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Cyniczny spektakl Putina – publiczne posiedzenie Rady 
Bezpieczeństwa i orędzie prezydenta 

Jawna dezinformacja, prowokacje, wypaczenie prawdy historycznej, 

pogwałcenie prawa międzynarodowego – w przedstawieniu swojej narracji 

wobec konfliktu na Donbasie rosyjskie władze wykorzystały cały arsenał 

środków. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa oraz orędzie Władimira Putina 

przedstawiły pełne spektrum cynicznej rosyjskiej propagandy, ukierunkowanej 

na zastraszenie Ukrainy oraz państw Zachodu. Zakończone one zostały 

uznaniem niepodległości samozwańczych republik oraz wprowadzeniem na ich 

terytorium rosyjskiej armii w celu „ochrony pokoju” i rosyjskich obywateli. 

Informacja o zwołaniu nadzwyczajnego spotkania Rady Bezpieczeństwa FR pojawiła się 

kilka godzin przed jego telewizyjną transmisją. Publiczny charakter posiedzenia był 

zaskoczeniem, gdyż zazwyczaj rozmowy tego gremium toczą się za zamkniętymi 

drzwiami, a informacje o poruszanych tematach pozostają skąpe. Podstawowym tematem 

zebrania była sytuacja na Donbasie oraz kwestia uznania niepodległości samozwańczych 

republik na terytorium Ukrainy – tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) oraz 

Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL). Wniosek do prezydenta nawołujący do takiego 

kroku 15 lutego br. skierowała Duma Państwowa. W tym samym duchu zwrócili się do 

Władimira Putina liderzy samozwańczych republik 21 lutego br. przed formalnym 

rozpoczęciem spotkania. 

Akt I – Rada Bezpieczeństwa 
W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa FR Władimir Putin wysłuchiwał sprawozdań 

na temat bieżącej sytuacji i opinii w zakresie potrzeby uznania DRL oraz ŁRL. Rezultat 

tych podsumowań w założeniu spotkania mógł być tylko jeden – każdy 

z zaprezentowanych uczestników poparł niepodległość samozwańczych republik1 

(często odwołując się do podobnego kroku wobec Abchazji i Osetii Północnej, podjętego 

w 2008 roku). Putin obiecał ogłoszenie decyzji jeszcze tego samego dnia (według zegarka 

ministra obrony Siergieja Szojgu samo spotkanie zostało nagrane około pięciu godzin 

                                                        
1 W czasie posiedzenia głos zabierali: minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, zastępca szefa 
Administracji Prezydenta Dmitrij Kozak, dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandr 
Bortnikow, minister obrony Siergiej Szojgu, zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Dmitrij 
Miedwiediew, przewodniczący Dumy Państwowej (niższa izba parlamentu) Wiaczesław Wołodin, 
przewodnicząca Rady Federacji (wyższa izba parlamentu) Walentyna Matwijenko, sekretarz Rady 
Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew, premier Michaił Miszustin, szef Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) 
Siergiej Naryszkin, minister spraw wewnętrznych Władimir Kołokolcew, pełnomocny przedstawiciel 
prezydenta w Centralnym Okręgu Federalnym Igor Szczogolew, dowódca wojsk Gwardii Narodowej Wiktor 
Zołotow. W spotkaniu uczestniczyło też wielu innych funkcjonariuszy państwowych, w tym m.in. szef 
Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow, mer Moskwy Siergiej Sobianin, minister finansów Anton Siluanow, 
Prokurator Generalny Igor Krasnow, jednak bez zabierania głosu (przynajmniej w wersji, która została 
zaprezentowana publicznie). Spotkanie zakończyło krótkie podsumowanie Ławrowa, Szojgu, Bortnikowa 
i Zołotowa, i można wnioskować, że Putin właśnie w tym wąskim gremium podejmował ostateczną decyzję, 
a pozostałe wystąpienia miały charakter zaplanowanego spektaklu.  
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przed transmisją), a wieczorem wyemitowano orędzie do narodu obwieszczające 

pozytywne rozpatrzenie omawianego wniosku. 

Wystąpienia rosyjskich polityków oraz urzędników były pełne propagandowych tez, 

oskarżeń wobec ukraińskich władz, zarzutów wobec Stanów Zjednoczonych oraz NATO. 

W ciągu dwóch godzin przedstawiono pełnię rosyjskiej propagandowej narracji wobec 

konfrontacji na Donbasie. Jej adresatami z jednej strony byli obywatele Rosji, tak by 

usprawiedliwić podjęte przez Kreml działania (już od kilku dni są oni „bombardowani” 

informacjami o przyjmowaniu przez Rosję uciekających przed „ukraińskim natarciem” 

uchodźców z Donbasu). Z drugiej – była to próba oddziaływania na społeczność 

międzynarodową poprzez szerokie przedstawienie rosyjskiej perspektywy wydarzeń 

oraz nacisku na klasę polityczną państw zachodnich.  

Główne rosyjskie tezy propagandowe wybrzmiewające w czasie obrad RB FR: 

 w 2014 roku na Ukrainie miał miejsce antykonstytucyjny i krwawy przewrót 

państwowy (z tą tezą, według Putina, nikt nawet nie dyskutuje); 

 od tamtego czasu Ukraina próbowała dwukrotnie siłowo przejąć kontrolę nad 

Donbasem, ostatnie wydarzenia mają być trzecią taką próbą; 

 w Kijowie rządzi reżim marionetkowy, w pełni podporządkowany USA 

i wykonujący jego polecenia; 

 Ukraina na terenie Donbasu dopuszcza się „ludobójstwa”, wprowadza blokady, 

prowadzi ostrzał cywilów; 

 Rosja była zmuszona do „ratowania Krymu”, gdzie swój odwet na ludności 

rosyjskojęzycznej i Rosjanach planowały grupy nacjonalistów i „banderowców”; 

 w DRL oraz ŁRL mieszka 800 tys. rosyjskich obywateli (wniosek o obywatelstwo 

złożyło łącznie 1,2 mln osób), których bronić Rosja ma moralny obowiązek; 

 Rosja uparcie dążyła do rozwiązania sytuacji na Donbasie drogą pokojową, jednak 

władze Ukrainy oraz państwa Zachodu nie były tym zainteresowane; 

 Zachód (szczególnie USA i NATO) eskaluje sytuację i przerzuca odpowiedzialność 

na FR, a Rosja żyje w ciągłym zagrożeniu własnego bezpieczeństwa; 

 celem USA jest doprowadzenie do rozpadu Rosji; 

 naród Ukrainy nie popiera polityki ukraińskich władz. 

Poza podstawową narracją pojawiło się kilka pobocznych wątków, które Rosja może 

zagospodarowywać w najbliższym czasie wzmagając presję na państwa zachodnie: 

 Ukraina dzięki zdolnościom z czasów ZSRS posiada technologię i specjalistów 

w zakresie wykorzystania broni jądrowej, jej możliwości są większe niż Iranu czy 

Korei Północnej, a samą broń mogłaby otrzymać z Niemiec (opinia 

zaprezentowana przez Szojgu oraz przewodniczącą Rady Federacji Walentynę 

Matwijenko, wykorzystana także kilka godzin później w orędziu Putina; może być 

pretekstem do usprawiedliwiania kontynuowania agresji poza tereny 

samozwańczych republik); 
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 należy nie tylko ochronić tzw. DRL i ŁRL w ich granicach (poprzez uznanie 

niepodległości), lecz należy pójść nawet dalej (opinia ministra spraw 

wewnętrznych Władimira Kołokolcewa oraz dowódcy wojsk Gwardii Narodowej 

Wiktora Zołotowa; apel ten wybrzmiewał w kontekście militarnym – zajęcia 

terytorium większego niż tylko same samozwańcze republiki); 

 Rosja ma wystarczające zdolności, by przetrwać kolejne sankcje (zna już możliwe 

opcje, gdyż zostały zakomunikowane); ponadto nacisk sankcyjny Rosja już raz 

przeżywała, i po fali ograniczeń ze strony partnerów zagranicznych przychodzi 

„otrzeźwienie” – sami zwracają się do Rosji z prośbą o wznowienie współpracy; 

w obecnym czasie historia ma się powtórzyć – z czasem napięcie zacznie spadać, 

a Zachód „zmęczony” konfliktem” wróci do dyskusji m.in. o bezpieczeństwie 

strategicznym (opinia zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa Dmitrija 

Miedwiediewa; zachęca do szerszego zakresu działań, gdyż Zachód i tak z czasem 

się złamie; ponadto były premier podkreślił, że Rosja dla świata znaczy więcej niż 

Ukraina); 

 prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z Putinem miał wskazać, że 

w stanowisku USA zaszły zmiany, ale nie sprecyzował jakie (informacja 

przekazana przez Putina, może być próbą wprowadzenia braku zaufania 

i niespójności między sojuszników); 

 w nocy z 20 na 21 lutego dwie dywersyjne grupy ukraińskich żołnierzy próbowały 

atakować granicę z Rosją (jedna od strony obwodu ługańskiego, druga – 

Mariupola) zostały one zneutralizowane, jeden wojskowy dostał się do niewoli 

(informacja dyrektora FSB Aleksandra Bortnikowa; można się spodziewać 

materiałów oczerniających Ukrainę z udziałem rzekomo wziętego do niewoli 

żołnierza). 

Chociaż spotkanie tylko pozornie było transmitowane na żywo, nie została z niego 

wycięta specyficzna dyskusja między Putinem i Siergiejem Naryszkinem (szefem Służby 

Wywiadu Zagranicznego – SWR) odnosząca się do tematu posiedzenia. Naryszkin, pytany 

przez Putina o rekomendacje dla dalszych działań, zaplątał się w wygodnym dla siebie 

sformułowaniu odpowiedzi, i ostatecznie oświadczył, że popiera przyjęcie tzw. DRL i ŁRL 

do składu Federacji Rosyjskiej. Putin wytknął mu (wręcz wyśmiał), że dyskusja nie 

dotyczy przyjęcia republik, ale uznania ich niezależności. Na tle szefów pozostałych 

resortów siłowych pozycja szefa SWR wyglądała najsłabiej, co z jednej strony mogło być 

elementem spektaklu, z drugiej – rozgrywek politycznych wewnątrz kremlowskiej elity. 

Naryszkin nie raportował konkretnych danych czy opisu ostatnich wydarzeń 

(sprawozdania na temat liczby ostrzałów i „ukraińskich prowokacji” przedstawiali 

minister obrony oraz szef FSB), lecz składał jedynie deklarację polityczną.  
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Akt II – orędzie do narodu 
Rosyjski prezydent w swoim wystąpieniu nie ograniczył się do ogłoszenia decyzji oraz 

krótkiej jej motywacji. W orędziu trwającym ponad 50 minut przedstawił pełne 

propagandy tło obecnej napiętej sytuacji. Rozważał m.in. błędne decyzje podjęte jeszcze 

przez bolszewicką Rosję, kontynuowane potem przez klasę polityczną Związku 

Sowieckiego, szczególnie w przededniu jego rozpadu. W jego opinii, prawo narodów do 

samostanowienia było w ZSRS iluzoryczną fantazją, utopią i należało je usunąć z systemu 

prawnego. Rozpad ZSRS był zaś jawną „grabieżą Rosji”. 

Odnosząc się do argumentów historycznych szeroko podważał państwowość Ukrainy, 

która jest wytworem polityki bolszewickiej Rosji (określił ją nazwą „Ukraina im. Lenina”). 

Ukraina, w jego przekonaniu, nie ma tradycji własnej państwowości i kopiowała cudze 

rozwiązania. Odniósł się także do podejmowanych przez sąsiada prób dekomunizacji 

i dekolonizacji – grożąc jednocześnie, że skoro Ukraina chce być konsekwentna, to Rosja 

jej pokaże, co oznacza realna dekomunizacja (była to jawna insynuacja zajęcia terytorium 

„podarowanego” przez przeszłe władze w Moskwie). 

Putin wskazywał, że Ukraina od samego początku budowała swoją świadomość na 

odrzuceniu wszystkiego, co ją łączy z Rosją. W rezultacie wzrósł tam skrajny nacjonalizm 

w formie agresywnej rusofobii i neonazizmu (ukraińscy nacjonaliści rzekomo byli 

członkami band terrorystycznych na Kaukazie Północnym; obecnie mają kierować na 

Krym islamskich radykałów). Stwierdził, że zaczęła zgłaszać roszczenia terytorialne 

wobec Rosji. Z drugiej strony, cyniczni w przekonaniu rosyjskiego prezydenta byli 

ukraińscy politycy oraz oligarchowie, którzy „żerowali” na współpracy z Rosją i korzystali 

z profitów m.in. w formie taniego gazu ziemnego, samemu się na tym bogacąc kosztem 

biednego narodu ukraińskiego. Według rosyjskiego prezydenta, Ukraina jest w zasadzie 

państwem upadłym, gdzie korupcja doprowadziła do totalnego rozkładu kraju 

a radykałowie wprowadzili terror, zlecają pogromy i zabójstwa (Putin zadeklarował 

m.in., że odnajdzie i ukarze winnych wydarzeń w Odessie2). Władze ukraińskie miały 

zmarnować i rozkraść dziedzictwo i bogactwo jeszcze czasów imperium (zarówno 

carskiego, jak i sowieckiego). 

Część wywodu odnosząca się do kryzysu społeczno-gospodarczego miała na celu nie tylko 

zyskanie poparcia Rosjan, lecz także wskazanie Ukraińcom, gdzie leży źródło ich 

obecnych problemów (nie w Moskwie, a w Kijowie oraz na Zachodzie). 

Sytuacji kryzysowej w optyce Putina, poza Ukrainą, winny jest także Zachód, który 

poprzez sieć organizacji pozarządowych rekrutował swoich zwolenników i następnie 

wynosił ich do władzy w Kijowie. Kraj stał się tym samym protektoratem, kolonią 

z marionetkowym reżimem. Putin podkreślił, że NATO nie jest sojuszem obronnym, 

a ofensywnym, dążącym do rozpadu Rosji (nie chce zaakceptować interesów takiego 

dużego i silnego państwa jak FR). Dołączenie Ukrainy do NATO jest tylko kwestią czasu, 

stąd Sojusz sam sprokurował obecny kryzys bezpieczeństwa (może także pomóc Ukrainie 

                                                        
2 Odniósł się w tym momencie do wydarzeń w Odessie z 2 maja 2014 roku, kiedy doszło tam do starcia sił 
prorosyjskich oraz proukraińskich. 
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w pozyskaniu arsenału jądrowego). Rosja będzie więc podejmować własne działania 

w zakresie zapewnienia swojego bezpieczeństwa. 

Putin powtórzył oskarżenia padające wcześniej na posiedzeniu RB FR, że Ukraina 

dopuszcza się „ludobójstwa” wobec 4 mln mieszkańców Donbasu, a świat na to patrzy 

i udaje, że nie widzi. Rosja ma więc moralny obwiązek, by na to zareagować. 

Transmisję orędzia zakończyła informacja o uznaniu niepodległości samozwańczych 

republik oraz podpisanie umów o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Następnie polecono 

ministerstwu obrony wprowadzenie na tereny DRL i ŁRL rosyjskich „sił pokojowych”. 

Wnioski 
 Spotkania i wystąpienia, jakie miały miejsce 21 lutego br. miały na celu 

zaprezentowanie rosyjskiej determinacji w kontekście konfliktu na Donbasie 

i wokół potencjalnego członkostwa Ukrainy w NATO. Ich ważnym celem było też 

przejęcie inicjatywy i narracji wokół samozwańczych republik, oddziałującej na 

szerokie grono odbiorców (obywateli Rosji i Ukrainy, społeczność 

międzynarodową oraz zachodnie elity polityczne).  

 Za ich pośrednictwem zaprezentowano pełne spektrum rosyjskich tez 

propagandowych z wpleceniem nowych elementów, m.in. kreowania zagrożenia 

ze strony Ukrainy dążącej do odzyskania broni jądrowej. Zgodność ideologiczna 

poszczególnych wypowiedzi miała też zaprezentować jedność rosyjskiej klasy 

politycznej.   

 W kontekście odbiorcy zagranicznego, Rosja liczy przede wszystkim na 

przychylność osób, które podważają i/lub nie ufają oficjalnym przekazom 

medialnym oraz oświadczeniom polityków własnych państw. Pozwala to im na 

przynajmniej częściową akceptację rosyjskiej narracji, a następnie jej powielanie 

(wyraża się to m.in. w podejściu, że może i „nie znamy prawdy”, ale na pewno nie 

można wierzyć mediom czy politykom głównego nurtu). 

 Rosja w swojej ofensywie narracyjnej przedstawiła wiele argumentów, jakie mogą 

wykorzystywać obecnie zwolennicy jej perspektywy bezpieczeństwa. Potrzebna 

jest więc w tym zakresie jasna i zdecydowana reakcja Zachodu oraz zbicie 

propagandowych i agresywnych argumentów. W medialnych przekazach nie 

można powielać rosyjskiej propagandy, m.in. w określaniu rosyjskich wojsk na 

Donbasie jako „misji pokojowej” czy „wojsk pokojowych”.  

 Wydarzenia zaaranżowane na Kremlu nie są kwestią spontaniczną, ale realizacją 

jednego z przygotowanych scenariuszy (orędzie Putina było stosunkowo długie, 

odnosiło się do wielu kwestii historycznych, sięgających czasów imperium 

rosyjskiego oraz bolszewickiej Rosji; posiedzenie RB FR odbyło się z kolei przed 

jego transmisją „na żywo” oraz oficjalną prośbą liderów samozwańczych republik 

o uznanie ich niezależności). Poprzedziły je informacje o rzekomych prowokacjach 

i ostrzałach ze strony Ukrainy oraz napływie uchodźców do rosyjskich regionów. 
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Podstawowym wynikiem tego scenariusza jest wprowadzenie rosyjskiej armii na 

teren DRL i ŁRL. 

 Uznanie niepodległości samozwańczych republik przez długi czas nie było 

wiodącym scenariuszem rozwoju sytuacji na Donbasie i oznacza swoistą porażkę 

Rosji. Putin dążył do utrzymywania tlącego się konfliktu i wpływu na władze 

w Kijowie poprzez nadanie szczególnego statusu tzw. republik, pozostawiając je 

w składzie Ukrainy. Obecnie zdecydował się na kreowanie napięcia i poczucia 

zagrożenia bezpieczeństwa w sposób bezpośredni (a nie za pośrednictwem 

liderów DRL i ŁRL), wskazując jednocześnie Zachodowi, że nie zamierza się 

wycofywać ze swoich żądań. Ma to również na celu uwiarygodnienie stanowiska 

Moskwy i jej determinacji w dążeniu do osiągniecia własnych celów.  

 Pierwsze doniesienia dotyczące odpowiedzi Zachodu na decyzję Putina pozostają 

rozczarowujące. Zapowiadane sankcje mają być wymierzone przeciwko 

inwestycjom na terenie samozwańczych republik i kontaktom z nimi, a nie 

przeciwko Rosji czy jej politykom i biznesmenom. Wypowiedź premiera 

Miszustina wskazywała, że Rosja przygotowała się na nawet najbardziej dotkliwe 

zapowiadane sankcje. Brak ich ostatecznego wprowadzenia zostanie odebrany 

przez Kreml jako słabość Zachodu. Ponadto, jak wskazał Miedwiediew, Rosja jest 

przekonana, że sytuacja z czasem i tak się unormuje i jest w stanie ponieść 

krótkoterminowy koszt zaostrzenia sytuacji. 

 Brak znaczącej i dotkliwej odpowiedzi Zachodu będzie prowokować rosyjskie 

władze do dalszych działań. Z orędzia Putina wyłania się obraz silnego poczucia 

niesprawiedliwości dziejowej jakim był rozpad ZSRS oraz jego „grabież” 

rozumiana jako utrata terytorium. Kolejne kroki Kremla będą mieć więc na celu 

dalsze podważanie pozimnowojennych granic czy obecności NATO w Europie 

Środkowej i Wschodniej, i będą utrzymywać swój agresywny charakter.  

 Zachodnią reakcję może osłabiać fakt, że rosyjska agresja dotyczy regionów, które 

i tak nie znajdowały się pod kontrolą Kijowa. Nie powinno mieć to jednak 

znaczenia i wejście rosyjskich wojsk należy traktować jak kolejne naruszenie przez 

Rosję integralności terytorialnej Ukrainy. Poglądy prezentowane przez Putina 

wskazują wyraźnie, że nie akceptuje on ukraińskiej państwowości, szczególnie 

w granicach, które zostały jej nadane w czasach ZSRS.  

 Od strony resortów siłowych sytuacją na Donbasie zarządzają siły zbrojne oraz 

Federalna Służba Bezpieczeństwa. Jeśli wystąpienie Naryszkina przed Putinem 

przyjąć za wyznacznik rozgrywek wewnątrzpolitycznych, pozycja szefa Służby 

Wywiadu Zagranicznego jest słaba, a sama służba znajduje się poza teatrem 

obecnych rosyjskich działań.  

 


