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(mordy, napady, grabie˝e mienia) z czerwca–lipca 1941 r. w kilkudziesi´ciu miejscowoÊciach regionu ∏om˝yƒskiego i Zachodniej Bia∏ostocczyzny w oparciu
o nieznane wczeÊniej historykom êród∏a historyczne? OczywiÊcie sà to tylko
moje domys∏y, które mo˝na z∏o˝yç na karb rozbudzonych emocji skrytykowanego autora. Problem jednak pozostaje, bo zastàpienie merytorycznej analizy wy∏àcznie z∏oÊliwym komentarzem stanowi istotnà wad´ tej recenzji. Stawia równie˝ pod znakiem zapytania jej merytoryczny poziom.
Na koniec kilka s∏ów komentarza. Nie pisa∏bym odpowiedzi, gdyby recenzja
zosta∏a napisana rzetelnie i w sposób mo˝liwie bezstronny. Zdaj´ sobie spraw´,
˝e nie ma dzie∏a idealnego, tote˝ krytyka pracy naukowej jest wr´cz konieczna,
choçby nie wiadomo jak boleÊnie rani∏a mi∏oÊç w∏asnà autora. Chc´ jednak zaprotestowaç przeciwko takiej formie dyskusji naukowej, jaka zosta∏a zaprezentowana przez Andrzeja ˚bikowskiego. Próbowa∏ on – moim zdaniem bezpodstawnie – przedstawiç mojà ksià˝k´ jako dzie∏o jednostronne i u˝y∏ do tego
nieuczciwych lub nietrafnych argumentów. Nie wiem, dlaczego tak postàpi∏. Byç
mo˝e nie przeczyta∏ uwa˝nie ksià˝ki albo Êwiadomie usi∏owa∏ wprowadziç czytelników w b∏àd, próbujàc ich przekonaç, ˝e majà do czynienia z kolejnà publikacjà pseudonaukowà, pisanà „ku pokrzepieniu serc”, ale nie majàcà nic wspólnego z prawdà. Ka˝da z tych ewentualnoÊci jest jednak kompromitujàca dla
historyka profesjonalisty, zw∏aszcza dla kogoÊ o tak du˝ym doÊwiadczeniu badawczym jak dr ˚bikowski.
Marek Wierzbicki

Tomasz G∏owiƒski, O nowy porzàdek europejski. Ewolucja
hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw 2002, ss. 456
Jednà, jeÊli nie jedynà, dziedzinà, która w paƒstwach totalitarnych rozwija∏a
si´ ˝ywio∏owo i bez zak∏óceƒ, by∏a propaganda. Umiej´tnoÊç wp∏ywania na sposób myÊlenia spo∏eczeƒstwa oraz manipulowanie jego emocjami stanowi∏o aren´, na której ideologie komunistyczna i nazistowska odnosi∏y prawdziwe sukcesy. Stàd te˝ rozwa˝ania nad dzia∏aniami propagandowymi poszczególnych
re˝imów sà kluczem do poznania nie tylko teoretycznych za∏o˝eƒ ideologii, lecz
tak˝e sposobów ich realizacji. Jednà z poÊwi´conych temu ksià˝ek jest publikacja m∏odego wroc∏awskiego historyka Tomasza G∏owiƒskiego O nowy porzàdek
europejski. Autor podjà∏ ambitnà prób´ przedstawienia ca∏oÊci wàtków propagandowych, obecnych w mediach w Generalnym Gubernatorstwie w latach
1939–1945, których odbiorcà mia∏a byç polska ludnoÊç. Ksià˝ka, oparta na rozprawie doktorskiej, daje syntetyczny obraz dzia∏aƒ propagandzistów niemieckich, a zw∏aszcza pokazuje zmiany, jakim podlega∏a podejmowana przez nich
tematyka, na którà silny wp∏yw mia∏a sytuacja na frontach drugiej wojny
Êwiatowej. Najistotniejszà cz´Êç publikacji stanowi analiza artyku∏ów i prasy polskoj´zycznej (najlepiej zachowanego êród∏a historycznego) wydawanej przez
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Niemców w Generalnym Gubernatorstwie, a tak˝e kronik filmowych i innych
Êrodków propagandowych, choç liczba zachowanych materia∏ów pozaprasowych
jest zdecydowanie mniejsza.
Autor pokrótce scharakteryzowa∏ struktur´ instytucji, które w III Rzeszy zajmowa∏y si´ propagandà, oraz omówi∏ ich specyficzne sposoby dzia∏ania, warunkujàce formy i treÊci, jakimi usi∏owano przekonaç Polaków do zaakceptowania
hitlerowskiego ∏adu. Uwzgl´dniona zosta∏a ich nietypowa struktura na ziemiach
okupowanej Polski i zmiany, jakie nastàpi∏y przed ostatecznym okrzepni´ciem
tych struktur. Podzia∏ ksià˝ki wyznaczajà u∏o˝one chronologicznie okresy, które
dzielà si´ na bloki tematyczne, ich granice zaÊ wyznaczajà istotne wydarzenia, b´dàce najcz´Êciej punktami zwrotnymi toczàcej si´ wojny. I tak w∏aÊciwe omówienie poczàtków dzia∏aƒ propagandowych Rzeszy na ziemiach polskich rozpoczyna si´ od kampanii wrzeÊniowej, zaÊ pierwszy etap zamyka zwyci´stwo nad
Francjà. W tym w∏aÊnie okresie rozwa˝ano jeszcze kwesti´ utrzymania niezale˝noÊci Generalnego Gubernatorstwa, wi´c mimo braku jakichkolwiek powa˝niejszych form wspó∏pracy podejmowano próby pozyskania sympatii polskiego czytelnika. Rozdzia∏ kolejny opisuje propagand´ niemieckà w momencie, gdy III Rzesza
znajdowa∏a si´ u szczytu pot´gi, tematyka poruszana w prasie tego okresu dotyczy∏a nowego porzàdku europejskiego, a charakteryzowa∏ jà wyjàtkowo agresywny antysemityzm. Kolejny rozdzia∏ poÊwi´cony jest propagandowym echom
ataku na Zwiàzek Radziecki oraz walk Niemców z si∏ami aliantów zachodnich
na morzu i w powietrzu. W kolejnym rozdziale Autor omawia zmiany w tonie
niemieckiej propagandy, jakie wywo∏a∏y liczne kl´ski i bardzo wyraêna utrata inicjatywy przez armie III Rzeszy. W tym te˝ okresie pojawi∏ si´ ponownie temat
polski, na tle ujawnienia przez Niemców zbrodni katyƒskiej i ostatecznego pogorszenia si´ stosunków mi´dzy rzàdem polskim a radzieckim. Wàtki antybolszewickie mia∏y staç si´ wiodàcym motywem publikacji, których celem by∏o pozyskanie polskiego spo∏eczeƒstwa dla wspó∏pracy z Niemcami. Autor zwróci∏ te˝
uwag´ na wyciszenie w okupacyjnych mediach antysemityzmu, co mia∏o prawdopodobnie zwiàzek z wprowadzeniem w ˝ycie planu „ostatecznego rozwiàzania” kwestii ˝ydowskiej. Ostatni rozdzia∏ opisuje koƒcowy okres funkcjonowania propagandy III Rzeszy na okupowanych ziemiach polskich, gdy ma∏o kto
mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e wojna zosta∏a przez Hitlera ostatecznie przegrana. Pojawi∏y
si´ wówczas wàtki porozumienia z Polakami, a zw∏aszcza próba propagandowego przekszta∏cenia obrazu Rzeszy z paƒstwa o ideologii rewolucyjnej w obroƒc´
europejskich tradycji.
Specyfika poczàtków dzia∏alnoÊci propagandowej w Gubernatorstwie wiàza∏a si´ ÊciÊle ze sposobem postrzegania rzeczywistoÊci przez ideologów nazizmu.
Jednym z pierwszych wàtków, stale obecnych w propagandzie niemieckiej, by∏o
okreÊlanie ∏upie˝czego charakteru dzia∏aƒ wojennych przeciwko Polsce jako aktu
„sprawiedliwoÊci dziejowej”, czyli likwidacji „sztucznego, wersalskiego tworu,
niezdolnego do samodzielnego istnienia”.
G∏owiƒski wspomnia∏ o nieudanych inicjatywach polskich dziennikarzy, próbujàcych tworzyç swoistà „pras´ tymczasowà”, majàcà byç êród∏em podstawowych informacji dla mieszkaƒców „niby-protektoratu”. Brak pozytywnej reakcji
ze strony okupanta wiàza∏ si´ ÊciÊle z rolà, jakà przewidziano dla Polaków
w przysz∏ej „nowej Europie”.
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Problem ten stanowi jeden z najbardziej interesujàcych wàtków ca∏ej ksià˝ki,
gdy˝ Autor, poddajàc analizie oficjalny stosunek III Rzeszy do sprawy polskiej,
doszed∏ do interesujàcych wniosków. Postawi∏ on mianowicie tez´, ˝e brak
w spo∏eczeƒstwie postawy kolaboracji, majàcej charakter trwa∏y i formalny
(na przyk∏ad powstanie rzàdu), nie bra∏ si´ wy∏àcznie z ˝ywego patriotyzmu, lecz
równie˝ z zupe∏nego braku zainteresowania podobnà ofertà ze strony nazistów,
którzy, wyjàwszy koniec okupacji, nie szukali porozumienia z Polakami – na najbardziej podstawowym choçby poziomie. Przytaczane przez G∏owiƒskiego treÊci
jednoznacznie dowodzà, ˝e naziÊci próbowali raczej z pe∏nà konsekwencjà poddaç spo∏eczeƒstwo polskie atomizacji i zupe∏nemu wynarodowieniu, pos∏ugujàc
si´ w tym celu nie tylko terrorem, lecz równie˝ polskoj´zycznymi mediami. Proces ten, mimo istniejàcej poczàtkowo tendencji do traktowania Generalnego
Gubernatorstwa jako swoistego „matecznika” Polaków (ewentualnego paƒstwa
kad∏ubowego), wyznacza∏ propagandzistom Rzeszy najistotniejsze cele.
OdejÊcie od pomys∏u minimalnej autonomii nastàpi∏o mi´dzy innymi na skutek ˝àdaƒ ZSRR, a zw∏aszcza z powodu militarnego zwyci´stwa Niemców nad
Francjà, której kl´sk´ uznano za koniec powa˝niejszych dzia∏aƒ zbrojnych na
kontynencie. Analiza licznych artyku∏ów z prasy „gadzinowej”, mogàcych uchodziç za wiarygodne przedstawienie oficjalnego stanowiska w∏adz III Rzeszy wobec polskiego spo∏eczeƒstwa, wskazuje, ˝e do czasu zakoƒczenia wojny Polacy
mieli jedynie ofiarnie pracowaç, odwdzi´czajàc si´ „niemieckim panom” za
„opiek´” i „podniesienie poziomu ˝ycia”; nie istnia∏y w∏aÊciwie ˝adne p∏aszczyzny porozumienia z Polakami, choç oznacza∏o to rezygnacj´ III Rzeszy z oczywistych korzyÊci, które nios∏aby wspó∏praca z pokonanym wrogiem1. PrawdziwoÊç
tej tezy potwierdza nieufnoÊç ze strony polskiego spo∏eczeƒstwa, z jakà spotka∏a
si´ nag∏a (a przez to ma∏o wiarygodna) próba zmiany tej polityki w 1944 r.
Powszechnie uwa˝ano (s∏usznie), ˝e bierze si´ ona wy∏àcznie z tragicznego po∏o˝enia Niemiec. Na tle tak negatywnego stosunku do mieszkaƒców Gubernatorstwa uderzajàca by∏a ró˝nica w traktowaniu innych europejskich narodów, które
próbowano choçby pozyskaç do zbrojnej walki z wrogami Rzeszy, by odwróciç
niekorzystnà dla niej sytuacj´ na frontach (o czym szeroko rozpisywa∏a si´ polskoj´zyczna prasa „gadzinowa”). Trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e tak irracjonalny (nawet bioràc pod uwag´ typowy w totalitaryzmie zbrodniczy brak realizmu)
stosunek Niemców do Polaków nie wynika∏ tylko z ideologii hitleryzmu, lecz istnia∏ wczeÊniej jako spadek po burzliwym okresie formowania si´ niemieckiej to˝samoÊci narodowej w XIX wieku.
Inna frapujàca obserwacja zawarta w ksià˝ce G∏owiƒskiego wynika z przeprowadzonej przez Autora analizy artyku∏ów prasowych z „gadzinówek”, w których
przedstawiono wizj´ przysz∏ej „Tysiàcletniej Rzeszy” i powojennego porzàdku

Teza o realnym braku mo˝liwoÊci (nie – ch´ci) szerszej wspó∏pracy z III Rzeszà mo˝e byç uznawana za kontrowersyjnà. Warto jednak wspomnieç, ˝e nie jest ona przecie˝ nowa. Do podobnych
wniosków doszed∏ np. Ferdynad Goetel, który we wspomnieniach Czas wojny pisa∏ m.in. o g∏upocie Niemców, których okrucieƒstwo nie tylko nie pacyfikowa∏o ducha oporu wÊród Polaków, lecz
przeciwnie, prowokowa∏o ich do szaleƒczej walki. W podobnym duchu wypowiada∏ si´ jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, Józef Mackiewicz, który demaskatorskà wymowà swoich tez nasili∏ niewybredne napaÊci na swojà twórczoÊç i osob´.
1
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w Europie. Mia∏a si´ ona opieraç na koncepcji imperium m∏odych narodów,
które pod duchowym (i faktycznym) przewodnictwem Niemiec b´dà budowa∏y
nowy, lepszy porzàdek, stanowiàcy zaprzeczenie dawnego, zdegenerowanego
Êwiata. Wedle owej teorii istniejàce dotàd paƒstwa reprezentowa∏y skompromitowany ∏ad bur˝uazyjno-kapitalistyczny, skorumpowany i kontrolowany przez
˚ydów (kapitalistów i wyzyskiwaczy). Charakterystyczna jest rewolucyjna retoryka, nadajàca „nowemu ∏adowi” charakter niemal komunistyczny, ale z silnymi
wàtkami rasistowskimi i antysemityzmem. Wyra˝enia u˝ywane przez niemieckà
propagand´ przy opisywaniu „Êwietlanej przysz∏oÊci” by∏y niemal identyczne
z poetykà tez piewców Êwiatowego post´pu. Zastanawia równie˝ cz´stoÊç, z jakà
na ∏amach „gadzinówek” pojawia∏y si´ twierdzenia szkalujàce II Rzeczpospolità
jako paƒstwo nierównoÊci spo∏ecznych, w którym pewne klasy by∏y upoÊledzone politycznie i okrutnie eksploatowane przez „panów”. Wobec tych faktów nie
dziwi ∏atwoÊç, z jakà propaganda niemiecka przesz∏a nad g∏adkim wkomponowaniem ZSRR w nowy porzàdek, przeciwstawiajàc niedawnego przeciwnika
(rzekomo ideowego) „zgni∏ym plutokracjom zachodnim”. Daje to obraz manipulacji w iÊcie orwellowskim stylu, pozwalajàcej na odejÊcie od deklaracji ideowej
walki z bolszewizmem do przyjaznego z nim wspó∏istnienia, jako z wartoÊciowym filarem przysz∏ego ∏adu w Europie. Istotny jest wi´c wniosek, ˝e motyw antykomunizmu, który sta∏ si´ od dnia ataku na ZSRR dominujàcym wàtkiem propagandy (tak˝e tej skierowanej do Polaków), mia∏ charakter wy∏àcznie taktyczny,
odwo∏ywanie si´ zaÊ do idei konserwatywnych (typowych raczej dla „zgni∏ych
plutokracji zachodnich” ni˝ dla paƒstwa nowego ∏adu) nie tylko by∏o wybiegiem,
lecz w∏aÊciwie sta∏o w sprzecznoÊci z ca∏ym dotychczasowym „dorobkiem myÊlowym” nazizmu.
Z treÊci polskoj´zycznych materia∏ów propagandowych omówionych przez
Tomasza G∏owiƒskiego jasno wynika, ˝e uznanie „wojny na wschodzie” za „antybolszewickà krucjat´” by∏o posuni´ciem doraênym, które nie wynika∏o z ró˝nic
ideologicznych. Im bardziej III Rzesza przegrywa∏a wojn´ na wschodzie, tym
bardziej specjaliÊci Josepha Goebbelsa starali si´ przedstawiaç armi´ niemieckà
jako ostatni wa∏ przed bolszewickà falà, nazistowskà Rzesz´ zaÊ jako jedynego
obroƒc´ tradycyjnych wartoÊci i wiary, zaÊ miejsce „Europy m∏odych narodów”
zaj´∏o has∏o „twierdza Europa”, obl´˝ona przez komunistów i ich zachodnich sojuszników. W ten nurt wpisa∏a si´ doskonale stosunkowo dobrze wykorzystana
propagandowo przez Niemców sprawa Katynia i ujawnienie innych potwornych
zbrodni, jakich dopuÊcili si´ Sowieci. Posuni´cie to, rzecz jasna, równie˝ mia∏o
charakter czysto taktyczny i gdyby nie decyzje polityczne, re˝imy Hitlera i Stalina mog∏yby prawdopodobnie ze sobà pokojowo koegzystowaç. O tym, jak wiele je ∏àczy∏o, mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e wiele z przytoczonych przez autora wàtków obecnych w niemieckiej propagandzie filmowej i prasowej mog∏oby, po
niewielkich przeróbkach, pojawiç si´ w mediach sowieckich.
Prac´ Tomasza G∏owiƒskiego czyta si´ z zainteresowaniem jeszcze z jednego
powodu: zawiera ona obraz zmagaƒ frontowych drugiej wojny Êwiatowej wykreowany przez niemieckà propagand´ dla przekazania Polakom okreÊlonego wyobra˝enia o III Rzeszy i jej mo˝liwoÊciach militarnych. Gra przemilczeƒ, rozk∏adania akcentów, wreszcie fa∏szowania faktów lub zupe∏nego ich przemilczania
okreÊla Êrodki, jakimi pos∏ugiwali si´ specjaliÊci od manipulacji dla przetworzenia
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prawdy w jej u˝yteczny surogat, spe∏niajàcy wymogi ideologii Hitlera. Efektem
by∏o powstanie „historii alternatywnej”, tym bardziej oddalajàcej si´ od rzeczywistoÊci, im bardziej kruszy∏a si´ pot´ga nazizmu. Pocieszajàca jest chyba konkluzja
Autora, ˝e Êrednio nawet uwa˝ny czytelnik móg∏ dowiedzieç si´ z preparowanych
komunikatów znacznie wi´cej, ni˝ zak∏adali ich twórcy. Byç mo˝e w tym szczególe tkwi najwi´ksza ró˝nica mi´dzy osiàgni´ciami propagandzistów führera a propagatorami „walki klas”. Ci ostatni zdo∏ali na polu propagandy odnieÊç zwyci´stwo zupe∏ne, manipulujàc swymi ofiarami tak skutecznie, ˝e do dziÊ odmawiajà
one nazwania k∏amstwa k∏amstwem, a zdrady zdradà, ograniczajàc si´ w najlepszym wypadku do snucia dziwacznych tez o „ukàszeniu heglowskim”.
Ksià˝ka Tomasza G∏owiƒskiego jest interesujàcà pozycjà. Na pochwa∏´ zas∏uguje liczba êróde∏, którymi pos∏u˝y∏ si´ Autor. Dzi´ki jego skrupulatnej analizie
setek artyku∏ów czytelnik mo˝e sobie wyrobiç poglàd na dzia∏alnoÊç propagandy w stosunkowo d∏ugim (trwajàcym przez ca∏y czas istnienia Generalnego
Gubernatorstwa) okresie. Tak szerokie potraktowanie tematu niesie ze sobà jednak pewne niebezpieczeƒstwo, gdy˝ olbrzymia liczba wàtków utrudnia nie tylko
wnikliwe omówienie, lecz nawet krótki do nich komentarz. Powoduje to pewien
niedosyt, który mo˝e odczuç czytajàcy, nie znajdujàc dok∏adniejszego omówienia
pewnych kwestii (choçby sprawy Katynia), które pozostawione bez g∏´bszego
komentarza mogà byç przyczynà nieporozumieƒ. Trudno jednak mieç o to pretensje, bioràc pod uwag´ zakres poruszonych przez G∏owiƒskiego wàtków oraz
to, ˝e skupi∏ si´ on g∏ównie na propagandzie przekazywanej przez media niemieckie. Na marginesie – wielka szkoda, ˝e wydawca nie zaopatrzy∏ publikacji
w indeks wàtków. Pozwoli∏oby to na lepsze wykorzystanie jej jako wartoÊciowego kompendium wiedzy o polskoj´zycznej propagandzie III Rzeszy.
Jacek ˚ygad∏o

Wojciech Czuchnowski, Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953,
ZNAK, Kraków 2003, ss. 214
Ksià˝ka Wojciecha Czuchnowskiego Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953
jest – jak mo˝emy przeczytaç w nocie zamieszczonej na ok∏adce – „pierwszà próbà opowiedzenia o dramatycznych losach osób skazanych w tym procesie oraz
tych, którzy musieli Êwiadczyç przeciwko nim”. Nie jest to próba udana.
Blizn´ nale˝y traktowaç jako ksià˝k´ publicystycznà, nie zwalnia to jednak jej
autora z obowiàzku starannoÊci i rzetelnoÊci. Czuchnowski, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wybierajàc dla swojego dzie∏a form´ reporta˝u Êledczego, b∏àdzi
pomi´dzy faktami, niedomówieniami i niewiedzà. Nie sposób wymieniç wszystkich przeinaczeƒ, uproszczeƒ i fa∏szywych stwierdzeƒ zawartych na 110 stronicach ksià˝ki1. Jednak to nie b∏´dy sà podstawowà wadà Blizny. Jest nià brak
zrozumienia przez autora okolicznoÊci i istoty tak zwanego procesu Kurii
1

Ksià˝ka liczy 214 stron – 110 to tekst autorski, na pozosta∏ych kartach zamieszczono dokumenty.
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