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Putinowska propaganda wobec ataku na Ukrainę 

Władimir Putin nad ranem 24 lutego br. zwrócił się z kolejnym orędziem, 

w którym poinformował o rozpoczęciu „specjalnej operacji wojskowej” 

na Ukrainie. W półgodzinnym wystąpieniu objaśniał przyczyny swojej decyzji, 

pełną winą za obecną sytuację obarczając państwa zachodnie. Pokazało ono, 

podobnie jak wystąpienia z 21 lutego br., jak szeroko i głęboko Rosja chce 

tłumaczyć wyrządzoną jej „krzywdę”. Chociaż jest to wywód przepełniony 

propagandą, pokazuje schematy myślowe Putina/Kremla. 

Działania Kremla oraz jego propagandowa narracja, jaka została zaprezentowana 

21 lutego br. w związku z uznaniem niepodległości tzw. republik ludowych – Donieckiej 

(DRL) oraz Ługańskiej (ŁRL)1, stanowiły preludium do rozpoczęcia ataku na Ukrainę 

24 lutego br. Podjęciu tego działania ponownie towarzyszyło orędzie Władimira Putina, 

po raz kolejny tłumaczącego kontekst historyczny obecnych decyzji. Ponownie odniósł się 

do skrajnie cynicznych oraz irracjonalnych argumentów, stawiając Rosję w roli ofiary, 

świat zachodni zaś wraz z Ukrainą prezentując jako wichrzycieli i winnych zniszczenia 

powojennej architektury bezpieczeństwa. 

Rosja walczy z „imperium kłamstw” 
Putin bardzo szeroko przedstawił kontekst historyczny oraz przywołał historyczne 

analogie, którymi tłumaczył podjętą operację wojskową. Te najstarsze odnosiły się do 

początku wielkiej wojny ojczyźnianej (WWO), rozpoczętej przez atak wojsk III Rzeszy na 

ZSRS 22 czerwca 1941 roku. Rosyjski prezydent wskazał, że przed napaścią 

nazistowskich Niemiec władze Związku Sowieckiego podjęły wiele błędnych decyzji, nie 

przygotowując się zawczasu do obrony, co doprowadziło do ogromnych strat. Zdaniem 

Putina, Rosja drugi raz takich błędów popełnić nie można. W jego optyce nacjonalistyczna 

i neonazistowska władza w Kijowie nigdy nie wybaczy mieszkańcom Krymu i Donbasu 

ich wyboru na rzecz Rosji, i miałaby się z nimi rozliczać w sposób krwawy, tak jak w czasie 

WWO, gdy Ukraińcy byli „wspólnikami Hitlera”. Pretenduje także na część rosyjskiego 

terytorium, a ponieważ chce też zdobyć broń jądrową i poczekać na „właściwy moment”, 

Rosja musi temu przeciwdziałać. 

Drugi istotny kontekst historyczny odnosi się do czasu upadku ZSRS – po nim nastąpił 

nowy podział świata, zmienił się układ sił, wypracowany w rezultacie II wojny światowej. 

Co prawda, źródło rozpadu Związku Sowieckiego Putin widzi w wewnętrznym osłabieniu 

i paraliżu władzy, to jednak zachowanie władz USA jako hegemona naruszyło balans sił, 

który doprowadził do wielu tragedii, łącznie z obecną na Ukrainie.  

Najszerzej rosyjski prezydent odniósł się do operacji NATO w byłej Jugosławii – 

podkreślił, że europejscy politycy często udają, że nie pamiętają nalotów oraz ataków 

rakietowych „w samym centrum Europy”. Miejscami nielegalnych interwencji były też, 

jego zdaniem, Irak (w rezultacie kłamstw przedstawionych przez najwyższe władze USA), 

Libia oraz Syria (Putin przemilczał w tym miejscu kwestię Afganistanu).  
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W tle konfliktów militarnych od lat 90. XX wieku trwały próby doprowadzenia do 

jednostronnego rozbrojenia i ostatecznego upadku Rosji. Zachód miał wspierać m.in. 

separatyzm i najemników walczących na południu Rosji (Putin nie wskazał tutaj 

precyzyjnie jakie wydarzenia ma na myśli, można jednak wnioskować, że odnosił się do 

wojen czeczeńskich). 

W putinowskiej narracji, Rosja cierpliwie i wytrwale od 30 lat starała się osiągnąć 

porozumienie z czołowymi krajami NATO w sprawie zasad równego i niepodzielnego 

bezpieczeństwa w Europie. Odpowiedzią na jej propozycje miały rzekomo być cyniczne 

oszustwa i kłamstwa albo próby nacisku i szantażu. W międzyczasie Sojusz 

Północnoatlantycki, pomimo protestów i obaw ze strony Rosji, stale się rozszerzał i zbliżał 

się do granic rosyjskich. W przekonaniu Kremla było to złamanie obietnicy, jaką miało 

złożyć USA, o nierozszerzeniu NATO na wschód. Jest to rosyjska interpretacja słów 

Sekretarza Stanu USA Jamesa Bakera z 1990 roku, który zapewniał wówczas Michaiła 

Gorbaczowa (czyli przywódcę ZSRS, a nie FR), że NATO nie rozszerzy się na wschodnie 

Niemcy (Polska była w tym czasie członkiem Układu Warszawskiego)2. 

Wszystkie zjawiska, jakich świadkiem była Rosja doprowadziły jej władzę do jednego 

wniosku – zarówno USA, jak i cały zbudowany przez nie i wokół nich blok zachodni – 

tworzą „imperium kłamstw”. Rządzą nimi nieodpowiedzialni i cyniczni politycy, 

narzucający innym siłą swoje normy i wartości. A Rosję uznają za swojego wroga w pełni 

„bezpodstawnie”. 

Werbalna walka z NATO 
Jak wskazał Putin, Rosja, mimo rozpadu ZSRS, pozostaje jednym z największych mocarstw 

atomowych. Podkreślił, że w zakresie techniki wojskowej posiada też pewne przewagi, 

i nie ma wątpliwości, że atak na nią doprowadziłby do rozgromienia potencjalnego 

agresora. O ile jednak dominacja technologiczna może zmieniać się szybko, to 

infrastruktura wojenna pozostaje na dziesięciolecia. Powtórzył stanowisko, że ta należąca 

do NATO stwarza dla Rosji absolutnie nieakceptowalne zagrożenie. Putin obwinił Sojusz, 

że zwiększa swoją obecność w pobliżu rosyjskich granic. 

W narracji Kremla obecność NATO (jako instrument USA) w jakiejkolwiek postaci na 

Ukrainie jest dla Rosji nie do przyjęcia – to kwestia „życia i śmierci”, zagrożenie 

suwerenności państwa i jego istnienia. Są to bowiem historycznie rosyjskie ziemie, na 

których chciano tworzyć „anty-Rosję”. Putin podkreślił, że jest to jedna z czerwonych linii, 

i ona właśnie została przekroczona.  

Każda próba zewnętrznego „zaangażowania się w bieżące wydarzenia”, stworzenie 

zagrożenia dla Rosji lub narodu rosyjskiego, jak twierdzi Putin, spotka się 

z natychmiastową reakcją Rosji. Odpowiedź Moskwy, ostrzega rosyjski lider, ma być 

niezwłoczna i przynieść takie konsekwencje, jakich historia dotychczas jeszcze nie 

doświadczyła (jest to zawoalowana groźba wobec państw zachodnich sugerująca 

możliwość użycia przeciwko nim broni jądrowej). Putin poinformował też, że „wszystkie 

decyzje w tym zakresie są już podjęte”.  
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Samoobrona i „pomoc Ukraińcom” 
Putin, powołując się na art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych (niepozbywalne prawo do 

samoobrony indywidualnej lub zbiorowej), decyzję Rady Federacji z 22 lutego br. 

(możliwość użycia sił zbrojnych FR poza jej granicami) oraz traktaty o przyjaźni 

i wzajemnej pomocy z tzw. DRL i ŁRL, podjął decyzję o rozpoczęciu „specjalnej operacji 

wojskowej”. Jej głównym celem jest ochrona ludności, która rzekomo przez ostatnie 

osiem lat była zastraszana i poddawana ludobójstwu przez reżim kijowski. Rosja chce 

demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy oraz osądzenia tych wszystkich, którzy dopuścili 

się zbrodni na mieszkańcach tych ziem, wśród których byli także obywatele Rosji.  

Prezydent zaznaczył, że Rosja nie ma w planach okupacji Ukrainy i nie chce nic nikomu 

narzucać siłą. Zauważył, że podstawą polityki rosyjskiej jest umiłowanie wolności. Prawo 

do wolności wyboru i decydowania o swojej przyszłości winni mieć zagwarantowane 

wszyscy mieszkańcy Ukrainy.  

Zaznaczył, że nikt wcześniej nie zapytał ludności, zamieszkującej terytorium 

współczesnej Ukrainy, o jej wolę przynależności. Nie stało się tak, jego zdaniem, ani za 

czasów powstawania ZSRS ani w trakcie ustalania granic po II wojnie światowej. Dopiero 

współczesna Rosja, jak twierdzi Putin, daje mieszkańcom tych ziem wybór, podobnie jak 

uczyniła to w 2014 roku na Krymie. Wówczas, zgodnie z jego narracją, obroniła 

mieszkańców Sewastopola przed „nazistami”, a mieszkańcy Krymu świadomie podjęli 

decyzję wyboru przynależności do swojej historycznej ojczyzny. W optyce Kremla Rosja 

nie mogła postąpić inaczej i akt ten poparła.  

W opinii Putina, Rosja nie chce naruszenia interesów Ukrainy i narodu ukraińskiego. 

Działania, które podejmuje wiążą się rzekomo z ochroną samej Federacji Rosyjskiej przed 

tymi, którzy Ukrainę wzięli w posiadanie jako „zakładnika” i próbują ją wykorzystać jako 

instrument przeciwko Rosji i przeciwko jej własnym ukraińskim obywatelom. 

Putin podkreślił, że działania rosyjskie to forma obrony o charakterze prewencyjnym. 

Mają uchronić Rosję przed jeszcze większymi zagrożeniami i nieszczęściami 

w przyszłości. Wezwał Ukraińców do zrozumienia i współpracy, tak aby jak najszybciej 

odwrócić tragiczną kartę historii, iść dalej razem, bez szkodzących wzajemnym relacjom 

wpływów krajów postronnych. Przyszłość, jak twierdzi, należy do Rosjan i Ukraińców, ale 

zjednoczonych.  

Szczególni adresaci propagandy 
W dość ironiczny sposób Putin zakomunikował, że Rosja szanuje i będzie szanować 

wszystkie państwa, jakie powstały na obszarze postsowieckim, a także ich suwerenność. 

Przykładem tego ma być pomoc, jaka niedawno została udzielona Kazachstanowi, który 

również musiał się zmierzyć z zagrożeniem własnego bezpieczeństwa narodowego. 

Rosyjski prezydent zwrócił się również do ukraińskich żołnierzy i wezwał ich do złożenia 

broni. Wskazał, że składali przysięgę służby narodowi, a nie „juncie”, która obecnie 

niszczy ich kraj. Odwołał się do etosu walki i zwycięstwa nad nazizmem, który był 

udziałem ich przodków. Zaznaczył, że walczyli oni nie po to, by teraz współcześni 
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„neonaziści” przejęli ten kraj dla siebie. Wszyscy żołnierze ukraińscy, którzy się poddadzą, 

będą mogli spokojnie wrócić do swoich domów.  

Do rosyjskich obywateli skierował mocny godnościowo-moralny przekaz, o sile jaka 

drzemie w narodzie. Rosjanie, według Putina, bazują na prawdzie i sprawiedliwości, zaś 

Zachód („imperium kłamstwa”) na bezrozumnej sile pięści. Rosyjska siła i gotowość do 

walki stanowią fundament niezależności i suwerenności, a tylko na nich można budować 

przyszłość i Rosję.  

Odniósł się również bezpośrednio do sił zbrojnych FR, władz na każdym szczeblu, partii 

politycznych, służb publicznych, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

w każdej dziedzinie, biznesu rosyjskiego, nawołując do patriotycznej, pełnej służby 

postawy, która pozwoli Rosji przetrwać, wypełnić postawione zadanie i zagwarantować 

bezpieczeństwo.  

Wnioski 
 Przemówienie Putina jednoznacznie obarcza USA, ich sojuszników i Ukrainę całą 

winą za powstałą sytuację. Odżegnuje się od sprawstwa a jedynie podkreśla 

obronny i prewencyjny charakter działań rosyjskich. Jednocześnie grozi podjęciem 

„zdecydowanej odpowiedzi”, jeśli doszłoby do interwencji Zachodu na Ukrainie. 

Sformułowanie to można interpretować jako gotowość do użycia broni jądrowej.  

 Putin kreuje Rosję jako największą ofiarę architektury bezpieczeństwa powstałej 

po likwidacji ZSRS. Rosja, mimo chęci współpracy z Zachodem, została przezeń 

cynicznie ograna, okłamana i „otoczona przez NATO”. Stale starano się złamać jej 

wytrwałość, wspierając też separatyzm w samej Rosji.  

 W przywoływanych analogiach historycznych, Rosja zawsze jest stroną 

poszkodowaną, ofiarą lub zaangażowaną w zachowanie pokoju. Putin przepisuje 

obecnie już nie tylko historię II wojny światowej, lecz także historię współczesną. 

 Rosyjski prezydent przedstawił bardzo szeroką argumentację, by na jej podstawie 

odrzucać wszelką krytykę jego decyzji o inwazji na Ukrainę. Zarysowano także 

linię propagandową dla państwowych mediów oraz tub propagandowych Kremla 

na całym świecie. 

 Rozbudowanie i argumentacja wystąpienia mają wskazywać, jak przenikliwe 

i dokładne są plany i kalkulacje rosyjskiego przywódcy. Putin stara się stworzyć 

wrażenie, że nikt tak jak on nie zadba o interesy Rosji, jej przyszły i bezpieczny 

rozwój. 

 Putin w formie fizycznej dokonał ataku na Ukrainę, ale werbalnie i narracyjnie 

zaatakował cały świat zachodni. Zachowanie i argumentacja, które mają wrażenie 

irracjonalnych, mają dodatkowo zwiększyć poczucie zagrożenia (m.in. atakiem 

z wykorzystaniem broni jądrowej). Rzucenie wyzwania USA i NATO odbywa się 

jednak w bezpiecznej dla Putina formule – na państwo, które nie może liczyć na 

bezpośrednie militarne wsparcie Sojuszu.  
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 Za cyniczne należy odebrać m.in. wskazanie, że wolność jest podstawą polityki 

Rosji (w sytuacji w której Putin nie daje wolności wyboru nawet własnym 

obywatelom), a Ukraińcy będą sami mogli wybrać drogę swojego rozwoju. Atak na 

Ukrainę jest bowiem związany właśnie z tym ukraińskim wyborem, którego 

rosyjskie władze nie chcą zaakceptować. Nie można również wierzyć we 

wskazanie, że Rosja nie planuje okupacji Ukrainy – będący jej wyrazem prorosyjski 

marionetkowy rząd (jest to obecnie bardzo prawdopodobny scenariusz) nie 

zdobędzie tam szerokiej popularności społecznej. 

 

 

1 Szerzej zob. Analiza OSPP nr 9/2022 pt. Cyniczny spektakl Putina – publiczne posiedzenie Rady 
Bezpieczeństwa i orędzie prezydenta. 
2 Robert Kupiecki, NATO w polskiej perspektywie 1989 – 2019, PISM/MSZ, Warszawa 2019, s. 36; Jacek 
Lepiarz, Doradca Kohla Horst Teltschik: Zachód nie obiecywał Gorbaczowowi, że NATO nie rozszerzy się na 
wschód, Deutsche Welle, 11.07.2019; https://www.dw.com/pl/doradca-kohla-horst-teltschik-
zach%C3%B3d-nie-obiecywa%C5%82-gorbaczowowi-%C5%BCe-nato-nie-rozszerzy-si%C4%99-na-
wsch%C3%B3d/a-49543887 [dostęp: 24.02.2022]. 

                                                        


