
[1] Na polskim gruncie podobnym przeobraCeniom
ulegBo pojDcie „SolidarnoLci”. Po trzydziestu latach od
powstania ruchu zwiJzkowego Solidarno%& i mitolo-
gizacji jego idei funkcjonuje on obecnie z jednej
strony jako wyraz buntu i walki z totalitarnym syste-
mem, z innej jako symbol ludzkiej jednoLci i wspóB-

pracy, jeszcze z innej – jako element kultury naro-
dowej, tradycji i rodzimej toCsamoLci. Niestety, coraz
czDLciej mówi siD takCe o swego rodzaju dewaluacji
mitu SolidarnoLci, o wykorzystywaniu jego symboli
do walk politycznych lub personalnych bJdM Lrodo-
wiskowych batalii medialnych. Wyrazem takich 

Kultura wspóBczesna charakteryzuje siD niezwykBJ labilnoLciJ 
w sferze autorytetów i w stosunku do zjawisk, tematów i pojDN, które
jeszcze do niedawna uwaCano za kanonicznie niezmienne, nietykalne,
a czasami nawet opieczDtowane klauzulJ moralnego, obyczajowego
lub cywilizacyjnego tabu. Rozmaite przewartoLciowania dotyczyBy za-
równo sfery religii, jak i toCsamoLci historyczno-kulturowej danych
narodów. ObjawiaBo siD to przede wszystkim poprzez umieszczanie
okreLlonych symboli, mitów lub ikon w nowych, nierzadko zaskaku-
jJcych, kontekstach. ByBy one wyrazem albo zwyczajnego bluMnier-
stwa, jak seria nagich Madonn autorstwa Katarzyny Górnej, albo
meta"zycznego buntu i prowokacji w przedstawieniu Matki Boskiej 
z w'sami pDdzla Adama Rzepeckiego, lub teC jako bardzo osobisty 
i odwaCny zarazem komentarz do wspóBczesnej sytuacji politycznej 
w Europie i na Bliskim Wschodzie w postaci dzieBa malarskiego Mar-
ka Sobczyka Biczowanie Chrystusa, w którym artysta, pod postaciJ
wizualnej metafory, oskarCa Eydów i Arabów o demoralizowanie
obrazu wspóBczesnego Lwiata. 

CiJgBe przemiany polityczne i kulturowe przyczyniajJ siD po-
nadto do zmian w rozumieniu i de"niowaniu okreLlonych zjawisk.
Podstawowe znaczenia umieszczane w rozmaitych kontekstach i pod-
dawane wielu próbom rede"nicji tracJ na waCnoLci, a w ich miejsce
pojawiajJ siD okreLlenia nowe, Batwiej asymilujJce siD z rzeczywisto-
LciJ, bardziej pasujJce do ogólnej polityki i lepiej znoszJce jakJkol-
wiek, czDsto dogmatycznJ, krytykD. UCycia pewnych terminów uzale-
Cnione zostajJ od warunków zewnDtrznych, takich jak system pa5-
stwowy czy obszar na mapie Lwiata, oraz czynników indywidualnych
w postaci rasy, religii czy LwiatopoglJdu. Pod ich presjJ stajJ siD zwy-
czajnym naduCyciem, prowokacjJ, a nawet historycznym kBamstwem. 

WLród kilku znamiennych dla wspóBczesnej kultury oraz po-
siadajJcych ogromny wydMwiDk spoBeczny pojDN najbardziej transpa-
rentnym dla omawianych zjawisk wydaje siD byN Holocaust[1]. Ter-
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zachowa5 jest chociaCby ksiJCka autorstwa PawBa
Zyzaka Lech Wa$(sa. Idea i historia, w której autor
stronniczo i w bardzo negatywnym Lwietle ukazaB
przywódcD ruchu solidarnoLciowego.

[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust oraz
http://www.unic.un.org.pl/holokaust/czym-byl.php.
(data odczytu: 18.12.2010).

min ten (pochodzJcy z koLcielnej Baciny holocaustum, z gr. holokautóo
– spalam o"arD w caBoLci) stosuje siD obecnie do okreLlenia przeLla-
dowa5 i zagBady milionów Eydów przez wBadze III Rzeszy oraz jej
sojuszników w okresie II wojny Lwiatowej. Jest spokrewniony znacze-
niowo z pojDciem Szoa (hebr. !"#$ – caBkowita zagBada, zniszczenie,
transkrypcja angielska: Shoah), uwaCanego przez niektórych za sto-
sowniejsze, gdyC nie odwoBuje siD do pozytywnego, religijnego zna-
czenia caBopalenia. W Polsce uCywa siD ponadto terminu ZagBada[2].
JuC samo rozwarstwienie pojDcia, swoisty relatywizm przejawiajJcy siD
w powstawaniu kilku równorzDdnych synonimów, wprowadza pewien
chaos komunikacyjny. Sytuacja komplikuje siD jeszcze bardziej w przy-
padku de"niowania i wartoLciowania zjawiska w róCnych konteks-
tach(historycznym, spoBecznym, egzystencjalnym, "lozo"cznym etc.)
i z rozmaitych perspektyw, tak badawczych, jak i czasowych. 

O specy"ce i znaczeniu Holocaustu zaLwiadczajJ teksty kultu-
ry ukazujJce z jednej strony historycznJ zmiennoLN w jego przedsta-
wianiu, z drugiej – charakterystycznJ dla danego miejsca i czasu rela-
cjD z odbiorcJ. Jednym z najCywiej i najszybciej reagujJcym na wszel-
kie kulturowe nowoLci medium jest obecnie Internet. WieloLN nadaw-
ców i niemal nieograniczone moCliwoLci prezentacji swoich poglJ-
dów owocujJ powstawaniem ogromnej iloLci przekazów: audialnych,
wizualnych i audiowizulanych. ZapewniajJ ponadto róCne perspekty-
wy i punkty widzenia na dane zjawisko. Niestety, nierzadko sJ takCe
MródBem pewnych manipulacji, prowokacji, naduCyN, a nawet kBamstw
i bezpodstawnych oskarCe5. Dla wielu odbiorców znaczJ obecnie
wiDcej niC niejedna przeczytana na ten temat ksiJCka czy de"nicje naj-
lepiej opracowanych encyklopedii. Ich spoBecznoLciowy charakter
przejawia siD gBównie w tym, iC w duCej mierze ksztaBtujJ one opiniD
publicznJ. Zdarza siD równieC tak, i nie jest to przypadek odosobnio-
ny, Ce posiadajJc niezwykle emocjonalny przekaz i operujJc ekspre-
sywnymi formami wypowiedzi, stajJ siD wykBadniJ moralnJ i este-
tycznJ, mimo Ce iloLciowo stanowiJ ledwie niewielki procent wszyst-
kich informacji na ten temat znajdujJcych siD w sieci. NoszJc status
„marginaliów”, okazujJ siD „centrami” kulturowymi, a w powszech-
nym odbiorze uzyskujJ znamiona autentycznoLci i prawdy absolutnej.

Temat Holocaustu do dziL dnia wywoBuje ogromne emocje, 
a wraz z odkrywaniem kolejnych biaBych plam historii bywa MródBem
powaCnych intelektualnych i "lozo"cznych kon%iktów. Ich wyrazem
nierzadko staje siD "lm, a szerzej obraz, który we wspóBczesnej kultu-
rze peBni rolD opiniotwórczJ. PostanowiBem zatem przyjrzeN siD, jak
funkcjonuje w internetowych serwisach plików wideo temat Holo-
caustu. WybraBem dwa najpopularniejsze w Polsce serwisy: miDdzy-
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[3] NaleCy zastrzec, Ce zasoby obu internetowych 
serwisów plików wideo sJ bardzo obszerne, a wybra-
ny materiaB do analizy stanowi jedynie ich reprezen-
tatywny fragment.
[4] Film obecny jest w sieci pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=aFKRPCoEiIg.
(data odczytu: 18.12.2010).

[5] Fotosy pochodziBy ze zbiorów Fundacji Shalom,
Eydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum
Auschwitz-Birkenau w OLwiDcimiu oraz z Tek Eduka-
cyjnych Instytutu PamiDci Narodowej. Wykorzystano
takCe relacje dzieci z publikacji Dzieci Holocaustu
mówiJ, wydanej przez BibliotekD Midrasza w 2008
roku. 

narodowy You Tube oraz rodzimy Wrzuta. W krDgu moich zaintere-
sowa5 umieLciBem "lmy krótkometraCowe, które w jakiL sposób od-
nosiBy siD do Holocaustu. ZnalazBy siD wLród nich zarówno interwen-
cyjne i propagandowe reportaCe, jak i utwory przybierajJce formD
artystycznJ, "lmy oparte na dokumentach historycznych oraz oska-
rCycielskie paszkwile, dzieBa zrealizowane w tonie patetycznym i z du-
CJ dozJ dystansu, a nawet komizmu, wizualne prowokacje i ksenofo-
biczne „produkcyjniaki”. 

SpoLród tak obszernego repertuaru wybraBem kilka reprezen-
tatywnych tytuBów, które stworzyBy pewnJ kon"guracjD modelowych
ujDN Holocaustu w materii "lmowej, od przekazów opartych na Mró-
dBach historycznych, przez artystyczne trawestacje i prowokujJce
swojJ formJ lub kontekstem obrazy, na manipulacjach propagando-
wych sko5czywszy[3].

Pierwsze z wydzielonych ujDN Holocaustu charakteryzuje siD
dJCeniem do ukazania historycznej prawdy o tragicznych zdarzeniach
z okresu II wojny Lwiatowej. Audiowizualny przekaz stanowiJ wiary-
godne dokumenty w postaci fotosów i kronik "lmowych lub poLwiad-
czone klauzulJ autentycznoLci ustne bJdM pisemne relacje potwier-
dzajJce faszystowskie zbrodnie. Reprezentatywnym w tym wzglDdzie
wydaje siD przejmujJcy dokument "lmowy Holocaust oczami dziecka
zrealizowany przez WiesBawD MBynarczyk, BogusBawa JDdruszczaka 
i Roberta SzuchtD[4]. Film skBada siD w caBoLci tylko z reprezenta-
tywnych fotosów oraz cytatów z wojennych wspomnie5 Cydowskich
dzieci[5]. Autorzy wykorzystali dosyN popularnJ w tego typu obrazach
formD dokumentu "lmowego ze zdjDN, w którym opracowane na roz-
maite sposoby fotosy pojawiajJ siD na ekranie ze wspóBobecnym ko-
mentarzem pozakadrowym. Zgromadzony materiaB wizualny wspó-
Bgra tematycznie z czytanymi przez lektorów wspomnieniami ocala-
Bych z ZagBady dzieci. Gdy mowa o Cyciu Eydów w Polsce przed wybu-
chem II wojny Lwiatowej, na ekranie ukazujJ siD fotogra"e przedsta-
wiajJce codzienne zajDcia owej spoBecznoLci, dni LwiJteczne i dni
pracy, ich domostwa oraz miasta i dzielnice, w których zakBadali swoje
rodziny. Z biegiem lat, gdy opisy dotyczJ czasów bolesnej ekstermina-
cji, kadry wypeBniajJ zdjDcia dokumentujJce podBJ egzystencjD getta,
a nastDpnie przeraCajJcJ rzeczywistoLN obozów koncentracyjnych.
Wszystkie fotosy wystDpujJ w kolorze sepii lub czerni i bieli, pojawia-
jJc siD na czarnym tle ekranu otoczone wJskJ, brJzowJ lub biaBJ
ramkJ, dajJc tym samym zBudzenie obcowania ze starym, sfatygowa-

W obliczu prawdy
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nym albumem rodzinnym. Album to jednak niezwykle Cywy, ponie-
waC dziDki zastosowaniu ruchu wewnJtrzkadrowego, rozmaitych na-
jazdów i odjazdów kamery oraz licznych panoram i zbliCe5 zdjDcia 
te zaczynajJ funkcjonowaN jak ujDcia "lmowe, a sam przekaz nabiera
specy"cznego rytmu i dynamiki przedstawiania. 

Temat pozostaje niezmienny – losy Eydów polskich w latach
1939–1945. I w tej kwestii autorzy nie stosujJ Cadnych etycznych i este-
tycznych tabu. WartoLciJ najistotniejszJ okazuje siD prawda historycz-
na, która determinuje dobór zarówno fotogra"i, jak i cytatów z relacji
Cydowskich dzieci. Niekiedy obraz bywa tautologizowany przez
sBowo, ale nie jest to zasadJ nadrzDdnJ. NajczDLciej tekst pozakadrowy
jest wypowiedziJ bardzo osobistJ, a przez to emocjonalnJ i wJsko
komentujJcJ rzeczywistoLN. Obraz z kolei stanowi próbD uogólnienia
pewnego zjawiska czy problemu, prezentujJc raczej obiektywne spoj-
rzenie na caBJ sprawD. Tak wiDc komentarz zza kadru jest w tym przy-
padku Lwiadectwem naocznego Lwiadka, z racji wieku – nierzadko
przeraConego i nieobeznanego w sytuacji; fotogra"a zostaje tej emo-
cjonalnoLci pozbawiona, gdyC obecnoLN czBowieka sprowadza siD do
czynnoLci rejestracji fragmentu Lwiata na kliszy celuloidowej, jego
uczucia i stany duchowe sJ zazwyczaj obce bJdM nieodgadnione dla
odbiorcy. 

Relacja sBowa i obrazu zostaBa oparta na prostej zasadzie wspól-
noty czasoprzestrzennej. Gdy lektor informuje na przykBad o przebie-
gu powstania w getcie warszawskim, na ekranie ukazujJ siD fotosy
rejestrujJce i upamiDtniajJce zryw wolnoLciowy z przeBomu kwietnia
i maja 1943 roku w stolicy Polski. Bohaterami zdjDN sJ walczJcy
powsta5cy, o"ary i ich kaci oraz zrujnowane, gorejJce Cydowskie
dzielnice Warszawy. Gdy mowa o deportacjach i rzeczywistoLci obo-
zowej, zdjDcia dokumentujJ upodlajJce ludzkJ godnoLN kolejowe
transporty oraz masowe mordy i trudny los wiDMniów w obozach
ZagBady. 

Obraz w tym przypadku zdaje siD byN podrzDdny wobec sBow-
nego komentarza. Jest swego rodzaju ikonJ, pewnym kulturowym 
i historycznym exemplum rozpowszechnianym na masowJ skalD. 
O sile przekazu decyduje przede wszystkim relacja dzieciDcego Lwiad-
ka. Jest niezwykle konkretna, bo oparta na jednostkowym losie, a przy
tym osobista i przez to szalenie emocjonalna. Trzeba zaznaczyN, Ce 
w "lmie wystDpuje takCe komentarz lektora, który wprowadza widza
w omawianJ problematykD. Jego funkcja sprowadza siD do przekaza-
nia pewnych dziejowych faktów, na przykBad o statusie i Cyciu Eydów
w Polsce miDdzywojennej czy o specy"ce i zasadach funkcjonowania
gett i obozów Lmierci. Ów komentarz, podobnie jak wiDkszoLN foto-
gra"i, zostaB pozbawiony wspomnianej emocjonalnoLci i dotyczy ra-
czej sfery makro niC mikro. Wspomnienia dzieci ocalaBych z ZagBady,
podobnie jak zamieszczone zdjDcia, pogrupowano tematycznie, zgod-
nie z faktogra"J losów narodu Cydowskiego w latach 1939–1945. Wy-
odrDbniono w ten sposób kilka czDLci "lmu, którym nadano osobne
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tytuBy: Czas getta, )ycie w ukryciu, Deportacje i obozy, Sprzeciw i wal-
ka oraz Ocalenie i wyzwolenie. KaCda z czDLci, oprócz ostatniej, zawie-
ra komentarz lektora oraz przynajmniej jednJ relacjD dziecka, które 
zilustrowano seriJ zdjDN tematycznie pasujJcych do sBownych wypo-
wiedzi. 

Relacje dzieciDcych Lwiadków niosJ ogromny Badunek emocji.
DramaturgiD budujJ juC same zdarzenia, o których opowiadajJ dzieci.
Dowiadujemy siD z nich o faktach mniej lub bardziej wstrzJsajJcych,
dla porównania relacja czternastoletniej Reni Knoll: 

Wszystko siD sprzysiDga przeciw Eydom, nawet pogoda. Jest koniec
kwietnia, a jest tak zimno, Ce noszD gruby sweter i pBaszcz zimowy. Tak
smutno jest tutaj. Gdzie czBowiek popatrzy, widzi czarne, posDpne mury
wznoszJce siD ku niebu z nagrobkami na wierzchu. Gdyby choN sBonecz-
ko zaLwieciBo. Ale moCe jest dobrze, Ce nie ma pogody? Bo Niemcy wy-
dali wyrok, Ce jeLli w getcie wybuchnie zaraza, to caBe getto puszczJ z dy-
mem. Tu w getcie wszystko jest szalenie drogie, np. chleb zwykBy czarny 
z piaskiem kosztuje u nas 12 zBotych, na kartki dajJ dwa chleby na cztery
osoby na tydzie5.

oraz przejmujJce wspomnienie oLmioletniej Lili Mitner: 
WyprowadziB nas z getta StrzaBkowski. W swoim domku wybudowaB nam
bunkier. MiaB dwie izby, w jednej wybudowaB podwójnJ LcianD. ByBa tam
przestrze5 na 70 cm szeroka, ciemna, bez powietrza. Powietrze docho-
dziBo kominem. Jedzenie podawali nam przez maBy otwór w Lcianie,
maskowany szaPJ nocnJ. W tej chaBupie kwaterowali Niemcy, sBychaN
byBo kaCdy szmer. SByszeliLmy dokBadnie rozmowy Niemców. Nie wolno
nam byBo drgnJN, kaCdy ruch byBby dla nas zgubJ. W tej ciemnicy sie-
dzieliLmy dwa i póB roku.

JDzyk, którym operujJ dzieci, oraz sposób obrazowania, a co za tym
idzie – równieC pojmowania Lwiata cechuje pewna doza infantylizmu,
sprowadzajJcego siD do uCywania przez nie wielu zdrobnie5 i spiesz-
cze5, a takCe bardzo subiektywnego odbioru rzeczywistoLci. Oto nie-
zwykle osobista historia dziesiDcioletniej Estery Borenstein:

Niemcy w ko5cu zebrali wszystkich Eydów, starych od razu zabijali, 
a mBodych wpakowywali do wagonów. Nas teC wepchnDli do wagonu.
ByBo tam ciasno, ciemno, ani staN, ani siedzieN. Braciszek dusiB siD, dusiB
siD, aC zadusiB siD. Ja teC myLlaBam, Ce nie bDdD mogBa CyN, tak byBo duszno.
ProsiBam mamusiD, abyLmy wyskoczyBy, bo lepiej siD zabiN niC dBuCej siD
mDczyN. Tak to ani LmierN, ani Cycie. Mamusia wyskoczyBa i widziaBam
przez okienko, Ce siD podniosBa i uciekBa. Mnie ludzie wysadzili przez
okienko. BaBam siD skoczyN, upadBam w Lnieg. Strzelali za mnJ, ale nic mi
siD nie staBo. Nie mogBam jednak znaleMN mamusi i nie wiedziaBam, w któ-
rJ stronD pójLN. Spotkany Polak mi powiedziaB, Ce idD w stronD Treblinki,
Cebym poszBa w odwrotnJ stronD, do Siedlec. ByBam tak spragniona, Ce
jadBam Lnieg. SzBam od chaty do chaty i nikt nie chciaB mnie wpuLciN na
noc. W ko5cu zaszBam do takiej starej babci na ko5cu wsi i ta mnie wpu-
LciBa. Ta babcia teC mi mówiBa, Ce jakaL kobieta szukaBa dziewczynki.
DomyLliBam siD, Ce to moja mamusia. Rano poszBam jej Lladami, ale jej nie
znalazBam. ZostaBam sama, a miaBam tylko 10 lat.
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[6] http://www.youtube.com/watch?v=XjSnf3tpMqw
&feature=fvsr. (data dostDpu: 18.12.2010).

[7] W czoBówce "lmu jako autor widnieje tylko Makar
Productions. 

i trzyletniego Seweryna Dobreckiego, który po informacji o wysiedle-
niach tak zanotowaB w pamiDci:

ZrobiBo mi siD smutno i baBem siD. [...] Mamusia zaczDBa coL rozmawiaN 
z tatusiem, Cebym ja nie sBuchaB. ZrozumiaBem, Ce siD szykuje jakaL przy-
kroLN, bo jak tatuL rozmawia z mamusiJ, aCebym ja nie sBuchaB, to wiem,
Ce bDdzie jakaL przykroLN.

Kolejne historie dzieci przeplatajJ siD w "lmie i jako eklektyczna ca-
BoLN mogJ stanowiN przykBadowy fragment burzliwego i dramatycz-
nego Cyciorysu Cydowskiego dziecka w okresie II wojny Lwiatowej.
Wzbogacone obszernym materiaBem zdjDciowym funkcjonujJ w sieci
jako prawdziwy i przejmujJcy w swej wymowie dokument epoki.

Pewne cechy dokumentu historycznego posiada takCe inny
obraz zamieszczony w serwisie You Tube, zatytuBowany Requiem dla
snu[6]. Jest to rodzaj miniatury muzycznej w formie teledysku, w któ-
rym wykorzystano bardzo znanJ i popularnJ kompozycjD autorstwa
Clinta Mansella, z kultowego juC dziL, zwBaszcza w Lrodowisku mBo-
dzieCowym, "lmu Darrena Aronofsky’ego Requiem for a Dream z 2000
roku. Utwór Mansella posBuCyB autorom "lmu[7] jedynie za punkt
wyjLcia do ukazania przeraCajJcych obrazów dokumentujJcych zbrod-
nie hitlerowskie. PrzeszywajJca, mocno oddziaBujJca na odbiorcD
muzyka zostaBa zestawiona z czarno-biaBymi fotosami i fragmentami
kronik "lmowych przedstawiajJcymi tak o"ary, jak i katów Holo-
caustu. 

Film otwiera ujDcie ukazujJce propagandowy, wiele mówiJcy
plakat z podobiznJ dumnego Hitlera, nad którym widnieje hasBo
„Gott mit Uns” („Bóg z nami”), a zamyka go lakoniczna sentencja po-
dana w ascetycznej formie jako biaBy napis na czarnym tle: „Kochajcie
nieprzyjacióB swoich, Bóg juC z nimi jest”. Te dwa ujDcia stanowiJ
pewnJ ramD kompozycyjnJ. Potraktowane doLN przewrotnie propa-
gandowe hasBo z plakatu i przepeBniona ideologiJ chrzeLcija5skJ sen-
tencja, zestawione ze sobJ, sugerujJ sposób odczytania "lmu i potDgu-
jJ jego pacy"stycznJ wymowD. EsencjJ bowiem caBego "lmu sJ przej-
mujJce, wrDcz makabryczne obrazy z gett i obozów Lmierci, przedsta-
wiajJce wychudzone i umDczone ciaBa o"ar, sprofanowane zwBoki lub
szczJtki ludzkie, a takCe kroniki dokumentujJce bezpardonowe roz-
strzelania i masowe mordy przy uCyciu krematoriów i komór gazo-
wych. 

Mniej wiDcej w poBowie "lmu na ekranie pojawia siD aktor
Andrzej Qapicki i zwracajJc siD wprost do kamery, stwierdza: „Nasze
dowody rzeczowe bDdJ straszne i powiecie, Ce pozbawiBem was snu”.
Jest to wyraMna aluzja do tytuBu "lmu. CaBe okrucie5stwo II wojny
Lwiatowej byBo tak przeraMliwe i niewiarygodne, Ce, zdaniem autorów,
mogBo wydarzyN siD jedynie we Lnie. Niestety, zdarzyBo siD faktycznie 
i bardzo realnie, a sen okazaB siD jawJ. Po tych sBowach obraz zaczyna
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[8] http://uzal.wrzuta.pl/"lm/1ryoHXW3SlV/ muzyka_
konca_lata_-_zabi_holocaust (data odczytu: 18.12.2010).

wymownie falowaN, jakby za sprawJ sygnaBu operatorskiego widz miaB
zorientowaN siD w zmianie sposobu narracji z ekstraspekcji na intro-
spekcjD w rodzaju sceny onirycznej. JednoczeLnie wyraMnemu za-
ostrzeniu ulega estetyka zdjDN. To, co do tej pory podane byBo w Ba-
godnej formie, zostaje pozbawione jakichkolwiek ogranicze5. Ekran
zaczynajJ zapeBniaN przejmujJce obrazy z czasów wojny: nagie kobie-
ty stojJce w dBugiej kolejce do „BaMni”, wiszJcy na szubienicach
mDCczyMni, twarze przeraConych dzieci, a potem sterty martwych ciaB 
siDgajJce drugiego piDtra budynku, góry ludzkich gBów i ko5czyn 
oraz haBdy pozostawionych przez wiDMniów rzeczy osobistych i dzieci-
Dcych zabawek. Tempo narracji niespodziewanie wzrasta. UjDcia na
zasadzie migawkowych kadrów nastDpujJ szybko po sobie i na oczach
widza wszystko powtarza siD w bByskawicznym tempie, poczJwszy 
od plakatu z portretem Hitlera aC do czarnej planszy z chrzeLcija5skJ 
sentencjJ. 

W porównaniu z "lmem Holocaust oczami dziecka miniatura
muzyczna Requiem dla snu wywoBuje silniejsze wraCenia estetyczne.
Zamierzeniem autorów byBo nie tylko udokumentowanie holocausto-
wych zbrodni, ale takCe stworzenie dzieBa artystycznego. Kwiadczy o
tym chociaCby twórcze wykorzystanie kompozycji Mansella, metafo-
ryczne ujDcie snu jako stanu ludzkiej nieLwiadomoLci i zdehumanizo-
wania, a takCe zabiegi formalne w postaci agresywnego, clipowego
montaCu, czasami na granicy percepcji i przekazu podprogowego,
oraz ramy kompozycyjnej uwypuklajJcej pacy"styczne przesBanie
utworu. 

UjDcia Holocaustu w internetowych serwisach plików wideo
przybierajJ niekiedy formD intelektualnej, etycznej bJdM spoBeczno-
obyczajowej prowokacji. Dystans czasowy w stosunku do okresu II
wojny Lwiatowej, jaki odczuwajJ dzisiejsi uCytkownicy sieci, powodu-
je, Ce ówczesna rzeczywistoLN jawi siD czDsto jako fragment historii tak
odlegBej i enigmatycznej, iC uprawnionym i bezkarnym wydaje siD
wyszukiwanie, czasami caBkiem przypadkowych, paraleli z innymi
zjawiskami wspóBczesnego Cycia spoBecznego czy kulturalnego lub
przeksztaBcanie starych mitów oraz trawestowanie i przewartoLcio-
wywanie pokrytych patynJ czasu symboli. Sytuacja taka ma miejsce
czDsto przy biernym i bolesnym zarazem udziale Lwiadków tamtych
traumatycznych zdarze5, niekiedy takCe przy ich wymiernym zaan-
gaCowaniu. 

W rodzimym serwisie Wrzuta.pl bardzo znamienne w tym
wzglDdzie sJ dwa krótkie "lmy zrealizowane z myLlJ o wywoBaniu
okreLlonej reakcji odbiorcy poddanemu medialnej prowokacji.
Pierwszy z nich – )abi holocaust[8] – to zrealizowany skromnymi
Lrodkami teledysk alternatywnego zespoBu mBodzieCowego grajJcego

W tonie
prowokacji
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[9] http://daria24.wrzuta.pl/"lm/1LPzHkFrSIb/tancza_
w_auschwitz._wideo (data odczytu: 18.12.2010).

muzykD z pogranicza rocka, pop i reggae. Najbardziej prowokacyjny 
w caBym utworze jest jego zaskakujJcy tytuB i tekst piosenki, gdyC
mowa w niej o trudnym losie Cab, które kaCdego roku latem ginJ
masowo pod koBami samochodów, próbujJc przedostaN siD z jednej
strony jezdni na drugJ. Proekologiczna wymowa utworu nie budzi
Cadnych zastrzeCe5. Jedynym, co wywoBuje uzasadniony sprzeciw, 
a przynajmniej pewnJ konsternacjD, jest porównywanie niepoCJda-
nych zjawisk w przyrodzie z ogromnJ tragediJ narodu Cydowskiego
sprzed kilkudziesiDciu lat. Wykorzystanie przez autorów noLnego
pojDcia „holocaust” jest z pewnoLciJ chwytliwym zabiegiem marke-
tingowym, ale w tym konkretnym przypadku nosi raczej znamiona
jDzykowego naduCycia, gdyC po pierwsze – trudno porównywaN pBazy
do ludzi, po drugie – nie sposób takCe zestawiN rozmiarów tragedii, po
trzecie w ko5cu – nie moCna zapomnieN o uruchamianych w tym
momencie niemal automatycznie kontekstach cywilizacyjnych, etycz-
nych i kulturowych. 

W przypadku kolejnego "lmu rzecz komplikuje siD jeszcze bar-
dziej. Australijska artystka o Cydowskim pochodzeniu, performerka 
i reCyserka – Jane Korman – umieLciBa w sieci zrealizowany przez sie-
bie "lm zatytuBowany Ta*cz' w Auschwitz[9]. WystJpiBy w nim jej
dorosBe dzieci oraz 89-letni ojciec, który osobiLcie przeCyB Holocaust 
i pobyt w obozie Lmierci. PomysB "lmu jest bardzo prosty. Bohaterowie
ta5czJ do rytmu popularnej piosenki Glorii Gaynor I Will Survive
(„Przetrwam / „PrzeCyjD”) i nie byBoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, iC za miejsce swojej zabawy wybierajJ przestrzenie i obiekty jed-
noznacznie kojarzone z holocaustowymi zbrodniami i ich kulturo-
wym upamiDtnieniem. Rzecz rozgrywa siD na tle towarowych poci-
Jgów, przed bramJ muzeum oLwiDcimskiego z wymownym napisem
„Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”), na ulicach niegdysiej-
szego Bódzkiego getta, na terenie dawnego obozu ZagBady w Dachau 
i obozu w Teresinie, a takCe przed synagogJ w Polsce i przed pomni-
kiem Holocaustu w Qodzi. 

Miejsca te nie zostaBy wybrane przypadkowo. Zestawienie nie-
poradnych i komicznie niezdarnych plJsów z przestrzennymi ikona-
mi Holocaustu miaBo posBuCyN autorce za narzDdzie szczególnej pro-
wokacji. PomijajJc cisnJce siD na usta wJtpliwoLci, czy taka forma
wypowiedzi artystycznej jest w jakimkolwiek sensie naduCyciem, na-
leCy zauwaCyN, Ce obraz Jane Korman zmusza odbiorcD do osobistej
re%eksji nie tylko nad tym, co byBo istotJ ZagBady i jakie byBy jej 
konsekwencje, ale takCe, jak próbujemy i jak moCemy mówiN o niej
dzisiaj. Okazuje siD, Ce przez ostatnie lata wiele siD w tym wzglDdzie
zmieniBo. W medialnych prowokacjach na ten temat zaczDli uczest-
niczyN takCe autentyczni Lwiadkowie i bohaterowie tamtych okrut-
nych zdarze5. 
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[10] MoCna ten fakt tBumaczyN zjawiskiem tzw. post-
memory, ale w tym przypadku wydaje siD uCyciem
niezamierzonym.

Jak zatem próbuje przemówiN do widza zbuntowana artystka 
i jej ekscentryczny, o sympatycznej i dobrotliwej twarzy ojciec? Ich cel
wydaje siD bardzo prosty i oczywisty. ChcJc wzmocniN siBD przekazu,
raz po raz emanujJ z ekranu szokujJcymi niespodziankami. Pierw-
szym elementem zaskoczenia jest sam dobór piosenki, która dobiega
zza kadru. Bohaterowie, z czego autorka z pewnoLciJ zdawaBa sobie
sprawD, ta5czJ do bardzo popularnej piosenki disco, czyli gatunku
muzycznego sBuCJcego gBównie zabawie, piosenki szczególnej, koja-
rzonej bowiem powszechnie ze Lrodowiskami gejowskimi. Jej tekst
niewiele ma wspólnego z martyrologiJ narodu Cydowskiego. To po
prostu banalna historia porzuconej i nieszczDLliwej dziewczyny pró-
bujJcej przetrwaN trudny okres w swoim Cyciu.

NiezrDcznie, by nie powiedzieN niesmacznie, wypadajJ na ekra-
nie takCe kroki taneczne prezentowane przez bohaterów. Taniec to
wyraMnie nieskomplikowany, przypominajJcy raczej chaotycznJ gim-
nastykD ciaBa z prowincjonalnej dyskoteki lub przytupy w wiejskiej
tancbudzie niC profesjonalny, a przynajmniej rytmiczne i ze smakiem
wykonany, ukBad choreogra"czny. WystDpy bohaterów przed kamerJ
zostaBy caBkowicie pozbawione jakiegokolwiek wyrazu artystycznego,
nie niosJ ze sobJ równieC Cadnej pogBDbionej re%eksji czy Badunku
prawdziwych emocji. IstniejJ w "lmie tylko po to, by szokowaN i za-
skakiwaN. PomysB artystki, by pokazaN spontanicznJ radoLN czBonków
swojej rodziny wynikajJcJ ze zwyczajnego faktu przeCycia przez nich
Holocaustu, moCe w pewnym sensie tBumaczyN jej prowokacyjny ze
wszech miar obraz, ale trudno jednoczeLnie pominJN fakt, iC jest to
radoLN o wiele spóMniona, a co za tym idzie – sztuczna i wymuszo-
na, dotyczyN moCe tak naprawdD tylko seniora rodu, a nie jego wnu-
czJt[10], i wspóBistnieje na ekranie jako pokraczny taniec w kontekLcie
wielkiej ludzkiej tragedii, którJ symbolizujJ pomniki i obozy Lmierci,
w pewien sposób wyLmiane i sprofanowane. 

Obrazy Holocaustu w internetowych serwisach plików wideo
przybierajJ niekiedy formD propagandowej manipulacji. W porówna-
niu z dokumentem historycznym "lmy te charakteryzujJ siD wiDk-
szym udziaBem tzw. czynnika subiektywnego, zdradzajJ bowiem bez-
ceremonialnie intencje autora, który bardzo stronniczo i jednostron-
nie, a jednoczeLnie szalenie wyraMnie, prezentuje swoje poglJdy na
ekranie, stosujJc przy tym mniej lub bardziej wyszukane formy eks-
presji, nastawione gBównie na ksztaBtowanie poglJdów odbiorcy na
okreLlony temat, w tym przypadku Holocaust i jego bohaterów. 

Znamienne w tym wzglDdzie sJ wszelkiego rodzaju obrazy 
z wyraMnym piDtnem narodowym czy wrDcz ksenofobicznym. Nie-
stety, w sieci nietrudno wyBowiN takCe rodzime tego przykBady. 

W s+u,bie 
propagandy
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[11] http://www.youtube.com/user/PolishTrueTV#p/
u/9/a05go_KUsmU. (data odczytu:18.12.2010).
[12] http://www.youtube.com/user/PolishTrueTV#p/
u/11/lZsAtwsKDrk. (data dostDpu: 18.12.2010).

[13] http://www.youtube.com/user/PolishTrueTV#p/
u/0/SnvBEo58ZmA. (data odczytu: 18.12.2010).

W obrazach tych uwidacznia siD wyraMny akcent antysemicki w odnie-
sieniu nie tyle do faktów historycznych, co ich konsekwencji dla sytu-
acji obecnej. Fakty historyczne stanowiJ w tym przypadku jedynie
punkt wyjLcia do rozwaCa5, a potraktowane przez autorów z duCJ swo-
bodJ, sBuCyN majJ gBównie jako kolejny argument w zaBoConej a priori
tezie. Filmy te mówiJ bowiem przede wszystkim o wspóBczesnym
rozumieniu Holocaustu, o jego skutkach i konsekwencjach dla prze-
mian kultury, obyczaju i sytuacji politycznej. 

W dokumencie zatytuBowanym Jedwabne – o czym powinni
wiedzie& Polacy[11] autorzy roztrzJsajJ bardzo opisywanJ swego
czasu sprawD polskiego udziaBu w masowym mordzie Eydów podczas
II wojny Lwiatowej. Nie skupiajJ siD jednak na prezentacji faktów, nie
przytaczajJ teC opinii przedstawicieli stron bezpoLrednio zaangaCo-
wanych w kon%ikt. Za to z niezwykBJ konsekwencjJ snujJ wywód 
o niewinnoLci Polaków i prowokacji ze strony organizacji Cydowskich,
chcJcych dziDki temu incydentowi pomnoCyN zyski "nansowe i zyskaN
rozgBos medialny. PrzytaczajJ w tym celu fragmenty sondy ulicznej, 
w której padajJ antysemickie oskarCenia i wypowiedzi nacechowane
poglJdami ksenofobicznymi. PrezentujJ takCe tzw. „marsze Cywych”
na terenie byBych obozów Lmierci upamiDtniajJce zbrodnie hitlerow-
skie i z typowJ dla siebie przewrotnoLciJ tytuBujJ je „paradami uzbro-
jonych Eydów”. Do przekroczenia granic przyzwoitoLci i dobrego
smaku dochodzi jednak w momencie gdy ujDcia przedstawiajJce Lpie-
wajJcych Eydów zostajJ zestawione z obrazami skomlJcych psów,
które, zdaniem autorów, „rozpoznaBy gBos szatana”. 

W podobnym tonie wypowiadajJ siD autorzy innego antyse-
mickiego paszkwilu Zbrodnie ()ydo)Komunistów w UB. Jakub Ber-
man[12], w którym Holocaust zostaB potraktowany jako rodzaj „zasBo-
ny dymnej”, przykrywajJcej „prawdziwe oblicze narodu wybranego”,
narodu odpowiedzialnego, jak wynika z "lmowego dokumentu, za
zbrodnie totalitarnych systemów niemal w caBej Europie. Wystarczy
przytoczyN tytuBy rozdziaBów ukazujJce siD na ekranie: Przemawia
komunista – )yd Cyrankiewicz, W(grzy wzywaj' pomocy, )ydzi do
dzi% morduj' Polaków rasistowskimi wyrokami, Jakub Berman – +y-
dowski kat Polski itd. 

Innej kwestii dotyczy z kolei telewizyjny reportaC zatytuBowa-
ny Znies$awienie, czyli izraelskie, przedpoborowe wycieczki do Pol-
ski[13], poruszajJcy problem edukacji wspóBczesnych, mBodych Ey-
dów w kontekLcie antysemityzmu. Autorzy "lmu dotykajJ bardzo
interesujJcego obecnie tematu okreLlajJcego stosunek izraelskiej mBo-
dzieCy do Holocaustu i jego pomników, ale skupiajJ siD jedynie na
udowodnieniu tezy, Ce nauczanie o najnowszej historii sBuCy Eydom
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[14] Zob. M. Kucia, Auschwitz jako fakt spo$eczny,
Kraków 2005.

[15] http://w836.wrzuta.pl/"lm/8q9vYP6VB30/
supermarket_-_prawda_o_oswiecimu lub http://
www.youtube.com/watch?v=lCv5B1lsJcI. (data od-
czytu: 18.12.2010).

jedynie do celów militarnych. Bardzo interesujJco przedstawia siD 
w "lmie sekwencja dotyczJca wycieczki do Polski. MBodzi Izraelczycy
majJ zamiar odwiedziN miejsca poLwiDcone upamiDtnieniu zbrodni
hitlerowskich, ale okazuje siD, Ce bardziej interesuje ich dobra zabawa
w pokojach hotelowych i stosunek Polaków do nich niC lekcje muze-
alne w byBych obozach ZagBady. Z ich wypowiedzi do kamery wynika,
Ce pojawili siD tutaj wbrew swojej woli ze LwiadomoLciJ wpojonJ im
przez nauczycieli i rodziców, Ce znajdujJ siD w obcym kraju, który
zamieszkujJ wrogo do nich nastawieni obywatele. Zachowanie Cy-
dowskiej mBodzieCy autorzy "lmu komentujJ jednoznacznie. Ich
obecnoLN w Polsce, nadzorowana zresztJ przez agentów ochrony, 
sBuCyN ma jedynie wychowaniu przyszBych CoBnierzy izraelskiej armii
i budowaniu nienawiLci wobec innych narodów. Teza to oczywiLcie
bardzo niesprawiedliwa i z gruntu faBszywa, ale znajdujJca w naszym
spoBecze5stwie niezwykle podatny grunt, zwBaszcza wLród przedsta-
wicieli starszego pokolenia[14]. 

WLród wielu propagandowych przekazów audiowizualnych,
zamieszczonych w internetowych serwisach plików wideo, na uwa-
gD zasBuguje jeszcze jeden "lm, chyba najbardziej reprezentatywny 
z punktu widzenia mechanizmów ksztaBtujJcych opiniD publicznJ.
Jest to póBgodzinny reportaC autorstwa Edwarda Maciejczyka zatytu-
Bowany Monopol na Holocaust[15], dotyczJcy gBoLnej swego czasu
budowy supermarketu w okolicach muzeum oLwiDcimskiego. Maciej-
czyk zrealizowaB "lm na zamówienie Kongresu Polonii Ameryka5-
skiej, skon%iktowanej z organizacjami Cydowskimi i rzJdem izrael-
skim, przedstawiajJc caBy incydent tylko z jednego punktu widzenia.
W roku 1996 polski przedsiDbiorca Janusz MarszaBek kupiB legalnie
plac sJsiadujJcy z terenem byBego obozu Auschwitz-Birkenau, chcJc
wybudowaN na nim duCy obiekt handlowy. Jednak pod naciskiem opi-
nii publicznej i Lrodków masowego przekazu wszelkie zezwolenia cof-
niDto, a prezydent Aleksander KwaLniewski anulowaB caBJ transakcjD.
W "lmie winJ za caBe zamieszanie obarczono wpBywowe organizacje
Cydowskie oraz dyplomacjD izraelskJ w Polsce. 

Sprawa wspomnianej budowy posBuCyBa autorowi jedynie za
punkt wyjLcia do formuBowania antysemickich oskarCe5 i snucia de-
magogicznych wywodów na temat ekspansji cywilizacyjnej narodu
Cydowskiego. Sposób narracji i budowa dzieBa przypominajJ wzorco-
we produkcyjniaki ery socrealizmu, gdzie za pomocJ wszechobecne-
go komentarza pozakadrowego manipulowano materiaBem zdjDcio-
wym. W "lmie Maciejczyka obraz stanowi jedynie wizualne tBo do
nadrzDdnego i niezwykle propagandowego w swej wymowie sBowne-
go komentarza. Autor stosuje wyszukane "gury retoryczne oraz roz-
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[16] PrzykBadem takiego stowarzyszenia w naszym
kraju jest chociaCby Narodowe Odrodzenie Polski.
CzBonkowie stowarzyszenia Nigdy WiDcej postulujJ,
by do tej grupy wBJczyN takCe MBodzieC WszechpolskJ
wywodzJcJ siD z Ligi Polskich Rodzin – http://or.icm.
edu.pl/artykuly/PANKOWSKI-BRZEZIECKI.html.
(data odczytu: 18.12.2010).

[16] Autor bardzo nieprzychylnie wyraCa siD na temat
"lmu dokumentalnego Mariana Marzy5skiego Shtetl
(1996), w którym, jego zdaniem, manipulowano fak-
tami historycznymi i w bardzo negatywnym Lwietle
przedstawiono naród polski.

maite zabiegi jDzykowe, które sBuCyN majJ jako argumenty w zaBoConej
a priori tezie. SkBada siD ona z kilku kontrowersyjnych i prowokacyj-
nych stwierdze5. Po pierwsze, zdaje siD zauwaCaN autor, Eydzi próbu-
jJ podporzJdkowaN sobie caBy Lwiat, a przynajmniej te pa5stwa, które
uwaCajJ za sBabsze od siebie; po drugie – jak wskazuje tytuB utworu 
– ich przemyLlana polityka miDdzynarodowa ma prowadziN do po-
wszechnego przekonania, Ce to wBaLnie naród izraelski posiada mo-
nopol na Holocaust, po trzecie w ko5cu – wszystko to ma prowadziN
do osiJgania ogromnych zysków "nansowych i powiDkszania teryto-
rium Izraela. Zdania te z gruntu brzmiJ faBszywie i wpisujJ siD w pro-
gram niektórych ruchów narodowoLciowych w Polsce, lansujJcych
model tzw. „czystego” pod wzglDdem rasowym pa5stwa oraz propa-
gujJcych poglJdy antysemickie czy, ogólnie rzecz biorJc – ksenofo-
biczne[16]. 

NajwyraMniejsze znamiona manipulacji wykazuje w "lmie au-
torski komentarz, który towarzyszy niemal wszystkim ujDciom. Jest to
tekst bardzo emocjonalny, w wielu miejscach jednoznacznie warto-
LciujJcy zarówno osoby, jak i zjawiska, czasem sarkastyczny lub po
prostu kBamliwy, wykorzystujJcy socjotechnikD nowomowy. Z ust lek-
tora padajJ czDsto obraMliwe sformuBowania w stosunku do Lrodowisk
Cydowskich: „Cydowskie organizacje szantaCujJce inne narody”,
„faBszywa Cydowska propaganda”, „ekipa propagandowa”, „pazerne
organizacje Cydowskie”, „faBszywe intencje organizacji Cydowskich”,
„Cydowska propaganda jest mistrzem kBamstwa” itd. Podobnie trak-
tuje siD ich sprzymierze5ców lub osoby wyznajJce te same poglJdy:
„paszkwil pt. «Shtetl»”[17], „pochodzenie ich ani liczba nie sJ warte
uwagi” (o oponentach Edwarda Moskala – prezesa Kongresu Polonii
Ameryka5skiej). Co charakterystyczne, w komentarzu pozakadro-
wym kreowana rzeczywistoLN posiada wyraMnJ dychotomiD w sferze
wartoLciowania: wszystko, co dobre, kojarzone jest z autorem "lmu 
i jego wizjJ Lwiata, to, co zBe, przynaleCy jego wrogom i adwersarzom:
„przykBad racjonalnego myLlenia”, „trzeMwe myLlenie Amerykanina”
(o swoim przyjacielu z USA), „czBowiek o nieskazitelnej opinii i wiel-
kim sercu, z zamiBowania "lantrop” (o Januszu MarszaBku, przedsi-
Dbiorcy, który kupiB ziemiD w okolicy muzeum oLwiDcimskiego i nie
chciaB jej odsprzedaN Eydom), „byB podlegBy swoim Cydowskim bos-
som” (o WBodzimierzu Cimoszewiczu, ówczesnym premierze Polski,
prowadzJcym, zdaniem Maciejczyka, zbyt BagodnJ politykD wobec
Izraela), „bezpodstawne brednie” (komentarz do argumentacji opo-
nentów), „nawiedzony Eyd”. 
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ChcJc zdyskredytowaN swoich oponentów, autor wyraCa siD 
o nich sarkastycznie: 

MoCe siD wkrótce okazaN, Ce w niedBugim czasie Eydzi zaCJdajJ kontroli
nad stacjami kolejowymi w Europie, bo Badowano tu biednych wyznaw-
ców MojCesza w pociJgi do Auschwitz. RównieC kopalnie na KlJsku nale-
CJ siD Eydom, poniewaC wydobywano tu wDgiel do krematoriów. IdJc tym
tokiem myLlenia, moCna uznaN, Ce schronisko «Pod Mu%onem» w Dusz-
nikach Zdroju teC powinno naleCeN do Eydów, bo wypoczywali tu eses-
mani z Auschwitz-Birkenau.

W argumentacji nierzadko padajJ takCe stwierdzenia z gruntu faB-
szywe, niepoparte Cadnymi dowodami: „Ameryka nie przyjmie Pol-
ski do Unii Europejskiej”, „CJdajJ Cydowskich szkóB i osiedli w Polsce”,
„kierowany przez Eydów UrzJd Bezpiecze5stwa mordowaB polskich
patriotów”, „kontrolowane przez Eydów polskie Lrodki masowego
przekazu”, „Eydzi terroryzujJ caBy Lwiat”, „nie ma Cydowskiego po-
chodzenia i nie reprezentuje Cydowskiego kapitaBu, zatem jest anty-
semitJ”. SBuchajJc owego komentarza, nierzadko ma siD wraCenie, Ce
posiada on wiele cech wspólnych z jDzykiem nowomowy: „zaczDBy
powstawaN grupy reakcji na totalitarne zapDdy Eydów”, „delikatnie
zwróciB uwagD”, „insynuuje inne przesBanki”, „istnieje przypuszcze-
nie” (o wypowiedziach mieszka5ców OLwiDcimia w sprawie budo-
wy centrum handlowego i nieczystych intencjach Lrodowisk Cy-
dowskich). 

Komentarz sBowny, którym posBuCyB siD autor reportaCu, peBni
funkcjD opiniotwórczJ i w stosunku do warstwy wizualnej stanowi
rolD nadrzDdnJ. Obraz w tym przypadku to zaledwie tBo, które ma nie-
jako utwierdzaN widza w przekonaniu, Ce to, co sByszy zza kadru, jest
zgodne z prawdJ. Dlatego teC prezentowane obrazy wykazujJ wysoki
poziom ogólnoLci, nie odnoszJc siD bezpoLrednio do wypowiadanych
przez lektora sBów. Dla przykBadu, gdy autor oskarCa polskie wBadze 
o konformistyczne postawy wobec Eydów, na ekranie widzimy bliCej
nie okreLlone spotkanie premiera Cimoszewicza z dyplomacjJ izrael-
skJ; gdy mowa o ekspansji Cydowskiej na EuropD, w warstwie wizual-
nej zostajJ przedstawione pochody izraelskiej mBodzieCy w byBych
obozach ZagBady. 

Niezwykle wymownie wypadajJ na ekranie zabiegi ksztaBtujJce
wizerunek bohaterów. Autor zestawia ze sobJ dwa charakterystyczne
obrazy: Janusza MarszaBka w otoczeniu maBych dzieci tulJcych siD do
niego jak do ojca oraz redaktora jednego z „wrogich” Polsce czaso-
pism, który w jednoznacznym geLcie dBoni, z wysuniDtym Lrodkowym
palcem skierowanym w stronD kamery, manifestuje swój stosunek do
autorów "lmu. Potem znów przed oczami widza prezentujJ siD dzieci
ze schroniska dla nieletnich, którymi, jak wynika z komentarza, bez-
interesownie opiekuje siD wspomniany przedsiDbiorca. To obrazek
szalenie wzruszajJcy. Biedne dzieci, ze smutnymi twarzami, w otocze-
niu bezpa5skich psów, zaglJdajJ z nadziejJ w obiektyw kamery, jakby
w milczeniu prosiBy o pomoc. Zamiast nich wypowiada siD lektor,
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zrzucajJc winD za ich trudny los na organizacje Cydowskie, które po-
zbawiBy je Lrodków utrzymania. 

ReportaC Edwarda Maciejczyka to przykBad medialnej mani-
pulacji. DziDki zastosowaniu propagandowej socjotechniki i wysuwa-
niu kBamliwych oskarCe5 autor próbowaB zdyskredytowaN naród izra-
elski w oczach Lwiata. Holocaust potraktowaB bardzo indywidualnie 
i przewrotnie, wykorzystujJc jego noLny wydMwiDk i powszechny sza-
cunek do celów politycznych. Po raz kolejny okazaBo siD, Ce Holocaust
– kulturowy klucz do odczytania najnowszych dziejów Europy i toCsa-
moLci Europejczyków – staB siD zwyczajnym propagandowym  wy-
trychem, a w kontekLcie antropologiczno-cywilizacyjnym – po prostu
bezceremonialnym naduCyciem.


