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Na początku było milczenie. W ta-
ki sposób lubelskie media zareagowa-
ły na dochodzące z Warszawy przeka-
zy na temat studenckiej manifestacji 
i rozruchów, do jakich doszło 8 mar-
ca 1968 r. na Uniwersytecie Warszaw-
skim1. Nie mogły postąpić inaczej, po-
nieważ obowiązujące reguły wyma-
gały, by poczekać na oficjalne dyrek-
tywy władz centralnych i centralnej 
prasy, w tym najbardziej kompeten-
tnej w kwestii oficjalnej wizji wyda-
rzeń – „Trybuny Ludu”, dziennika Ko-
mitetu Centralnego PZPR2.

Jednak, gdy wystąpienia studen-
ckie nie ustały, a w dodatku doszło 
do nich również w Lublinie, lubel-
skie media musiały zareagować i zro-
biły to 12 marca, a następnie roz-
wijały swoją kampanię przez dalszą 
część marca i z  mniejszym natęże-
niem cały kwiecień. Warto się zasta-
nowić, jaką wizję świata w niej przed-
stawiano. Dzięki temu nie dowiemy 
się, co  prawda, jak myśleli ówcześ-
ni rządzący (ze względu na poten-
cjalną nieadekwatność oficjalnych 
narracji do prywatnych poglądów), 
ale za to  poznamy urzędowy obraz 
przeznaczony dla odbiorców prze-
kazu medialnego – czyli rządzonych. 
Na jego podstawie mieli oni budować 
swój świat wartości i przekonań oraz 
postaw i zachowań.

Marcowa kampania propagan-
dowa3 nie wynikała bezpośrednio 
z  ideologii, jej asumptem była zaska-
kująca dla władzy sytuacja kryzysowa, 
na  którą należało natychmiast zare-
agować.  Przy okazji spróbowano za-
łatwić kilka innych kwestii. Podsta-

wę przyjętego sposobu myślenia de-
terminowało przekonanie, że polskie 
społeczeństwo charakteryzują: za-
wistność, mściwość, uleganie spisko-
logii i antysemityzmowi, strach i niski 
poziom intelektualny, i do nich dopa-
sowano metody. Nie chodzi tu nawet 
o działanie intencjonalne i  refleksyj-
ne decydentów partyjnych, ale o ich 
możliwości i umiejętności oraz po-
glądy i postawy. Infantylność przeka-
zu dopasowana była zarówno do na-
dawców, jak i potencjalnych maso-
wych odbiorców. Uznano, że wyko-
rzystując najniższe instynkty i popu-
lizm, będzie można nie tylko wyjaś-
nić ostatnie wydarzenia, ale również 
ugruntować wspólnotę interesów 
i  tożsamości legitymizujące dalsze 
rządzenie. Ideologia stała się więc je-
dynie konwencją konieczną ze wzglę-
du na rytualną rutynę, niezbywalną 
trwałość kanonu (komunizm), nad-
zór wewnętrzny (współtowarzysze) 
i  zewnętrzny (państwa bloku komu-
nistycznego, w szczególności Zwią-
zek Radziecki). Nie oznacza to, że rze-
czywistość ideologiczna nie sprzyja-
ła takiemu podejściu, nie była jedynie 
konieczna. W kampanii medialnej 
udział wzięły niemal wszystkie gaze-
ty, czasopisma, radio i telewizja, bez 
względu na oficjalną przynależność 
polityczną czy organizacyjną. 

Komunizm, jak większość ideolo-
gii tego okresu, oparty był na socjal-
darwinizmie i manicheizmie, czyli 
w  tym wypadku immanentnym kon-
flikcie między kapitalizmem i socja-
lizmem4. Władysław Gomułka precy-
zyjnie rysował strony konfliktu: „linia 

Po lewej: 
Wydarzenia marcowe na Poli-
technice Warszawskiej – student 
z „Życiem Warszawy”.

Fot. nieznany, 
zbiory Ośrodka KARTA
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podziału przebiega między socjali-
zmem, a reakcją wszelkiej maści, mię-
dzy polityką przyjaźni i sojuszu pol-
sko-radzieckiego, a antyradziecką po-
lityką bankrutów i niedobitków reak-
cyjnych, między polityką zapewniają-
cą Polsce bezpieczeństwo jej granic 
i jej wszechstronny rozwój, a usiło-
waniem zepchnięcia Polski na dro-
gę zguby”5. Jak przystało na funda-
mentalizm, każde, nawet najmniejsze 
działanie zyskiwało najwyższą wa-
gę i wymiar uniwersalizmu. Ta wizja 
rzeczywistości oparta została na spo-
laryzowanym obrazie sił walczących 
ze sobą o przyszłość świata. Z jednej 
strony znajdować się miały: Polska 
i jej patrioci, Związek Radziecki, pań-
stwa socjalistyczne (choć nie wszyst-
kie) oraz „wszystkie państwa miłują-
ce pokój”. Drugą część stanowili: „sy-
joniści”, Izrael, neonaziści, Niem-
cy zachodnie (tu zwane NRF), „im-
perialistyczne” Stany Zjednoczone 
i  wszystkie kraje i  siły, które można 
było przedstawić w negatywny spo-
sób. To walka między nimi miała sta-
nowić mechanizm dziejów świata. 
Doniosłość chwili obecnej narzucała 
obowiązek opowiedzenia się po wy-
branej stronie6.

Przekaz propagandowy dostępny 
w mediach lubelskich niemal nie róż-
nił się od ogólnopolskiego. Podstawo-
wą matrycą poznawczą całej interpre-
tacji wystąpień studenckich był spi-
sek. Co prawda to pojęcie nigdzie nie 
pojawiało się in extenso, ale stanowiło 
jawną i główną perspektywę narracji, 
a wszystkie wątki dopełniające były 
z nim ściśle powiązane. Taki schemat 
myślenia był zbieżny z komunistycz-
nym – czy raczej fundamentalistycz-
nym, ponieważ ta forma rozumowa-
nia jest bliska nie tylko komunistom 

– sposobem widzenia świata, nadając 
mu rangę prymarnego mechanizmu 
tworzenia dziejów.

MANIFESTACJE
W tej konwencji wystąpienia studen-
ckie miały zostać zaplanowane i spro-
kurowane przez niewielką grupę osób 
pochodzenia żydowskiego. Z jednej 
strony warszawskie i lubelskie mani-
festacje (o innych miastach starano się 
nie pisać w prasie regionalnej) uzna-
wano za „akcje antynarodowe i an-
typartyjne”7, „wystąpienia antypań-
stwowe”8, „rozrabiactwo grupy syjo-
nistycznych wichrzycieli”9. Uznawa-
no je za prowokację przeciwko Pol-
sce i partii komunistycznej. Z drugiej 
strony, te same zdarzenia eufemi-
stycznie określano jako: „pożałowa-
nia godne wydarzenia”, „awanturni-
cze ekscesy”10, „burdy”, „awantury”11, 

„próby siania zamętu”12, sprowokowa-
ne zajścia. Wreszcie z trzeciej pisano, 
że „lubelski incydent” był mało istotny, 
krótkotrwały i nie znalazł większego 
poparcia13, starając się w ten sposób 
marginalizować jego znaczenie.

WRÓG WEWNĘTRZNY
O wiele więcej miejsca poświęcano 
osobom, które wzięły udział w manife-
stacjach. Kontestująca mniejszość sta-
ła się wrogiem, obcym, w rozumieniu 
antropologicznym. By taką grupę izo-
lować i wykluczyć ze wspólnoty należy 
jej nadać deprecjonujące epitety, któ-
re następnie wielokrotnie powtarza-
ne staną się etykietami, a konformizm 
językowy utrwali je w wyobraźni i pa-
mięci społecznej, tworząc użytkowe 
normy językowe. Nie ma przy tym żad-
nego znaczenia ich adekwatność i rze-
telność. Muszą jedynie zawierać du-
żą dawkę emocji, być proste, przema-
wiające do zwyczajnych ludzi i jedno-
znacznie negatywne14. Chodziło naj-
pierw o podzielenie, a następnie zdys-
kredytowanie zbiorowości uznanej 
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za  wrogą. Dokonano podziału prote-
stujących na trzy grupy: 1) nieświado-
mą i niedoświadczoną młodzież, czy-
li znakomitą większość, 2) „elementy 
wichrzycielskie”, „prowodyrów” i „in-
spiratorów”, oraz 3) „elementy chuli-
gańskie”, „złodziei”.

Ogłoszono, że większość młodzieży, 
biorącej udział w manifestacjach, nie 
zdawała sobie sprawy z tego, co robi 
oraz gdzie i po co się tam znalazła, dla-
tego została zmanipulowana i wyko-
rzystana. Opisywano wypowiedzi stu-
dentów, którzy ponoć przyznawali, że 
nie wiedzieli, jaki był cel wiecu 11 mar-
ca w Chatce Żaka na UMCS; przyszli 
tam z ciekawości, albo zostali oszukani. 
Inni pojawili się tam dla zabawy: „Po-
niedziałkowy pseudowiec wskazał, że 
wielu studentów przyszło tam po pro-
stu dla »ubawu«. Widocznie nie uba-
wili się dość w karnawale. Pogwizdali, 
pokrzyczeli i to wszystko”15. Jeszcze in-
ni znaleźć się tam mieli przypadkowo.

W myśleniu autorytarnym nic nie 
dzieje się samoistnie, przygodnie, rze-
czywistość nie wygląda tak, jak jest 
postrzegana na pierwszy rzut oka, 
wszystko musi mieć swoje drugie dno, 
czyli wszelkie wydarzenia są konse-
kwencją precyzyjnie wypracowane-
go planu – spisku. Osoby wychodzą-
ce na ulice i protestujące musiały dzia-
łać w porozumieniu i na rzecz swoich 
ukrytych mocodawców. I jedni, i dru-
dzy stanowić mieli drugą kategorię – 

„inspiratorów”, czyli grupę kilkudzie-
sięciu osób, mających świadomość, ja-
kie są cele manifestacji, oraz ich patro-
nów, najczęściej określanych mianem: 

„bankrutów politycznych różnego po-
kroju”16. Mieli oni wywodzić się spo-
śród Żydów, studentów (pochodzenia 
inteligenckiego) i inteligentów. Wobec 
tej grupy oficjalne media prowokowa-
ły nienawiść reszty społeczeństwa. 
Należało ją zdehumanizować, upo-
korzyć, zawstydzić i odebrać jej god-

ność. Protestujących miały charak-
teryzować chamstwo, agresywność, 
cynizm, zarozumiałość czy głupota, 
wszelkie cechy negatywne i odpycha-
jące. Zarówno w Warszawie, jak i Lub-
linie wielu z nich miało być pod wpły-
wem alkoholu. Czynnikiem deprecjo-
nującym wroga uczyniono jego rzeko-
mą pogardę. Tak miał się zachować 
Stefan Kisielewski, który – wg pro-
pagandy – klasę robotniczą nazywał 
ciemniakami (w rzeczywistości sło-
wa te skierowane były wobec Gomuł-
ki i elit partyjnych rządzących Polską). 
Również lubelskich studentów oskar-
żono o brak szacunku wobec robotni-
ków i wykrzykiwanie wyzwisk w ich 
stronę podczas manifestacji17. Mie-
li oni obrażać w ten sposób klasę ro-
botniczą, czyli grupę wiodącą, ale 
też ze względu na to, że byli Żydami, 
obrażali polski naród. Widoczny jest 
tu jeszcze jeden ciekawy mechanizm 
manipulacyjny. De facto z wielu teks-
tów prasowych wynika mocno pogar-
dliwy stosunek oficjalnej propagan-
dy do wszystkich uznanych za wro-
gów. W rzeczywistości mamy tu więc 
do czynienia z tzw. zjawiskiem projek-
cji, które polega na przypisywaniu in-
nym własnych zachowań w celu odsu-
nięcia od siebie podejrzenia. Z punk-
tu widzenia sprawności perswazyjnej, 
jest to działanie jak najbardziej racjo-
nalne, przekonujące dla zaskakująco 
dużej liczby odbiorców.

Znaczenie deprecjonujące miały 
również np. używane epitety ośmiesza-
jące: „tłum dziewczątek”18, „synkowie 
i córeczki różnych ex i jeszcze czasem 
aktualnych potentatów”, „chłoptysie 
i dziewczątka z tatusiowych limuzyn”19.

Jak dowodzono, „rozrabiacka grupa 
wśród młodzieży akademickiej”20 od lat 
przygotowywać się miała do antypol-
skich działań. Oprócz żydowskiego po-
chodzenia łączyć ich miały więzy… ro-
dzinne. Przekonywano, że kontestują-
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cy studenci to dzieci byłych działaczy 
partyjno-państwowych, stalinistów, 

„starych graczy politycznych”21, któ-
rzy dzięki zmianie poglądów na syjo-
nistyczne i nacjonalistyczne22, pragnęli 
wrócić do władzy. Katalog wyzwisk jest 
tu bardzo mocno rozbudowany: „wro-
ga działalność bankrutów politycz-
nych związanych z kołami syjonistycz-
nymi”, „wrogie Polsce Ludowej ośrod-
ki”23, „wytrawni prowokatorzy i  kom-
binatorzy”24, „reakcyjne wyrodki”, 

„grupa reakcyjnych mętów”25, „garstka 

reakcyjnych antyradzieckich indywi-
duów”26, „awanturnicy polityczni róż-
nej maści”, grupa „politykierów i zim-
nych kalkulatorów, frymarczących za-
pałem młodzieży”27. Oprócz epite-
tów wymieniano – najczęściej w licz-
bie mnogiej – nazwiska: Zambrowscy, 
Staszewscy, Werflowie, a z młodszych 
Adama Michnika i Jacka Kuronia. Poja-
wiały się osoby, które personalnie mia-
ły mobilizować nienawiść ludu – bar-
dzo mocno zaatakowany Paweł Jasieni-
ca „vel Lech Beynar” oskarżany o mor-

„Kurier Lubelski”,
13 marca 1968, 

nr 62, s. 2b.
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dowanie białoruskich chłopów po woj-
nie razem z  oddziałem mjr. Zygmun-
ta Szendzielarza „Łupaszki”, czy Stefan 
Kisielewski przedstawiany jako wojują-
cy klerykał, który pragnie powrotu an-
tydemokratycznej sanacji28. Kampania 
marcowa była mocno antyelitarystycz-
na, ale sterowanie niechęcią do elit by-
ło wybiórcze. Elitą byli Żydzi-stalini-
ści i Żydzi na wysokich stanowiskach 
(oraz ich dzieci – bogaci studenci), pi-
sarze i artyści, ponownie żydowskiego 
pochodzenia bądź „syjonistyczne słu-

gusy”, na cenzurowanym była zresztą 
cała inteligencja uznawana za rozdys-
kutowaną i sprzedajną. Do tak skon-
struowanej elity nie zaliczali się jednak 
staliniści niebędący Żydami czy pisa-
rze popierający władzę, stanowiący in-
tegralny składnik klasowo-narodowej 
grupy własnej. Antyelitaryzm rozu-
miano więc w tym wypadku w sposób 
czysto etniczny, ale i klasycznie – ludo-
wy. To lud (ówczesny „suweren”) miał 
mieć rację.
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Osoby występujące przeciwko wła-
dzy musiały być przedstawicielami ob-
cych interesów, agentami opłacanymi 
przez zachodnie ośrodki szpiegowskie, 
od lat działającymi na szkodę własne-
go kraju dla prywatnych korzyści29. To 
zdrajcy wypowiadający się źle o Pol-
sce, jawnie wspierający siły zagranicz-
ne, których celem miało być zniszcze-
nie Polski jako takiej i uczynienie z niej 
miejsca ekspansji gospodarczej i tery-
torialnej Zachodu. Do katalogu epite-
tów dochodziły również określenia po-
zapolityczne, czasami dość fantazyjne, 
np.: „ojcowie, którzy źle wychowali po-
tomstwo”30. Tak rozbudowane i wielo-
wątkowo deprecjonowane spektrum 
kreowało przyzwolenie na agresję i za-
chęcało do niej, wyrzucając część spo-
łeczeństwa poza nawias i odbierając 
tym samym wszelkie prawa.

Trzecia kategoria manifestujących 
przeciwko władzy, którzy dołączy-
li do studentów, to ludzie niepracują-
cy i nieuczący się: „złota, niepracują-
ca młodzież”31, „elementy przestęp-
cze”, „warcholskie” i „rozwydrzone”32, 

„rozrabiacze”, „grupki żądnej sensa-
cji młodzieży”33, „liczne grupki żąd-
nych sensacji oraz uwielbiających roz-
róbki młodych ludzi”34. Zwrócić nale-
ży uwagę, że dwa ostatnie określenia 
są identyczne i ukazały się tego same-
go dnia, chociaż pochodzą z różnych 
gazet. Może to sugerować czerpanie 
z jednego źródła informacji. Istnienie 
tej grupy dodatkowo miało izolować 
protestujących od społeczeństwa; nikt 
nie solidaryzuje się z „rozrabiaczami” 
i „chuliganami”. Co więcej, stygmaty-
zowało studentów, którzy stawali się 
sojusznikami marginesu społecznego.

W przypadku lubelskiego środowi-
ska naukowego powoływano do życia 
jeszcze jeden podział na dobrych stu-
dentów UMCS i złych KUL. Ci ostat-
ni mieli kłamać, reagować histerycz-
nie i obrażać rektora UMCS35. Na ka-

tolickiej uczelni mieli się znaleźć po-
nieważ zostali usunięci z innych uni-
wersytetów za wykroczenia regula-
minowe bądź słabe wyniki w nauce36. 
Na teren miasteczka UMCS wejść mie-
li bezprawnie i to oni zostali oskarże-
ni o prowokowanie zajść. Dlatego rek-
tor Leopold G. Seidler wprowadził dla 
nich zakaz wstępu.

WRÓG ZEWNĘTRZNY
Stale podkreślana cecha wroga we-
wnętrznego, czyli bezsilność, wyma-
gała ustanowienia jego zewnętrzne-
go sojusznika. Jego istnienie pozwa-
lało na hiperbolizację i uniwersaliza-
cję zarysowanego zagrożenia. Dzięki 
temu w kręgu nienawiści znalazły się: 
Izrael i światowy syjonizm, zachodnie 
Niemcy i neofaszyzm, Stany Zjedno-
czone i imperializm oraz polskie (na-
zywane polskojęzycznymi) media na 
Zachodzie. Polska i Lublin stawały się 
areną ogólnoświatowych zmagań o po-
kój i sprawiedliwość, wzmacniając pre-
stiż władzy i brzemię odpowiedzialno-
ści ciążącej na społeczeństwie. 

Władysław Gomułka nie był anty-
semitą, co zresztą podkreślał, ale tym-
czasowo przystosował się do antysemi-
tyzmu i próbował wyciągnąć z niego 
doraźne korzyści polityczne, by utrzy-
mać się u władzy, oczywiście dla dobra 
Polski. Antysemityzm ukryty pod na-
zwą „syjonizmu” stał się oficjalnym po-
glądem polskiego państwa. Nie trzeba 
było się go już wstydzić, wręcz odwrot-
nie, antysemityzm kreowany był na po-
stawę patriotyczną, zachęcano do jego 
wyrażania, choć nadal ukrywano samą 
nazwę. Pisano np.: „Jesteśmy Polakami 
i stać nas, żebyśmy mieli swój honor 
i sami się rządzili, a nie słuchali wro-
gów i syjonistów”37. Przekonywano, że 
polski naród nigdy nie był antysemicki, 
w czasie II wojny światowej „[d]ał licz-
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ne dowody męstwa i ofiarności w prze-
chowywaniu Żydów i ratowaniu ich od 
zagłady i za to poniósł dodatkową wiel-
ką stawkę (!) krwi i życia”38. Polacy mie-
li być wyjątkowym narodem, który gre-
mialnie ratował Żydów w czasie wojny, 
choć tylko tutaj groziła za to utrata ży-
cia. To na nich powinien spłynąć cały 
splendor. Szczególnie, że cenzura eli-
minowała jakiekolwiek sugestie ewen-
tualnych antysemickich postaw w cza-
sie wojny. Tym bardziej zasługiwać mia-
ła na potępienie obecna postawa Żydów, 
którzy nie wykazywali wdzięczności za 
ocalenie. Pisano np.: „Rocznica powsta-
nia w warszawskim getcie zbiegła się 
z  ogromnym nasileniem działalności 
ośrodków syjonistycznych wymierzo-
nej przeciwko Polsce”39.

Żydów/„syjonistów” oskarżano o 
tworzenie nagonki na Polskę w za-
chodnich mediach. „Zmasowana kam-
pania kłamstw i oszczerstw jest jed-
nym z ważniejszych frontów imperia-
listycznej strategii globalnej, w któ-
rej przeciwnik nie przebiera w środ-
kach. Tej wrogiej propagandzie musi-
my nie tylko stawić zdecydowany opór, 
ale i rozwijać skoncentrowany, bardziej 
skuteczny i  bardziej celny kontratak. 
Generalnie biorąc, działamy szerokim 
frontem i razimy dość celnie, skoro tak 
często wzbudzamy furię nienawiści w 
szeregach przeciwnika”40. Żydzi stawa-
li się zdrajcami i donosicielami. Pisano: 

„no proszę, proszę – maluczko a dowie-
my się, że to nie »szlachetni« hitlerow-
cy palili i gazowali miliony Żydów, Po-
laków i ludzi innych narodowości, ale 
»żądni krwi Polacy«”. Polskie władze 
brały na siebie zadanie głoszenia praw-
dy historycznej. W jednej z lubelskich 
gazet można było przeczytać: „W tej 
nagonce biorą czynny udział i ci, któ-
rzy przez całe lata jedli polski chleb i to 
na ogół z masłem a wśród nich i ci, co 
przez maślane lata Polską współrządzi-
li i zapisali się w pamięci wielu Polaków 

swymi twardymi metodami rozprawy 
z rzekomymi »nacjonalistyczno-pra-
wicowymi odchyleniami«”41. Powodem 
nienawiści Żydów do Polski miało być 
niepowodzenie w spiskowaniu prze-
ciwko niej oraz próba wymuszenia na 
Polsce, by zaprzestała „demaskowania 
syjonizmu i jego reakcyjnego, antyhu-
manistycznego oblicza”42.

Kolejną przesłanką antypolskiego 
nastawienia Żydów miał być sojusz za-
warty między Izraelem i RFN, wzajem-
ne usługi tych państw w celu zohydze-
nia narodu polskiego i jego kierowni-
ctwa, podważenia autorytetu PZPR 
oraz przerzucenia na Polaków odpo-
wiedzialności za wymordowanie Ży-
dów w czasie wojny43. Jak pisano, Ży-
dzi przehandlowali pamięć o Holokau-
ście za niemieckie pieniądze. W rezo-
lucji Związku Inwalidów Wojennych 
w Lublinie wskazywano: „Koła syjo-
nistyczne nie tylko zwąchały się i po-
jednały ze swoimi niedawnymi opraw-
cami, dzisiaj bezkarnie panoszący-
mi się w NRF, ale rozpętały kampanię 
kłamstw i oszczerstw wymierzonych 
w Polskę Ludową, a przeznaczonych na 
użytek zachodnioniemieckich rewizjo-
nistów i odwetowców”44. W kilka tygo-
dni później nadal powtarzano ten sche-
mat: „Kwalifikacje moralne tych, którzy 
obarczają obecnie Polskę współodpo-
wiedzialnością za zagładę Żydów w na-
szym kraju – dadzą się wyliczyć w do-
larach i markach, które otrzymali w za-
mian za świadectwo moralności wysta-
wiane niemieckim protektorom”45.

Wskazywano, że dla syjonistów każ-
da krytyka jest antysemityzmem, a tak 
naprawdę chodzi im jedynie o kolejne 
przywileje. Podkreślano, że oskarże-
nia Polski o antysemityzm są całkowi-
cie bezpodstawne, a władze polskie na-
dal będą walczyły z syjonizmem, jako 
ideologią nacjonalistyczną, rasistow-
ską i antypolską. W mediach powsta-
wał obraz Żydów, którzy biernie pod-
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dali się Holokaustowi, a nawet współ-
pracowali z Niemcami w Judenratach. 
Wreszcie, następowało zrównanie Ży-
dów z nazistami: „Tak, jak hitleryzm 
uznawał Germanów za nadludzi, za su-

perrasę, tak to samo głosi syjonizm 
w stosunku do Żydów”46. 

Kolejnymi wrogami po Izraelu i „sy-
jonizmie”/Żydach były Republika Fe-
deralna Niemiec i Stany Zjednoczo-
ne oraz Zachód jako taki. Głoszono 
istnienie groźnego dla Polski żydow-
sko-amerykańsko-zachodnioniemie-
ckiego sojuszu. W lubelskiej prasie 
nawoływano: „Nie szerzmy przy po-
mocy ilustrowanych magazynów sno-
bizmów i kompleksów »na Zachód«. 
Uczmy młodzież odróżniania pojęć 
demokracja w naszym rozumieniu 
a w rozumieniu agitatorów z »Wolnej 
Europy«. Częściej niż modę Zachodu 
popularyzujmy istniejącą tam dyscy-
plinę pracy, postęp techniczny […]”47. 
Przypominano, że Zachód zdradził 
Polskę we wrześniu 1939 r.48, co mia-
ło podkreślić jego niepewność jako so-
jusznika w przeciwieństwie do ZSRR. 
Celem było potwierdzenie wschod-
niego wyboru kulturowego jako naj-
lepszego i ostatecznego. 

Dodatkowym wrogiem zewnętrz-
nym były Radio Wolna Europa i pa-
ryska „Kultura”, uznawane za „me-
dia polskojęzyczne”, „ośrodki dywer-
syjne”, czyli agenturę Zachodu. W tej 
wizji świata prawdziwie polskimi me-
diami były tylko te, które realizowa-
ły program partii rządzącej i były jej 
całkowicie podporządkowane. Z tego 
powodu o RWE pisano: „Najbardziej 
wroga, znana z obrzydliwie antypol-
skich wypadów rozgłośnia, mieszczą-
ca się na terenie Niemiec zachodnich, 
działająca za pieniądze najbardziej 
reakcyjnych kół politycznych USA, 
uznana została za jedynie godne i po-
żądane źródło informacji”49. Wszyst-
kie państwa i instytucje wymienione 
w gronie wrogów łączyć miała chci-
wość, nienawiść do partii rządzącej, 
do Polski i Polaków, chęć jej zniszcze-
nia bądź objęcia w posiadanie w celu 
wykorzystywania ekonomicznego.
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LUD, CZYLI SUWEREN
Drugą stronę konfliktu stanowić mia-
ła w dużej mierze sztucznie wytwo-
rzona wspólnota – swoisty „lepszy 
sort” oparty na atrybutach ideowo-

-etnicznych. To: patrioci, prawdziwi 
(etniczni) Polacy, naród, znakomita 
większość społeczeństwa, klasa robot-
nicza oraz partia, czy raczej „Partia”, 
bo do takiego zapisu z lat stalinow-
skich na krótko wów-
czas powrócono; dalej, 
jej przywódca, władze 
Lublina i Lubelszczy-
zny, robotnicy z wszyst-
kich zakładów pracy 
województwa i  chło-
pi, wreszcie, „przewa-
żająca część studen-
tów polskich”, „córki 
i synowie robotników 
i chłopów”50. Ale po-
nownie jest to ideolo-
giczny lud – zwyczaj-
ni ludzie – a nie pięt-
nowane elity. Charak-
teryzować ich miała 
dojrzałość, uczciwość, 
pracowitość, oddanie 
ojczyźnie, w czym by-
li zaprzeczeniem „ob-
cego”. Gdy protestu-
jących studentów opi-
sywano jako agresyw-
nych i butnych, to sto-
jący naprzeciwko nich 

„aktywiści robotniczy” 
mieli być ich antyte-
zą, wzywali do spoko-
ju: „Robotnicy nawoły-
wali do zachowania roz-
sądku, apelowali o usza-
nowanie ich trudu, któ-
ry umożliwia młodzie-
ży zdobywanie wiedzy 
i życie w coraz lepszych 
warunkach”51. O  pro-

testujących 11  marca w Lublinie pisa-
no: „Przeważyła atmosfera agresyw-
nych prowodyrów. Doszło do rękoczy-
nów i w obronie robotników wystą-
pić musiała milicja, która zlikwido-
wała zajście”52. Powoływano do życia 
obraz, w którym na trasie manifesta-
cji przypadkowo znaleźli się robotni-
cy, którzy stanęli w obronie porządku 
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publicznego i milicjanci, którzy mu-
sieli zareagować na brutalność tłumu. 
Czarno-biały obraz został zachowany.

Dzięki podziałowi Polaków na lep-
sze i gorsze kategorie władza zyski-
wała sojuszników (przynajmniej me-
dialnych), sankcjonowała frustracje, 
wskazywała model preferowanego za-
chowania, ale pozwalała też na wyco-
fanie się z konfliktu. Przypisanie do 
kategorii nie musiało być ostateczne, 
wystarczyło otwarcie poprzeć par-
tię i jej poglądy, napisać list wierno-
poddańczy, by móc zostać przekwa-
lifikowanym spośród wrogów do gru-
py przyjaciół. I takie wypowiedzi nie-
znanych bliżej studentów, bądź osób 
pochodzenia żydowskiego pojawiały 
się w mediach.

W rzeczywistości robotnicy jako 
grupa społeczna nie mieli żadnych po-
wodów, żeby wspierać władzę, ale za-
chowywali się biernie, nie popierając 
również studentów. Taka postawa nie 
miała jednak żadnego znaczenia, w lu-
belskich mediach (podobnie jak w ca-
łym kraju) ukazały się setki doniesień 
o rezolucjach i poparciu. 

„CZEGO CHCIELI?”
Spiskologiczne wyjaśnienie studen-
ckich wystąpień wymagało wskazania 
celów, jakie przyświecać miały kon-
testującym. Zagrożenie musiało być 
znaczne a jego skutki dalekosiężne. 
Efektem podjętych działań miało być 
„sianie zamętu”, skłócenie młodzieży 
i  całego społeczeństwa z partią i wła-
dzą53, podważanie wiary w socjalizm, 
oderwanie intelektualistów i młodzie-
ży od wartości patriotycznych Polski 
Ludowej54, zaszkodzenie socjalizmo-
wi, by „skłócić i osłabić nasz obóz so-
cjalistyczny. W takiej sytuacji nie wol-
no nam dolewać wody na młyn wro-
ga, doprowadzać do bezwładu”55. Rol-
nik z Komarówki Podlaskiej pisać miał 
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w  liście do gazety: „Dążą chyba do tego, 
żeby Polskę znów sprzedać za szklankę 
herbaty i paczkę papierosów”56. Jak wy-
nikało z wypowiedzi samego Gomułki 
zagrożenie było jeszcze bardziej poważ-
ne: „Oszustwo, prowokacja, wszystkie 
formy i metody zaczerpnięte z arsenału 
najbardziej wstecznych sił zostały użyte 
do spowodowania na fali warszawskich 
ekscesów fermentu w całym kraju, do 
wywołania niepokoju i zamętu w umy-
słach, dla zdezorganizowania naszego 
budownictwa i naszego codziennego 
rytmu pracy”. Chodziło im o zanegowa-
nie kierunku rozwoju, o przeciwstawie-
nie narodu partii, o wywołanie kryzy-
su, by sięgnąć po władzę, udając rzecz-
ników wolności57. Chcieli pozbawić Pol-
skę jej historii i pamięci, a więc tożsa-
mości narodowej. Nieodłącznym anty-
semickim stereotypem było oskarżenie 
Żydów o finansowe powody „ataku na 
Polskę”. Wreszcie padał zarzut najpo-
ważniejszy, dotyczący chęci doprowa-
dzenia do przelewu krwi58. Skutkiem 
ostatecznym byłaby rezygnacja z soju-
szu ze Związkiem Radzieckim, zmia-
na granic zachodnich i przywrócenie 
w kraju kapitalizmu – czyli wojna. Poja-
wiał się też zarzut niepragmatyczny, ale 
znany ze stereotypów antysemickich – 
Żydzi („syjoniści”) szkodzić mieli Pol-
sce, ponieważ nienawidzą jej z natury, 
apriorycznie. Takie zdanie nie wyma-
gało już uzasadnienia.

POPULIZM
Wspólnotę tożsamości władzy i spo-
łeczeństwa budowano na wspólnocie 
wartości, w tym przypadku na odwo-
łaniu do populizmu. Przekazy musia-
ły być proste, stąd hasła „Studenci na 
studia, literaci do piór”, „Akademicy z 
ludem”, „Za wolnością i porządkiem”, 

„Miejsce studentów jest w salach wy-
kładowych”, „Spokój dla ludzi pracy”, 

„Syjoniści do Dajana”59. Czytelnik pisał 
w liście do jednej z gazet: „wprost trud-
no wyrazić oburzenie, jak zmanierowa-
ne są żądania i sposób myślenia niektó-
rych młodzieniaszków. Czy zdają oni 
sobie sprawę, dokąd może doprowadzić 
to ich wyimaginowane bohaterstwo? 
Chcą wolności? A ja uważam, że mają 
ją w nadmiarze i z tej przyczyny snują 
się w ich gorących głowach różne uro-
jenia…”. Konkluzją było stwierdzenie,  
że studenci mieli zbyt dobre warun-
ki życia i nauki, dlatego zaczęli rozra-
biać60. Żądano przy okazji większej licz-
by miejsc zagwarantowanych na uczel-
niach dla dzieci robotników i chłopów.

Jedną z metod ingracjacyjnych by-
ło schlebianie. Propaganda podkreśla-
ła dojrzałość polskiego społeczeństwa 
oraz większości studentów, którzy nie 
dali się oszukać przez wroga. Jak prze-
konywał I sekretarz KW PZPR w Lub-
linie, Władysław Kozdra, mieszkańcy 
Lubelszczyzny zawsze znajdowali się 
w czołówce ludzi walczących o demo-
krację, wolność i postęp: „wrogie kno-
wania zostały zdemaskowane […], lu-
dzie pracy potrafią zdecydowanie bro-
nić swoich zdobyczy, spokoju i ładu 
publicznego i są gotowi zawsze stanąć 
w obronie interesów swojej ojczyzny”61. 
Z tego powodu również w Marcu jed-
noznacznie wypowiedzieli się przeciw-
ko wystąpieniom.

W kampanijnej propagandzie wi-
doczne są nacjonalistyczne tendencje 
populizmu. Komendant wojewódzki 
MO, płk Jerzy Andrzejewski, zarzucał 
Żydom i inteligencji chęć pouczania in-
nych, a przecież „My, Polacy, sami wie-
my najlepiej, co leży w interesie naszej 
Ojczyzny Polski Ludowej, nas wszyst-
kich”62. Studentów oskarżano o szowi-
nizm żydowski; podczas obozów szko-
leniowych mieli oni lżyć polski naród, 
śpiewać na nutę Mazurka Dąbrow-
skiego słowa: „Przejdziem Synaj, przej-
dziem Gazę, będziemy Żydami, dał 
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nam przykład Mosze Dajan, jak zwy-
ciężać mamy…”. W czasie studenckich 
manifestacji mieli skandować: „Zamb-
rowski do Biura”63, ujawniając w ten 
sposób swoje prawdziwe cele.

W Marcu 1968 r. duże znaczenie 
odgrywała kategoria dumy. Odwoły-
wał się do niej w swym przemówieniu 
choćby wspomniany już Kozdra. Pol-
skie społeczeństwo miało być dum-
ne z dokonań socjalizmu w dziedzinie 
gospodarczej i kulturalnej, z rozwoju 
kraju i wzrostu jego znaczenia w świe-
cie. Społeczność Lubelszczyzny miała 
być dumna z lubelskich uczelni, zna-
nych ponoć na wszystkich kontynen-
tach. W kontekście dumy zazwyczaj 
podkreślano zasługi partii, państwa, 
robotników i mieszkańców Lublina 
w sferze szkolnictwa wyższego. Sta-
le przy tym informowano o coraz lep-
szych warunkach studiowania w kra-
ju, rozbudowie infrastruktury uczel-
nianej. „Zbiorowy wysiłek” społecz-
ności Lublina i Lubelszczyzny miał 
dać studentom warunki do studiowa-
nia, wysiłkiem Miejskiej Rady Naro-
dowej w Lublinie powstawały gmachy 
i infrastruktura dla młodzieży, usta-
nawiano stypendia64. Pisano o świet-
nych warunkach stworzonych mło-
demu pokoleniu, o dużych nakła-
dach na szkolnictwo wyższe, o dziel-
nicy uniwersyteckiej, która miała po-
wstać kosztem mieszkań, przedszkoli, 
domów kultury, co zderzało się z za-
chowaniem niektórych studentów 
lżących swoich rektorów i gotowych 

„niszczyć to, co dla nich stworzyła ręka 
robotnika”65. Powstawał obraz władzy, 
która buduje i pracuje dla społeczeń-
stwa oraz wrogów, którzy zaintereso-
wani są wyłącznie szkodzeniem kra-
jowi. „Jesteśmy dumni z tych osiąg-
nięć i biada temu, kto zechce je nam 
odebrać” – głosiła jedna z rezolucji66. 
W innej czytamy: „Mamy prawo być 

dumni z tego, co dzięki polskiej klasie 
robotniczej, dzięki pracowitości inte-
ligencji technicznej i naukowej, dzię-
ki gospodarności chłopa polskiego, 
całego naszego społeczeństwa, stało 
się trwałym, realnym wyznacznikiem 
aktualnego potencjału ekonomiczne-
go województwa i kraju […]”67. Wspo-
minano o „trudnościach i brakach”, 
ale na tym kończyła się samokrytyka, 
zresztą, przekonywano, że niebawem 
będzie coraz lepiej.

De facto ujawniał się mechanizm 
paternalizmu, w którym społeczeń-
stwo zawdzięczało państwu/partii 
możliwość korzystania z kultury, sztu-
ki, edukacji68 i bezpieczeństwa, a co za 
tym idzie, to państwu/partii i przy-
wódcy należała się wdzięczność za to. 
W ten sposób powstawała relacja pod-
ległości i wdzięczności. 

Znacznie rzadziej odwoływano się 
do godności: „uczmy młodzież miłości 
do tego ustroju, który dał wszystkim 
obywatelom naszego kraju poczucie 
godności osobistej”69. W innych miej-
scach odwoływano się do godności Po-
laków jako narodu.

Za dumą postępowała również siła. 
Skutkiem ubocznym szerokiego zary-
sowywania kategorii wroga mogło być 
poczucie jego potęgi, a tego należało 
uniknąć. Z tego powodu  np. w Kato-
wicach na wiecu zgromadzono sto ty-
sięcy członków partii, a przemawiają-
cy tam Edward Gierek ogłosił, że wro-
gowie „zostaną zmiażdżeni, gdziekol-
wiek by się znajdowali. Jesteśmy w sta-
nie odciąć każdą rękę, która podniesie 
się na naszą ukochaną ojczyznę i  ze-
chce ugodzić w owoce naszego trudu”70. 
Poczucie siły budowano przez publiko-
wanie setek głosów poparcia dla wła-
dzy w całym województwie. Ujawniały 
się one w przysyłanych do gazet i wy-
głaszanych w radiu rezolucjach spisy-
wanych podczas masowo organizowa-
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nych wieców. W rezolucjach domino-
wały trzy formuły „żądamy”, „nie po-
zwolimy”, „zapewniamy”.

GNIEW LUDU
W tej wizji świata bardzo ważne zna-
czenie ma penalizacja rzekomego 
bądź prawdziwego naruszenia prawa. 
We  wszystkich rezolucjach, podejmo-
wanych na wiecach, padało żądanie – 
jak często dookreślano – „surowego” 
ukarania winnych. Pozwalało to rzą-
dzącym na wykonanie jedynie ocze-
kiwań społeczeństwa, w którego głos 
władza wsłuchiwała się. Konsekwencją 
winy musiała być kara, by prawu i spra-
wiedliwości stało się zadość. W rzeczy-
wistości chodziło o groźbę wystosowa-
ną wobec tych, którzy zastanawialiby 
się nad wsparciem protestów, czyli mo-
wa tu o funkcji odstraszającej. 

Także tutaj odwoływano się do roz-
wiązań populistycznych. Pojawiały 
się żądania ujawnienia nazwisk kon-
testujących studentów oraz skierowa-

nia ich do pracy produkcyjnej w zakła-
dach, aby ponowne przyjęcie na stu-
dia uzależnić od opinii załóg robotni-
czych71. Żądano ukarania wszystkich, 
bez względu na zajmowane stanowi-
ska, oczekiwano „wyeliminowania 
z  życia politycznego i gospodarcze-
go ojców i matek tych studentów, któ-
rzy brali czynny udział w zajściach na 
uczelniach”, ponieważ występowanie 
przeciwko „władzy ludowej” miało 
być równoznaczne z występowaniem 
przeciwko robotnikom i chłopom72. 
Żądano samookreślenia się tych osób 
pochodzenia żydowskiego, które jesz-
cze tego nie zrobiły73. Do tego docho-
dziły oczekiwania bardzo praktyczne: 

„oczyścić partię z syjonistów”, „precz 
z wichrzycielami”, „ukarać inspirato-
rów antysocjalistycznych wystąpień”, 

„Syjoniści do Izraela”74. Pisano wprost 
o konieczności wyjazdu z Polski osób 
pochodzenia żydowskiego, które nie 
czują się Polakami. Dzięki temu po-
wstawała możliwość awansów, zaję-
cia stanowisk, a przy tym wyelimino-
wania znienawidzonej nacji75, czyli za-

spokojenia antysemi-
ckich fobii. Tworzyła 
się nowa elita.

Wreszcie trzecim 
składnikiem rezolucji 
były zapewnienia. Do-
tyczyły one głównie 
lojalności wobec so-
cjalizmu i partii, wo-
kół której należało się 
jednoczyć, i co na-
leżało stale potwier-
dzać. Ta jedność w ob-
liczu ataków wroga 
była zresztą istotnym 
czynnikiem przyciąg-
nięcia do partii. Z tego 
powodu np. wskazy-
wano liczne przypadki 
wstępowania do PZPR, 
a sama jedność spo-

Zdjęcia operacyjne SB z wiecu 
z 11 marca 1968 roku 

pod Chatką Żaka.
 

Zbiory IPN w Lublinie 
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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łeczeństwa („narodu”) ponownie sta-
wała się istotną i podkreślaną wartoś-
cią. W rezolucji pracowników instytu-
cji kulturalnych Lublina można prze-
czytać: „Nic i nikt nie zdoła zawrócić 
nas z drogi socjalizmu, jedynej słusznej 
drogi, jaką kroczy nasza partia i nasz 
naród, nikt nie zdoła rozbić jednoś-
ci naszego narodu”; „Uważamy, że na-
sza Ludowa Ojczyzna zapewniła wspa-
niałe warunki dla szerokiego rozwoju 
wszelkich dóbr kultury […]”76. Dekla-
rowano: „w całej rozciągłości popiera-
my politykę naszej partii”77. 

Własne przywiązanie należało wyra-
zić również personalnie wobec I sekre-
tarza KC PZPR; na wiecach wznoszono 
hasła: „Niech żyje tow. Wiesław”, „Lu-
belszczyzna z Wami tow. Wiesławie”78. 
W tym sposobie myślenia wykorzysty-
wano skłonność ludzi do ustanawiania 
autorytetów, które należy czcić, utoż-
samiać się z nimi i im służyć, wykrzy-
kując ich imiona, jako zbawców narodu. 
Gomułka miał być „uosobieniem jedy-
nie słusznej polityki międzynarodowej 
określającej miejsce i bezpieczeństwo 
Polski w świecie”79. Przekonywano, że 
ludzie zbierali się, by wspólnie wysłu-
chiwać jego przemówień, a następnie 
dyskutowali o nich i wysyłali listy z po-
parciem „będące świadectwem przy-
wiązania mieszkańców Lubelszczyzny 
do I sekretarza KC PZPR tow. Włady-
sława Gomułki”80. 

Reakcją na studenckie wystąpie-
nia miało być podjęcie czynów pro-
dukcyjnych i „wzmożenie pracy”. Po-
dobnie jak przez cały okres PRL od-
woływano się do mitycznego pomna-
żania dobrobytu, które doprowadzić 
miało niebawem do wzrostu zamoż-
ności społeczeństwa. Rezolucje wzy-
wały do spokoju, celem miała być pra-
ca dla dobra narodu81. Sekretarz Wła-
dysław Kozdra na wiecu, jaki odbył 
się 21 marca w hali przy Al. Zygmun-
towskich przekonywał: „Odpowiada-

my tym szalbierzom, że naród polski 
nie da się zwieść oszustwami. […] Par-
tia zdemaskowała ich prawdziwe obli-
cze, pokazała narodowi, kto stroił się 
w piórka rzekomych obrońców”82.

OBRAZ POLSKI
W mediach przedstawiano Polskę ja-
ko kraj lepszy od państw zachodnich, 
ustępujący jedynie Związkowi Radzie-
ckiemu. Dostrzegano tu znacznie wię-
cej demokracji niż na Zachodzie, któ-
ry właśnie od Polski mógłby się uczyć 
przestrzegania jej reguł. Tutaj co trze-
ci obywatel „współdziała w rządzeniu 
poprzez rady narodowe, samorządy 
robotnicze i kółka rolnicze”. Przeko-
nywano też, że w Polsce nie ma cen-
zury, nikt nie ingeruje w pisanie, dzie-
je się tak co najwyżej w przypadkach 
naruszenia tajemnicy państwowej 
lub wojskowej. Natomiast na Zacho-
dzie panuje „skrajny terror stosowany 
przez głównych dysponentów prasy, 
radia i telewizji tzn. wielkie firmy dys-
ponujące ogłoszeniami stanowiącymi 
rację bytu każdego wydawnictwa”83. 
W przeciwieństwie do Zachodu Pol-
ska i inne kraje socjalistyczne miały 
być również oazą pełnej i rzeczywistej 
wolności. Wolność innego typu sta-
wała się anarchizmem. Działo się tak, 
ponieważ: „tylko Polska Ludowa jest 
w stanie zapewnić nam wszechstron-
ne możliwości rozwoju intelektualne-
go i wychowania na pełnowartościo-
wych obywateli naszego narodu”84.

Propagandziści wiedzieli, że wy-
starczy zaprzeczać oskarżeniom i wy-
suwać własne. Odwracano od siebie 
podejrzenia poprzez atakowanie in-
nych. Przekonywano, że w kraju nie 
ma antysemityzmu i nacjonalizmu, 
nie pojawiają się żadne wątki czy za-
chowania rasistowskie, a każdy kto 
twierdziłby inaczej jest kłamcą, zdraj-
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cą, syjonistą, złodziejem, nienawidzi 
Polski i chce jej zaszkodzić. To właśnie 
syjoniści – czy raczej osoby za takie 
oficjalnie uznane – mieli być rasista-
mi i nacjonalistami85. Potwierdzano 
też, że „reakcyjna ideologia syjonizmu” 
nadal będzie zwalczana. W rzeczywi-
stości desygnatem pojęcia można było 
w dowolny sposób manipulować. By-
ła to pewna umowa społeczna – an-
tysemici doskonale wiedzieli, że pod 
nazwą „syjonizm” ukrywa się atako-
wanie Żydów, a i społeczeństwo mia-
ło świadomość, że nie chodzi o mi-
tyczny syjonizm, większość zresztą 
nie potrafiła zdefiniować tego pojęcia. 
Tylko czasami propaganda zapomi-
nała o eufemizmach: „w tych kręgach 
wznosili toasty za zwycięstwo agreso-
rów, urządzano bankiety, a uczciwym 
ludziom, którzy chcieli mówić praw-
dę i demaskować nacjonalizm żydow-
ski usiłowano kneblować usta oskar-
żeniami o antysemityzm”86.

Ustanowiono monopol na patrio-
tyzm. Władza kreowała samą siebie 
na jedynego obrońcę polskiej historii 
i prawdy historycznej: „Nie można po-
zwolić na to, aby w imię jakiejś abs-
trakcyjnej wolności i inscenizacyjnej 
dowolności przekształcić antycarskie 
ostrze »Dziadów« w oręż antyradzie-
cki […]. Mickiewicz nie był i nie bę-
dzie sztandarem reakcji”. Dziady mia-
ły zostać wykorzystane do podważe-
nia przyjaźni polsko-radzieckiej, którą 
uważano za podstawę bezpieczeństwa, 
niepodległości i rozwoju, nie można 
wypaczać historii87. Inne zdanie niż 
oficjalnie głoszone przez władzę sta-
wało się atakiem na Polskę i podważa-
niem jej bezpieczeństwa, integralno-
ści terytorialnej i niepodległości88. Go-
mułka przestrzegał, że walka z partią 
jest równoznaczna z niszczeniem Pol-
ski, wrogowie partii to wrogowie oj-
czyzny, a podważenie władzy PZPR 
jest jednoznaczne ze zniknięciem Pol-

ski, podobnie jak działo się to podczas 
rozbiorów albo w 1939 r.89.

ZAKOŃCZENIE
Zgadzając się z opinią, że system po-
lityczny Polski po 1955 r. stał się au-
torytaryzmem posttotalitarnym, wi-
działbym jednak w propagandzie Mar-
ca tymczasowy powrót do metod przy-
należnych totalitaryzmowi. Nie znaczy 
to, że w okresach między kampaniami 
propagandowymi wizja świata była in-
na. Jednak nacisk na mobilizację spo-
łeczną, częstotliwość perswazji i zwie-
lokrotnienie użytych środków mani-
pulacyjnych wywołujących presję na 
odbiorcę sytuują kampanie wśród ele-
mentów budujących reżim totalitarny.

Propaganda zawsze nastawiona jest 
na odbiorcę masowego. Nadawca wy-
korzystuje niski poziom intelektualny 
oraz podatność na manipulację i po-
sługuje się wyjaśnieniami i argumenta-
cją niemającymi nic wspólnego z logi-
ką formalną. Fanatyczne przekonanie 
o wyłączności własnych racji nie wy-
maga zastanawiania się nad ich wiary-
godnością. W tym wypadku było iden-
tycznie. Niespójność przekazu, prosta-
ctwo argumentacji, odwoływanie się do 
najprostszych emocji. Istotne znacze-
nie ma wysoki stopień emocjonalności 
przekazów. Używane w nim słowa są 
jednoznaczne, ostre, wręcz agresywne. 
Wymuszają aktywne opowiedzenie się 
za którąś ze stron, mobilizują. Nie ma 
znaczenia na ile opis sytuacji czy posta-
ci jest prawdziwy. Bardziej istotny jest 
pragmatyzm. Nie była (i nie jest) to jed-
nak dystynktywna domena marksistów 
czy komunistów. Kłamstwo jako instru-
ment zdobywania i utrzymywania wła-
dzy zawsze było metodą uniwersalną.

W mediach widać złość władzy 
i  jej skutek – sterowanie wściekłoś-
cią. W dużej mierze była ona sztuczna,  
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ale nie ma żadnych badań, które poka-
zywałyby stopień rzeczywistej niechę-
ci (bądź poparcia) społeczeństwa Lu-
belszczyzny dla studentów. Pamiętać 
jednak musimy, że nacisk propagando-
wy nie pozostaje bez wpływu, nawet je-
śli nadawca nie jest w pełni wiarygodny. 
Szczególnie, jeśli używa populistycz-
nych metod w nieodpornym na nie spo-
łeczeństwie.

Obraz świata przedstawiany w Mar-
cu 1968 r. w prasie lubelskiej jest kon-
stytutywny dla sposobu myślenia ko-
munistów nie tylko polskich i nie tyl-
ko w tym okresie. Jest to zresztą spo-
sób myślenia bardziej uniwersalny, 
adekwatny dla wszelkich fundamen-
talizmów, w których szukanie wroga, 
spiskowe widzenie dziejów, hierarchi-
zacja prowadząca do polaryzacji i wy-
kluczenia, odwoływanie się do godno-
ści i honoru grupy własnej oraz poniża-
nie wykreowanej grupy obcej, sztucz-
ne tworzenie prostych etykiet, prze-
konanie o znajomości jedynej prawdy 
łączą się z prywatą, dążeniem do wła-

dzy i prestiżu, relatywizmem moral-
nym, kłamstwem usprawiedliwionym 
dobrem wspólnym, szukaniem alibi 
dla własnych amoralnych zachowań. 
A przy tym we własnym przekonaniu 
służy się ideom wyższego rzędu, włas-
na małość okazuje się powodem do du-
my, podległość – niezależnością, a nik-
czemność – patriotyzmem. Świat staje 
się prostszy i zrozumiały.

Nagonka antysemicka oraz antyin-
teligencka miała niektórym posłużyć 
do zaistnienia w mediach, dla podtrzy-
mania bądź zrobienia kariery. Tworze-
nie wspólnoty nienawiści jednoczyło 
wokół rządzących różnych antysemi-
tów, kryptonacjonalistów, wszelkich 
frustratów, ludzi, którzy nastawieni 
byli antyelitarystycznie, a teraz mogli 
zrzucić winę za własne niepowodze-
nia na Żydów. W ten sposób kształ-
tować się miało nowe społeczeństwo 
i nowa elita, całkowicie oddane przy-
wódcy, rządzącej partii i nowym po-
rządkom.

Przypisy
1  Na temat Marca 1968 r. por. J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006.
2  Na temat marcowej kampanii propagandowej por. P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzy-

ciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999; M. Mazur, Polityczne kam-
panie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004, s. 101-235.

3  Pojęcia „Marzec”, pisanego wielką literą, używam wspominając cały bunt społeczny, który 
miał miejsce jeszcze przed miesiącem marcem oraz po nim, „marzec” to nazwa miesiąca.

4  L. Gnot, Moje trzy grosze, „Kurier Lubelski”, 17 marca 1968, s. 3.
5  Przemówienie Wł. Gomułki na spotkaniu z aktywem warszawskim, „Kurier Lubelski”, 20 

marca 1968, s. 2.
6  Dlatego w sferze propagandy okresy kampanijnej mobilizacji bliższe były systemowi totali-

tarnemu, a okres pozakampanijny – autorytarnemu.
7  Pełne poparcie dla polityki partii, „Kurier Lubelski”, 18 marca 1968, s. 1.
8  [komentarz redakcji] „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
9  Nie ustają protesty przeciw politycznemu rozrabianiu, „Sztandar Ludu”, 18 marca 1968, s. 1.
10  Pełne poparcie…, s. 1.
11  Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim, „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
12  Jednością silni (dodatek), „Sztandar Ludu”, 23-24 marca 1968, s. 2.
13  Władysław Kozdra do aktywu Lublina, „Kurier Lubelski”, 25 marca 1968, s. 2.
14  Identyczny mechanizm występuje w autokreacji z etykietami pozytywnymi.
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15  Studentka, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
16  Rezolucje mieszkańców Lubelszczyzny w sprawie incydentów studenckich, „Sztandar Ludu”, 

14 marca 1968, s. 1.
17  L. Gnot, Moje trzy grosze…, s. 3.
18  [komentarz redakcji] „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
19  R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
20  Pełne poparcie…, s. 1.
21  Wiece w Poznaniu i Gdańsku, „Sztandar Ludu”, 18 marca 1968, s. 2.
22  Kulisy bolesnych wydarzeń, „Kurier Lubelski”, 12 marca 1968, s. 2.
23  Nie ustają protesty…, s. 1-2.
24  Wiece w Poznaniu…, s. 2.
25  Załoga wydziałów motocyklowych WSK-Świdnik pozdrawia tow. Gomułkę, „Sztandar Ludu”, 

21 marca 1968, s. 1.
26   Przemówienie Wł. Gomułki na spotkaniu z aktywem warszawskim, „Kurier Lubelski”, 

20 marca 1968, s. 2.
27  Pełne poparcie…, s. 1.
28  Co ciekawe, w 1968 r. nie atakowano Kościoła katolickiego, wobec którego prowadzono 

kampanię jeszcze dwa lata wcześniej. Tym razem milczenie na jego temat jest całkowite, 
choć nie ma żadnych źródeł, które potwierdziłyby, że je odgórnie zaplanowano.

29  Wiec w Chatce Żaka, „Kurier Lubelski”, 14 marca 1968, s. 1.
30  Kulisy…, s. 2.
31  W niedobrej sprawie…, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
32  Nie ustają protesty przeciw politycznemu rozrabianiu, „Sztandar Ludu”, 18 marca 1968, s. 1-2.
33  [komentarz redakcji] „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
34  Zajścia w lubelskim miasteczku akademickim, „Kurier Lubelski”, 12 marca 1968, s. 1.
35  Po wiecu w Chatce Żaka, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 2.
36  W niedobrej sprawie…, s. 2.
37  J. Włoch, Uczniowie z Putnowic, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
38  W.J., Stanowisko partii zgodne z wolą społeczeństwa, „Sztandar Ludu”, 27 marca 1968, s. 2.
39  (AR), Rozdział wspólnego dramatu, „Sztandar Ludu”, 19 kwietnia 1968, s. 5.
40  Poważne zadania środowiska dziennikarskiego, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 1.
41  J. Amel, Kampania kłamstw i oszczerstw, „Sztandar Ludu”, 26 marca 1968, s. 3.
42  Ibidem, s. 3.
43  Kulisy…, s. 2.
44  W.J., Stanowisko partii…, s. 2.
45  (AR), Rozdział…, s. 5.
46  (API), Syjonizm i jego cele, „Kurier Lubelski”, 19 marca 1968, s. 3.
47  Wychowawcy o swojej młodzieży, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 2.
48  Uczestnik dwóch wojen światowych, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
49  W niedobrej sprawie…, s. 2.
50  Nie ustają protesty…, s. 1.
51  Zajścia w lubelskim miasteczku akademickim, „Kurier Lubelski”, 12 marca 1968, s. 1.
52  Ibidem.
53  Manifestacyjne zebrania ludzi pracy Lubelszczyzny, „Sztandar Ludu”, 19 marca 1968, s. 2.
54  Kulisy…, s. 2.
55  Studentka, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
56  Rolnik z Komarówki Podlaskiej, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
57  Jednością silni…, s. 2.
58  Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
59  Wiec w Chatce Żaka, „Kurier Lubelski”, 14 marca 1968, s. 1; Jedność – największą siłą…, s. 1.
60  Uczestnik dwóch wojen…, s. 3.
61  Władysław Kozdra do aktywu Lublina, „Kurier Lubelski”, 25 marca 1968, s. 2.
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62  Społeczeństwo Lubelszczyzny wyraża pełne poparcie dla stanowiska Partii, „Sztandar Ludu”, 
20 marca 1968, s. 1.

63  R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
64  Do studentów i młodzieży Lublina, „Kurier Lubelski”, 14 marca 1968, s. 4; Stypendia dla 190 

tys. studentów, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 1.
65  Władysław Kozdra do aktywu Lublina, „Kurier Lubelski”, 25 marca 1968, s. 2.
66  W.J., Wyrazy solidarności i poparcia dla KC PZPR i tow. Gomułki, „Sztandar Ludu”, 28 marca 

1968, s. 1.
67  Przemówienie E. Gierka na spotkaniu w Katowicach, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 2.
68  Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
69  Wychowawcy o swojej młodzieży, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 2.
70  Śląsk wierny partii, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 1.
71  Nie ustają protesty…, s. 2.
72  Manifestacyjne zebrania ludzi pracy Lubelszczyzny, „Sztandar Ludu”, 19 marca 1968, s. 2.
73  Jednością silni…, s. 2
74  Jesteśmy z towarzyszem Wł. Gomułką, „Sztandar Ludu”, 22 marca 1968, s. 2.
75  W.J., Razem z partią i tow. Gomułką, „Sztandar Ludu”, 26 marca 1968, s. 2.
76  Rezolucja, „Sztandar Ludu”, 28 marca 1968, s. 1.
77  Manifestacyjne zebrania ludzi pracy Lubelszczyzny, „Sztandar Ludu”, 19 marca 1968, s. 2.
78  Jesteśmy z towarzyszem Wł. Gomułką…, s. 2
79  Kulisy…, s. 2.
80  Pełne poparcie dla partii i tow. Wiesława, „Sztandar Ludu”, 22 marca 1968, s. 1. Pewną rzad-

ko spotykaną ciekawostką jest rezolucja podjęta podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wy-
borczej PZPR w Łukowskich Zakładach Obuwia, w której możemy przeczytać: „Z całego 
serca popieramy jedynie słuszny kierunek w polityce reprezentowany przez tow. Wiesława 
i tych towarzyszy [podkreśl. – M.M.] z Biura Politycznego i Komitetu Centralnego, któ-
rzy w słowach i czynach są z tow. Gomułką – naszym I sekretarzem KC PZPR”. W.J., Społe-
czeństwo Lubelszczyzny zawsze z partią, „Sztandar  Ludu”, 18 kwietnia 1968, s. 1. Zwróce-
nie uwagi na podział członków najwyższych gremiów partyjnych na wspierających Gomuł-
kę i niewspierających, jest niezwykle rzadkie w mediach.

81  Rezolucje mieszkańców Lubelszczyzny w sprawie incydentów studenckich, „Sztandar Ludu”, 
14 marca 1968, s. 1.

82  Jednością silni…, s. 2.
83  L. Gnot, Moje trzy grosze…, s. 3.
84  W.J., Stanowisko partii zgodne z wolą społeczeństwa, „Sztandar Ludu”, 27 marca 1968, s. 1.
85  W.J., Listy,  depesze do tow. Gomułki, „Sztandar Ludu”, 25 marca 1968, s. 2.
86  R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
87  Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
88  Pełne poparcie społeczeństwa dla partii i tow. Wiesława, „Sztandar Ludu”, 30-31 marca 1968, s. 2.
89  Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
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