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Ulrich Teusch to znany w Niemczech profesor politologii, medioznawca i dziennikarz pu-
blicznego nadawcy ARD, który w 2016 roku wydał książkę Lückenpresse. Das Ende des 

Journalismus, wie wir ihn kannten [Media białych plam. Koniec dziennikarstwa, jakie znaliśmy]. 
Teusch podjął w niej krytykę mainstreamowych mediów w krajach niemieckojęzycznych, zarzu-
cając im brak obiektywizmu, rzetelności, wybiórczość i selektywność, pomijanie niewygodnych 
wydarzeń lub naświetlanie ich w sposób tendencyjny, korzystny dla korporacji i polityki neoli-
beralnej. Dlatego też zalecał – jako przeciwwagę – sięganie po rzetelne media antysystemowe, 
jak NachDenkSeiten, KenFM, Free21 czy Rubikon. W przeciwieństwie do Polski, gdzie media 
społecznościowe są prowadzone przeważnie przez amatorów, wymienione niemieckojęzycz-
ne media alternatywne tworzą zawodowi dziennikarze na wysokim poziomie merytorycznym. 
Tematem najnowszej książki Teuscha Der Krieg vor dem Krieg. Wie Propaganda über Leben 
und Tod entscheidet [Wojna przed wojną. Jak propaganda decyduje o życiu i śmierci] są za-
chodnia prowojenna propaganda medialna i ideologie usprawiedliwiające wojnę, a także agre-
sywne polityczno-gospodarcze i fi nansowe przedsięwzięcia o charakterze niemilitarnym, które 
jednak w sposób destrukcyjny uderzają w kraje „docelowe”. Krytykę mediów mainstreamowych 
w Niemczech podejmują w swoich książkach także Udo Ulfkotte (Gekaufte Journalisten), Mar-
kus Gärtner (Lügenpresse), Jens Wernicke (Lügen die Medien?).

Teusch pisze we wstępie, że od czasu ukazania się jego poprzedniej książki sytuacja w me-
diach nie tylko nie poprawiła się, lecz nawet pogorszyła. W jego opinii media mainstreamowe 
są „niereformowalne” i „zintegrowane z istniejącym systemem władzy” (s. 5), często serwu-
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jąc przekonania, interpretacje i opinie zamiast faktów. W ciągu ostatnich lat kraje zachodnie, 
a w szczególności USA, znalazły „nowych wrogów”, takich jak Korea Północna, Chiny, Rosja 
i Syria, ostatnio także Iran, wobec których stosują niemilitarną politykę wojenną. Do środków 
wojny niemilitarnej, którą Teusch określa jako „wojnę przed wojną”, zalicza oczerniającą i de-
zawuującą dany kraj propagandę, insynuacje, podejrzenia i oskarżenia, a także sankcje gospo-
darcze i wychodzenie z międzynarodowych umów. Najsilniejsze kraje zachodnie uważają się za 
autorytet w kwestiach demokracji, międzynarodowej ekonomii i fi nansów, przyjęły też postawę 
arbitra, instancji osądzającej i karzącej niepokorne kraje. Już w swojej znanej książce Illegale 
Kriege. Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren [Nielegalne wojny. Jak kraje NATO sabotują 
ONZ, 2016] szwajcarski historyk i działacz pokojowy Daniele Ganser zwraca uwagę na fakt, że 
propaganda prowojenna jest niezgodna z Kartą ONZ (art. 1 i 2), ponieważ wszystkie kraje są so-
bie równe, suwerenne i nie mogą stosować gróźb w polityce międzynarodowej. Również wszel-
kie wojny prowadzone bez mandatu ONZ są w świetle prawa międzynarodowego nielegalne.

Według Teuscha praktyka jest jednakże diametralnie odmienna i „systemowe media” za-
chodnie aktywnie i w sposób całkowicie bezkrytyczny wspierają antypokojowe działania władz 
w swoich krajach, przy czym charakterystyczny jest jednolity ton tych mediów („Gleichschal-
tung”). Teusch wskazuje na prowojenne działania np. Donalda Trumpa, który wypowiedział 
w 2018 r. układ z Rosją o niestosowaniu broni średniego zasięgu, a także wycofał się jedno-
stronnie z porozumienia nuklearnego z Iranem, czemu sprzeciwiły się inne kraje zachodnie. Do 
praktyk „wojny przed wojną” należy także np. oskarżanie Rosji o agresję i ingerowanie w wy-
bory prezydenckie w USA w r. 2015, oskarżanie Syrii o użycie wobec ludności cywilnej broni 
chemicznej, a także antychińska wojna handlowa. Według USA Chiny uzależniają od siebie 
kraje Trzeciego Świata i Afryki, udzielając im pożyczek, stosują nieuczciwe praktyki handlowe, 
czy – jak miało to miejsce w przypadku fi rmy Huawei – szpiegują rzekomo użytkowników za 
pomocą smartfonów i zaawansowanej technologicznie sieci 5G. Wysuwanie takich oskarżeń 
i podejrzeń Teusch uważa za nieuczciwą konkurencję handlową. Inną formą wojny niemilitarnej 
jest urządzanie manewrów wojsk NATO i amerykańskich u granic z Rosją, czy kursowanie ame-
rykańskich lotniskowców po Morzu Południowochińskim, co prowadzi do zadrażnień z China-
mi. Teusch zaznacza, że krytykowane przez media mainstreamowe manewry rosyjskie odbywają 
się na ich własnym terytorium, podczas gdy manewry amerykańskie mają miejsce daleko poza 
granicami USA, często nawet na innej półkuli. Medioznawca zwraca też uwagę, że Rosja przy-
gotowuje się na wypadek wojny, natomiast USA przygotowują wojnę i są od roku 2001 w stanie 
permanentnej wojny. W tym czasie zaatakowały Afganistan (2001), Irak (2003), Syrię i Libię 
(2011), przypuszczały dronami szturm na „terrorystów” na terenie Afganistanu, Jemenu, Paki-
stanu i Somalii, dokonywały ataków lotniczych, a ostatnio groziły wojną i zniszczeniem Korei 
Północnej i Iranowi.

W rozdziale Broń masowego zmylenia i masowego rozproszenia (Massentäuschungswaffen 
und Massenzerstreuungswaffen) Teusch rozróżnia dwa rodzaje medialnych strategii dezinforma-
cji (s. 21): według pierwszej (Orwell) ludzie są okłamywani, dezinformowani, otrzymują pół-
prawdy lub niejasne informacje, według drugiej zaś (Huxley) stosuje się masowo takie techniki 
propagantystycznego rozproszenia, jak odwracanie uwagi od ważnych spraw, zalewanie błahy-
mi informacjami, przedstawianie zastępczych pseudoproblemów czy podtrzymywanie dobrego 
nastroju za pomocą różnych programów rozrywkowych.

Zdaniem Teuscha często trudno jest odróżnić propagandę przed wojną od propagandy w cza-
sie wojny czy propagandy powojennej. Niejednokrotnie „propagandystyczne przygotowanie 
wojny jest już rodzajem wojny“ (s. 17). Teusch wraca do czasów I i II wojny światowej i uważa, 
że propaganda po I wojnie światowej była jednocześnie propagandą przygotowującą kolejny 
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straszliwy konfl ikt zbrojny. Szczególnie dotkliwą formą niemilitarnej wojny są sankcje gospo-
darcze, które uderzają w ludność cywilną. Było tak np. w przypadku Iraku, na który nałożono 
sankcje w 1990 roku i które znacznie osłabiły ten kraj, dotknęły pół miliona dzieci, zanim na-
stąpił atak militarny w roku 2003. Jak wykazał raport Johna Chilcota (s. 109) z roku 2016, nie 
wyczerpano wszelkich środków pokojowych na rozwiązanie konfl iktu i atak na Irak nie był 
wówczas konieczny. Teusch zauważa, że USA często same nakładają sankcje, bez zgody ONZ 
czy porozumienia z Unią Europejską. Obecne sankcje na Iran (brak dostępu do leków i odzieży 
ochronnej) doprowadziły do drastycznego pogorszenia sytuacji ludności cywilnej w tym kraju 
w związku z epidemią koronawirusa.

Niemiecki medioznawca wyróżnia także niemilitarne wojny gospodarcze, hybrydowe, pro-
wokacje militarne czy medialno-polityczne „wbijanie komuś szpliki” („Nadelstiche”, s. 18). 
Jego zdaniem „wojny przed wojną” są niedoceniane, ponieważ są również wysoce destrukcyjne, 
niszczą gospodarki krajów, osłabiają zdrowie oraz poziom życia obywateli tych krajów i mogą 
prowadzić do bezpośredniej wojny militarnej. W jego opinii ciągła nagonka medialna na Rosję 
i Putina jest „właściwą wojną”, nie doprowadzi do wojny militarnej, ponieważ groziłoby to glo-
balnym wyniszczeniem nuklearnym. Jej celem jest natomiast destabilizacja, izolacja i dezawu-
acja na arenie międzynarodowej, ośmieszanie rosyjskich władz, co ma doprowadzić do regime 
change (por. s. 30). Za wielki błąd uważa rozszerzanie NATO na wschód (NATO-Osterweite-
rung) i rozmieszczanie pocisków na terenie Polski czy Rumunii, ponieważ jest to niezgodne 
z dawnymi obietnicami Zachodu wobec Gorbaczowa i stanowi prowokację wobec Rosji. 

Teusch stawia zarzut zachodnim mediom mainstreamowym, że nie są pluralistyczne i nie 
prezentują różnych perspektyw, natomiast są od lat stronnicze i selektywne, wspierają militarno-
-wojenną strategię USA i NATO, a także nastawiają opinię publiczną przeciw kolejnym krajom, 
w których zwykle rządzą niedemokratyczni rzekomi „dyktatorzy”. „Wojna stała się w między-
czasie dla USA stanem naturalnym, sposobem na życie, racją stanu” (s. 21). Wojny są niezwykle 
dochodowym przedsięwzięciem dla amerykańskich korporacji militarnych, a wydatki na woj-
skowość w USA ciągle rosną (krytykują to także znany pisarz Rolf Hochhuth czy teolog i pu-
blicysta Eugen Drewermann). Należy tu zaznaczyć, że poza Pearl Harbor Stany Zjednoczone na 
swoim terytorium nie zostały nigdy zaatakowane, ponadto żaden kraj zachodni nie jest realnie 
zagrożony. Stale maleje tolerancja dla mediów pozamainstreamowych i wobec dysydentów, co 
stanowi zagrożenie dla wolności mediów i obywateli w krajach Zachodu. Z tego powodu np. 
ukuto w Niemczech ironiczne pojęcia „Putin-Versteher” (‘rozumiejący Putina’) lub „Rußland-
Versteher” (‘rozumiejący Rosję’), by ośmieszyć zwolenników dialogu i konsensusu w polity-
ce międzynarodowej. Teraźniejszą sytuację międzynarodową Teusch porównuje do pierwszej 
zimnej wojny (obecny stan określa „drugą zimną wojną”), gdy USA i ZSRR znajdowały się 
na podobnym poziomie gospodarczo-technologicznym. Uważa, że ofensywne i zdecydowa-
nie agresywne Stany Zjednoczone dążą do globalnej, unipolarnej hegemonii, natomiast będące 
w defensywie Rosja i Chiny są zwolennikami świata multipolarnego i tworzą – pomimo różnic 
– swoistą przeciwwagę do amerykańskiego mocarstwa.

W poszczególnych rozdziałach książki Wojna przed wojną. Jak propaganda decyduje o życiu 
i śmierci Teusch analizuje propagandę wojenną w czasie I wojny światowej i wyróżnia dziesięć 
jej cech (s. 31), charakteryzuje działanie propagandy w czasie II wojny światowej (i jej główne 
zasady: dezorientację i odwracanie uwagi – Täuschung und Zerstreung), niemiecką propagandę 
powojenną wobec Izraela i ZSRR/Rosji, czy propagandę w USA po II wojnie światowej aż do 
czasów współczesnych. Stany Zjednoczone przykrywają swoją stagnację ekonomiczno-gospo-
darczą, problemy socjalne (bezrobocie, bezdomność, ubóstwo dużej części ludności, wysoka 
kryminalizacja społeczeństwa) i migracyjne militarnym imperializmem i wojennymi sukcesami. 
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W rozdziałach „Sprzedawcy wojny” i „Permamentny kompleks wojenny” Teusch nakreśla obraz 
propagandy prowojennej w krajach zachodnich po ataku na Irak (2003), Libię i Syrię (2011). Me-
dia zachodnie ukazywały przywódców tych krajów jako dyktatorów i niebezpiecznych międzyna-
rodowych terrorystów, ośmieszały ich i dyskredytowały, natomiast wojnę przeciw nim przedsta-
wiały jako interwencje humanitarne, wyzwalanie ciemiężonych obywateli i zaprowadzanie spra-
wiedliwej demokracji. Te same media stosują cenzurę i milczą na temat wielomilionowych ofi ar 
w ludziach (w Afganistanie zginęło 400 tys. osób, w Iraku – 1 mln., w Syrii – 400 tys., tysiące osób 
straciło życie w wojnie dronów w Somalii, Afganistanie, Jemenie, Pakistanie), zniszczeniach 
materialnych (budynków, fabryk, mostów i domów), obecnym chaosie i walkach wewnętrznych 
w Libii, setkach kosztownych amerykańskich baz militarnych na wszystkich kontynentach, ame-
rykańskiej ambasadzie-twierdzy w Iraku na 16 tys. osób z oddzielną elektrownią i wodociągiem. 
Nie mówi się o przejmowaniu siłą ropy i gazu w tych krajach, o tym, że de facto kraje takie, jak 
Afganistan, Libia i Irak nadal są przez USA okupowane i nie mają samodzielności (np. Trump 
zignorował uchwałę parlamentu irackiego z 5 stycznia 2020 roku o tym, że obce wojska na te-
rytorium tego kraju są niepożądane). Przemilcza się również fakt, że wojny te są fi nansowane 
ze środków publicznych, natomiast zyski z wojen płyną do korporacji militarnych, powiązanych 
z nimi wojskowych i polityków.

Teusch zwraca uwagę na zagrażający demokracji fakt istnienia koncernów medialnych 
należących do wielkich korporacji (w Niemczech, Francji czy USA istnieje 4–6 takich gigan-
tów medialnych), które współkształtują politykę, preferując przy tym korzystny dla korporacji 
neoliberalizm i deprecjonując socjaldemokrację przyjazną dla większości zwykłych obywate-
li. Także ekonomiczna „globalna klasa panująca” (s. 190), tzw. deep state czy „niewidzialny 
rząd” (s. 191) wywiera w sposób pozaparlamentarny znaczący wpływ na władzę. Sheldon Wolin 
określa taki system władzy jako inverted totaliatarianism (‘odwrócony totalitaryzm’), ponieważ 
pozornie wszelkie instytucje demokratyczne są nienaruszone. W systemie tym znacząco maleje 
wpływ zwykłego obywatela i jego przedstawicieli na władzę i demokrację, a rośnie znaczenie 
(przez lobbing, think tanki i media) elit ekonomiczno-fi nansowych. Zdaniem niemieckiego me-
dioznawcy – podobnie jak Noama Chomsky’ego czy Rainera Mausfelda – mamy do czynienia 
z poważnym kryzysem demokracji zachodniej. 

W książce Wojna przed wojną. Jak propaganda decyduje o życiu i śmierci Teusch przytacza 
wiele konkretnych przykładów wojny medialnej („wojny przed wojną”), „wojen dezinforma-
cyjnych” i „werbalnych eskalacji” z ostatnich lat, pokazuje sposoby i przykłady manipulacji, 
a także przemilczeń i przekłamań. Książka jest bogato udokumentowana, opatrzona przypisami, 
bibliografi ą i indeksem nazwisk. Prowadzi do smutnej konkluzji, że żyjemy w czasach silnej, 
tendencyjnej prowojennej propagandy medialnej, a mainstreamowe media zachodnie, miast ła-
godzić klimat pomiędzy narodami, zachęcać do porozumienia i negocjacji, zaogniają atmosferę, 
wzajemną wrogość między „upatrzonymi” krajami-ofi arami, podsycają animozje, usprawiedli-
wiając późniejsze ataki militarne, handlowe czy gospodarcze (sankcje). Tego typu strategia me-
dialna stanowi zagrożenie dla zachodniej demokracji – w szczególności dla pokoju na całym 
świecie, który zawsze powinien być priorytetem zarówno w mediach, jak i w polityce między-
narodowej. 


