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W jej dokumentach określano, jakie 
tematy i w jaki sposób miały być prze-
kazywane spo³eczeństwu. Stanowi³a 
swoisty szyfr, którego trzymanie się 
by³o w nowomowie niezbędne. 
  Przedstawione powyżej cechy sk³a-
da³y się na jedno potężne narzędzie 
kszta³towania świadomości, jakim by³ 
język. Tworzenie rzeczywistości na
użytek partii b¹dź instytucji kościel-
nej, nadzorowanie jej, stanowi³o ele-
ment ustroju, który mentalnie nie cał-
kiem należy do przesz³ości. Najistot-
niejsz¹ z tych cech jest narzucanie 
opisowi wyrazistego znaku wartości; 
pozosta³e by³y do niej ledwie suple-
mentem.  
  Warto wskazać kilka bardziej szcze-
gó³owych elementów ideologizacji ję-
zyka. Dotycz¹ one zazwyczaj wyra-
zów lub zdań, maj¹cych jednak ogrom-
ne znaczenie w komunikacji społecz-
nej. Klasycznym już przyk³adem jest
s³owo „wolność”. Co ciekawe, wystę-
powa³o ono również w powieści G.
Orwella i mia³o w bardzo podobny 
sposób zniekszta³cane znaczenie. 
W polskiej nowomowie występowa³o 
dość rzadko, a jeśli już zaistnia³a po-
trzeba jego użycia, starano się je zastą-
pić wyrazem „wyzwolenie”. Zależne 
by³o to oczywiście od kontekstu dane-
go has³a lub wypowiedzi, głównie jed-
nak ca³kowicie bagatelizowano jego 
znaczenie i pozbawiano oczywistego 
dziś wydźwięku.
 Kolejnym mechanizmem nowomo-
wy, pozostaj¹cym zreszt¹ w korelacji 
z poprzednim, jest fakt, że każda wy-
powiedź lub s³owo nios³y ze sob¹ kon-
kretn¹ postawę oceniaj¹c¹. Nic nie 
nabiera³o znaczenia przypadkowego. 
Osoba czytaj¹ca tekst pisany nowo-
mow¹ powinna by³a mieć konkretne 
nastawienie co do przedstawionego
w nim zagadnienia. Przyk³adem jest 
s³owo „ko³a” (zawsze w liczbie mno-
giej). Budzi³o ono negatywne odczu-
cia. Zw³aszcza z przymiotnikami „pe-
wne”, „określone”. Tworzenie takich 
nieroz³¹cznych par wyrazów na sta³e 
zakorzenia³o się w języku społecznym.
Dodatkowo permanentne dzia³ania 
w³adzy, maj¹ce na celu ukszta³towa-
nie w obywatelu określonego sposobu 
myślenia, po pewnym czasie stały się
standardem i sprawia³y, że używanie 
nowego języka by³o czymś natural-
nym.

3. Propaganda.

    Nowomowa wi¹że się nieroz³¹cz-
nie z propagand¹. Wed³ug encyklope-
dii PWN, propaganda to „celowe od-
działywanie na zbiorowość i jednost-
ki – zmierzaj¹ce przez wykorzystanie
środków perswazji intelektualnej i 
emocjonalnej – do wykształcenia po-
ż¹danych przekonań i zachowań”. 
Obecnie s³owo to ma bardzo nega-
tywny wydźwięk i takie też budzi sko-
jarzenia. W stosowaniu propagandy 
zawsze najważniejszy jest interes na-
dawcy, korzyść odbiorcy jest pomija-
na w tej kwestii. Etymologia tego sło-
wa sięga ³aciny, gdzie „propagare” o-
znacza tyle, co ̀ krzewić ,̀ ̀ rozszerzać .̀ 
Należy wspomnieć o jednej z pierw-
szych instytucji posługujących się pro-
pagand¹ na szerok¹ skalę i maj¹c¹ j¹ 
w nazwie. Jest to mianowicie „Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide”, 
stworzona w 1662 roku przez papieża
Grzegorza XV. Święta kongregacja 
propaguj¹ca wiarę mia³a na celu po-
prawienie sytuacji kościo³a, którego 
pozycja zosta³a naruszona po Refor-
macji. Już wówczas, w krajach prote-

stanckich s³owo to nabra³o znaczenia 
podobnego do tego, jakie dominuje 
wspó³cześnie. 
  Mówi¹c dziś o propagandzie, odru-
chowo wi¹że się j¹ z polityk¹. W takim
sensie rozwijana by³a w niemieckiej 
III Rzeszy. Fenomen większości przy-
wódców krajów totalitarnych wynika 
w³aśnie z odpowiednich zabiegów sto-
sowanych do budowania swoich wize-
runków. Mistrzem wykorzystywania 
ich niew¹tpliwie by³ Adolf Hitler, oraz
jego g³ówny wspó³pracownik w tej 
dziedzinie – Joseph Goebbels. Gdy 
w kwietniu 1930 roku otrzyma³ no-
minację na stanowisko szefa propa-
gandy, rozpocz¹³ powoln¹ i systema-
tyczn¹ drogę do zdobycia władzy przez
NSDAP. Wykorzystywa³ innowacyj-
ne wówczas środki, które zwiększały
efektywność wywierania wp³ywu na 
spo³eczeństwo. Niezmierne ważne w
jego kampanii by³y ulotki, a najistot-
niejsze – przemówienia. Radioodbior-
niki – zainstalowane w miastach –
mia³y stać się podstawowym narzę-
dziem opiniotwórczym. Między inny-
mi t¹ w³aśnie drogą Niemcy zarażani
byli przez Goebbelsa antysemityz-
mem. Jego s³ynne s³owa, wypowie-
dziane w orędziu transmitowanym
przez radio, brzmia³y: „Era żydow-
skiego intelektualizmu jest zakończo-
na”. By³ to moment prze³omowy w 
propagandzie nietolerancji wobec in-
nych nacji i innych religii. Jednocześ-
nie obywatele III Rzeszy utwierdzani 
byli w przekonaniu o swej wyższości, 
oraz o zwycięstwach odnoszonych na 
frontach walki. W ich mniemaniu kraj
stanowi³ potęgę na arenie międzyna-
rodowej, a naród niemiecki wznosi³ się 
ponad inne narody. 
  Warto w tym miejscu przypomnieć, 
jak wielk¹ rolę odgrywa³y teleodbior-
niki w domach mieszkańców Orwel-
lowskiej utopii. Mobilizowano przez 
nie do dzia³ania na rzecz Wielkiego 
Brata, wychwalano jego zas³ugi, oraz
– co najistotniejsze – podkreślano 
wszechobecność w³adzy. Od propa-
gandy politycznej, podobnie jak w na-
zistowskich Niemczech, nie sposób  
by³o uciec. Oceania, choć to twór fik-
cyjny, posiada³a wspólne cechy za-
równo z krajem rz¹dzonym przez 
Führera, jak i z krajami socjalistycz-
nymi. 
  Wśród środków perswazyjnego od-
dzia³ywania można też wskazać pro-
pagandę ekonomiczn¹. To bardzo wy-
godne narz¹dzie, s³uż¹ce w najwięk-
szej mierze do kreowania poczucia 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Ce-
lem polityków by³o tworzenie mitu
kraju jako potęgi o niezachwianym 
potencjale i możliwościach. Dawa³o 
to obywatelom poczucie, że rz¹d pa-
nuje nad sytuacj¹, choć realia wskazy-
wa³y na coś zupe³nie innego. W PRL-u 
propaganda ekonomiczna by³a nie-
roz³¹czna z tak zwan¹ „propagandą 
sukcesu”, stosowan¹ przez Edwarda 
Gierka. Odnosi³a się w g³ównej mie-
rze do sytuacji gospodarczej kraju, ka-
mufluj¹c wszelkie potknięcia, oraz bu-
duj¹c wśród obywateli poczucie dob-
rze sprawowanej w³adzy. 
 W pierwszej fazie zadanie krzepienia
nastrojów by³o stosunkowo proste, ze 
względu na rozkwit przemys³u oraz 
na postępuj¹cy rozwój budownictwa
mieszkaniowego. W³adza ostentacyj-
nie i przy każdej sposobności chwali-
³a się swoimi sukcesami – w dekadzie
rz¹dów Edwarda Gierka wybudowa-
no 2,5 miliona mieszkań. O kryzysie, 
który nast¹pi³ po roku 1975, mówiono 
już znacznie mniej. Termin „podwyżka 

cen” zosta³ zast¹piony „regulacj¹ cen”, 
a spo³eczeństwo mamiono b³ędnymi 
statystykami. Ukrywano również fakt
zaci¹gnięcia wielomilionowych kre-
dytów, co tylko pogarsza³o stan kraju 
i pog³ębia³o kryzys.
 Kolejny typ oddzia³ywań ideologicz-
nych, to propaganda spo³eczna. Ma
ona na celu wykreowanie w spo³eczeń-
stwie potrzeby prowadzenia jednako-
wego stylu życia. Budzona jest świa-
domość znaczenia lojalności wobec u-
stroju i zasadność nienawiści do jego 
przeciwników. Wśród opinii publicz-
nej inspirowana i wzmacniana jest kry-
tyka oraz dyskryminacja postępowań 
odmiennych od tych, jakie właściwe
s¹ ogó³owi, tzw. zdrowej większości 
narodu. Najciekawszym zjawiskiem 
jest w tym wypadku fakt, że w póź-
niejszym czasie propagandę tak¹ two-
rz¹ – czyni¹c j¹ nieporównanie efek-
tywniejsza – sami obywatele. Celowo 
kieruje się ich zachowaniami w ten 
sposób, by zdolność do akceptacji in-
ności mala³a. Prowadzona systematy-
cznie, zaczyna w odpowiednim mo-
mencie funkcjonować niezależnie od 
poczynań dysponenta przekazu, zaś 
jej kontrolowanie staje się zbędne. In-
ność zostaje trwale napiętnowana, o 
czym interesuj¹co pisze Erving Gof-
fman: „(...) z za³ożenia nie wierzymy, 
że osoba napiętnowana jest w pełni
cz³owiekiem. Opieraj¹c się na takim

za³ożeniu, stosujemy wobec niej róż-
ne formy dyskryminacji, przez co sku-
tecznie – nawet jeśli często nieświado-
mie – zmniejszamy jej życiowe szan-
se. Niespostrzeżenie konstruujemy 
w³asn¹ teorię piętna – ideologię tłu-
macz¹c¹ niższość napiętnowanego i 
świadcz¹c¹ o niebezpieczeństwie, ja-
kie on sob¹ reprezentuje”.
 Po raz kolejny można zestawić oma-
wiane zjawisko z treści¹ ksi¹żki „Rok 
1984”. Zachowanie obywateli Ocea-
nii jest doskona³ym przyk³adem sto-
sowania propagandy spo³ecznej. Pilno-
wali się oni wzajemnie i donosili na 
każdego, kto wykaza³ choćby mini-
maln¹ inicjatywę przeciwko Wielkie-
mu Bratu i partii. Krytykowali się wza-
jemnie za najdrobniejsze nawet prze-
winienia i bynajmniej nie czynili tego 
w sposób dyskretny. Każde kolejne 
pokolenie by³o bardziej zatrute propa-
gandowym dzia³aniem, a dzieci – w 
przeświadczeniu dobrze wykonanego 
zadania – przekazywa³y w³adzy infor-
macje obci¹żaj¹ce ich rodziców. 
  Z uwagi na stopień zafa³szowania 
treści można wyróżnić propagandę 
bia³¹, szar¹ i czarn¹. Propaganda [A] 
bia³a s³uży g³ównie tworzeniu pozy-
tywnego wizerunku. Jest nośnikiem 
wyrabiaj¹cym pogl¹dy wśród spo³e-
czeństwa i najczęściej pozostaje wy-
mierzona w oponentów politycznych, 
choć w dość „czysty” sposób. Z regu-

³y daje im również możliwość rewan-
żu, a więc może być dwustronna. Sto-
sowana jest przez wszystkich tych, 
którzy dysponuj¹ informacj¹, lub s¹ 
jej elementem, co oznacza polityków 
i dziennikarzy. Informacje musz¹ być 
jednak ³atwe do sprawdzenia i nie mo-
żna podważyć ich pochodzenia. Pro-
paganda [B] szara ma miejsce wtedy, 
gdy odbiorca nie ma pewności co do
wiarygodności informacji, ani moż-
liwości jej pochodzenia. Stanowi to 
swoist¹ mieszankę prawdy i kłamstwa.
Nie istnieje możliwość sprawdzenia 
realności podanego faktu, swoj¹ wie-
dzę można opierać tylko na domy-
s³ach. Granica między propagand¹ 
szar¹, a czarn¹ jest niezwykle cienka
i w większości sytuacji zostaje prze-
kroczona. Propaganda [C] czarna, to 
najbardziej radykalna forma manipu-
lacji informacj¹.  r̄ód³o jej pochodze-
nia jest albo nikomu nieznane, albo 
ca³kowicie wyimaginowane. Jej głów-
nym celem jest ca³kowita kompromi-
tacja oponentów i zdegradowanie ich 
w oczach spo³eczeństwa. Ta w³aśnie 
forma propagandy by³a najczęściej
wykorzystywana w krajach totalitar-
nych. S³uży³a do utrzymania elektora-
tu i permanentnemu zniechęcania go 
do jakichkolwiek zmian wykraczaj¹-
cych poza za³ożenia partii b¹dź innej 
instytucji ideologicznej.


