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Antywojenne protesty przy ambasadach Federacji Rosyjskiej 
w stolicach państw bałtyckich 

Wilno, Ryga i Tallin demonstrują swoją solidarność z napadniętą przez Rosję 

Ukrainą na wiele sposobów, w tym poprzez akcje protestu w pobliżu placówek 

dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej. Niektóre z ich form zyskały uwagę 

mediów światowych i znalazły swoich naśladowców w innych państwach. 

Chociaż same akcje są wynikiem oddolnych i często spontanicznych inicjatyw, 

tak duża ich skala i różnorodność zastosowanych form nie byłaby możliwa bez 

przychylności i aktywnego poparcia ze strony samorządów i instytucji 

państwowych. 

Na ulicach stolic państw bałtyckich widać bardzo wiele znaków solidarności z Ukrainą. 

Ukraińskie flagi powiewają zarówno w oknach prywatnych mieszkań, jak i przy 

instytucjach państwowych i samorządowych. Dotyczy to także budynków i przestrzeni 

publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie ambasad Federacji Rosyjskiej. Te położone 

w prestiżowych miejscach placówki dyplomatyczne często stają się celem kreatywnych 

akcji protestów, które później pozyskują znaczny rozgłos w lokalnych i światowych 

mediach oraz są dostrzegane przez licznych turystów odwiedzających stolice państw 

bałtyckich.  

Protesty wspierane przez władze samorządowe  
Tak duża skala protestów, jak to ma miejsce w stolicach państw bałtyckich, byłaby 

niemożliwa bez przychylności lokalnych władz. W przypadku Wilna i Rygi w grę wchodzi 

nawet zmiana nazw ulic i placów jako forma wyrażania stanowiska politycznego, co 

w litewskiej i łotewskiej stolicy stosowano już wcześniej. Już w 1996 roku w Rydze ulicy 

Jurija Gagarina nadano nową nazwę na cześć pierwszego prezydenta Czeczeńskiej 

Republiki Iczkerii generała Dżochara Dudajewa. Również w Wilnie nieopodal ambasady 

FR znajduje się ulica nosząca imię czeczeńskiego dowódcy, który w 1991 roku, będąc 

wysokim oficerem sowieckich wojsk, poparł dążenia niepodległościowe państw 

bałtyckich. Podobnie, ze względu na poparcie Litwy podczas siłowej próby stłumienia 

ruchu niepodległościowego w styczniu 1991 roku, w 2018 roku w nazwie skweru 

uhonorowano pamięć zabitego w 2015 roku rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa. 

Znajdujący się w pobliżu gmachu ambasady FR skwer otwierano w obecności ówczesnego 

ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa i pełniącego tę funkcję do dzisiaj mera 

Wilna Remigijusa Šimašiusa1.  

Obecnie władze litewskiej stolicy poszły o krok dalej i już 9 marca br. nazwały dotychczas 

bezimienną uliczkę, przy której znajduje się ambasada FR, ulicą Bohaterów Ukrainy2. 

Inicjatywa zyskała szeroki rozgłos w światowych mediach i naśladowców w innych 

stolicach. Pod koniec marca br. także radni stolicy Republiki Czeskiej przemianowali 150-

metrowy odcinek ulicy Koronacyjnej na ulicę Bohaterów Ukrainy3. W Polsce z propozycją 

nadania imienia Bohaterów Ukrainy ulicy Belwederskiej wystąpili politycy Porozumienia 

i Nowej Lewicy4. Natomiast w stolicach Albanii i Łotwy na początku marca br. 
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przemianowano fragmenty ulic, przy których w ich stolicach znajdują się rosyjskie 

przedstawicielstwa dyplomatyczne na ulice Wolnej Ukrainy. W przypadku Tirany przy tej 

samej ulicy znajdują się także ambasady Serbii oraz Ukrainy5. Taka forma wspierania ofiar 

rosyjskiej militarnej agresji oznacza nie tylko to, że cała korespondencja kierowana do 

placówek dyplomatycznych FR w opisanych miastach odtąd będzie odpowiednio 

adresowana, ale pozostawia trwały, symboliczny ślad w przestrzeni publicznej. Ślad 

w postaci nazwy ulicy będzie przypominał o rosyjskiej agresji nawet wtedy, kiedy 

stopniowo znikną ukraińskie barwy ze środków transportu miejskiego i oflagowania 

budynków publicznych. 

Artystyczne protesty przestrzenne 
W dobie dominacji przekazu wizualnego szeroki rozgłos dla działań protestacyjnych 

pozyskiwano za pośrednictwem artystycznych akcji, niekiedy o szokującej estetyce. 

Największą rozpoznawalność ze wszystkich łotewskich przedsięwzięć pozyskał 

wieloformatowy plakat autorstwa Kriša Salmiņša, który został wywieszony na fasadzie 

Muzeum Historii Medycyny naprzeciwko okien ambasady FR. Na plakacie, który najpierw 

został 3 marca br. opublikowany na okładce łotewskiego tygodnika Ir, głowa Wladimira 

Putina jest przedstawiona, jako częściowo rozłożone zwłoki z odsłoniętymi kośćmi. 

Ambasada FR zareagowała na akcję wysyłając 18 marca br. notę do MSZ Łotwy, jednak 

szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkēvičs wskazał, że Łotwa jest wolnym krajem, gdzie 

ekspresja artystyczna nie podlega ograniczeniom. Plakat był zdejmowany podczas silnego 

wiatru, ale później wracał na swoje miejsce6. Obraz Salmiņša zyskał szeroką 

rozpoznawalność i stał się często reprodukowaną w mediach ilustracją m.in. przez 

czasopismo Der Spiegel czy BBC. Również sama historia wywieszenia plakatu była 

opisywana przez wiele anglojęzycznych mediów. Muzeum Medycyny udostępniło 

również pod plakaty antywojenne swoje ogrodzenie. W ich przygotowanie, a także inne 

formy protestu aktywnie włączyli się m.in. studenci Akademii Sztuk Pięknych. 

Szeroki rozgłos w światowych mediach i zasięg w mediach społecznościowych uzyskał 

także performance „Przepływając”, którego autorkami są Berta Tilmantaitė, Neringa 

Rekašiūtė, Rūta Meilutytė i Aurelija Urbonavičiūtė. Polegał on na zafarbowaniu na kolor 

krwi wody w stawie przy ambasadzie FR w Wilnie, przez który następnie przepłynęła 

litewska pływaczka Rūta Meilutytė, mistrzyni olimpijska mająca w dorobku kilka 

rekordów świata. Celem performance’u było zwrócenie uwagi opinii publicznej na 

ludobójstwo dokonywane na Ukraińcach przez Rosję. Autorki performance’u podkreślały, 

że do zabarwienia wody użyto nieszkodliwy dla środowiska barwników7. W wyniku tego 

artystycznego przedsięwzięcia powstał 36-sekundowy film udostępniony szerszej 

publiczności w internecie. 

Protesty w formie demonstracji 
Z estońskich akcji protestu największy rozgłos i naśladowanie uzyskał protest kobiet 

przeciwko przemocy seksualnej rosyjskich wojsk na Ukrainie, który miał miejsce 

w Tallinie 13 kwietnia br. Akcja polegała na tym, że demonstrantki stały przed gmachem 

ambasady FR w pofarbowanej na czerwono bieliźnie, ze związanymi na plecach rękami 
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i zasłoniętymi twarzami. Podobne akcje później zostały przeprowadzone także 

w pozostałych stolicach państw bałtyckich. Reakcja samej placówki dyplomatycznej, przy 

której odbywał się protest polegała na oskarżenie jej uczestniczek o rusofobię8. O ile 

rusofobią przez rosyjskich dyplomatów jest nazywany prawie każdy przejaw krytyki 

działań FR, to wizualnie drastyczna forma akcji, jak i jej naśladowców, była krytykowana 

także przez osoby, których nie można posądzać o prokremlowskie sympatie. Krytycy akcji 

wskazywali na potencjalną możliwość ponownej traumatyzacji ofiar przemocy, które 

znajdują się pośród licznych ukraińskich uchodźców przychodzących na różne akcje 

protestu. 

Obecność uchodźców z Ukrainy była zauważalna też podczas licznych masowych 

protestów, które miały miejsce w różnych miastach państw bałtyckich, także przy 

placówkach dyplomatycznych FR. Od początku aktywnej fazy rosyjskiej agresji, 

w państwach bałtyckich są organizowane wiece, pikiety, koncerty, marsze, których celem 

jest wyrażenie poparcia dla Ukrainy i potępienie wojny. To, na ile te akcje protestu 

odbywają się w bezpośredniej bliskości placówek dyplomatycznych FR po części zależy 

od ich lokalizacji. W Wilnie ambasada FR znajduje się w prestiżowej, otoczonej zielenią 

historycznej dzielnicy Zwierzyniec (lit. Žvėrynas), która jest oddalona od centrum miasta 

o około 3 km. Dlatego najliczniejsze wydarzenia poparcia dla Ukrainy, gromadzące 

kilkanaście tysięcy uczestników, odbywały się w innych lokalizacjach miasta, np. na Placu 

Katedralnym. W bezpośrednim otoczeniu ambasady były organizowane mniej liczne, 

skierowane na odbiorców mediów, protesty. Na przykład, popularny litewski publicysta 

Andrius Tapinas, który już od 2014 roku prowadzi humorystyczny program 

publicystyczny „Trzymajcie się tam!”9, w którym demaskuje rosyjską dezinformację 

i propagandę, na początku marca przeprowadził czterodniowy protest przy ambasadzie 

FR w Wilnie pod nazwą „Odwiedziny wolności”. W proteście jako aktywni uczestnicy 

udział brali znani komicy i muzycy, był on transmitowany przez media tradycyjne 

i społecznościowe, ale sama liczba obecnych na proteście była stosunkowo niewielka – 

około 300 osób10. Jednak nie można stwierdzić, że cała akcja nie była udana, ponieważ jej 

celem była aktywizacja odbiorców medialnych wokół tematu wsparcia Ukrainy. Inne 

działania Tapinasa także przynoszą rezultaty – był on m.in. inicjatorem zbiórki pieniędzy 

na zakup dla Ukrainy UCAV Bayraktar TB2.  

W Rydze lokalizacja ambasady FR pozwala na przeprowadzenie w jej pobliżu większych 

akcji protestu. Znajduje się bowiem w historycznym centrum miasta, w pobliżu jest duży 

park, gdzie we współpracy z ambasadą Ukrainy na Łotwie są eksponowane wystawy 

informujące przechodniów o skutkach rosyjskiej agresji. Część obiektów 

wykorzystywanych w protestach jest pozostawiana w parku. Są to np. oblane czerwoną 

farbą dziecięce zabawki lub stosy starego sprzętu AGD. Z licznych akcji przy ambasadzie 

FR szczególnie ciekawy był protest Rosjan „Rosyjskie głosy za embargo”, który 

12 czerwca br. zgromadził około 60 osób11. Wcześniejszy marsz Rosjan „Rosyjskie głosy 

przeciwko wojnie”, który odbył się 23 kwietnia br., zgromadził około 200 osób. Na obu 

wydarzeniach zabrakło jednak rosyjskich celebrytów, których część ostatnio 

przeprowadziła się na Łotwę. Może to świadczyć o ich braku solidarności wobec Ukrainy, 
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mimo emigracji z Rosji lub ich pasywność wiąże się z obawą o los pozostawionego w Rosji 

majątku czy dalszej rodziny. Trzon obu protestów tworzyły osoby z miejscowej 

społeczności rosyjskojęzycznej, które mimo swojej rozpoznawalności nie posiadają 

realnych wpływów politycznych. 

Reakcja samych placówek dyplomatycznych FR przeważnie polega na ignorowaniu 

wydarzeń lub komentowaniu ich w mediach społecznościowych. Komentarze te stawiają 

sobie za cel tworzenie poczucia zagrożenia wśród osób rosyjskojęzycznych przez 

ostrzeganie ich, by uważały na przejawy agresji na tle etnicznym. W niektórych 

przypadkach grożono uczestnikom protestów, że „zostali zapamiętani”12. Przy czym 

uczestnicy pikiet i marszów zgłaszali, że na wydarzeniach były osoby nie biorące udziału 

w proteście, ale filmujące i robiące zdjęcia. Taka forma wywierania presji jest znana także 

z podobnych demonstracji w poprzednich latach. 

W Tallinie, gdzie antywojenne protesty odbywają się regularnie co czwartek, podczas 

jednego z takich protestów z ambasady zaczęto głośno nadawać rosyjskie piosenki 

o przyjaźni. Hałas był na tyle dotkliwy, że uniemożliwiał rozmowy znajdujących się 

pobliżu ambasady osób. Właściciele pobliskich kawiarni zgłosili również ten fakt policji13.  

Wnioski 
 Część protestów, które zyskały międzynarodowy rozgłos, nie byłaby możliwa bez 

przychylności i aktywnego udziału ze strony władz samorządowych. To one 

udzielają zgody na różnorakie akcje przeprowadzane w pobliżu placówek 

dyplomatycznych FR. Bez przychylności większości w ratuszach stolic nie byłaby 

możliwa także zmiana nazw ulic, która w trwały sposób wpływa na symbolikę 

przestrzeni publicznej. 

 Doświadczenia państw bałtyckich pokazują, że protesty antywojenne przy 

placówkach dyplomatycznych FR przynoszą rezultaty. W przypadku oryginalnych 

akcji z mocnym wizualnym przekazem pozyskują one rozgłos światowych 

mediów. Ważne jest, by nie pozwolić opinii publicznej zapomnieć lub oswoić się 

z tematem wojny na Ukrainie. Taka forma presji w jakimś stopniu oddala 

perspektywy powrotu rządów państw zachodnich do normalizacji stosunków 

z Rosją. 

 Protesty nie pozostają niezauważone także przez samych rosyjskich dyplomatów. 

Świadczy o tym aktywność rosyjskich placówek w mediach społecznościowych lub 

czasami przechodzenie do kontrataków w postaci prób zastraszania lub 

zagłuszania uczestników protestów. Takie działanie pod wpływem emocji 

w przypadku dyplomatów, nawet jeśli wynuka ze stresu, pozostawia mało 

profesjonalne wrażenie. 
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Aneks 

          
Grafika 1. Otoczenie ambasady FR w Wilnie (napis na drodze dojazdowej „Putin, Haga na 
Ciebie czeka! oraz znak z nową nazwą ulicy – Bohaterów Ukrainy). 
Źródło: archiwum prywatne. 

 

    
Grafika 2. Otoczenie ambasady FR w Rydze (plakat naprzeciwko okien ambasady FR oraz 
fragment przestrzeni parkowej). 
Źródło: archiwum prywatne. 
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Grafika 3. Otoczenie ambasady FR w Tallinie. 
Źródło: archiwum prywatne. 

 


