Żydów-
ką, wywiezioną w czasie wojny do KL Auschwitz, gdzie straciła matkę, ojca 
i brata. Mimo to uznawała, że wiedza o wstydliwych wydarzeniach z wo-
jennej historii Francji, w tym o udziale w Zagładzie, nie powinna być upo-
wszechniana. Ostatecznie Francuzi mogli obejrzeć ten film na małym ekra-
nie dopiero w 1981 roku, 12 lat od czasu wyprodukowania. Jeszcze wówczas 
Simone Veil twierdziła, że niedopuszczalne byłoby przedstawianie tego filmu 
jako prawdziwej wizji Francji w czasie wojny: „Pokazywać wszystkich Fran-
cuzów jako drani (salauds) to byłby masochizm”42. 

Wersja komunistyczna

Nie wszyscy działacze ruchu oporu utożsamiali się z wizją de Gaulle’a. Sil-
nym środowiskiem politycznym, kultywującym własną wersję mitu oporu 
w czasie II wojny światowej, byli komuniści, skupieni we Francuskiej Partii 
Komunistycznej (PCF). Podobnie jak u gaullistów, w tej wersji mitu również 
mamy do czynienia z delegitymacją reżimu Vichy i uznaniem résistance za 
właściwą i uzasadnioną postawę. Tyle cech wspólnych, więcej bowiem było 
różnic. Przede wszystkim komuniści walkę z okupującymi Francję Niem-
cami i z Państwem Francuskim Pétaina wpisywali w ciąg rewolucyjnej wal-
ki klas. O ile dla gaullistów Vichy było bandą zdrajców, dla komunistów 
była to banda burżujów. O ile de Gaulle mówił o wojnie trzydziestoletniej, 
o tyle komuniści odpowiadali tezą o wojnie jedenastoletniej – od strajku 
antyfaszystowskiego po marszu radykalnej prawicy na parlament w lutym 
1934 roku43. Dla nich walka ze strukturami okupacyjnymi w czasie II woj-

42 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 121-136.
43 Tamże, s. 39.
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ny światowej była prostą kontynuacją zmagań z rzeczywistym czy urojonym 
faszyzmem w obronie Frontu Ludowego. Częścią tej walki był też udział 
w Brygadach Międzynarodowych w czasie hiszpańskiej wojny domowej – 
zresztą wielu weteranów Brygad znalazło się we francuskim podziemiu ko-
munistycznym. W sferze symbolicznej tak jak de Gaulle przywoływał jako 
swoich poprzedników Joannę d’Arc i weteranów I wojny światowej (tzw. po-
ilus), tak komuniści przywoływali rewolucję francuską i komunę paryską.

De Gaulle za résistance uznawał całość sił francuskich po stronie aliantów, 
z naciskiem na regularne jednostki Wolnej Francji. Komuniści podkreślali 
rolę krajowego ruchu oporu, traktowanego jako szeroki ruch ludowy, rewo-
lucyjny, klasowy. Siebie uważali za najważniejszy komponent tego ruchu. 
Mówili o sobie, że są pierwszą partią résistance, promowali hasło – niemające 
pokrycia w rzeczywistości – PCF jako partii 70 tys. rozstrzelanych.

O ile faktycznie podziemie komunistyczne było jednym z najważniej-
szych składników ruchu oporu, pierwsze też rozpoczęło bezpośrednie akcje 
zbrojne przeciw Niemcom (często nierozważnie, nie biorąc pod uwagę kon-
sekwencji potencjalnego odwetu), o tyle pamiętać należy, że – podobnie jak 
komuniści w Polsce – nie rozpoczynali działań, póki trwał pakt Ribbentrop-
-Mołotow. Co więcej, już po zawieszeniu broni, w warunkach okupacyj-
nych, próbowali zalegalizować swój, zdelegalizowany tuż przed wojną, dzien-
nik „L’Humanité”, do czego jednak nie doszło. Francuscy komuniści w 1939 
roku pisali, że ewentualna wojna z Niemcami to nie będzie ich wojna. Że 
będzie to bratobójcze starcie imperialistów, a dla robotników nie ma znacze-
nia, kto wygra. Jeszcze w 1940 roku w „L’Humanité” pojawiały się żądania 
pojednania między robotnikami francuskimi i niemieckimi. Pétain był przez 
nich atakowany nie za sojusz z Niemcami, ale z kapitalistami. Dodajmy, że 
I sekretarz PCF Maurice Thorez, zmobilizowany do wojska po wypowie-
dzeniu Rzeszy wojny, zdezerterował na polecenie Kominternu i dotarł do 
Moskwy. W ZSRS spędził właściwie całą wojnę, co nie przeszkadzało przed-
stawiać go później jako pierwszego z partyzantów francuskich.

Szeregowi działacze PCF nie żywili oczywiście sympatii do nazistowskich 
Niemiec, ale wyznacznikiem postępowania były dla nich dyrektywy płyną-
ce z Kominternu i polecenia partyjne. Świadomość taką czytelnie przedsta-
wił wieloletni redaktor naczelny komunistycznego dziennika „L’Humanité” 
Louis Aragon w powieści Komuniści. Opisywał tam między innymi wra-
żenie jednego z bohaterów, kawalerzysty-komunisty Guillaume’a Valliera, 
któremu w trakcie „śmiesznej wojny” przekazano potajemnie do koszar 
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numer nielegalnej „L’Humanité”: „Guillaume nie może usnąć. Jego pierwsza 
Huma… Wiedzieć wreszcie czarno na białym, co Partia myśli, czyni, naka-
zuje czynić… Trzyma gazetę pod głową. Chciałby ją zachować. Nie można: 
powinna pójść w obieg”44. Po wojnie o tych rozterkach nie będą przypo-
minać, usiłując przekonać społeczeństwo, że komuniści od początku wojny 
byli jednoznacznie antyniemieccy. Obchodząc święto narodowe 11 listopada 
1944 roku, PCF składała hołd bohaterom, którzy walczyli od czterech lat, 
a więc od 1939 roku. Przemilczano dialektyczne stanowisko partii między 
1939 a 1941 rokiem45.

Dodajmy też, że po stronie komunistycznej mieliśmy również do czynienia 
po wojnie – jak wykazał w jednej ze swoich prac Alain Finkielkraut – z pew-
nym negacjonizmem46. Dochodziło bowiem do pomniejszania znaczenia, czy 
może raczej odbierania Zagładzie rangi wyjątkowej zbrodni w skali świata. 
Dla komunistów Hitler i jego zbrodnie były jedynie przykładami zwyrod-
nienia kapitalizmu, a podkreślanie wyjątkowości Holokaustu, wywyższanie 
antyfaszyzmu jako idei łączącej postępowy świat, odsuwało ich zdaniem w dal 
walkę o rewolucję. Od antyfaszyzmu ważniejszy był antykapitalizm. W ten 
sposób logika rewolucji przesłaniała fakty, podporządkowując je ideologii. 

pétain też był w résistance?

Swoją wersję drugowojennego mitu posiadali również ci na prawo od de Gaulle’a, 
obrońcy legendy marszałka Pétaina, osoby zaangażowane z reguły wcześniej 
w struktury Państwa Francuskiego. Byli to z jednej strony zdeterminowani 
zwolennicy marszałka, należący do pewnej tradycji we francuskiej myśli poli-
tycznej, tradycji prawicy, kontrrewolucyjnej, której ciężko było odrzucić tę je-
dyną formę władzy państwowej, jaką od restauracji udało im się zdobyć. Bliżej 
im było do hasła Pétaina „Praca, rodzina, ojczyzna” niż do republikańskiego 
„Wolność, równość, braterstwo”. Dla nich wciąż Pétain był bohaterem, a de 
Gaulle wrogiem. Ale częściej występowali ci, którzy – co może się wydawać 
paradoksalne – próbowali łączyć obie legendy, przyznawać się i do Pétaina, 
i do de Gaulle’a. Mówiono o nich pétaino-gaulliści czy vichysto-gaulliści. 

44 L. Aragon, Komuniści (wrzesień – listopad 1939), Warszawa 1950, s. 100.
45 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 39.
46 A. Finkielkraut, L’avenir d’une négation. Réflexion sur la question du génocide, Paris 1982.
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Zadawali pytanie, czy Pétain również nie należy do owej wiecznej Francji, 
o której tyle mówił de Gaulle. Czy sam Pétain, a zwłaszcza on, nie jest przed-
stawicielem oporu?47 Na obronę takiego stanowiska przywoływano kilka 
argumentów. Po pierwsze, przekonywano, że klęska 1940 roku, zawiesze-
nie broni i powstanie państwa Vichy były nieuchronne, że było to jedyne 
rozsądne w takich okolicznościach rozwiązanie. Zdaniem zwolenników tej 
wersji historii Vichy było państwem całkowicie legalnym, rządzonym w le-
gitymowany sposób. Co więcej, twierdzili, że to Vichy uratowało państwo-
wość i niezależność, że jak tylko mogło opierało się nazistom. Że chroniło 
Francuzów i stanowiło tarczę, która uratowało ich od „polonizacji”, czyli 
rządów terroru opartych na odpowiedzialności zbiorowej, co – jak twier-
dzili – niechybnie by się stało, gdyby nie mając partnera w postaci Pétaina, 
Niemcy oddali zarząd nad całą Francją jakiemuś gaulaiterowi NSDAP. Ich 
zdaniem Vichy prowadziło stale podwójną grę wobec Niemców, czekając tyl-
ko na odpowiednią chwilę i odbudowanie po klęsce 1940 roku armii, żeby 
się im przeciwstawić. Podsumowując, próbowano utrwalić następują wersję 
– Vichy ochroniło Francję, działając w rzeczywistości przeciwko Niemcom, 
a za wszystkie zbrodnie popełnione na terenie Francji odpowiedzialni są wy-
łącznie niemieccy naziści48.

Wpisując się częściowo w mit résistancialisme, pétainiści przekonywali, że 
obok „Wolnej Francji” i zalanego przez komunistów, a więc rewolucyjnego 
krajowego podziemia, była i résistance prawicy – ta bliska Pétainowi, Wey-
gandowi, Giraud, wierna tradycjom armii francuskiej. A tę konspiracyjną 
résistance obwiniali za wywołanie w 1944 roku wojny domowej, za brutalne 
czystki49. Wyolbrzymiali przy tym, jak już wspominałem, liczbę zabitych, 
mówiąc o 100 czy nawet 150 tys. ofiar.

Tezę o wzajemnym uzupełnianiu się wysiłków de Gaulle’a i Pétaina 
wyartykułował sam marszałek, mówiąc w ostatnim przemówieniu podczas 
procesu: „gdy de Gaulle prowadził walkę za granicą, ja szykowałem dro-
gę wyzwoleniu, zachowując Francję – cierpiącą, ale żywą”50. Takim poglą-

47 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 41.
48 Podsumowywał te składniki mitu jeden z pierwszych rzetelnych historyków Vichy Robert 

Aron, cytowany przez Paxtona, który kolei w swojej książce każdy z nich kolejno obalał. 
R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, dz. cyt., s. 11.

49 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 44.
50 R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, dz. cyt., s. 420.
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dom sprzyjali nawet niektórzy gaulliści. Bliski współpracownik de Gaulle’a, 
bohater résistance i jeden z twórców gaullistowskiej partii RPF, pułkownik 
Rémy51 napisał w 1950 roku w jednym z tygodników, że Francja w czerw-
cu 1940 roku potrzebowała i Pétaina, i de Gaulle’a, że obaj w tej trudnej 
sytuacji oddali się całkowicie do dyspozycji Francji. Przypisywał wręcz de Gaul-
lowi powtórzenie słów, że Francja miała przy swoim łuku dwie cięciwy – 
de Gaulle’a i Pétaina. Choć od tych słów de Gaulle się wówczas stanowczo 
odciął, płk. Rémy’ego kosztowały one odsunięcie od czynnej polityki, to 
jednak była to znacząca wypowiedź52. W podobnym tonie wypowiedział się 
były ambasador André François-Poncet (do sierpnia 1943 r. w strukturach 
Vichy, później więziony przez Niemców) wybrany w 1953 roku do Aka-
demii Francuskiej. Powołując nowych członków tego najbardziej elitarnego 
grona ludzi nauki i kultury, owych „nieśmiertelnych”, wybiera się ich na 
czyjeś miejsce, a nowy członek wygłasza elogię swojego poprzednika. Poncet 
został wybrany na miejsce usuniętego z Akademii Pétaina. W swoim prze-
mówieniu, bardzo pochlebnym dla marszałka, użył sformułowania, że Pétain 
okrył Francję tarczą, a de Gaulle podniósł miecz, który innym wypadł z rąk. 
Wersja tarczy i miecza będzie drugą, obok dwóch cięciw, wersją mitu o rów-
noległych zasługach Pétaina i de Gaulle’a53.

Nośnikiem mitu Pétainowskiego przez lata było Stowarzyszenie Obrony 
Pamięci Marszałka Pétaina (ADMP), działające pod honorowym patrona-
tem starego już gen. Weyganda. Ich zdaniem zawarcie pokoju z Niemcami 
w 1940 roku i objęcie rządów przez marszałka było rzeczą zbawienną dla 
Francji. Działacze stowarzyszenia starali się między innymi o przeniesienie 
ciała Pétaina z wyspy d’Yeu do mauzoleum w forcie Doumont w Verdun. 
Wśród jego członków było wiele wysoko postawionych osób – wyższych 
oficerów, byłych ministrów, wykładowców akademickich, nawet prefektów. 
Wśród lokalnych działaczy stowarzyszenia znalazł się również niejaki Jean-
-Marie Le Pen54. W późniejszych latach to właśnie struktury Frontu Naro-
dowego Le Pena stanowiły schronienie dla obrońców pamięci marszałka55.

51 Tak właśnie był znany, jako Colonel Rémy (pułkownik Rémy), nie pod właściwym imie-
niem i nazwiskiem Gilbert Renault.

52 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 48.
53 Tamże, s. 81; V. Monteil, Les officiers, dz. cyt. s. 87.
54 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 60.
55 A. Hall, Historia francuskiej prawicy1981-2007, Kraków–Rzeszów–Zamość 2009, s. 183-184.
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przełamywanie mitu

Mit Francji bohaterskiej i walczącej, wprowadzany od czasów powojennych, 
najsilniejszy po objęciu władzy przez de Gaulle’a, był jednak konfronto-
wany z rzeczywistością historyczną. Wiązało się to z reguły z jego osłabieniem 
czy podważeniem. Kolejne afery związane z przeszłością konkretnych osób czy 
ciekawsze wydarzenia polityczne wyciągały na światło dzienne niewygodne 
wydarzenia, zaangażowanie pojedynczych osób czy środowisk w działalność 
reżimu Vichy, w końcu jednoznaczne zbrodnie. Warto wymienić kilka z ta-
kich wydarzeń.

Jednym z pierwszych był proces SS-manów z Oradour-sur-Glane, który 
odbywał się w styczniu 1953 roku. Nazwa tej miejscowości stała się sym-
bolem niemieckich represji – 10 czerwca 1944 roku w odwecie za działania 
partyzanckie oddział SS wymordował 642 osoby spośród 648 mieszkańców 
wioski, w tym kobiety i dzieci. Władzom francuskim udało się odnaleźć 
21 żołnierzy z tej jednostki SS, dwóch wyższych szarż, poza tym podofice-
rów. Okazało się, że wśród tych 21 osób 14, czyli ponad połowa, to Francuzi. 
Z tej czternastki jeden był ochotnikiem, a 12 pochodziło z Alzacji i Lotaryn-
gii. Zresztą większość z nich zdezerterowała pod koniec wojny i dołączyła do 
résistance. Na kanwie procesu rozpoczęła się debata o losie owych malgré nous, 
Alzatczyków i Lotarynczyków wcielanych do niemieckich formacji. Głośno 
w ich obronie wypowiadały się lokalne stowarzyszenia alzackie. 13  lutego 
1953 roku zapadł w Bordeaux surowy wyrok, z karą śmierci dla oficerów, 
ciężkimi robotami i więzieniem dla pozostałych. Wyrok ten oburzył środo-
wiska z Alzacji, ale tydzień później na mocy amnestii kary te złagodzono 
i skazani zaczęli wychodzić na wolność, co z kolei wywołało wściekłość ro-
dzin ofiar i społeczności regionu Limousin. Cała sprawa zaś podważyła opi-
nię o jednolitym, związanym z oporem nastawieniu Francuzów w czasie woj-
ny i dowiodła trwania głębokich podziałów w społeczeństwie francuskim, 
związanych z wojennymi doświadczeniami różnych grup56.

Głośnym echem odbijały się niekiedy sytuacje, w których szczególnie ho-
norowano zaangażowane w reżim Vichy osoby. Tak było w kwietniu 1958 
roku, gdy do Akademii Francuskiej został zgłoszony pisarz Paul Morand – 
były dyplomata Vichy i współpracownik kolaboranckich pism. Wówczas 

56 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 72-75.
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wybór ten zablokował de Gaulle. Morand dołączył do „nieśmiertelnych” 
dopiero w 1968 roku57.

Tak naprawdę mit Francji résistance zaczął upadać od lat 70. Dużą rolę 
odgrywała tu generacja ‘68, ludzi urodzonych już po wojnie – reżyserów, 
historyków, pisarzy – którzy rozbijali utrwalone narracje, przypominając rze-
czywistą historię II wojny światowej we Francji. Obok wspomnianego filmu 
Le chagrin et la pitié należy wskazać na przywoływaną już wielokrotnie książ-
kę Roberta Paxtona pt. Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, wydaną 
po raz pierwszy w 1972 roku. Choć były już wcześniej dość rzetelne, fran-
cuskie opracowania historii Vichy, to jednak książka amerykańskiego histo-
ryka okazała się decydująca w przywracaniu świadomości o skali kolaboracji 
i charakterze Państwa Francuskiego. Paxton obalał mit, że Francja Pétaina 
była tylko „tarczą” chroniącą Francuzów przed widmem „polonizacji”, czy-
li okupacji opartej na terrorze i zbiorowej odpowiedzialności. Precyzyjnie, 
rozpatrując kolejne aspekty wojennych warunków i porównując Francję 
z okupowanymi krajami Europy Zachodniej, dowiódł, że istnienie Państwa 
Francuskiego nie przyniosło większych korzyści, których by nie było w przy-
padku zwykłej okupacji i mianowania gauleitera58. Z drugiej strony przeko-
nywał, że o wewnętrznej polityce Państwa Vichy nie decydowali Niemcy, 
ale że stanowiła ona realizację oryginalnego programu rewolucji narodowej 
opartego na istniejących we Francji od dawna prądach nacjonalistycznych, 
autorytarnych i konserwatywnych, a także narodowo-socjalistycznych. Pisał, 
że Vichy umożliwiło Niemcom minimalizację kosztów swojego zaangażo-
wania we Francji, by jak największe siły skoncentrować na wschodnim i za-
chodnim froncie. Że Państwo Francuskie dostarczało tysiące robotników do 
niemieckich fabryk, udzielając III Rzeszy ogromnej pomocy gospodarczej, 
a poparcie dla słynnej résistance nie było bynajmniej rzeczą powszechną.

W latach 70. i 80. zaczęły wychodzić na jaw w atmosferze skandalu 
informacje o osobach już nie tylko współtworzących aparat państwowy 
Vichy, ale odpowiedzialnych za te najciemniejsze strony francuskiej 
kolaboracji. Jedną z takich afer była sprawa Paula Touviera. Ten były szef 
Milicji na Sabaudię, a później na region Rodanu, podlegał bezpośrednio 
szefowi Gestapo Klausowi Barbiemu, zwanemu „katem z Lyonu”. Tak 
naprawdę to najpierw Touviera określano takim przydomkiem. Aresztowany 

57 Tamże, s. 81.
58 R. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład, 1940-1944, dz. cyt., s. 420.
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po wojnie uciekł policji, ukrywał się 27 lat w różnych klasztorach, potajemnie 
wziął ślub. Pod fałszywym nazwiskiem pracował w show-biznesie, między 
innymi dla Jacques’a Brela. Po przedawnieniu się jego sprawy ujawnił się, 
a następnie rozpoczął starania o akt łaski prezydenta Georges’a Pompidou, 
który pozwoliłby mu odzyskać rodzinną posiadłość. I udało mu się to 
w 1971 roku. Sprawa stała się już jednak głośna, Touvier został oskarżony 
o przestępstwo przeciwko ludzkości. Ponownie zaszył się w ukryciu, znów 
korzystając z pomocy katolickich duchownych. Aresztowano go ostatecznie 
dopiero w 1989 roku. Skazany na dożywocie w 1994 roku, zmarł dwa lata 
później we francuskim więzieniu59.

Kolejnym wstrząsem była sprawa Louisa Darquiera. Od maja 1942 roku 
był on komisarzem ds. żydowskich w Vichy. Zastąpił na tym stanowisko 
Xaviera Vallata, za którego rozpoczęły się łapanki i wywózki Żydów emi-
grantów i powstała antyżydowska policja, a który i tak był oceniany jako 
zbyt łagodny, bo przy określaniu przynależności do narodu żydowskiego 
przyjmował kryterium wyznaniowe, a nie rasowe. Po wojnie Vallat został 
skazany na 10 lat więzienia, a Darquier w 1947 roku został zaocznie skaza-
ny na śmierć60. Zaocznie, bo nie udało się go aresztować – ukrył się w Hi-
szpanii, a gen. Franco odmówił wydania go władzom Francji. Do tego, że 
znów stało się o nim głośno, a jego spokojna starość w Hiszpanii została 
zagrożona, przyczynił się sam, udzielając w październiku 1978 roku wywia-
du tygodnikowi „L’Express”. Z jednej strony wyrażał w nim skandaliczne, 
negacjonistyczne poglądy („w Auschwitz gazowano tylko wszy”), z drugiej 
jednak przekazywał trochę gorzkiej dla Francuzów prawdy. Że obławy za-
równo na terenie północnej Francji, jak i w strefie Vichy przeprowadzali 
sami Francuzi. Że zasadniczo robiła to policja francuska, że niewielu spotkał 
w tej akcji Niemców. Historycy już te fakty znali, teraz przedostawały się do 
świadomości społecznej. Reakcją były z jednej strony ataki na „L’Express”, 
że udzielił głosu zbrodniarzowi. Z drugiej strony pojawiły się żądania ekstra-
dycji i postawienia przed sądem. Nie doszło jednak do tego, Darquier zmarł 
w Hiszpanii w 1980 roku61.

Szczególne znaczenie miało upowszechnienie pojęcia przestępstwa prze-
ciwko ludzkości, niepodlegającego przedawnieniu. Dzięki niemu pociągano 

59 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 136-149, 172-175.
60 J. Eisler, Kolaboracja we Francji 1940-1944, dz. cyt., s. 223.
61 H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, dz. cyt., s. 163-168.



Résistancialisme, czyli jak mit Wolnej Francji… 241

do odpowiedzialności kolejne osoby, niespodziewające się, że może je jeszcze 
spotkać kara za udział w wojennych zbrodniach. Byli to Niemcy (np. wspo-
mniany Klaus Barbie, skazany w 1987 r. we Francji na dożywocie), ale 
i Francuzi. Obok Paula Touviera między innymi Jean Leguay i Maurice 
Papon. Leguay, odpowiedzialny za antyżydowskie obławy w Paryżu delegat 
kolaboracyjnej policji na terytorium okupowane, po wojnie z powodzeniem 
zajmował się biznesem w USA. W 1979 roku został oskarżony o zbrodnie 
przeciwko ludzkości, ale zmarł przed rozpoczęciem procesu. Papon, pracując 
w czasie wojny w prefekturze w Bordeaux, odpowiadał za deportacje Żydów 
do obozów. Po wojnie kontynuował karierę polityczną w administracji rzą-
dowej, był prefektem, szefem paryskiej policji, merem, w końcu ministrem 
finansów w latach 70. O jego zbrodniach Francuzi dowiedzieli się z tygo-
dnika „Le Canard Enchaîné” w 1981 roku, ale oskarżono go o zbrodnie 
przeciwko ludzkości dopiero w 1997 roku. Rok później został skazany na 
10 lat więzienia. Każda z tych spraw odsłaniała prawdę o skali kolaboracji 
i zaangażowaniu samych Francuzów w antyżydowskie działania. 

Istotne dla przełamywania mitu były też afery związane z ujawnianiem 
przeszłości polityków, i to z różnych nurtów politycznych. Wątpliwości do-
sięgnęły między innymi prezydenta Republiki Valery’ego Giscard-d’Estaigna. 
Choć on sam nie był zaangażowany w Vichy, ponoć współpracował z rési-
stance, a na pewno w grudniu 1944 roku dołączył do 1. Armii Francuskiej, to 
jego ojciec i dziadek byli blisko marszałka Pétaina, a dziadek zasiadał nawet 
w Radzie Narodowej Vichy. Co gorsza, obaj działali w okolicach przypomi-
nanych w filmie Le chagrin et la pitié, w którym nazwisko Gsicard d’Estaign 
pojawia się w niezbyt pochlebnych okolicznościach.

Dla komunistycznej wersji mitu résistance ciosem było ujawnienie prze-
szłości I sekretarza PCF Georgesa Marchais. W 1981 roku, gdy Marchais kandy-
dował na urząd prezydenta, tygodnik „Le Point” ujawnił, że jego oświadcze-
nia mijają się z rzeczywistością. Lider komunistów twierdził, że był jednym 
z robotników przymusowych, wywiezionych w głąb Niemiec w ramach STO 
w 1942 roku, skąd miał uciec w roku 1943. Tymczasem okazało się, że Mar-
chais do pracy w Rzeszy zgłosił się dobrowolnie, co najmniej do połowy 
1944 roku pracował w fabryce Messerschmitta w Bawarii, potem w innych 
zakładach Luftwaffe. A przecież PCF kreowała się na partię ruchu oporu62.

62 Tamże, s. 206.
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Głośna była również sprawa kolejnego prezydenta, socjalisty François 
Mitteranda. Owszem, on również zdążył na koniec wojny włączyć się w dzia-
łania résistance, ale wcześniej pracował dla Vichy. Był nawet odznaczony od-
znaką Francisque, potwierdzającą wkład i uznanie dla rewolucji narodowej 
Pétaina63.

Koniec mitu

Wraz z kolejnymi aferami, ale też badaniami, filmami i książkami, podwa-
żany stale mit Francji niezłomnej i walczącej stopniowo tracił swoją pozy-
cję. Symbolicznym zerwaniem z podtrzymywaniem przez władze Francji 
tego mitu było przemówienie wygłoszone przez gaullistowskiego prezydenta 
Jacques’a Chiraca na Stadionie Zimowym (Vélodrom d’Hiver, w skrócie Vel 
d’Hiv) 16 lipca 1995 roku, w kolejną rocznicę największej obławy, którą prze-
prowadziły siły policji i żandarmerii francuskiej, gromadząc w tym miejscu 
zatrzymanych Żydów przed wysłaniem ich do obozów. Chirac mówił wprost, 
że szaleństwu okupanta sekundowali sami Francuzi oraz Państwo Francuskie 
(to akurat pojęcie można było rozumieć dwuznacznie – albo jako konkretnie 
reżim Vichy, albo jako po prostu ówczesną wersję państwa francuskiego). Że 
Francja, ojczyzna oświecenia i praw człowieka, łamiąc dane słowo, wydawała 
katom tych, którzy się u niej schronili. Było to swoiste przyznanie się do winy. 
Z drugiej strony Chirac przypomniał w tym przemówieniu – i słusznie – rów-
nież sprawiedliwych wśród narodów świata i Bir Hakeim jako symbol udziału 
w koalicji antyhitlerowskiej. Przypominał tym razem, że był i drugi biegun 
postaw, owa „pewna idea Francji” uosabiana przez de Gaulle’a64.

To, że francuskie władze oficjalnie przyznały, iż postawa Francji i Fran-
cuzów w czasie II wojny światowej była co najmniej dwuwymiarowa, że 
Francuzi znajdowali się po obu stronach tego konfliktu, nie sprawiło jed-
nak, że zniknęły całkiem postawy próbujące wybielać historię. Paradoksalnie 
gaullistowską wersję mitu kontynuują dzisiaj francuscy nacjonaliści skupie-
ni wokół Frontu Narodowego Marine Le Pen. W czasie ostatniej kampanii 

63 Tamże, s. 208-213.
64 Le discours de Jacques Chirac au Vel d’hiv en 1995, http://www.lefigaro.fr/politique/le-

scan/2014/03/27/25001-20140327ARTFIG00092-le-discours-de-jacques-chirac-au-vel-
d-hiv-en-1995.php (dostęp: 20.05.2017).
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prezydenckiej z pierwszej połowy 2017 roku znany francuski filozof żydow-
skiego pochodzenia, wspominany już w tym artykule Alain Finkielkraut, ze 
smutkiem stwierdzał, że „przeciwnicy Marine Le Pen oddali jej wyłączne 
prawo do obrony tożsamości narodowej, laickości państwa, odwoływania się 
do epopei Wolnej Francji generała de Gaulle’a”65. 

W trakcie tej kampanii na pytanie, czy Francja jest odpowiedzialna za de-
portację Żydów do obozów zagłady, Marine Le Pen odpowiedziała po gaulli-
stowsku: że odpowiedzialny jest reżim Vichy, a on Francji nie reprezentował. 
Dokładnie tak mówił de Gaulle w apelu z 18 czerwca 1940 roku i latami tę 
narrację wykorzystywano, aby zrzucić francuską odpowiedzialność za kolabora-
cję. Obecnie Marine Le Pen, kierująca partią zbudowaną przecież przez pétaini-
stów, posługuje się legendą Wolnej Francji, żeby negować zbrodnie Francuzów. 
Oskarża się ją, że mówi językiem Pétaina, a przecież to język de Gaulle’a. „Wszy-
scy, którzy zachowali gaullistowską wizję Francji w latach 1940-1945, czują się 
teraz reprezentowani przez Front Narodowy” – stwierdzał Finkielkraut66.
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Streszczenie

Historia Francji w czasie II wojny światowej to z jednej strony „dziwna wojna” od 
września 1939 roku, klęska w kampanii 1940 roku, kolaboracja państwa Vichy, 
dokonywane przy udziale administracji francuskiej prześladowania Żydów i dzia-
łaczy ruchu oporu oraz setki tysięcy Francuzów na robotach w Rzeszy, a z drugiej 
to Wolna Francja gen. de Gaulle’a, osławiona résistance i powstanie w Paryżu. 
Dzięki działalności gen. de Gaulle’a Francja na koniec wojny znalazła się w roli 
jednego z głównych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej. Zarówno na użytek po-
lityki międzynarodowej, jak i dla ratowania jedności społeczeństwa, we Francji 
przyjęto pewien mit – powszechności ruchu oporu, jedności w walce z Niemca-
mi, pomniejszania roli kolaboracji. Osobne wersje mitu propagowali komuniści 
i zwolennicy marszałka Pétaina. Kolaboracyjna przeszłość co jakiś czas powracała 
jednak w polityce i historii Francji, burząc ten mit. Okazywało się, że skala po-
parcia dla Vichy nie była marginalna, że Państwo Francuskie (i część Francuzów) 
realnie wspierało III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Słowa kluczowe: Francja, Vichy, kolaboracja, ruch oporu, Charles de Gaulle, 
Philippe Pétain 
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Summary 
Résistancialisme, or how the free french myth 
overcame memories of collaboration

The history of France during World War II was, on the one hand, a “strange war” 
from September 1939, the defeat of the 1940 campaign, the collaboration of the 
Vichy State, with the participation of the French administration in the persecu-
tion of Jews and resistance activists, and hundreds of thousands of French workers 
in Nazi Germany. On the other there is the Free France of General de Gaulle, 
the famed Resistance and rising in Paris. As a result of the activity of General de 
Gaulle, France was one of the main powers of the anti-Nazi coalition at the end of 
the war. Both for the sake of international politics and saving the unity of society, 
a myth has been adopted in France – the universality of the resistance movement, 
their unity in the fight against Germany, the reduction of the role of collabora-
tion. Separate versions of the myth were propagated by the Communists and by 
the supporters of Marshal Pétain. The collaborative past has, however, recurred 
in the politics and history of France, destroying this myth. It turned out that the 
scale of support for Vichy was not marginal, that the French State and a part of 
French society actually supported the Third Reich during World War II.

Keywords: France, Vichy, collaboration, resistance, Charles de Gaulle, Philippe 
Pétain
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auStria na WiraŻach pamięci. 
KiLKa uWag o auStriacKim 
micie pierWSzej ofiary

Po zakończeniu II wojny światowej część związanych z III Rzeszą Niemiecką 
państw europejskich podejmowało próby rozliczenia się z niechlubną, często 
zbrodniczą przeszłością. Interesującym w tym kontekście przypadkiem jest 
Austria i jej specyficzna wizja własnej historii, która w ujęciu społecznym łą-
czy się z pojęciem postpamięci, natomiast w dyskursie publicznym i politycz-
nym z postprawdą. Po klęsce wojennej Niemcy zostali skonfrontowani ze 
swoimi haniebnymi czynami i pociągnięci do odpowiedzialności – zarówno 
karnej, jak i moralnej. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Austrii – pań-
stwie, które w niewystarczającym stopniu uporało się z własną nazistowską 
przeszłością i współodpowiedzialnością za zbrodnie.

Społeczeństwo austriackie było w pierwszej połowie XX wieku jedną 
z kolebek europejskiego rasizmu, antysemityzmu i nacjonalizmu, stając się 
z czasem filarem zbrodniczego ruchu narodowosocjalistycznego. Po zakoń-
czeniu wojny Austriakom udało się jednak uniknąć odpowiedzialności za 
rozpętanie konfliktu i związane z nim miliony ofiar. Mit „pierwszej ofiary 
Hitlera”, jaki dla potrzeb swoich sumień ukuli Austriacy, wciąż wypełnia 
przestrzeń ich świadomości i kształtuje zbiorową tożsamość. W dużej części 
austriackiego społeczeństwa nadal króluje bezkrytyczna wiara w wygodną 
postprawdę, którą przez lata utrwalano i wpajano kolejnym pokoleniom 
Austriaków. 



Małgorzata Golik248

Wybielanie pamięci 

Wydarzenia II wojny światowej i Holokaust zmieniły dotychczasową opty-
kę rozliczania się z przeszłością. Przez wiele lat w europejskiej tradycji po 
krwawych wojnach czy rewolucjach kładziono nacisk na zapomnienie i wy-
baczenie. Obecnie jedyną dopuszczalną odpowiedzią na wojnę jest pamięć 
i wymierzenie kary sprawcom zbrodni1. Dlatego też po 1945 roku powsta-
ły liczne międzynarodowe i państwowe trybunały mające na celu osądzenie 
przestępstw popełnionych w czasie wojny lub w związku z nią. To właśnie 
one miały ukarać winnych, rozliczyć zbrodniarzy oraz oddać sprawiedliwość 
ofiarom. Niemcy, jako państwo uznane za odpowiedzialne za wybuch wojny, 
zostały rozliczone przez organy zewnętrzne, czyli przedstawicieli państw zwy-
cięskich. W innych państwach, jak na przykład we Włoszech czy w Austrii, 
rozliczenie pozostało przede wszystkim wewnętrzną sprawą danego państwa. 
Tuż po wojnie Niemcy zostali skonfrontowani ze swoimi czynami, a po-
czucie odpowiedzialności za zbrodnie, w tym przede wszystkim Holokaust, 
zostało głęboko wpisane w niemiecką kulturę polityczną. Proces ten był na 
tyle głęboki, iż niemający nic wspólnego z wydarzeniami II wojny światowej 
współcześni aktorzy niemieckiej sceny politycznej biorą na siebie współwinę 
za przeszłość i w imieniu narodu przepraszają za zbrodnie lub deklarują pa-
mięć o ofiarach2. Zdecydowanie inną postawę przyjęli po zakończonej woj-
nie Austriacy. Próbowali oni przekonać samych siebie, a przede wszystkim 
świat, że to oni są ofiarą nazizmu i polityki Hitlera. Przyczynili się do tego 
sami alianci, którzy w Deklaracji moskiewskiej podpisanej już w paździer-
niku 1943 roku uznali Austrię za „pierwszą ofiarę Hitlera”. Dokument ten 
przyjęto nad Dunajem z dużą ulgą i już po wojnie często się do niego od-
woływano3. Pozostawanie ofiarą Führera i pierwszym pokrzywdzonym przez 

1 A. Paczkowski, Europejskie rozliczenia z przeszłością, w: Cywilizacja europejska. Wykłady 
i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004, s. 401-408.

2 Austriacy chwalą Hitlera? „Światu wmówiono, że Austria to ofiara nazizmu. To kłamstwo”, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,13543695,Austriacy_chwala_Hitle-
ra___Swiatu_wmowiono__ze_Austria.html (dostęp: 11.03.2013).

3 W oryginalnym tekście deklaracji zapisano: „The governments of the United Kingdom, 
the Soviet Union and the United States of America are agreed that Austria, the first free 
country to fall a victim to Hitlerite aggression, shall be liberated from German domination. 
They regard the annexation imposed on Austria by Germany on March 15, 1938, as null 
and void. They consider themselves as in no way bound by any charges effected in Austria 
since that date. […] Austria is reminded, however that she has a responsibility, which she 
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doktrynę narodowosocjalistyczną państwem stało się doskonałym, zdejmują-
cym winę z Austriaków, wytłumaczeniem. Zignorowano przy tym oczywiste 
fakty, takie jak na przykład entuzjastyczne powitania nazistów i wkraczającej 
do Austrii armii niemieckiej przez ponad 80% jej mieszkańców, i zdecy-
dowano się uznać za powszechnie obowiązujący stworzony po wojnie mit4. 
W momencie, kiedy Austriacy z powodzeniem przekonywali społeczność 
międzynarodową o byciu ofiarą polityki Hitlera, na dalszy plan odchodzi-
li faktycznie poszkodowani przez narodowy socjalizm, nie tylko Żydzi, ale 
także Romowie, Polacy czy Słoweńcy. Zapoczątkowany nieświadomie przez 
aliantów mit nie działał jednak od samego początku z taką samą siłą i zaraz po 
wojnie w 1945 roku wprowadzono w Austrii ustawę rozliczeniową Verbotge-
setz, która zakazywała nazistom udziału w życiu publicznym i wykonywania 
niektórych zawodów. Internowano około 125 tys. osób, skazując do 1949 
roku około 11,4 tys. Ze służby państwowej usunięto niemal 150 tys. ludzi, 
a kolejne 31 tys. oczekiwało jeszcze na postępowanie sądowe, kiedy przerwa-
no ten proces, ogłaszając w 1949 roku amnestię5. Biorąc pod uwagę liczbę 
ludzi, która musiała opuścić kraj w 1938 roku, oraz zabitych w czasie woj-
ny obywateli, postanowiono działać praktycznie i wykorzystać wiedzę oraz 
umiejętności pozostałych6. Przywrócona do pracy grupa skompromitowa-
nych gorliwością byłych urzędników i funkcjonariuszy nazistowskiego reżi-
mu ponownie zaczęła wykonywać swoje przedwojenne zajęcia. Odbyło się to 
przy milczącej aprobacie beneficjentów poprzedniego ustroju i przeciętnych 
obywateli – zarówno tych, którzy denuncjując Żydów, przejmowali ich mie-
nie, jak i świadków tych wydarzeń. Odpowiedzialności za zbrodnie uniknęli 
także niektórzy przestępcy wojenni, wojskowi i policjanci, którzy odzyskali 
pełnię praw obywatelskich. Badacz pamięci Austriaków, Karol Franczak, za-
uważa, że proces denazyfikacji był tylko pozornym rozliczeniem mającym 
na celu zatarcie faktów i zakłamanie historii. Tuż po wojnie wielu nazistów 

cannot evade, for participation in the war at the side of Hitlerite Germany, and that in the 
final settlement account will inevitably be taken of her own contribution to her liberation”. 
Za: https://en.wikisource.org/wiki/Moscow_Declarations (dostęp: 10.06.2017).

4 M. Pollack, S. Bereś, Martin Pollack: Życie z piętnem nazizmu, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 
http://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/62909,martin-pollack-zycie-z-pietnem-nazi-
zmu.html (dostęp: 11.05.2007).

5 A. Paczkowski, Europejskie rozliczenia z przeszłością, art. cyt., s. 401-408.
6 K. Franczak, Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, Kraków 2013, 

s. 206-207.
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masowo rozpoczęło akcję zbiórki świadectw swojej niewinności, dowodów 
„wybielających” przeszłość, który to proces nazwano później ironicznie „Per-
silschein” (od nazwy proszku do prania). Próbowano zdobywać dokumenty 
mające udowodnić przymusowy charakter wstępowania do partii z powodu 
trudnych warunków ekonomicznych, braku pracy czy mieszkania. Badacz 
dodaje: „większość chciała dowieść, że ich obecność w strukturach reżimu 
nie była dobrowolna, ale pozostawała konsekwencją wywołanego warunka-
mi zewnętrznymi oportunizmu (masowa amnestia wywołała u objętych nią 
Austriaków masową amnezję)”7. W celu załagodzenia wydźwięku kontro-
wersyjnych posunięć władz państwo konsekwentnie upowszechniało propa-
gandowe przekonanie, że Austria jest ofiarą narodowego socjalizmu. Obraz 
ten wzmacniano pokazywaniem głównie „własnych” pokrzywdzonych i eks-
ponowaniem cierpień Austriaków pod jarzmem agresji Rzeszy8. Kilka lat po 
zakończonej wojnie, kiedy powinny być przeprowadzone debaty, pogłębione 
refleksje czy analizy, nie doszło do rozliczenia narodu z brunatnej przeszłości. 
W martyrologii własnych krzywd, o których głośno mówiono, obrachunek 
z przeszłością, mówienie o odpowiedzialności czy wstydzie postrzegano jako 
nieważne i nieistotne. Obecnie w Niemczech nie ma z reguły przeszkód, 
żeby rozmawiać na forum publicznym czy prywatnym na temat historii czy 
pamięci. Niemcy wiedzą, że nie można już cofnąć czasu, ale można zmie-
niać sposób myślenia o wydarzeniach z przeszłości. W istotnym dla rozli-
czenia państwa czasie tematy te były poruszane przez publicystów i mimo 
że w równej mierze powinny być aktualne w Austrii, dyskusje prowadzone 
w sąsiednim państwie były w dużym stopniu ignorowane. Kiedy wina była 
zbyt oczywista, uciekano się do jej przenoszenia (na Niemców, nazistów, 
biedę) oraz oskarżania innych. Popularną linią obrony był także sprzeciw 
wobec odpowiedzialności zbiorowej i personalizowanie winy. Przyznawa-
no wówczas, że owszem, zbrodnicze jednostki się zdarzały, ale nie można 
obwiniać za ich zachowanie całego narodu. Często próbowano także unie-
ważniać oskarżenia, stwierdzając, że są wyolbrzymione lub wykorzystywane 
do osiągnięcia doraźnych politycznych zysków. Z przeprowadzonych przez 
aliantów w 1947 roku ankiet wynikało, że 40% Austriaków w narodowym 
socjalizmie widziało przede wszystkim dobrą ideę, którą źle zrealizowano. 

7 Tamże, s. 33-34.
8 Tamże, s. 206-207.
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W kolejnym roku uważało tak już 55% społeczeństwa9. Kultywowany od 
początku austriacki mit pierwszej ofiary okazał się wyjątkowo komforto-
wym rozwiązaniem i przyczynił się do powstania w dziejach Austrii białych 
plam. W owym z chęcią przyjętym micie mogli się odnaleźć niemal wszyscy. 
Amnezja spowodowana była również świadomością Austriaków, że w zbrod-
niach nazistowskich udział brali nie tylko członkowie NSDAP. Obawiając się 
ujawnienia wstydliwych faktów, rozmowy o historii postrzegano jako zbęd-
ne, niepotrzebne roztrząsanie przeszłości i wypierano je ze świadomości, tym 
samym uniemożliwiając istotną dyskusję i rozliczenie. Traumatyczne i nie-
zrozumiałe było dla wielu Austriaków nie tyle przyczynienie się do śmierci 
milionów niewinnych ludzi, ile fiasko wojny i „niesłuszne” w ich mniemaniu 
przypisywanie im odpowiedzialności za jej ofiary.

austriacki triumf woli 

Przed przejściem do opisu współczesnych przejawów triumfu postprawdy 
w austriackim społeczeństwie należy pokrótce przedstawić fakty i wydarze-
nia, które Austria stara się usunąć ze swojej historii. Uchwalenie 21 grudnia 
1867 roku liberalnej konstytucji zwanej „grudniową” w nowo powstałych 
Austro-Węgrzech zakończyło trwające na tych ziemiach wielowiekowe trak-
towanie Żydów jako ludzi drugiej kategorii. Wydawać by się mogło, iż doku-
ment stanowił podstawę do optymistycznego spojrzenia w przyszłość, gdyż 
był gwarantem nieograniczonego równouprawnienia wszystkich obywateli 
monarchii i zapewniał swobody także żydowskim obywatelom, z których 
nie mogli oni dotychczas korzystać. Okazało się jednak, że sprowokował on 
zgoła inne wydarzenia.

Uzyskanie pełni praw zapoczątkowało napływ licznych nowych osied-
leńców pochodzenia żydowskiego do stolicy monarchii10. Wiedeń, które-

9 M. Pollack, M. Haidinger, II wojna w oczach Austriaków, „Polonika” 2009, nr 176, http://
www.polonika.at/index.php/miesiecznik/historia/1254-ii-wojna-w-oczach-austriakow, 
(dostęp: 11.03.2013).

10 Brigitte Hamann podaje, iż w 1860 r. Wiedeń zamieszkiwało 6200 Żydów, stanowiąc 
2,2% ludności. W 1870 r. było ich już 40 200 (co stanowiło odpowiednio 6,6% mieszkań-
ców), a w 1880 r. 72 600 (10,1% mieszkańców). W 1900 r. liczba Żydów mieszkających 
w Wiedniu przekroczyła 147 tys., a w 1910 r. było ich ok. 175 300. Zob. B. Hamann, 
Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, Poznań 2013, s. 416.
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go ponad połowa mieszkańców przybyła z państw ościennych, przez kilka 
dziesięcioleci nosił miano miasta wielonarodowego, zamieniając się w stolicę 
nowoczesnej sztuki i nauki, właśnie dzięki współistnieniu tego, co wiedeń-
skie, i tego, co obce, w tym żydowskie11. Stolica Austrii, podobnie jak inne 
bogate miasta państw niemieckojęzycznych, odnotowywała równocześnie 
coraz mniejszy procentowy udział ludności niemieckiej, co wywoływało lęk 
u dotychczasowych obywateli, którzy obawiając się napływu obcych i utraty 
władzy nad własnym krajem, zaczęli się do nich nieprzyjaźnie odnosić12. 

Osiągnięcia zawodowe nowo przybyłych Żydów wzbudzały zazdrość 
oraz nienawiść wśród nieradzących sobie z nową konkurencją wiedeńczy-
ków. Krach na giełdzie z 1873 roku oraz wzrost bezrobocia i cen produktów 
sprawiły, że stawali się oni coraz bardziej podatni na radykalne hasła narodo-
we. Pozbawieni zatrudnienia przez nowo budowane fabryki rzemieślnicy czy 
też kupcy odreagowywali swoje frustracje i rozżalenie na niemal wszystkich 
grupach. To nie na kapitalistach czy liberałach zogniskowały się jednak ich 
negatywne uczucia, ale przede wszystkim na Żydach. Austriacka historyk 
Brigitte Hamann podkreśla, iż z powodu wymienionych procesów zmianie 
uległ, jak go nazwała badaczka, „duch czasu” w obrębie jednego pokolenia: 
„podczas gdy jeszcze ojcowie byli liberałami i kosmopolitami, dumnymi 
z różnorodności monarchii, synowie byli już narodowcami”13. Obraz plura-
listycznego, wielokulturowego i tolerancyjnego religijnie Wiednia odchodził 
do przeszłości14.

Nienawiść, która wzbierała w ówczesnych Austro-Węgrzech, znalazła 
swoje ujście w utworzonej w 1893 roku Austriackiej Partii Chrześcijańsko-
-Społecznej, na czele której stanął Karl Lueger. Po czterech latach był on 
już nazywany „Panem Bogiem z Wiednia” i piastował urząd burmistrza 

11 B. Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, dz. cyt., s. 418.
12 Pod koniec lat 80. XIX w. co najmniej połowę wiedeńskich dziennikarzy, lekarzy i prawni-

ków stanowili Żydzi. Wzrost udziału Żydów w wykonywaniu wolnych zawodów był m.in. 
wynikiem powiększenia się liczby uczniów, którzy deklarowali w ankietach wyznawanie 
religii mojżeszowej. W ciągu ośmiu lat od 1865 do 1873 r. liczba żydowskich uczniów 
wzrosła z 68 do 300, czyli z 44% do 73% szkolnej populacji. Niemal jedna trzecia studiu-
jących w tym czasie na uniwersytecie wiedeńskim i praskim miała żydowskie pochodzenie. 
Zob. P. Gay, Freud. Życie na miarę epoki, Poznań 2012, s. 41.

13 B. Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, dz. cyt., s. 382.
14 Zob. H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier: 1914-1918: sprawy narodowościowe i działania 

dyplomatyczne, Wrocław 1965; J. Kozeński, Austria: 1918-1968: dzieje społeczne i politycz-
ne, Poznań 1970.
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stolicy15. Lueger jednym z głównych punktów swojego programu uczynił 
antysemityzm i z poparciem społecznym przystąpił do rozwiązywania jego 
zdaniem największego problemu Wiednia – imigracji. Kwestia ta okazała 
się wygodnym pretekstem do dalszych wystąpień przeciw ludności pocho-
dzenia żydowskiego. Mieszkańcy z łatwością dawali wiarę niedorzecznym, 
niemającym potwierdzenia w faktach informacjom o rzekomych rytualnych 
mordach na niemowlętach i o profanacji hostii. A zatrute studnie czy nie-
wyjaśnione pożary były tak samo silnym i przekonującym argumentem do 
antysemickich wystąpień, co często podkreślane zamordowanie przez Ży-
dów Chrystusa. Sam cesarz Franciszek Józef, który czterokrotnie z powodu 
zaciekłego antysemityzmu nie zgadzał się na wybór Luegera na stanowisko 
burmistrza, bywał bezradny wobec radykalizujących się nastrojów. Do ta-
kiego właśnie Wiednia przyjechał w 1907 roku Adolf Hitler, bezskutecznie 
licząc na odniesienie w stolicy Austro-Węgier artystycznego sukcesu.

Wybuch I wojny światowej miał stanowić w opinii wielu kres problemów 
gnębiących nie tylko Austriaków, ale i całą Europę. Konflikt nie spełnił jed-
nak pokładanych w nim nadziei, a klęska państw centralnych spowodowała, 
że Habsurgowie stali się na równi z Niemcami obarczeni współodpowiedzial-
nością za wybuch konfliktu i jego konsekwencje. Przyszłe losy Austriaków 
rozstrzygnął ostatecznie niekorzystny dla nich traktat w Saint-Germain-en-
-Laye, który definitywnie zakończył istnienie cesarstwa austro-węgierskiego16.

Mieszkańcy wszystkich regionów okrojonego terytorialnie, nowo po-
wstałego państwa – Republiki Austriackiej, dotkliwie odczuli koniec monar-
chii. Decyzja o utworzeniu samodzielnej republiki wywołała rosnące nieza-
dowolenie i wpłynęła na wzrost popularności skrajnych poglądów. Wówczas 
też wielu Austriaków, nie tylko tych o narodowych zapatrywaniach, zaczęło 
upatrywać polepszenie sytuacji osłabionego wojną państwa w przyłącze-
niu go do Niemiec. Z kolei nierozstrzygnięte w traktacie konflikty teryto-
rialne w Styrii stanowiły pretekst do tworzenia paramilitarnych bojówek, 
które wykorzystywano także do rozwiązywania problemów wewnętrznych 

15 B. Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, dz. cyt., s. 384.
16 Na mocy traktatu Austriacy zrzekli się licznych ziem, z których powstały okrojone Węgry 

oraz Polska, a także Czechy, Słowacja i Morawy, które zespolono w Czechosłowację. Na 
rzecz Włoch odstąpiono Trydent i południowy Tyrol, a Kraina, południowa Styria i nie-
mal cała Dalmacja oraz Bośnia i Hercegowina przypadły nowo utworzonemu Królestwu 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Zob. H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1986, 
s. 273-285.
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państwa. Część aktywistów związanych z tymi bojówkami zasiliła następnie 
szeregi partii nazistowskiej, która zyskała niebawem w Austrii dużą popular-
ność. Bojkoty żydowskich sklepów w stolicy i pozostałych miastach Austrii 
były jednym z najłagodniejszych przejawów postępującego w państwie szo-
winizmu. 11 marca 1938 roku ówczesny kanclerz Kurt von Schuschnigg po 
otrzymaniu ultimatum od Hitlera podał się do dymisji, a jego miejsce zajął 
czołowy austriacki nazista Arthur Seyss-Inquart. Następnego dnia niemiec- 
kie wojska wkroczyły na teren Austrii, a 13 marca 1938 roku ogłoszono jej 
„przyłączenie” do III Rzeszy17. Wbrew powojennym oświadczeniom anszlus 
został przyjęty przez zdecydowaną większość Austriaków z wielką radoś-
cią. Witany przez wiwatujących rodaków Hitler rozpoczął wizytę w swojej 
ojczyźnie. Przemawiając z balkonu pałacu Hofburg na wiedeńskim placu 
Bohaterów, z dumą przyglądał się rozradowanym setkom tysięcy zgroma-
dzonych. Patrząc na zdjęcia z tego dnia, nie widać na nich załamanych lu-
dzi, którzy mają świadomość, że wbrew nim ich państwo zostało podbite 
przez obce wojska,  tak jak stało się niedługo później w Czechosłowacji czy 
w Polsce.

Niemal natychmiast zreorganizowano dotychczasowy wymiar sprawied-
liwości, instytucje publiczne i armię na wzór niemieckich odpowiedników, 
przez co stały się one od tego momentu częścią nazistowskiego aparatu 
władzy. Błyskawicznie zwolniono pozostałych jeszcze na stanowiskach ży-
dowskich dziennikarzy, profesorów, muzyków, sędziów, urzędników, ban-
kowców czy zwykłych pracowników fabryk. Żydów wykluczano z życia za-
wodowego i społecznego, zakazując im nawet wizyt w kawiarniach. Awans 
otrzymali za to zaufani narodowi socjaliści, którym zaczęto przyznawać 
wysokie stanowiska – za lata „poniżeń”, jakich rzekomo doświadczali we 
własnym państwie. 

Zadowolenie mieszkańców Wiednia po anszlusie dowodzi faktu, że wielu 
z nich od lat oczekiwało przyłączenia do Rzeszy Niemieckiej. Dawało się 
to odczuć także na prowincji. Zrywano wszelkie relacje i kontakty z Ży-
dami, którzy przerażeni potęgującą się z dnia na dzień nienawiścią, scho-
dzili Austriakom ze strachu z drogi. Negatywne uczucia często nie miały 
osobistego podłoża, ale lata niezadowolenia i frustracji poszukiwały ujścia. 
W wywłaszczaniu majątków, domów, firm i sklepów, czyli w zalegalizowa-
nym przez państwo rabunku mienia pozostawionego przez zmuszonych do 

17 H. Wereszycki, Historia Austrii, dz. cyt., s. 297-298.
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ucieczki Żydów, brały udział zarówno instytucje państwowe, jak i osoby pry-
watne. W wysłanej 15 marca depeszy pewien dziennikarz zwrócił uwagę, że 
zaszczepiony w Austrii przed laty nieukrywany obecnie antysemityzm rozwi-
jał się dużo szybciej i potężniej niż kiedykolwiek w Niemczech, gdzie zmiana 
przekonań następowała stopniowo. Zauważył także, że Żydzi w mniejszym 
stopniu bali się wypełniających rozkazy Niemców niż zabawiających się ich 
kosztem Austriaków18. 

W kolejnych latach udział Austriaków w armii niemieckiej, policji i ogól-
nie w aparacie przemocy i represji był nieproporcjonalnie duży. Według sza-
cunków historyków, w samym „referacie żydowskim” Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) około 70-80% personelu było Austriakami, 
co jest wyjątkowo wysoką liczbą wobec ich 8% udziału w ogólnej liczbie 
ludności Rzeszy Niemieckiej. Silne zaangażowanie i „nadreprezentacja” Au-
striaków widoczna jest także w ich 14% udziale w SS. Stanowili oni również 
40% personelu w załogach obozów koncentracyjnych, szczególnie w Europie 
Środkowej i na Bałkanach. 

Współudział Austriaków w działaniach militarnych III Rzeszy nigdy nie 
został rozliczony. Dlatego do dziś zwiedzającego Austrię turystę zaskakują 
w najmniejszych nawet wioskach i kościołach tablice upamiętniające „boha-
terów poległych za ojczyznę” w latach 1939-194519.

złudny komfort zapomnienia

Współczesna Austria w dalszym ciągu chętnie odwołuje się do przyjętego 
po wojnie mitu pierwszej ofiary. Należy podkreślić, że kreowany w nim 
obraz świata, który przesłania przeszłość i jednocześnie determinuje myśle-
nie o teraźniejszości, jest u samych podstaw zakłamany. Pozwala to uzyskać 

18 P. Gay, Freud. Życie na miarę epoki, dz. cyt., s. 730.
19 Zob. J. Lubecka, Wolfgang Graf, Österreichische SS-Generäle. Himmlers verlässliche Vasallen, 

Klagenfurt/ Ljubljana/ Wien 2012, w: Polska pod okupacją 1939-1945, t. 1, red. M. Gałę-
zowski i in., Warszawa 2015, s. 450-454. Austriakami zajmującymi istotne i wysokie rangą 
stanowiska byli m.in. Adolf Eichmann – twórca i realizator koncepcji „Endlösung”, Odilo 
Globocnik – odpowiedzialny za śmierć w obozach 1,5 miliona ludzi; Franz Stangl – ko-
mendant Sobiboru i Treblinki; Ernst Kaltenbrunner – szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa 
Rzeszy; Otto Wächter – wysoki urzędnik Generalnego Gubernatorstwa, gubernator dys-
tryktu krakowskiego i Galicji; Artur Seyss-Inquart – sekretarz stanu w Generalnym Guber-
natorstwie, zastępca Hansa Franka; Amon Göth – komendant obozu KL Płaszów.
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złudne poczucie bezpieczeństwa, które postprawda ma na celu zapewnić20. 
Trwałość i wygoda, jaką społeczeństwu zapewnia fałszywa wersja historii, 
widoczne są wówczas, gdy zdaje się ona ignorować fakty i interpretować 
prawdę w odpowiedni dla wytworzonego przez siebie obrazu przeszłości 
sposób. Już od początku lat 90. XX wieku, kiedy zaczęto używać określenia 
postprawda, akcentowano, że chodzi w niej nie tyle o jawne kłamstwo, ile 
o powszechne zachowanie osłabiające znaczenie prawdy i zbiorową niechęć 
skonfrontowania się z rzeczywistością. Termin służył demaskacji i krytyce 
strategii rządzenia polegających na unikaniu nazywania rzeczy po imieniu 
i na „schodzeniu prawdzie z drogi”, kiedy mijanie się z faktami i tendencja 
do ogłaszania kłamstw jako faktów stały się powszechnymi zachowaniami 
społecznymi. Doprowadziło to, jak pisze Ralph Keyes, do „zagubienia pięt-
na, jakim wcześniej obarczano kłamstwo. […] Kłamanie stało się w zasadzie 
wykroczeniem, za które nie sposób kogokolwiek obwiniać”21. Waga faktów 
straciła znaczenie, a liczyć zaczęły się wypowiedzi budowane na zafałszowa-
nych informacjach odnoszących się też często do emocji.

W tym kontekście należy stwierdzić, że w dużej części społeczeństwa au-
striackiego postprawda wciąż funkcjonuje, a skutki kreowania od dziesięcioleci 
fałszywego obrazu przeszłości widać w otaczającej Austriaków rzeczywistości. 
Nadal wielu z nich, mimo znajomości faktów historycznych, nie wyraża woli, 
aby je właściwie zinterpretować i zrozumieć. Funkcjonują jak poprzednie po-
kolenia, akceptując stworzony przez siebie sztuczny obraz przeszłości ich kraju. 
Z wykonanych w 1986 roku przez Instytut Gallupa badań wynika, że 38% Au-
striaków uważa, że „Żydzi częściowo ponoszą winę za to, że tak często w swojej 
historii byli prześladowani”22. Natomiast wyniki sondażu z 2013 roku przepro-
wadzonego w 75. rocznicę anszlusu Austrii przez III Rzeszę wskazały, że 42% 
Austriaków twierdzi, że rządy Hitlera w ich kraju miały swoje dobre strony, 
a ponad 60% badanych uważa, że ich krajem powinna rządzić współcześnie 

20 Oczywiście zbadanie wszystkich przyczyn powstania tego mitu wymaga szczegółowych socjo-
logiczno-historycznych badań, podobnie jak trwałość jego funkcjonowania w społeczeństwie 
austriackim od wojny do dzisiaj. Powodem takiego stanu rzeczy może być jeden z głównych 
mechanizmów obronnych znanych w psychologii, czyli chęć wyparcia prawdziwego obrazu 
przeszłości, który wywołuje duży dyskomfort. Nie można jednak pominąć innych możliwych 
interpretacji, jak choćby próba nadania otaczającej rzeczywistości sensu i uporządkowania jej. 

21 P. Czapliński, Niecała prawda o post-prawdzie, „Niezbędnik Inteligenta” [„Wielkie Post”] 
2017, nr 1, s. 13-14. Zob. R. Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Con-
temporary Life, St. Martin’s Press, New York 2004.

22 K. Franczak, Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, dz. cyt., s. 194.
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„silna osobowość”. Z badania wynika także, że gdyby NSDAP istniała (zabra-
nia tego obecnie austriackie prawo), miałaby duże szanse na sukces wyborczy. 
Dodatkowo dwie trzecie obywateli deklaruje, że należy zakończyć rozliczenia 
z przeszłością. Wyniki sondażu wywołały medialną burzę w Niemczech, za to 
w Austrii badania przeszły bez echa23. Potwierdza to, iż lata zaprzeczeń i prze-
milczeń faktycznie przyniosły zamierzony skutek. 

Ogromna szansa skonfrontowania się Austriaków z przeszłością swojego 
państwa i podważenia przekonania o byciu ofiarą działań wojennych po-
jawiła się podczas wyborów prezydenckich 1986 roku, kiedy kandydatem 
z ramienia partii chadeckiej ÖVP (Österreichische Volkspartei – Austriacka 
Partia Ludowa) został wcześniejszy sekretarz generalny ONZ, Kurt Wald-
heim. W trakcie kampanii okazało się, że w czasie wojny służył w jednostce 
deportującej Żydów, a w walce z partyzantami stosował metody zabronione 
międzynarodowymi konwencjami. Skandal, który temu towarzyszył, uzmy-
słowił części Austriaków, że nie oni są ofiarą II wojny światowej, a jedno-
cześnie skonfrontował ich z faktem, że w elitach politycznych państwa nadal 
dominują brunatne barwy24. Niezaplanowana konfrontacja z funkcjonują-
cym przez lata fałszywym obrazem napotkała jednak sprzeciw. Odrzucano 
wszystkie nieprzychylne interpretacje i opinie, nazywając je bezprawną in-
gerencją w toczący się aktualnie proces wyborczy i wewnętrzne sprawy pań-
stwa. Próbując pokazać Waldheima w dobrym świetle, jako wieloletniego 
sekretarza generalnego ONZ, walczono w kraju nie tylko o jego korzystny 
wizerunek, ale także o zachowanie pozytywnego obrazu Austriaków i ich oj-
czyzny. Ostateczną konsekwencją wybrania 6 czerwca 1986 roku Waldheima 
na prezydenta był rozpoczęty rok później bojkot Austrii przez Stany Zjedno-
czone, Izrael i niemal wszystkie państwa europejskie, który trwał przez cały 
sześcioletni okres sprawowania przez niego urzędu głowy państwa25. 

23 B.T. Wieliński, Austriacka nostalgia za nazizmem, http://wyborcza.pl/1,76842,13538613, 
Austriacka_nostalgia_za_nazizmem.html (dostęp: 11.03.2013). Badanie przeprowadził 
Market-Institut z Linzu, a opublikował konserwatywny dziennik „Der Standard”. 

24 K. Franczak, Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, dz. cyt., s. 56-57. Do-
datkowo 22 marca 1986 r. Światowy Kongres Żydów opublikował listę zbrodniarzy wojennych 
z okresu II wojny światowej, opracowaną przez Central Registry of War Criminals and Security 
Suspects (w przeł. Centralny Rejestr Przestępców Wojennych i Podejrzanych) – organizację afi-
liowaną przy ONZ i działającą od 1945 r. Również na niej widniało nazwisko Waldheima.

25 W 1988 r. prezydent Waldheim złożył prośbę o przebaczenie skierowaną do opinii pub-
licznej, jednak w oczach swoich oponentów jego rachunek sumienia nie był autentyczny, 
a wynikał z długotrwałej alienacji państwa na arenie międzynarodowej.
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Wydarzenia z kampanii prezydenckiej stały się przyczyną pierwszej 
poważnej publicznej dyskusji o wojnie od czasów jej zakończenia. Bolesne 
debaty nad przeszłością i pamięcią o niej uwidoczniły się także podczas 
tak zwanego roku pamięci – przy okazji obchodów pięćdziesiątej rocznicy 
anszlusu w 1988 roku. Dopiero jednak w lipcu 1991 roku Franz Vranitzky, 
ówczesny kanclerz, jako pierwszy austriacki polityk przyznał publicznie 
w parlamencie, że Austria ponosi współodpowiedzialność za nazistowskie 
zbrodnie. Deklaracja ta nie wywołała jednak żywych, oczekiwanych po takim 
wystąpieniu, reakcji Austriaków, mimo głośnego wydźwięku jego słów za 
granicą. Z kolei niektórzy obserwatorzy uznali wystąpienie Vranitzky’ego za 
wymuszony sytuacją polityczną, ceremonialny gest, w którym nie określono 
kategorycznie i jednoznacznie win Austriaków26. 

W kraju milczącej większości 

Duża część społeczeństwa austriackiego, negując rewizję przeszłości, zwróciła 
się ku politykom, którzy podkreślają, że trzeba skończyć z oglądaniem się za 
siebie i skupić się na przyszłości. Jörg Haider, głoszący takie populistyczne 
hasła, zyskał wyraźną popularność i poparcie właśnie po skonfrontowaniu 
Austriaków z własną przeszłością. Był on przewodniczącym eurosceptycznej 
partii FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs – Wolnościowa Partia Austrii), 
która w latach 90. zdobywała popularność głównie dzięki podsycaniu anty-
emigracyjnych nastrojów w społeczeństwie. Nastroje te rzutują zresztą stale 
na austriacką scenę polityczną i wyjaśniają, dlaczego FPÖ od lat pozostaje 
niezmiennie trzecią siłą polityczną w państwie. Tendencję taką pokazał son-
daż z 2013 roku, w którym 57% badanych opowiedziało się za tym, aby 
zasiłki przyznawać tylko Austriakom. Niedawny kryzys potwierdził z kolei, 
że obcy nadal nie są w Austrii mile widziani27. 

26 K. Franczak, Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, dz. cyt., s. 73-74. 
Ważną datą był też rok 1994, w którym ówczesny prezydent Austrii Thomas Klestil mówił 
w Izraelu o udziale Austriaków w prześladowaniu Żydów i Holokauście. W tym czasie rów-
nież austriaccy socjaldemokraci przypomnieli swoją niechlubną, powojenną już historię 
i poprosili żyjące ofiary nazizmu o przebaczenie. 

27 „W kraju Jelinek obcych akceptuje się jedynie jako turystów, zaprasza się ich do rekreacyjno-
-sportowych kurortów […], reklamując atrakcyjne regiony hasłem «nie u siebie, a jednak 
w domu»”. Zob. A. Jezierska, M. Szczepaniak, „nie u siebie, a jednak w domu”. Eseje E. Jelinek, 
w: E. Jelinek, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, Warszawa 2012, s. 27-28. 
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Wiąże się z tym także kwestia agresji językowej w dyskursie medialnym, 
która poprzez selektywny, silnie nacechowany emocjonalnie przekaz odwraca 
uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów. Jak pisze prof. 
Przemysław Czapliński: „Agresja owa dowodzi, że postprawda to bezsilność 
udająca siłę. Obiekt jej fetyszystycznych napaści – migranci, muzułmanie, 
lewacy – zastępuje i zakrywa faktyczny problem”28. W czasie wyborów 
w 1995 roku partia Haidera rozwiesiła w Wiedniu bilbordy z umieszczonym 
na nich, skierowanym do rodaków pytaniem, czy wolą oni Clausa Peymanna 
(wystawiającego sztuki Thomasa Bernharda) i Elfriede Jelinek, czy prawdziwą 
i wartościową według ich kryteriów kulturę i sztukę?29 Takie zestawienie 
miało na celu zdyskredytowanie twórców i ludzi kultury rozliczających 
Austriaków z zakłamanej, narodowosocjalistycznej przeszłości. 

Z negatywną reakcją spotykali się już wcześniej ci literaci, których określono 
mianem Nestbeschmutzer („kalający własne gniazdo”). Prowokując skrajne 
opinie i emocje, starali się oni odciąć Austriaków od zakłamania, demitolo-
gizując przeszłość. Do najbardziej rozpoznawalnych z nich w Polsce należą 
wspomniani Bernhard i Jelinek oraz Peter Turrini. Konfrontacją z przeszłoś-
cią zajmuje się obecnie w Austrii także dziennikarz i reportażysta Martin 
Pollack. Austriaccy pisarze podjęli się najbardziej zdecydowanej rozprawy 
z częścią swoich rodaków oraz z ich społecznym i obyczajowym zakłama-
niem. W swoich dziełach, stojąc na stanowisku, że społeczeństwo i władze 
państwowe powinny dokonać rozrachunku i aktu zadośćuczynienia wobec 
ofiar z lat 1938-1945, starali się oddać sprawiedliwość wszelkim ofiarom na-
rodowego socjalizmu30.

Polityczne kariery Waldheima i Haidera pokazują, jakich przywódców 
i rządów oczekiwali Austriacy. Wykazywali oni duże zrozumienie dla tłuma-
czeń starszego już prezydenta o „wypełnianiu obowiązków” w czasie woj-
ny, a populistyczne hasła Haidera przyjmowane były z radością i wzbudza-
ły nadzieje na lepsze życie. Lider FPÖ głośno mówił o ideach, o których 
przez dziesięciolecia można było rozmawiać tylko w domowym zaciszu, 

28 P. Czapliński, Niecała prawda o post-prawdzie, art. cyt., s. 14.
29 M. Szczepaniak, Homo austriacus brutalicus. Austriacy w oczach Elfriede Jelinek, w: Tożsa-

mość i odrębność w zjednoczonej Europie. Obrazy krajów i stereotypy narodowe w literaturze 
anglo- i niemieckojęzycznej, red. G. Moroz, M. Ossowski, J. Sztachelska, Olecko 2006, 
s. 138.

30 Więcej zob. M. Golik, Między przeczuciem a wstydem. Kultura austriacka wobec groźby 
i skutków narodowego socjalizmu, Kraków 2016.
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jednocześnie wpajał Austriakom dumę z ich historii, podkreślając, że nie mu-
szą się wstydzić przeszłości. Usprawiedliwiając swój naród, stawiał znak rów-
ności pomiędzy nazistowskimi zbrodniami i alianckimi bombardowaniami. 

Stosunek Haidera do historii uwidaczniał się w jego wypowiedziach. 
W wywiadzie z 1985 roku, określając nazistowskie zbrodnie, użył sformuło-
wania: „wypadki, […] których nie można zaakceptować”. Po nalegania obu-
rzonego dziennikarza niechętnie dodał: „Jeśli pan chce, to była to masowa 
zbrodnia”31. W rozmowie o obozach koncentracyjnych zgadzał się jedynie, 
że dochodziło tam do „wykroczeń” przeciwko prawom człowieka. Odpowia-
dając z kolei na pytanie, dlaczego Niemcy (którymi po anszlusie byli także 
formalnie Austriacy) wymordowali kilka milionów ludzi, odrzekł: „Bo nie 
zgadzali się oni z tym systemem politycznym”32. Jawnie głoszone narodowo- 
socjalistyczne frazesy, lub tylko te przypisywane mu przez zwolenników, 
wpływały na wzrost jego popularności33.

Za znamienny przykład aktywności członków FPÖ na austriackiej scenie 
politycznej można też uznać wystąpienie dwóch z nich w austriackim 
Bundesracie, czyli izbie niższej parlamentu. Wiosną 2005 roku Siegfried 
Kampl i John Gudenus na forum publicznym nie tylko zrównywali zbrod-
nie nazistów z działaniami wojsk alianckich podczas powojennej okupacji 
Austrii, ale częściowo zakwestionowali Holokaust, twierdząc, że komory ga-
zowe nie istniały, a później, że istniały, ale nie w Niemczech, tylko w Polsce. 
Ponadto w trakcie wizyty w obozie koncentracyjnym KL Mauthausen (poło-
żonym na terenie Austrii) Gudenus stwierdził, że więźniowie obozu, którym 
przyglądał się na zdjęciach, wyglądają zdecydowanie zdrowiej niż on sam. 
Politycy spotkali się za te słowa z publicznym potępieniem34.

Podobne przekonania głosił inżynier Walter Lüftl, absolwent Politech-
niki Wiedeńskiej. Według jego naukowej ekspertyzy dokonanie masowych 
mordów przy użyciu cyklonu B (wykorzystywanego m.in. w komorach ga-
zowych KL Auschwitz-Birkenau) jest niemożliwe. W jego opinii było to 
niewykonalne z powodu braku warunków technicznych i organizacyjnych: 

31 Ch. Zöchling, Haider kim jest, Kraków 2000, s. 62.
32 Tamże, s. 63.
33 Śmierć Haidera w wypadku samochodowym 11 października 2008 r. pokazała, że poglądy, 

których był tylko tymczasową twarzą, nadal obecne są w retoryce części austriackiego spo-
łeczeństwa. Zob. K. Franczak, Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, 
dz. cyt., s. 76-77.

34 Tamże, s. 60.
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krematoria nie mogłyby „obsłużyć” takiej liczby ludzi. Do tej pory jego pseudo- 
naukowe „badania” używane są jako przekonujące argumenty dla negacjo-
nistów Holokaustu na całym świecie. Kilkanaście lat po publikacji swojej 
teorii, w 2009 roku, otrzymał na swojej rodzimej uczelni złoty dyplom in-
żynierski. Dopiero po roku publicznych protestów wyróżnienie zostało mu 
odebrane, jednak toczące się przeciw niemu postępowanie o wspieranie neo-
nazizmu umorzono. 

Austriacka opinia publiczna co pewien czas konfrontowana jest ze zdarze-
niami z przeszłości, będącymi konsekwencją niedostatecznego przepracowa-
nia popełnionych zbrodni. W 2009 roku okazało się, że w wiedeńskiej kryp-
cie w Bramie Zamkowej (Burgtor), będącej wejściem do pałacu cesarskiego 
Hofburg, gdzie spoczywają narodowi bohaterowie i znajdują się księgi pa-
miątkowe, gloryfikuje się także nazistów. W jednej z dziesięciu ksiąg, w któ-
rej spisano nazwiska poległych w II wojnie światowej żołnierzy austriackich, 
można było do niedawna znaleźć nazwisko SS-Scharführera Ericha Josefa 
Vallastera. Brał on udział w masowych mordach osób objętych nazistowskim 
programem eutanazji oraz niezdolnych do pracy więźniów obozów koncen-
tracyjnych w zamku Hartheim położonym w Alkoven niedaleko Linzu35. 
Dodatkowo od połowy kwietnia 1942 roku nadzorował w niemieckim obo-
zie zagłady w Sobiborze mordowanie Żydów i palenie ich zwłok. Mimo że 
zginął podczas buntu więźniów obozu 14 października 1943 roku, po latach 
jego nazwisko figurowało wśród poległych na frontach wojny austriackich 
żołnierzy36. Ujawnienie tego faktu doprowadziło do usunięcia jego danych 
ze spisu i zlecenia badań, które miały sprawdzić, czy w pozostałych upamięt-
niających zmarłych księgach nie ma innych nazistowskich zbrodniarzy. Ana-
logiczny „problem” z ustaleniem dokładnych okoliczności śmierci dotyczył 
także innej Austriaczki – SS-Lagerführerin Marii Mandl, nazywanej „bestią” 
z Auschwitz. Mandl, zarządzająca kobiecym obozem w KL Auschwitz-
-Birkenau, została po wojnie zatrzymana i skazana za zbrodnie na śmierć 
w tak zwanym procesie oświęcimskim toczącym się w Krakowie w 1947 
roku. Wyrok przez powieszenie wykonano 24 stycznia 1948 roku. Mimo 
tych okoliczności austriacki sąd wystawił w 1975 roku akt zgonu Mandl, 
w którym stwierdzono, że „została w 1939 dostarczona do niemieckiego KZ” 

35 Zamordowano tam ok. 30 tys. osób w l. 1940-1944.
36 M. Wąsik, Pisarz dokumentalnej imaginacji. Rozmowa z Martinem Pollackiem, „Tygiel Kul-

tury” 2009, nr 1-3.
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i „nie przeżyła daty 31 grudnia 1944”37. Dopiero w 2017 roku, na wnio-
sek Austriackiego Komitetu Mauthausen, rozpoczęto procedurę podważenia 
tego urzędowego dokumentu.

Innym przykładem opóźnionego w czasie rozliczenia się z historią jest 
kwestia przemocy stosowanej w austriackich domach dziecka. Mimo wcześ-
niejszych wzmianek prasowych temat upowszechniono dopiero w paździer-
niku 2011 roku, nagłośniając w wiedeńskim dzienniku „Kurier” drama-
tyczne przeżycia dwóch wychowanek sierocińca w Wilhelminenbergu pod 
Wiedniem. Po publikacji artykułu do stowarzyszenia „Weisser Ring”, zaj-
mującego się pomocą ofiarom przestępstw, na przestrzeni kilku dni zgłosiło 
się przeszło 700 innych poszkodowanych wychowanków sierocińców z całej 
Austrii. Okazało się, że w tych miejscach po wojnie nie tylko nadal używane 
były nazistowskie metody wychowawcze, ale stosowali je dawni narodowi 
socjaliści, którzy po 1945 roku kontynuowali w nich pracę. Powszechne były 
kary cielesne, nadużycia i wykorzystywanie dzieci, choć według przeprowa-
dzanych kontroli instytucje działały nienagannie. Przepisy z okresu III Rze-
szy wycofywano bardzo opieszale i proces ten zakończył się dopiero w 1990 
roku38.

Ponadto okazało się, że część wychowawców z tych ośrodków w czasie 
wojny brała udział w programie eutanazji nieuleczalnie chorych i tak zwa-
nych aspołecznych dzieci. Zabijano je w wiedeńskim szpitalu Am Spiegel-
grund – obecnie Baumgartner Höhe39. Lekarze, byli kierownicy szpitala, 
którzy wybierali dzieci przeznaczone do uśmiercenia, po wojnie odnosili 
sukcesy w zawodzie. Podobny życiorys miała szefowa kliniki psychiatrii dzie-
cięcej w Innsbrucku Maria Nowak-Vogl, która w trakcie wojny była gor-
liwą nazistką i współpracowniczką między innymi Hitlerjugend. Po klęsce 
III Rzeszy bez przeszkód rozwijała swoją karierę40. Pracę kontynuował także 

37 B. Dżon-Ozimek, Maria Mandl. Zakłamany akt zgonu „Bestii” z Auschwitz, http://krakow.
wyborcza.pl/krakow/7,44425,21798901,maria-mandl-zaklamany-akt-zgonu-bestii-z-aus-
chwitz.html (dostęp: 17.05.2017).

38 B.T. Wieliński, Nowy trup w austriackiej szafie, http://wyborcza.pl/1,76842,10712867, 
Nowy_trup_w_austriackiej_szafie.html (dostęp: 26.11.2011).

39 W Am Spiegelgrund zmarło ponad 700 z nich. Umierały z powodu głodu, chorób i wstrzy-
kiwania zabójczych dawek środków nasennych. 

40 B.T. Wieliński, Austria. Zarażeni nazizmem zarażali dzieci malarią, dz. cyt. Do podobnych 
sytuacji dochodziło też po wojnie w niemieckich domach dziecka, jednak w ostatnich la-
tach Niemcy uczynili zadość ofiarom, wypłacając odszkodowania. 
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psychiatra Heinrich Gross odpowiedzialny za zamordowanie upośledzonych 
dzieci w szpitalu Am Spiegelgrund. Z ich mózgów stworzył preparaty do 
badań, z których nadal korzystał, kiedy w 1955 roku wrócił jako lekarz na 
poprzednie stanowisko. Jego prace badawcze były wyróżniane licznymi pań-
stwowymi nagrodami i odznaczeniami, które odebrano mu dopiero na dwa 
lata przed śmiercią w 2003 roku41.

Nawet błahe wydawałoby się incydenty pokazują potrzebę dalszego zaj-
mowania się przeszłością Austrii i nauczania młodego pokolenia Austriaków 
prawdy o historii ich państwa. W 2009 roku okazało się, iż siedmiu austriac- 
kich żołnierzy odbywających służbę wojskową w Kosowie zostało dyscypli-
narnie zwolnionych z wojska z powodu niewłaściwego zachowania. Pod-
czas jednej z odbywających się tam uroczystości, śpiewając nacjonalistyczne 
pieśni, witali się dawnym nazistowskim pozdrowieniem42. Warto przy tym 
podkreślić, że przeciętny Austriak nie jest raczej zadeklarowanym neonazi-
stą, ale prędzej historycznym ignorantem, który nie znając historii, powta-
rza zasłyszane niedorzeczności. Oficjalnie Austriacy nie zajmują się bowiem 
przeszłością, a niektórzy z nich z przekonaniem o swojej racji opowiadają, 
że w czasach Hitlera było dobrze, gdyż już wtedy budowano w Austrii auto-
strady. Nie zdają sobie sprawy, że ich budowniczymi byli więźniowie obozów 
koncentracyjnych i robotnicy przymusowi43. 

Krzywe zwierciadło pamięci

Zakłamywanie historii Austrii dotyka też Polaków. W czasie obchodów 
siedemdziesięciolecia wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau 27 stycz-
nia 2015 roku austriacki dziennikarz Erich Nuler (szef działu politycznego 
w dzienniku „Heute”) napisał, że Polska fałszuje swoją historię, gdyż także 
brała udział w zagładzie Żydów44. W zwięzłej relacji z obchodów podkreślił, 
że austriacki prezydent Heinz Fischer i kanclerz Werner Faymann wyraźnie 
zaakcentowali odpowiedzialność Austrii za Holokaust, czego nie uczynił 
otwierający uroczystości ówczesny prezydent Polski Bronisław Komorowski. 

41 Zob. S. Sem-Sandberg, Wybrańcy, Kraków 2015.
42 M. Pollack, M. Haidinger, II wojna w oczach Austriaków, art. cyt.
43 M. Pollack, J. Strzałka, Głowa Morducha Halsmanna, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 29.
44 Dziennik ma ponad 600 tys. nakładu i jest drugą co do wielkości gazetą w Austrii.
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Po jakimś czasie Nuler próbował złagodzić swoją skandaliczną wypowiedź, 
przekonując, że nie chodziło mu o to, że Polska była odpowiedzialna za mor-
dowanie Żydów. Twierdził, że miał na myśli „jedynie” kolaborację, współpra-
cę i milczące przyglądanie się Zagładzie przez Polaków45. Takie stwierdzenia, 
pokazujące również sposób myślenia wypowiadających je ludzi, uświadamia-
ją, jak wiele jeszcze jest w Austrii do wytłumaczenia i odkłamania. 

Warto także przypomnieć, że pod koniec 2016 roku Norbert Hofer, 
kandydat Wolnościowej Partii Austrii na prezydenta, w powtórzonej drugiej 
turze wyborów niewielką zaledwie liczbą głosów przegrał z Alexandrem Van 
der Bellenem. Mimo przegranej Hofera nie można nie zauważyć, że otrzymał 
niemal połowę głosów. Jego partia jest zaś obecnie jednym z najsilniejszych 
ugrupowań na austriackiej scenie politycznej, czego dowodzi wynik ostat-
nich wyborów parlamentarnych z 15 października 2017 roku, w których 
uzyskała ona dwudziestosześcioprocentowe poparcie46.

***

W znanym, choć raczej niepopularnym w Austrii dowcipie, przekonuje się, 
że największym osiągnięciem Austrii jest wmówienie światu, że Beethoven 
był Austriakiem, a Hitler Niemcem47. 

Z powodu jednej z większych manipulacji we współczesnych dziejach, 
którą w eufemistyczny sposób można by nazwać postprawdą, liczni austriaccy 
entuzjaści Hitlera i nazizmu, którzy następnie zaklasyfikowali samych siebie 
jako ofiary wojny, wciąż zmagają się ze skutkami tego kłamstwa. Kłamstwa, 
które mimo że już nie tak powszechne w Austrii jak jeszcze 20-30 lat temu, 
dotyka również najmłodsze, niepamiętające wojny pokolenie, głosujące 
na populistyczną prawicę i głoszące ksenofobiczne hasła. Mimo zabiegów 
austriackich elit intelektualnych i ludzi kultury świadomość historyczna 
przeciętnych Austriaków pozostaje niezmienna i przekłada się na ich 

45 B.T. Wieliński, Austriacki dziennikarz, który zarzucał Polsce współudział w Holocauście, tłu-
maczy się i  oburza, http://wyborcza.pl/1,76842,17331056,Austriacki_dziennikarz__kto-
ry_zarzucal_Polsce_wspoludzial.html, (dostęp: 29.01.2015).

46 B.T. Wieliński, Austria zaskoczyła, kandydat prawicy Norbert Hofer wyraźnie przegrał z Van 
Der Bellenem, http://wyborcza.pl/7,75399,21071542,austria-zaskoczyla-kandydat-prawi-
cy-wyraznie-przegral-z-van.html (dostęp: 04.12.2016); Österreich, endgültiges Endergeb-
nis, https://wahl17.bmi.gv.at (dostęp: 1.11.2017).

47 B.T. Wieliński, Austria. Zarażeni nazizmem zarażali dzieci malarią, art. cyt.
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deklaracje polityczne, zwłaszcza w obliczu kryzysu migracyjnego i zagrożenia 
atakami terrorystycznymi. 

Na austriackiej historii pisanej przez lata w białych rękawiczkach wciąż 
pojawiają się brunatne plamy.
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Streszczenie

Wraz z końcem II wojny światowej część związanych z III Rzeszą Niemiecką 
państw europejskich podjęło próbę rozliczenia się ze zbrodniczą przeszłością. In-
teresującym w tym kontekście przypadkiem jest Austria i jej specyficzna wizja 
własnej historii. 

W pierwszej połowie XX wieku austriackie społeczeństwo stanowiło jedną 
z kolebek europejskiego rasizmu, antysemityzmu i nacjonalizmu, stając się z cza-
sem filarem zbrodniczego ruchu narodowosocjalistycznego. Po 1945 roku Au-
striakom udało się jednak uniknąć odpowiedzialności za współudział w konflikcie 
i związane z nim miliony ofiar. Duża część mieszkańców Austrii do dzisiaj wypiera 
z pamięci ten wstydliwy okres dziejów i sprzeciwia się wszelkiemu narażaniu na 
szkodę reputacji swojej ojczyzny. Mit „pierwszej ofiary Hitlera”, ukuty przez Au-
striaków dla potrzeb swoich sumień, wciąż wypełnia przestrzeń ich świadomości 
i kształtuje zbiorową tożsamość.
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W artykule pokrótce omawiam sytuację społeczno-polityczną Austrii przed 
anszlusem oraz w trakcie wojny, a następnie prezentuję kreowaną przez powojen-
ne państwo wizję kraju – ofiary nazizmu, który w swojej wersji historii nie przyj-
muje do wiadomości prawdy o własnych zbrodniach. Odnoszę się także do powo-
jennych statystyk, pokazujących, jak powierzchowna była denazyfikacja Austrii, 
oraz wydarzeń z ostatnich dziesięcioleci, które udowadniają, iż Austriacy nadal nie 
w pełni wyzwolili się z nacjonalistycznych i rasistowskich przekonań. 

Słowa kluczowe: Austria, pamięć, rozliczenie, odpowiedzialność, narodowy so-
cjalizm, mit pierwszej ofiary Hitlera

Summary 
austria at the fringes of memory: a few remarks 
on the austrian myth of the first Victim

At the end of World War II, some European countries which were part of the Thi-
rd Reich attempted to reconcile themselves with the crimes of their past. In this 
context, Austria, with a unique interpretation of its own history, is an interesting 
example.

In the first half of the twentieth century, Austrian society was one of the crad-
les of European racism, anti-Semitism and nationalism, and it eventually became 
a pillar for the crimes of the National Socialism movement. After 1945, Austrians 
succeeded in avoiding accountability for their complicity in the atrocities of the 
war. To this day, a large part of the Austrian populace ignores this shameful period 
of its history and overlooks any facts which could tarnish the country’s reputation. 
The myth of “Hitler’s first victim”, created by the Austrians to protect their con-
sciences, still fills the space of their consciousness and forms a collective identity.

In this article, I briefly discuss Austria’s socio-political situation before the 
Anschluss and during the war. Then, I discuss Austria’s self-constructed postwar 
identity as a victim of Nazism with its own version of history in which the truth 
about its involvement with genocide and war crimes is rejected. I also refer to 
postwar statistics showing the superficiality of Austria’s denazification, and the 
events of recent decades that prove Austrians have still not fully liberated themsel-
ves from nationalist and racist beliefs

Keywords: Austria, memory, reconciliation, responsibility, National Socialism, 
the myth of Hitler’s first victim
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