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Rosyjskie społeczeństwo nieświadome skali wojny 
na Ukrainie 

Rosyjskie społeczeństwo jest w praktyce odcięte od pełnej informacji na temat 

ataku Rosji na Ukrainę i nie postrzega go w kategoriach „wojny”. Narracja 

państwowej propagandy mówi o „specjalnej operacji wojskowej” wymierzonej 

przeciwko „nazistowskim” władzom w Kijowie. W oficjalnym przekazie 

działania wojenne są prowadzone jedynie na Donbasie i tylko stamtąd są 

przekazywane materiały korespondentów. Ukraińska armia jest przedstawiana 

jako formacja o niskim morale, a ludność miejscowa jest rzekomo wdzięczna 

siłom rosyjskim za „wyzwolenie”.  

Kreml budując propagandową narrację, mającą służyć jako podstawa do rosyjskiego 

ataku na Ukrainę, skupił się na kwestii dwóch samozwańczych republik, tzw. Donieckiej 

Republiki Ludowej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. Uznanie ich niepodległości oraz 

wprowadzenie do nich rosyjskich wojsk miało rzekomo na celu ochronę miejscowej 

ludności przed zbliżającym się atakiem sił ukraińskich (w propagandowej narracji 

„nacjonalistycznych” i „nazistowskich”). Powiązanie tych wydarzeń doprowadziło do 

ograniczenia optyki relacjonowania ukraińsko-rosyjskiego konfliktu, która po stronie 

rosyjskiej jest określana terminem „specjalna operacja wojskowa”. 

Wojna, której nie ma 
Media w Rosji nie mogą opisywać wydarzeń na Ukrainie słowami „wojna”, „agresja”, 

„napaść” – takie wytyczne przekazał rosyjski urząd regulacji mediów Roskomnadzor tym 

niezależnym mediom, które nie kopiują narracji Kremla (m.in. Echu Moskwy, Nowoj 

Gazietie, portalowi Mediazona, The New Times czy telewizji Dożd1). Nakazał również 

usunięcie „niesprawdzonych informacji” o dużym znaczeniu społecznym oraz korzystanie 

jedynie z „oficjalnych rosyjskich źródeł”, w przeciwnym razie zagroził karami 

i zablokowaniem ich stron. W ramy kremlowskich zaleceń od początku wpisują się media, 

takie jak RBK czy Kommersant, które dotychczas w pewnych sferach (np. na temat 

rosyjskiej opozycji) posiadały koncesję na bardziej wyważoną linię redakcyjną 

w porównaniu z mediami państwowymi. 

Rosyjska telewizja od początku agresji ogranicza skalę informowania o działaniach na 

Ukrainie. W pierwszym dniu ataku reporterzy Rossija24 poświęcali swoje materiały 

głównie sankcjom (informując o ich rzekomo znikomym znaczeniu) oraz mało istotnym 

problemom Rosjan z podróżą lotniczą z Moskwy na południe kraju (w wyniku odwołania 

lotów przez Aerofłot). 

Przekaz relacjonujący przebieg działań wojennych jest spójny z propagandową linią 

Kremla. Według niego, poza działaniami na Donbasie, Rosjanie ostrzeliwują jedynie 

obiekty wojskowe i tylko takie statystyki podają (w kremlowskiej wersji pociski zawsze 

trafiają w wyznaczony cel). Obiekty cywilne znajdują się rzekomo na celowniku armii 

ukraińskiej. W materiałach z frontu często powtarza się narracja o dezercji ukraińskich 
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wojskowych lub ich poddawaniu się rosyjskim siłom zbrojnym. Propaganda dyskredytuje 

również bohaterskie postawy, które prezentują w mediach władze ukraińskie 

(szczególnie aby zburzyć mit odwagi i oporu). Rosyjska telewizja przedstawia własną 

wersję losu żołnierzy z Wyspy Żmijowej (stali się bohaterami Ukrainy dzięki 

niecenzuralnej odmowie poddania się) mówiąc, że złożyli broń, zostali 

przetransportowani do Sewastopola, gdzie są traktowani zgodnie z normami prawa 

międzynarodowego. 

Propagandowy świat Dmitrija Kisieliowa 
Swoistym podsumowaniem toporności i agresywności rosyjskiego przekazu były Wiesti 

Niedieli (Wiadomości Tygodnia) z 27 lutego br. – niedzielny program informacyjny 

prowadzony przez jednego z czołowych propagandystów Kremla Dmitrija Kisieliowa. 

Znalazły się w nich tradycyjne reportaże na temat rosyjskiego potencjału jądrowego czy 

technologii wojskowych (przedstawiono hipersoniczny pocisk Cyrkon), a także 

rzekomego prześladowania ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. 

Wiele miejsca poświęcono ukraińskim władzom oraz jej „nacjonalistycznym batalionom”. 

Tylko one mają stanowić ukraińskie siły zbrojne, gdyż w optyce rosyjskiej propagandy 

jedynie „nacjonaliści” mogą walczyć w obronie obecnego rządu w Kijowie. Dokonuje się 

także ich dehumanizacji. W rosyjskim przekazie to ukraińska strona ma używać ludności 

cywilnej jako żywych tarcz, przygotowywać prowokacje z jej udziałem, ostrzeliwać 

budynki mieszkalne, stosować zakazaną amunicję, dokonywać „ludobójstwa” 

mieszkańców Donbasu (reporterzy donoszą o rzekomym odkrywaniu masowych 

grobów). W innych miastach kraju władza „dręczy” ludność ogłaszając ciągłe alarmy 

przeciwlotnicze. W superlatywach przedstawiani są Rosjanie, którzy stosują się do 

wszelkich zasad międzynarodowych i jeńców traktują z szacunkiem. 

Rosyjska telewizja wykorzystała wiele materiałów, które pojawiły się w mediach 

społecznościowych i odwróciła ich narrację. Ukraińcy rzekomo walczą z żołnierzami 

własnej armii (rozdaną im wcześniej bronią), gdyż są rozczarowani polityką Wołodymyra 

Zełenskiego; demaskują sabotażystów ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy a MSW uczy 

ludność przygotowywania „koktajli Mołotowa” (by przeciwstawiać się władzy). 

Zełenskiego przedstawiono z kolei jako ukrywającego się w bunkrze, z „syndromem 

maniakalno-depresyjnym właściwym dla narkomanów”. 

Powrócono także do propagandowych antyzachodnich tez, które mają za zadanie 

usprawiedliwić obecne działania Rosji. Rosjanie twierdzą, że to Zachód jednostronnie 

wycofał się z dyplomacji poprzez rezygnację ze spotkań Antony Blinkena z Siergiejem 

Ławrowem oraz Joe Bidena z Władimirem Putinem. W rzeczywistości USA dokonały tego 

dopiero po ataku Rosjan. Zachód rzekomo „przekroczył czerwoną linię” i obecnie Rosja 

musi sama „wziąć na siebie trud” denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy. Odnosi się to 

w percepcji Rosjan jedynie do władzy, naród ukraiński i rosyjski jest bowiem „podzieloną 

nacją” na wzór podziału Niemiec w czasie zimnej wojny. Kraj, który Rosjanie chcą 

„wyzwalać” ma, w narracji kremlowskich mediów, zrujnowaną i zadłużoną gospodarkę. 
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Stało się tak, jak wyjaśnia propaganda, gdyż ukraiński przemysł nie jest Europie 

potrzebny, więc go zniszczyła. 

Rosyjska telewizja głosi, że działania na Donbasie (a według niej tylko tam toczą się walki) 

są prowadzone z sukcesem, a jednym z ważnych celów jest Mariupol. Przytacza 

wypowiedzi żołnierzy podkreślających, że zwycięstwo jest „nieuniknione”. W kluczowych 

materiałach nawet słowem nie wspomniano o bitwie o Kijów. 

Rosjanie protestują 
Machina propagandowa i blokada informacyjna znajdują częściowe przełamanie 

w mediach elektronicznych. Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji Rosjanie codziennie 

zbierają się na antywojennych protestach – głównie w Moskwie i Petersburgu, ale łącznie 

z mniejszymi akcjami objęły one ponad 70 miast. Najszerszy zasięg miały w niedzielę, 

27 lutego, kiedy miała miejsce kolejna rocznica zabójstwa Borysa Niemcowa. OVD-Info, 

organizacja monitorująca aresztowania na antyrządowych mityngach, poinformowała 

o łącznie około 6 tys. zatrzymanych w ostatnich dniach2. Prawnej oceny aktywistów 

antywojennych będzie dokonywać Prokuratura Generalna i może się ona zakończyć 

oskarżeniem nawet o „zdradę państwa”. 

Rosyjskie władze podejmują już działania prewencyjne wobec młodzieży. W klasach 7-

11 (14-18 lat) 1 marca br. będą przeprowadzane specjalne lekcje na temat rosyjskiej 

„operacji wojskowej”. W jej trakcie nauczyciele muszą przedstawiać propagandową 

argumentację wydarzeń – operację pokojową, która ma na celu powstrzymanie 

nacjonalistów prześladujących ludność rosyjskojęzyczną. W przygotowanych specjalnych 

materiałach wypunktowano także wiele treści, przedstawionych przez Putina w swoich 

wystąpieniach3.  

Przeciwko wojnie wypowiedziały się znane osoby, m.in. Iwan Urgant (prowadzi 

wieczorne talk-show w państwowej telewizji), Maksim Gałkin (komik, prezenter 

i prywatnie mąż Ałły Pugaczowej), Zemfira (uznana piosenkarka), Siergiej Łazariew 

(piosenkarz, reprezentował Rosję na Eurowizji), Jewgienija Miedwiediewa (łyżwiarka), 

inicjatorzy akcji Nieśmiertelny Pułk, który towarzyszy obchodom Dnia Zwycięstwa4. 

Różnorodne stowarzyszenia wystosowały listy z apelem o zakończenie wojny. Na stronie 

change.org Lew Ponomariow zainicjował petycję „Nie dla wojny” – do 28 lutego br. 

podpisało ją ponad milion osób (niekoniecznie tylko Rosjan)5. 

Działania wojenne zostały skrytykowane m.in. przez oligarchów Olega Deripaskę (Rusal) 

i Michaiła Fridmana (pochodzi z Ukrainy, jest akcjonariuszem Alfa Group, a poza Rosją 

funduszu Letter One). Sprzeciw wyraziło także trzech deputowanych Dumy Państwowej 

z ramienia Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (usprawiedliwiali jednak swoje 

głosowanie popierające niepodległość tzw. DRL i ŁRL jako sprawiedliwe i potrzebne, 

krytykując jedynie atak militarny). Listy do Putina i władz Rosji z apelem o zakończenie 

wojny piszą także różne grupy zawodowe czy społeczności rosyjskich uczelni6. 

Antywojenne inicjatywy pozostają jednak w polu informacyjnym mediów niezależnych. 
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Wnioski 
 Rosjanie funkcjonują w warunkach znaczącej blokady informacyjnej. Państwowe 

i propaństwowe media dokładnie filtrują informację, opierają się jedynie na 

komunikatach przekazywanych przez rosyjskie ministerstwo obrony i inne służby 

oraz tezach kremlowskiej propagandy (budowanej i przekazywanej 

społeczeństwu przez lata). Z tego względu Rosjanie nie posiadają świadomości 

skali konfliktu, żyjąc przekonaniem, że działania wojenne są prowadzone jedynie 

na Donbasie.  

 Organy władzy państwowej, w tym przede wszystkim kontrolujący media 

Roskomnadzor, dążą do usuwania wszelkich treści, niezgodnych z oficjalną linią 

władz. Adresatem gróźb i blokad stron stają się ostatnie niezależne media, które 

niezależnie od możliwych sankcji, wciąż starają się pokazywać skalę agresji Rosji 

na Ukrainie.  

 Z uwagi na działania organów państwowych trudno przebić się do szerokiej grupy 

Rosjan z prawdziwą narracją. Przez wieloletnią indoktrynację do Rosjan będzie 

także trudno dotrzeć z przekazem mediów zachodnich (są przekonani, że jest 

zakłamany i antyrosyjski). Pewne działania podejmowali w ramach 

wypowiedzianej Rosji wojnie hakerzy z grupy Anonymous, przejmując kontrolę 

nad emisją programów państwowej telewizji i wyświetlając materiały dotyczące 

Ukrainy7. Drugą ich inicjatywą jest mobilizacja społeczeństw zachodnich do 

pisania opinii w Google Maps, w których informują Rosjan o toczącej się wojnie. 

Należałoby ją także przenieść na grunt rosyjskiego odpowiednika – portalu map 

serwisu Yandex. 

 Chociaż wolność wyrażania własnej opinii jest w Rosji znacząco ograniczona, 

w ostatnich dniach miały miejsce spontaniczne antywojenne protesty w wielu 

rosyjskich miastach. Nie były one masowe (niekiedy ograniczały się do 

jednoosobowych pikiet), należy mieć jednak na uwadze, że aktywność 

protestacyjna wiążę się obecnie z zagrożeniem poważnych sankcji. 

 Rosyjska propaganda powtarza tezy, głoszone przez Władimira Putina w czasie 

jego ostatnich wystąpień odnoszących się do Ukrainy. Poza mediami, zakłamany 

obraz świata mają przekazywać także nauczyciele. Indoktrynacja młodzieży jest 

jednym z ważnych celów reżimu, by wychowywać jedynie lojalnych władzy 

obywateli. 

 Na chwilę obecną trudno jednoznacznie określić reakcję rosyjskiego 

społeczeństwa na nieuchronne informacje o śmierci rosyjskich żołnierzy oraz 

powrót ich ciał do Rosji. Dehumanizacja władz ukraińskich oraz ukraińskiej armii 

(określanych przez Putina mianem „nacjonalistów”, „nazistów” i „narkomanów”) 

może sprawić, że społeczny gniew będzie się kanalizować przeciwko sąsiedniemu 

krajowi, a nie przeciwko rosyjskiej władzy. 
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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: 26.02.2022]. 
2 Задержания по всей стране: итоги протестов против войны с Украиной 24–27 февраля, ОВД-Инфо, 
28.02.2022; https://ovdinfo.org/articles/2022/02/28/zaderzhaniya-po-vsey-strane-itogi-protestov-
protiv-voyny-s-ukrainoy-24-27 [dostęp: 28.02.2022]. 
3 «Наши действия — это самозащита». Как школьные учителя должны оправдывать вторжение в 
Украину — методичка, Медиазона, 28.02.2022; https://zona.media/article/2022/02/28/propaganda-
lessons [dostęp: 28.02.2022]. 
4 Протесты против вторжения в Украину, Медиазона, 28.02.2022; 
https://zona.media/chronicle/soldrty-ukr [dostęp: 28.02.2022]. 
5 Lew Ponomariow, Остановить войну с Украиной!, Change; https://www.change.org/p/остановить-
войну-с-украиной-2ce0a2d7-b957-4e23-981a-c67a26e2b0b7 [dostęp: 28.02.2022]. 
6 В самой России и по всему миру против войны выступили десятки тысяч людей. Вот их (неполный) 
список, Meduza, 26.02.2022; https://meduza.io/feature/2022/02/26/rossiya-napala-na-ukrainu-v-
samoy-rossii-i-po-vsemu-miru-protiv-etogo-vystupili-tysyachi-lyudey-vot-ih-nepolnyy-spisok [dostęp: 
28.02.2022]. 
7 Bartosz Witoszka, Anonymous zhakowali rosyjską telewizję państwową. Puszczono materiały z Ukrainy, 
Komputer Świat, 27.02.2022; https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/anonymous-
zhakowali-rosyjska-telewizje-panstwowa-puszczono-materialy-z-ukrainy/hb83852 [dostęp: 28.02.2022]. 

                                                        


