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Ideologiczne uzasadnienie wojny na Ukrainie 

U podstaw „operacji specjalnej” na Ukrainie legł jej zakłamany obraz, który 

posłużył do uzasadnienia konfliktu. Celem, według Kremla, była potrzeba 

„denazyfikacji” oraz konieczność „wyzwolenia” zarówno rosyjskojęzycznych, jak 

i samych Ukraińców od „faszyzmu”. Analiza motywów ataku na Ukrainę, 

przedstawiona w orędziu prezydenta Władimira Putina 24 lutego br., 

długotrwałe pozamilitarne środki oddziaływania na społeczeństwo rosyjskie 

oraz podkreślanie unikalności Rosji i jej odrębnej drogi cywilizacyjnej pokazują, 

że Rosja stworzyła zarys nowej ideologii – swoistej mieszanki mocarstwowych 

resentymentów materializujących się w kontrze do innych. 

Wizja imperium jest głęboko zakorzeniona w rosyjskiej mentalności i w kulturze. Według 

niej, Rosja ma prawo podbijać, zawsze nazywając to podbijanie „wyzwalaniem”. Na 

przestrzeni wieków, realizując swoją imperialną politykę, decydowała kto i kiedy ma być 

spod rzekomego jarzma „wyzwolony”. W zależności od koniunktury politycznej, był to 

„ratunek” udzielany w imię wolności wyznania, języka lub przynależności 

narodowej/państwowej.  

Idea Trzeciego Rzymu – ideologia carskiego imperium prawosławnego, została 

w XX wieku zastąpiona przez III Międzynarodówkę. Schemat pozostał jednak ten sam – 

tym razem bolszewicy „ratowali” świat przed wyzyskiem kapitalistycznym, niosąc 

rzekomą wolność w postaci neoimperialnego komunizmu (Stalin od lat 30. jednoznacznie 

identyfikuje ZSRS z imperium rosyjskim). Koniec II wojny światowej zakończył się dla 

ZSRS pod szyldem wielkiego zwycięstwa. Według rodzimej narracji, Rosja znowu 

wygrała, a tym samym uratowała świat od faszyzmu.  

Kolejna odsłona tzw. polityki wyzwalania materializuje się współcześnie na Ukrainie. 

Dokonuje się tam synteza wszystkich dotychczasowych typów wyzwalania i narracji, 

uzasadniających imperialne podboje Rosji1. Według rosyjskich propagandzistów, obecnie 

na Ukrainie ma miejsce „ochrona praw mniejszości rosyjskiej” lub, odnosząc się do paralel 

pojęciowych z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941–1945), „denazyfikacja” 

Ukrainy.  

Raszyzm 
Wrogie działania wymierzone w Ukrainę zostały zdefiniowane przez samych Ukraińców 

jako raszyzm (ros. pашизм, ang. russcizm)2. Nazywają oni tak uwspółcześnioną wersję 

rosyjskiego neoimperializmu z charakterystycznymi cechami dla wielkoruskiego 

szowinizmu (faszyzmu), dominującą w strefie wpływów rosyjskiego świata („russkij 

mir”). Pojęcie to ma jednoznacznie kojarzyć się z kolejną odsłoną totalitarnego oblicza 

Rosji.  

Działania w sferze militarnej, społecznej i propagandowej podejmowane przez Rosjan są 

przez wielu nazywane rosyjskim faszyzmem. Tak zjawisko identyfikuje m.in. Timothy 

Snyder – historyk i badacz Rosji3. Jest to czytelna diagnoza zwłaszcza dla postsowieckiego 
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Wschodu, gdzie lata dydaktyki sowieckiej faszyzm potępiły. Określenie wydaje się trafne 

również z perspektywy rosyjskiego odbiorcy, który słowo faszyzm traktuje jako najgorszy 

epitet. Oskarżenie Rosji o faszyzm rujnuje jej mit „wielkiego zwycięstwa” nad niemieckim 

totalitaryzmem. Faszyzm/nazizm doczekał się również osądzenia przed 

Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, co pozwala tak 

zdiagnozowaną Rosję, łatwiej przedstawiać jako kraj niebezpieczny i rewanżystowski 

w Europie Zachodniej.  

Z perspektywy krajów leżących w Europie Środkowo-Wschodniej, najbardziej 

doświadczonych przez XX-wieczne totalitaryzmy, ideologiczna charakterystyka 

współczesnej Rosji wygląda nieco inaczej. U podstaw raszyzmu leży neoeurazjatyckie 

myślenie, które definiuje unikalność „rosyjskiej drogi” w dziejowym rozwoju. 

Umiejscawia Rosję gdzieś „pomiędzy” Europą i Azją, zawsze w kontrze do cywilizacji 

zachodniej. Rosja wytworzyła swoją własną eklektykę ideologiczną, w oparciu 

o narodowy bolszewizm oraz narodowy komunizm. Pierwszy, choć nie odwoływał się do 

marksizmu, przeciwstawiał się liberalizmowi w sprawach ekonomicznych i w sferze 

kulturowej. Był to sojusz ekstremów, pogląd antysyjonistyczny i antyamerykański. 

Narodowy komunizm zaś pomógł Stalinowi zmobilizować społeczeństwo do walki 

z Niemcami w 1941 roku. Wskrzesił nie tylko Cerkiew Prawosławną, lecz także, na bazie 

haseł patriotycznych i panslawistycznych, wzywał do walki z wrogiem. Celem było 

odparcie ataku i późniejsze opanowanie połowy Europy (neoimperalizm stalinowski).  

Raszyzm można scharakteryzować jako mieszankę różnych imperialnych i skrajnie 

nacjonalistycznych poglądów. Opiera się na pseudoreligijnej idei Trzeciego Rzymu, która 

legitymizuje uprzywilejowaną pozycję Rosji w świecie. Daje jej też prawo „nawracania” 

na właściwą drogę innych narodów pod swoją kuratelą. Odwołuje się do XIX-wiecznej 

koncepcji słowianofilstwa i panslawizmu, w których Rosja przewodzi pomniejszym 

narodom słowiańskim i tworzy swoistą wyspę Słowiańszczyzny na kontynencie 

euroazjatyckim. Czerpie z militarystycznej organizacji państwa na wzór stalinowskiej 

Rosji, z jej planem cywilizacyjnym w imię nieokreślonej, lepszej przyszłości.  

Współczesna ideologia jest silnie przesiąknięta pierwiastkiem metafizycznym, 

odwołującym się do religii. Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej określił wojnę 

na Ukrainie jako swoistą walkę dobra ze złem, gdzie Zachód to kumulacja sił zła, zaś Rosja 

to „pokojowy kraj oraz naród kochający pokój i wypróbowany w cierpieniu, który (…) nie 
ma pragnienia wojny ani niczego, co mogłoby zaszkodzić innym”4.  

Celem raszyzmu jest odbudowa wpływów Rosji z jej dominującą i niepodważalną rolą. 

W praktyce oznacza to dążenie do restytucji tworu federacyjnego na kształt ZSRS, którego 

fundamentem będzie Słowiańszczyzna w postaci sojuszu Rosji, Białorusi i Ukrainy, być 

może też Mołdawii. W stosunku do zagranicy, na potrzeby kontroli polityki wewnętrznej, 

funkcjonuje poręczne narzędzie, służące zarzadzaniu przez strach, czyli koncepcja 

„syndromu oblężonej twierdzy”. Szeroko rozumiany Zachód, którego twarzą są USA oraz, 

według Rosji, kierujące się „kliniczną rusofobią” – Polska oraz państwa bałtyckie, ma 

prowadzić liczne działania mające na celu upokorzenie i zniszczenie Rosji i jej zasobów.  
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Rosja w imię rewanżystowskiej geopolityki dąży do odzyskania swoich utraconych 

wpływów. Uzasadnia to historyczną koniecznością „zbierania ziem rosyjskich”, co 

sakralnie legitymizuje idea „świętej Rusi”. W praktyce oznacza to liczne wojny (I i II wojna 

czeczeńska, wojna z Gruzją w 2008 roku, rosyjsko-ukraińska wojna trwająca od 

2014 roku), które Rosja rozpoczęła na przestrzeni ostatnich 30 lat. Skutkują one 

długotrwałą okupacją (Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa, tzw. Ługańska 

i Doniecka Republika Ludowa) i aneksją poszczególnych ziem (Półwysep Krymski), do 
których Rosja rości sobie historyczne i moralne prawo. 

Narzędzia raszyzmu 
Nieodłącznym elementem rosyjskiej ideologii jest kult zwycięstwa, który jest silnie 

wpajany społeczeństwu. Zaczyna się w procesie edukacji już od najmłodszych lat, co 

oznacza indoktrynację na każdym kolejnym szczeblu nauki. Naturalna potrzeba 

przynależności młodych ludzi jest organizowana przez paramilitarną formację 

„Junarmia”, która zaszczepia w młodych kult wojny, polegający na konieczności ofiary, 

gotowości do boju i nieustannym przygotowywaniu się do walki. Najwyższe 

kierownictwo Rosji idzie jeszcze dalej i chce odtworzenia ruchu nawiązującego do 

radzieckich pionierów. Do Dumy Państwowej 17 maja br. trafił projekt ustawy 

o powołaniu ruchu dzieci i młodzieży Wielka Zmiana. Na jego czele ma formalnie stanąć 

prezydent Rosji Władimir Putin. 

Współczesnym emblematem podkreślającym rosyjska siłę i wiarę w zwycięstwo na 

Ukrainie stała się litera „Z”. Kulminacją narracji „niepokonanej Rosji”, z podkreśleniem 

potencjału militarnego, są obchody Dnia Zwycięstwa, odbywające się corocznie 9 maja od 

początku prezydentury Putina5.  

Ideologia, w celu uzasadnienia swoich terytorialnych roszczeń, posługuje się licznymi 

przekłamaniami historycznymi. Głównym punktem odniesienia ideologii jest zwycięstwo 

nad faszyzmem i wyzwolenie narodów od faszyzmu/nazizmu. By podkreślić cenę, jaką 

Rosja zapłaciła za uratowanie świata przed nazizmem, mówi się o martyrologii narodu 

rosyjskiego, zaś współcześnie, na potrzeby bieżącej polityki, wysuwa się kontrargument 

w postaci rusofobii.  

Symbolami mającymi za zadanie podtrzymanie narracji rosyjskiej poza jej granicami są 

cmentarze i pomniki sowieckie. Rosja zintensyfikowała swoje działania po 2014 roku 

w związku z dekomunizacją przestrzeni publicznej przez kraje, które wcześniej były 

„wyzwalane” przez ZSRS i w związku z tym znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. 

Rosja prowadzi tzw. wojnę o pomniki, polegającą na tym, że każdy prawnie 

usankcjonowany demontaż symbolu okupacji, nie zaś miejsca pochówku – gdyż umowy 

dwustronne są w pełni przez Polskę6 i inne kraje przestrzegane, jest przez propagandę 

rosyjską nazywany „barbarzyństwem” i nieuszanowaniem miejsc pamięci7.  

Kremlowska propaganda bardzo sprawnie posługuje się mechanizmem „faszyzacji 

przeciwnika”, który daje bardzo szerokie możliwości interpretacyjne. W praktyce 

pozwala na stygmatyzację oponenta oskarżeniem o faszyzm i jego dehumanizację. W ten 

sposób Rosja deprecjonuje zwłaszcza narody Europy Środkowo-Wschodniej, które przez 
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ostatnie lata nie godziły się na korzystną dla Kremla narrację „wyzwolenia”. Współcześnie 

„faszyzacja przeciwnika” wymierzona jest głównie w Ukrainę, by usprawiedliwić 

prowadzone tam działania zbrojne. 

Raszyzm ma silnie rozbudowany aparat propagandowy i cenzurę, których naczelną 

zasadą jest negowanie prawdy za pomocą podejrzenia o rozpowszechnianie fake newsów. 

Dzięki skutecznej polityce dezinformacji ma wielu zwolenników również poza Rosją 

(wśród członków diaspor rosyjskich i innych rosyjskojęzycznych, Słowian na Bałkanach 

oraz wśród prorosyjskich sympatyków na Zachodzie oraz na Południu [Afryka, Ameryka 

Południowa]). Charakteryzuje ich ślepa wiara w „dogmaty” raszyzmu, odporność na 

obiektywną prawdę oraz dogłębne zideologizowanie, co widać w poparciu dla polityki 

Kremla (manifestacje, rajdy samochodowe, aktywność w mediach społecznościowych). 

Wnioski 
− Raszyzm, podobnie, jak bolszewizm, ma nieść wolność całemu zniewolonemu 

światu. Można zauważyć jednak pewną istotną i niebezpieczną różnicę. 

W odróżnieniu od komunizmu, raszyzm ma w sobie pierwiastek sakralny, którym 

operuje Rosyjska Cerkiew Prawosławna, uzasadniając „specjalną operację” na 

Ukrainie.  

− Raszyzm, mimo iż używa typowo antyfaszystowskich haseł i matryc pojęciowych, 

np. „denazyfikacja Ukrainy”, w istocie sam jest przesiąknięty ideologią. Narzędzia 

i metody, którymi się posługuje w celu usprawiedliwienia wojny na Ukrainie są 

charakterystyczne dla reżimów totalitarnych, w tym wypadku rosyjskiej 

mieszanki szowinizmu i komunizmu.  

− Dezinformacja i zideologizowane dehumanizowanie przeciwnika doprowadziły 

nie tylko do powszechnej akceptacji dla wojny, lecz także do masowych 

morderstw, przymusowych przesiedleń i migracji milionów Ukraińców, obozów 

filtracyjnych, rusyfikacji dzieci ukraińskich, niszczenia kultury i języka 

ukraińskiego, a docelowo mają doprowadzić do likwidacji suwerenności Ukrainy.  

− Koncepcja „ruskiego miru” nie jest już atrakcyjnym projektem cywilizacyjnym dla 

krajów sąsiadujących z Rosją, co najlepiej pokazał przykład Ukrainy. Utrzymanie 

go, wymaga ogromnych nakładów finansowych i użycia przez Rosję siły.  
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