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Przykazanie I: K³amstwo
powtórzone 1000 razy
staje siê prawd¹.
S³owa te przypisuje siê Stalinowi
i trudno im odmówiæ racji. K³amstwa,
jak wszystkie inne paso¿yty, zadoma-
wiaj¹ siê i rozwijaj¹, gdy znajd¹
podatny grunt. Sztuka propagando-
wego k³amstwa polega wiêc g³ównie
na szukaniu takiego gruntu.
Najs³ynniejszym �wiatowym ³garstwem
jest �k³amstwo o�wiêcimskie�, czyli
zaprzeczanie Holocaustowi, w które
wierz¹ nawet powa¿ni naukowcy
w ró¿nych czê�ciach �wiata. Wszystkie

antysemic-
kie k³amstwa

znajduj¹ podatn¹ glebê. S³ynne �Pro-
toko³y Mêdrców Syjonu� sprokuro-
wane jeszcze przez carsk¹ �Ochranê�,
do dzi� s¹ przyjmowane za dobr¹
monetê. Mamy te¿ polsk¹ odmianê
�k³amstwa o�wiêcimskiego�: aparat
stalinowski w 1945 roku wprowadzi³
do obiegu informacjê, i¿ w Auschwitz
zginê³o ponad 4 miliony ludzi. Ta wer-
sja obowi¹zywa³a do 1992 roku i nikt
nie próbowa³ jej nawet kwestionowaæ.
Ostatecznie ustalono, i¿ zginê³o tam
ok. 1,2 miliona*. Dziêki tej fa³szywce
Stalin móg³ przypisaæ Hitlerowi
ok. 3 milionów w³asnych ofiar, a poza
tym przy 4 milionach ¯ydzi byli ju¿
tylko �jedn¹ z wielu ofiar� i symbol ich
tragedii siê neutralizowa³. O tym, ¿e
skuteczno�æ k³amstwa zale¿y g³ównie
od podatno�ci gruntu, przekonuje nie-
skuteczno�æ �k³amstwa katyñskiego�.

Przykazanie II: Rzeczy,
o których nie mówimy,
nie istniej¹.
Ta regu³a ma z pewno�ci¹ korzenie
ko�cielne, oparto j¹ bowiem na prze-
konaniu, ¿e przemilczenie prawdy nie
jest k³amstwem, a wiêc nie jest nie-
moralne. Stoj¹ za tym czasami dobre
intencje, by maluczkich nie gorszyæ
przez objawianie ca³ej prawdy.
Usuwanie z obiegu pojêæ, zjawisk
i zdarzeñ, które s¹ z jakich� powodów
niewygodne, jest istot¹ dzia³ania cen-
zury. Dziêki niej w PRL-u nie istnia³y
takie pojêcia jak strajk, opozycja, kry-
zys ekonomiczny. Zastêpowa³y je eufe-
mizmy: �nieuzasadnione przerwy
w pracy�, �awanturnicy siej¹cy zamêt�
czy �przej�ciowe trudno�ci dynamicz-
nego rozwoju�. Cenzorski zakaz
wymieniania nazwiska w tek�cie elimi-
nowa³ ludzi niewygodnych dla w³adzy
z krêgu spo³ecznej �wiadomo�ci.
Przykazanie III: Traktor
ma trzy dobre ko³a 
� czyli mówimy tylko 
o pozytywach.
Có¿ tu kryæ: taka jest istota propa-
gandy sukcesu. Traktor pochodzi ze
skeczu kabaretu TEY z 1978 roku.
Rudi Schubert zg³asza³ siê do Zenona
Laskowika ze skarg¹, ¿e traktor siê
zepsu³. A co konkretnie siê zepsu³o?
� pyta³ Laskowik. Ano ko³o siê
zepsu³o. S³uchaj Bolu�, a ile traktor ma
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kó³? Ano cztery. To nie mo¿esz powie-
dzieæ, ¿e traktor ma trzy dobre ko³a?
Nietrudno siê tu doszukaæ pokre-
wieñstwa z amerykañsk¹ regu³¹
�szklanki do po³owy pe³nej�, któr¹
tylko defetysta uznaje za �do po³owy
pust¹�.
Propaganda sukcesu ma �ród³o w pro-
pagandzie wojennej. Przekonanie,
¿e morale ¿o³nierza zale¿y od poczu-
cia odniesionego sukcesu, kaza³o jak
ognia unikaæ informacji o klêskach lub
choæby tylko o niepowodzeniach.
Dlatego has³o do odwrotu, dane po
przegranej potyczce, nale¿y tak sfor-
mu³owaæ: wycofujemy siê na z góry
upatrzone pozycje, sk¹d przejdziemy
do zwyciêskiego przeciwnatarcia. Sens
dzia³añ wojennych tkwi tylko w zwy-
ciêstwach, wiêc dla przegranej
w ogóle nie ma miejsca w propagandzie.
Przykazanie IV: Lepiej
byæ piêknym i bogatym,
ni¿ brzydkim i biednym.
To wolna trawestacja przys³owia,
i¿ lepiej byæ zdrowym i bogatym

ni¿ biednym i chorym. Tysi¹ckroæ
³atwiej jest wypromowaæ postaæ
dorodn¹, tryskaj¹c¹ zdrowiem, a przy
tym zamo¿n¹, ni¿ kogo� pozbawionego
tych cech. Dlatego w polityce rzadko
znajdowali miejsce ludzie niepe³no-
sprawni � ostatnim wyj¹tkiem by³
bodaj Franklin D. Roosevelt.
W sytuacji, gdy polityk nie odpowia-
da³ kryteriom dorodno�ci, trzeba by³o
naci¹gaæ i ubarwiaæ rzeczywisto�æ, tak
jak w teatrze. Stalin i Hitler byli nie-
wielkiego wzrostu, wiêc nigdy nie
ustawiano ich w s¹siedztwie wysokich
mê¿czyzn. Stalin ponadto mia³ ospo-
wat¹ twarz, co by³o dodatkowym
utrudnieniem. A jednak ze wszystkich
portretów spogl¹da³ ujmuj¹co przy-
stojny Gruzin, jak¿e inny ni¿ odpycha-
j¹cy orygina³. Te nawyki przetrwa³y
a¿ do czasów Gorbaczowa, pamiêtamy
wszak, ¿e jego charakterystyczne br¹-
zowe znamiê na ³ysinie by³o retuszo-
wane na oficjalnych portretach.
Przykazanie V: A u was
bij¹ Murzynów � czyli

przeciwnik zohydzony
nie ma racji.
Gdy w debacie koñcz¹ siê argumenty
�ad rem�, zawsze pozostaj¹ te skiero-
wane �ad personam�. Has³o �a u was
bij¹ Murzynów� powsta³o w latach 60.,
gdy Amerykanie zaczêli dopominaæ siê
o prawa cz³owieka. Przedstawiciele
�krajów demokracji ludowej� nie-
odmiennie wyci¹gali wtedy z rêkawa
ten ostatni i jedyny argument.
Zohydzanie przeciwników by³o i wci¹¿
pozostaje g³ównym narzêdziem we
wszelkich sporach. Wszystkie ekipy
PRL-u mia³y sta³e demony w osobach
Hupki, Czai, Michnika i Kuronia.
Czym¿e innym jest ca³kiem wspó³cze-
sny obyczaj, aby przy obejmowaniu
jakiejkolwiek w³adzy, wylaæ na
poprzedników kube³ nieczysto�ci?
Czy nie tak zacz¹³ swoje w³adztwo
Leszek Miller?
Z tego samego korzenia wyrasta
utrwalone przekonanie, ¿e w ca³ej
tysi¹cletniej historii byli�my wy³¹cznie
rycerscy, szlachetni i dzielni, nikogo
w ogóle nie napadaj¹c. Agresorami,

n a  p o g r a n i c z u

R     E     K     L     A     M     A



n a  p o g r a n i c z un a  p o g r a n i c z u

78

i to zawsze agresorami zbrodniczymi,
podstêpnymi i tchórzliwymi byli
wy³¹cznie nasi s¹siedzi. Odmienne
pogl¹dy wypowiadane w kilku s¹sied-
nich pañstwach uznajemy wy³¹cznie
za k³amliw¹ antypolsk¹ propagandê.
Przykazanie VI: Kino
jest najwa¿niejsz¹ 
ze sztuk.
To oczywi�cie cytat z Lenina.
Przywódca bolszewicki nie zna³ jeszcze
telewizji, wiêc ogranicza³ siê do filmu.
Dzi� z pewno�ci¹ mogliby�my tê
regu³ê rozszerzyæ na wszystkie sztuki
audiowizualne. Maj¹ one dla propa-
gandzisty jedn¹ wy¿szo�æ nad innymi
narzêdziami spo³ecznego oddzia³ywa-
nia: anga¿uj¹c naraz wiele zmys³ów,
skutecznie uwalniaj¹ od my�lenia,
wy³¹czaj¹ wyobra�niê i refleksjê.
Dlatego w propagandzie sowieckiej
i nazistowskiej kino rozwija³o siê b³y-
skawicznie, dowodz¹c skuteczno�ci
omamiania zmys³ów milionów ludzi.
W Niemczech prze³omu lat 30. i 40.
ubieg³ego wieku, przeciêtny mieszka-
niec miast zachodzi³ do kina 6 razy
w miesi¹cu (dzi� w Polsce ten wska�-
nik wynosi 0,7 raza w roku!). Prócz
filmów fabularnych, kino zapewnia³o
spor¹ porcjê informacji � ówczesne
kroniki filmowe mia³y 2, a nawet
3 wydania tygodniowo. Po rozleg³ych
przestrzeniach Rosji stale podró¿o-
wa³y tysi¹ce kin objazdowych, groma-
dz¹c przed ekranami miliony, którym
mo¿na by³o t¹ drog¹ przekazaæ
dowoln¹ tezê propagandow¹. Dzi� tê
sam¹ rolê odgrywa telewizja, nie-
odrodna córka kinematografu.
Przykazanie VII: Najbar-
dziej polityczne s¹ rzeczy
apolityczne.
Tê zasadê do perfekcji doprowadzi³
aparat goebbelsowski, g³ównie w wy-
¿ej opisanej propagandzie audiowizu-
alnej. Baz¹ tego systemu by³y ca³kowi-
cie apolityczne filmy rozrywkowe
(g³ównie rewiowe), produkowane
wielkim nak³adem �rodków i z udzia-
³em najwiêkszych gwiazd. Gwiazdorem
tego aparatu by³ np. Jan Kiepura, który
swoje najwiêksze sukcesy skonsumo-
wa³ w niemieckich filmach muzycznych.
�piewaj¹c �Brunetki, blondynki� (a �ci-
�lej �Blond und braun, ich liebe alle

Frau`n�) w filmach berliñskiej
wytwórni UFA, by³ czo³owym artyst¹
tamtejszej propagandy. Widz, który
przychodzi³ do kina zwabiony atrakcj¹
wieczoru, musia³ najpierw wys³uchaæ
kroniki i krótkiego filmu propagando-
wego.
Wedle tej samej zasady dzia³a³a Tele-
wizja Polska lat 70. Bazowa³a na ca³-
kowicie apolitycznym programie,
robionym z rozmachem, z udzia³em
najwybitniejszych artystów. Polityczny
by³ tylko Dziennik Telewizyjny, którego
�przy okazji� wys³uchiwa³ widz przy-
ci¹gniêty do ekranu dobrym filmem
i rozrywk¹, a choæby i szlachetnym
Teatrem Telewizji.
Przykazanie VIII: Naj-
bardziej wiarygodni 
s¹ herosi i gladiatorzy.
Przekonanie, ¿e do pe³ni sukcesu
wystarczy dobry artysta, jest jednak
myl¹ce. Artysta wystarcza do zrobie-
nia dobrego filmu czy programu tele-
wizyjnego. Najbardziej uwiarygodniaj¹
w³adzê bohaterowie przestworzy, lot-
nicy, kosmonauci, zdobywcy himalaj-
skich szczytów. I wspó³cze�ni gladia-
torzy, czyli sportowcy. Trudno prze-
ceniæ po¿ytek, jaki p³yn¹³ dla ówcze-
snej ekipy w³adzy z sukcesów �z³otej
dru¿yny� Kazimierza Górskiego.
W 1982 roku, w mrokach stanu
wojennego, zaczêli�my cieplej my�leæ
o generale Jaruzelskim, gdy podobny
medal przywióz³ trener Antoni Piech-
niczek. A có¿ innego chce uzyskaæ
prezydent Kwa�niewski, gdy u³askawia
Andrzeja Go³otê i fotografuje siê
ze zwyciêskim Adamem Ma³yszem?
Znaczenie herosów i gladiatorów dla
wiarygodno�ci w³adzy docenili ju¿ sta-
ro¿ytni i nic od tamtych czasów siê
nie zmieni³o.
Przykazanie IX: Najwa¿-
niejsze jest dobre wej-
�cie, czyli entrée.
Jest w tym co� z regu³ wy�cigów
motocyklowych na ¿u¿lu, gdzie
wygrany start, to 90 procent zwyciê-
stwa. Dlatego polityczny sukces bez
dobrego wej�cia jest ma³o prawdopo-
dobny, bowiem znacz¹ce entrée zjed-
nuje nam stronników ju¿ na starcie.
Kilka przyk³adów �wietnego i sku-
tecznego wej�cia: referat Nikity

Chruszczowa o kulcie jednostki, pa�-
dziernikowy wiec W³adys³awa
Gomu³ki na warszawskim Placu Defi-
lad, pamiêtne �pomo¿ecie?� Edwarda
Gierka czy skok przez p³ot Lecha
Wa³êsy. Bywa³o nawet, ¿e dobre wej-
�cie by³o jedynym osi¹gniêciem poli-
tyka, który pó�niej niczego ju¿ nie
zdzia³a³, ale i tak dobrym startem
zapracowa³ na miejsce w kronikach.
Przykazanie X: Ka¿da
bajka jest lepsza od rze-
czywisto�ci.
Tak naprawdê, jest to jeszcze jedna
wersja pierwszego przykazania.
Czym¿e jest bajka, jak nie k³amstwem,
na które godz¹ siê wszyscy, zarówno
opowiadaj¹cy i s³uchaj¹cy? Kochamy
u³udê, bo zwykle jest ona lepsza i mil-
sza dla ucha ni¿ rzeczywisto�æ.      Dla-
tego oprócz ³garstw grzesznych, ist-
nieje ca³a paleta ³garstw usprawiedli-
wionych, a nawet oczekiwanych.
Wedle tych regu³ odleg³e historie
z Krzy¿akami lub Ukraiñcami przyj-
mujemy wy³¹cznie w wersji sienkiewi-
czowskiej, wiedzê o �l¹sku czerpiemy
wy³¹cznie z filmów Kazimierza Kutza,
a ostatnia wojna coraz bardziej nabiera
oblicza kapitana Klossa. W niczym
nam nie przeszkadza malowanie traw-
ników na zielono, a czarna teczka
Stana Tymiñskiego lub Andrzeja Lep-
pera staje siê zapowiedzi¹ powszech-
nej sprawiedliwo�ci.
Ka¿de z 10 przykazañ tego dekalogu
opiera siê na jakiej� formie k³amstwa
albo przynajmniej u³udy. Bo temu s³u¿y
propaganda. Otwartym pozostaje
pytanie, czy przypadkiem temu
samemu nie s³u¿y ca³a wspó³czesna
magia �public relations�. Przecie¿ to
te¿ forma iluzji.

Micha³ Smolorz

© Copyright: Antena Górno�l¹ska Katowice

* Kwestia liczby ofiar w KL Auschwitz do dzi�
budzi wiele kontrowersji, pomimo historycz-
nych opracowañ i dokumentacji. Dlatego
Redakcja Piar.pl odsy³a Czytelnika na stronê
http://f.piper.auschwitz.w.interia.pl/polemiki/nd2
003.html. Zawarte tam informacje pomog¹
obiektywnie spojrzeæ na opisywan¹ problema-
tykê.


