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Reakcja władz rosyjskich na antywojenne nastroje w kraju  

Władze rosyjskie za pomocą prorządowych środków masowego przekazu oraz 

wykorzystując narzędzia prawne blokują antywojenne nastroje wśród swoich 

obywateli. Paraliżowanie działalności niezależnych mediów oraz penalizacja 

przekazywania informacji niezgodnej z linią Kremla oznacza odcięcie Rosjan od 

prawdziwego obrazu inwazji na Ukrainę i nadanie bieżącym wydarzeniom 

rosyjskiej optyki operacji wyzwoleńczej. Społeczeństwo rosyjskie jest także 

celowo zastraszane karami za rzekomą zdradę narodową i sianie defetyzmu.  

Roskomnadzor, rosyjska agencja nadzorująca media, 24 lutego br. nakazała, by wszystkie 

relacje z inwazji Rosji na Ukrainę były oparte jedynie o informacje dostarczane przez 

oficjalne źródła państwowe. Za złamanie tego zakazu grozi blokada strony internetowej 

i wysoka kara grzywny. W praktyce media w Rosji nie mogą opisywać wydarzeń na 

Ukrainie słowem „wojna”, „agresja” czy inwazja”. Dotyczy to zwłaszcza niezależnych 

mediów, które nie kopiują narracji Kremla. Pomimo tego zakazu, wiele kanałów 

informacyjnych zdecydowało się relacjonować prawdziwy obraz wojny na Ukrainie. 

Doprowadziło to do zaostrzenia działań władz i wprowadzenia dodatkowych ograniczeń 

prawnych. 

Uderzenie w media 
Blokowanie kilku ważnych niezależnych źródeł informacji rozpoczęto 28 lutego br. 

Roskomandzor, na wniosek prokuratury, wstrzymał szereg kanałów informacyjnych – 

Nastojaszczeje Wriemia (ros. Настоящее время), Krym. Realii (ros. Крым. Реалии), The 

New Times oraz m.in. rosyjskojęzyczną wersję ukraińskiej agencji informacyjnej 

Interfax1. 

Kolejne blokady z 2 marca br. objęły radio Echo Moskwy (ros. Эхо Москвы) i kanał 

telewizyjny Dożd (ros. Дождь). Jako powód podano zamieszczanie rzekomo 

nieprawdziwych informacji o działaniach wojska rosyjskiego w tzw. republikach 

ludowych – Donieckiej i Ługańskiej2. Pojawiły się również problemy (od 4 marca br.) 

z dostępem do serwisu BBC Russian, Radio Swoboda (ros. Радио Свобода), Meduza 

(ros. Медузa) czy Deutsche Welle. 

W nocy z piątku na sobotę (4/5 marca br.) Roskomnadzor całkowicie zablokował dostęp 

do zagranicznych sieci społecznościowych – Facebook i Twitter. Serwis wideo TikTok 

również ograniczył swoją działalność ze względu na nowe przepisy dotyczące m.in. 

zakazu rozpowszechniania „nieprawdziwych informacji” o wojsku rosyjskim. Ostatecznie 

dotychczasową działalność zakończyła m.in. telewizja Dożd, radio Echo Moskwy, portal 

Znak.com, moskiewskie biuro Radia Swoboda czy rosyjskie redakcje BBC, CNN, ZDF, 

Bloomberg3. 

Roskomnadzor zagroził również blokadą encyklopedii internetowej Wikipedia w Rosji za 

artykuł poświęcony rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Zawiadomienie do 

prokuratury zawiera zarzut ujawnienia informacji o dużych stratach wśród żołnierzy, 
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ofiarach cywilnych po stronie ukraińskiej, w tym dzieciach, oraz nawoływania do wypłaty 

środków finansowych z banków rosyjskich w związku z nałożonymi sankcjami4. 

Aspekty prawne 
Na oficjalnej stronie prokuratury generalnej Rosji 27 lutego br. pojawił się komunikat, 

z którego wynika, że będzie ona ścigać wszystkich, którzy w czasie „specjalnej operacji 

wojennej” okazali jakąkolwiek zakazaną pomoc. Jako zdrada narodowa będzie 

traktowana pomoc finansowa, materialno-techniczna, konsultacyjna i każda inna, którą 

rosyjski organ ścigania uzna za „szkodę dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. 

Stwierdzono też, że każdy fakt udzielenia pomocy finansowej i innej obcemu państwu 

w działaniach skierowanych przeciwko bezpieczeństwu FR zostanie poddany ocenie 

prawnej. Przypomniano, że za złamanie lub naruszenie paragrafu 275 kodeksu karnego, 

odnoszącego się do „zdrady narodowej”, grozi od 12 do 20 lat pozbawienia wolności5. 

Szef Komitetu Śledczego Aleksandr Bastrykin 2 marca br. nakazał utworzenie grup 

śledczych i operacyjnych szybkiego reagowania wobec zachowań o charakterze 

ekstremistycznym i terrorystycznym. Oznacza to tłumienie w zarodku 

nieskoordynowanych protestów i potencjalnych „prowokacji”, które według optyki 

kremlowskiej mogą doprowadzić do destabilizacji sytuacji w FR. Dodatkowo, Bastrykin 

wskazał na potrzebę kontrolowania przestrzeni informacyjnej z użyciem środków 

prawnych. Stosowne polecenia zostały wydane terytorialnym organom 

dochodzeniowym6.  

Mer Moskwy Siergiej Sobianin również zobowiązał się do powstrzymywania zamieszek 

ulicznych. Według niego, należy tłumić wezwania „prowokatorów”, by uniknąć 

scenariusza destabilizacji jaki miał miejsce w Kazachstanie7. 

Aby systemowo i ostatecznie zablokować przekazywanie niezależnych informacji w ciągu 

jednego dnia, 4 marca br., w obu izbach parlamentu zaakceptowano nowelizację 

wybranych artykułów kodeksu karnego, pod którymi niezwłocznie pojawił się także 

podpis Władimira Putina. Wszelkie niezależne informacje o rosyjskiej agresji są 

uznawane za fake newsy i stanowią „publiczne rozpowszechnianie umyślnie 

nieprawdziwych informacji o użyciu Sił Zbrojnych Rosji” lub „działania publiczne 

dyskredytujące użycie Sił Zbrojnych Rosji mających na celu ochronę interesów Federacji 

Rosyjskiej i jej obywateli, utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. 

Dotyczy to także informacji o rozmiarach strat. Działania te są penalizowane, i w wersji 

najsurowszej oznaczają grzywny do 1,5 mln rubli8 lub do 15 lat więzienia9.  

Według pomysłodawcy zmian, Wasilija Pieskariewa (szef Komitetu ds. bezpieczeństwa 

i zwalczania korupcji Dumy Państwowej) większość fake newsów jest generowana na 

Ukrainie, są one rozpowszechniane przez szereg rosyjskich mediów (w domyśle 

antykremlowskich) i sieci społecznościowe. Władza rosyjska uważa, że w czasie gdy 

wojsko rosyjskie walczy „o pokój i bezpieczeństwo”, rzekome fake newsy demoralizują 

społeczeństwo i podważają zaufanie do armii rosyjskiej i organów siłowych10.  
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Natychmiastowe wejście w życie nowego prawa zmusiło m.in. redakcję Nowoj Gaziety 

(ros. Новая газета) do autocenzury i usunięcia wielu materiałów na temat rosyjskiej 

inwazji. Tryb pracy zmienił także jej dział wiadomości. Kontynuować dotychczasową 

aktywność planował portal Mediazona (ros. Медиазона), otrzymał jednak od 

Roskomnadzoru 6 marca br. żądanie usunięcia pełnej treści portalu, a następnie zaczął 

być blokowany. 

Od początku wojny na Ukrainie władza tłumi uliczne protesty. Nie mają one jednak 

charakteru masowego. Całkowita liczba zatrzymanych w czasie antywojennych akcji, 

głównie w dużych rosyjskich miastach, według niezależnej organizacji OWD-Info 

(ros. ОВД-Инфо), od 24 lutego br. wyniosła około 13,5 tys. osób. Wzrosła ona znacząco po 

protestach z 6 marca br., kiedy mimo nowych sankcji prawnych, w całym kraju 

zatrzymano około 5 tys. osób. Część zatrzymanych przyznała, że w trakcie przesłuchań 

była bita i terroryzowana. 

Propaganda wśród młodzieży 
Rosyjskie władze podejmują również działania prewencyjne wobec młodzieży. 

W szkołach w Rosji w ramach lekcji historii prowadzone są wykłady uzasadniające 

„specjalną operację wojskową” na Ukrainie. W ich trakcie nawiązuje się do okresu II wojny 

światowej i walki z rzekomym ukraińskim nazizmem prześladującym ludność 

rosyjskojęzyczną11. 

W Rosji odbyła się również 3 marca br. ogólnokrajowa lekcja on-line poświęcona 

„obrońcom ojczyzny”. Dziennikarze oraz historycy mieli za zadanie wytłumaczyć uczniom 

„konieczność misji wyzwoleńczej” na Ukrainie. W praktyce młodzież ma przyswoić 

zestaw rosyjskich tez propagandowych (zagrożenie NATO, obrona przez Rosję ludności 

cywilnej DRL i ŁRL) oraz poznać „mechanizmy tropienia dezinformacji” w ich ojczyźnie. 

W Rosji każda informacja z niezależnych od państwowych źródeł, stawiająca władze 

w złym świetle, uznawana jest za dezinformację12. 

Skupienie się na młodym pokoleniu wynika z jego dostępu do niekontrolowanych przez 

Kreml źródeł informacji. Przekłada się to następnie na mniejsze poparcie dla działań 

władz. Chociaż do obecnych badań opinii publicznej należy podchodzić ostrożnie, 

poparcie dla „specjalnej operacji wojskowej”13 różni się wśród Rosjan w zależności od 

wieku. Przy średniej akceptacji na poziomie 65 proc., wśród grupy w wieku 18-30 lat 

wynosi ona 47 proc., a w grupie 60 lat i więcej – 77 proc. Decyzję Putina źle ocenia ogółem 

17 proc. badanych, z czego w grupie 18-30 lat 30 proc., a w grupie 60 lat i więcej – 9 proc.14 
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Wnioski 
 Władza rosyjska zdecydowała się na zastosowanie jeszcze większych od 

dotychczasowych represji. Ich celem jest zastraszenie społeczeństwa rosyjskiego 

groźbami wieloletnich więzień lub milionowych kar. Do odpowiedzialności karnej 

mogą zostać pociągnięci m.in. Rosjanie, którzy zrobili choćby przelew na rzecz 

organizacji wspomagających walczących Ukraińców, a także osoby udzielające 

pomocy Ukraińcom w ewakuacji czy wolontariusze przygotowujący pomoc dla 

uchodźców. 

 Efektem zmian regulacji prawnych jest pełna likwidacja ostatnich przejawów 

niezależnych mediów rosyjskich, zawieszenie działania redakcji zagranicznych 

oraz autocenzura dziennikarzy. Brak dostępu do ich treści oznacza dla Rosjan 

monopol przekazu propagandowego. Należy więc dołożyć wszelkich starań, by 

zachować zachodnie kanały informacji w Rosji, np. na platformie YouTube.  

 Władze FR starają się zminimalizować społeczną percepcję swoich działań na 

Ukrainie jako wojny. Celowo też w propagandowym przekazie mówi się o „operacji 

wojskowej” na Donbasie, rzekomo w obronie DRL i ŁRL. Ukrywa się natomiast 

fakty dotyczące walk w innych regionach, m.in. w Kijowie, czy w Charkowie, gdzie 

w wyniku rosyjskiej ofensywy doszło do znacznej liczby ofiar cywilnych oraz 

zniszczenia domów mieszkalnych, szkół, przedszkoli, szpitali i innych budynków 

użyteczności publicznej. 

 Szczególnej indoktrynacji poddawana jest młodzież, która ma najczęstszy kontakt 

z informacjami pojawiającymi się w internecie. Ma ona obowiązek uczestniczyć 

w dedykowanych zajęciach wpajających interpretację rzeczywistości zgodnie 

z punktem widzenia reżimu.  

 

1 Роскомнадзор потребовал от 10 СМИ удалить «недостоверную информацию» о войне с Украиной. 
Он запретил называть войну войной, Meduza, 26.02.2022, 
https://meduza.io/news/2022/02/26/roskomnadzor-potreboval-ot-10-smi-udalit-nedostovernuyu-
informatsiyu-o-voyne-s-ukrainoy-on-zapretil-nazyvat-voynu-voynoy [dostęp: 4.03.2022]. 
2 «Дождь» и «Эхо Москвы» заблокированы, ОВД-News, 2.03.2022; https://ovd.news/express-
news/2022/03/02/dozhd-i-eho-moskvy-zablokirovany [dostęp: 4.03.2022].  
3 Российские власти за несколько дней разгромили весь медиа-рынок. Вот как это выглядит 
Печальный список (к сожалению, обновляется), Meduza, 5.03.2022; 
https://meduza.io/feature/2022/03/05/rossiyskie-vlasti-za-neskolko-dney-razgromili-ves-media-rynok-
vot-kak-eto-vyglyadit [dostęp: 7.03.2022]. 
4 Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью 
Вторжение России на Украину (2022), Twitter, 1.03.2022, 
https://twitter.com/ru_wikipedia/status/1498729685592727554?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
Etweetembed%7Ctwterm%5E1498729685592727554%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url= 
[dostep: 4.03.2022].  
5 Генпрокуратура пояснила, какая помощь Украине будет расцениваться как измена Родине, 
Интерфакс, 27.02.2022; https://www.interfax.ru/russia/824934 [dostęp: 4.03.2022].  
6 Председатель СК России провел совещание по вопросам организации работы в условиях специальной 
военной операции по защите Донбасса, Следственный комитет Российской Федерации, 1.02.2022; 
https://sledcom.ru/news/item/1660545/ [dostep: 4.03.2022]. 
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7 Собянин заявил, что попытки организовать беспорядки на улицах Москвы будут пресекаться, 
Интерфакс, 1.03.2022; https://www.interfax.ru/moscow/825564 [dostep: 4.03.2022].  
8 W przypadku publicznego rozpowszechniania pod przykrywką wiarygodnych komunikatów świadomie 
nieprawdziwych informacji zawierających dane o Siłach Zbrojnych FR. 
9 W przypadku działania w ramach „zorganizowanej grupy” lub wykorzystując „fałszywe dowody” 
i powodując „poważne konsekwencje” dla Sił Zbrojnych FR.  
10 В Госдуме предложили сажать на срок до 15 лет за фейки о действиях российских военных, TV Rain, 
28.02.2022;https://tvrain.ru/news/v_gosdume_predlozhili_sazhat_na_srok_do_15_let_za_fejki_o_dejstvija
h_rossijskih_voennyh-548894/ [dostęp:4.03.2022].  
11 Урок ненависти. Учителей российских школ принуждают оправдывать войну в Украине словами 
Марии Захаровой, The Insider, 3.03.2022; https://theins.ru/obshestvo/249020 [dostęp:4.03.2022].  
12 Всероссийский открытый урок для школьников пройдет 3 марта, TACC, 2.03.2022; 
https://tass.ru/obschestvo/13935275?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=g
oogle.com&utm_referrer=google.com [dostęp: 4.03.2022].  
13 Taka formuła znajdowała się w kwestionariuszu sondażowni WCIOM oraz FOM, które są powiązane 
z rosyjską władzą. Gdyby Rosjan spytać o ich poparcie dla „wojny” z Ukrainą, dane te mogłyby być inne. 
14 Социологический бюллетень, Фонд «Общественное мнение», 3.03.2022; https://media.fom.ru/fom-
bd/d82022.pdf [dostęp: 7.03.2022]. 


