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Ideologiczna odsłona Klubu Wałdajskiego 2022 

Podczas tradycyjnego przemówienia wygłoszonego z okazji spotkania Klubu 

Wałdajskiego, Władimir Putin zaznaczył, że świat znajduje się 

w najniebezpieczniejszym momencie od zakończenia II wojny światowej. Nie 

dodał jednak, że Rosja jest jednym z aktorów destabilizujących porządek 

międzynarodowy, wręcz odwrotnie – oskarżył o to Zachód. Skupił się na 

wielkości Rosji, jej niezachwianej potędze i unikalności. Afirmując geopolityczną 

regionalność, w tym znaczenie tożsamościowe globalnego Południa, posługiwał 

się antyimperialną retoryką wymierzoną w USA. 

W agendzie tegorocznego Klubu Wałdajskiego znalazły się następujące zagadnienia: 

Rosja w konfrontacji z Zachodem, przyczyny i konsekwencje obecnego kryzysu 

geopolitycznego wokół Ukrainy, koniec globalizacji i nowy etap w powszechnej łączności 

świata, powrót broni jądrowej w polityce światowej, wojna gospodarcza i technologiczna 

w nowych warunkach oraz wartości i komunikacja we współczesnym świecie. Nad 

zagadnieniami pochylili się Rosjanie wraz z przybyłymi zza granicy przedstawicielami 

świata nauki, dyplomacji i biznesu. Wielu uczestników przyjechało z krajów nie będących 

reprezentantami ideologicznie i gospodarczo rozumianego Zachodu.  

„Świat bez supermocarstw”  
Zaprezentowany na początku obrad Klubu Wałdajskiego raport pt.: „Świat bez 

supermocarstw” jest prezentacją wizji przyszłego ładu globalnego z perspektywy 

ważnych osób rosyjskiej myśli politycznej. Najważniejszym trendem, który ma 

odpowiedzieć na wyzwania nowego porządku będzie deglobalizacja. Nowy paradygmat 

stosunków międzynarodowych ma opierać się na regionalizmie, co oznacza wzrost 

znaczenia państw średnich (m.in. Turcja, Indonezja, RPA, Brazylia, Wietnam, Pakistan, 

Arabia Saudyjska, Uzbekistan). Ich zadaniem będzie „amortyzowanie” uczestników 

nowego systemu, w wyniku którego wyłonią się silni gracze (Stany Zjednoczone, Chiny, 

Indie, Rosja, możliwie Niemcy), ogniskujący wokół siebie mniejsze grupy państw. Będą to 

swoiste systemy równorzędne. W praktyce koegzystencja ta oznacza system 

bezpieczeństwa oparty na wzajemnej wrogości, regionalnej globalizacji oraz zbrojeniach 

jako formie obrony prewencyjnej. Rosja swoje ambicje lokuje już nie na Zachodzie 

a w tzw. mocarstwach regionalnych. Turbulencje będące skutkiem „operacji specjalnej” 

na Ukrainie ma zamiar przeczekać kładąc nacisk na izolację oraz nową „zimną wojnę”1. 

Zideologizowany Putin 
W odniesieniu do powyżej opisanych głównych założeń Klubu Wałdajskiego, Władimir 

Putin po raz kolejny powtórzył szereg zideologizowanych nieprawdziwych wywodów, 

które tradycyjnie uderzają w kolektywny Zachód2. Z geopolitycznego punktu widzenia, 

Putin nawiązując do prób odzyskiwania kontroli nad światem i podporządkowywania 

słabszych i niepokornych przez Zachód, odniósł się również do Rosji, której rzekoma 

zależność jest jednym z etapów odbudowującej się „wszechwładzy Zachodu”.  
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Putin utożsamia Zachód z USA, gdyż Europa, w jego opinii, staje się „wasalem Ameryki”, 

prowadząc politykę sprzeczną z własnymi interesami, oraz stopniowo traci suwerenność. 

W putinowskim pojęciu Europa to przede wszystkim jej zachodnia część, która ma szansę 

stać się częścią wielkiej Eurazji. Warunkiem tego jest jednak poluzowanie więzi 

euroatlantyckich.  

Według Putina, Zachód ma dwa oblicza – jedno z nich to oblicze tradycyjnych, 

chrześcijańskich wartości, drugie zaś agresywne, kosmopolityczne i neokolonialne, pełne 

fobii (w tym rusofobii). Rosja jest od tego drugiego wolna i gotowa na współpracę 

z Zachodem. Jej warunkiem, jak to przedstawił rosyjski prezydent, jest pozbycie się przez 

Zachód poczucia wyższości w organizacji życia społecznego i politycznego – zaprzestanie 

standaryzacji, która przejawia się w narzucaniu monopolu finansowego 

i technologicznego. Wymazywanie czy zacieranie różnic przedstawił jako podstawę 

zachodniego modelu globalizacji, który ma charakter neokolonialny.  

W rezultacie, w opinii Putina, świat po raz kolejny musi zmierzyć się z dekolonizacją. 

Przez wiele lat zachodni ideolodzy i politycy wmawiali światu, że nie ma alternatywy dla 

liberalnej demokracji, odrzucając wszystkie inne warianty i formy rządzenia. Putin 

podkreślił, że agresywna globalizacja w wydaniu zachodnim podważyła „tradycyjne 

wartości”. Jednak przytłaczająca większość społeczności międzynarodowej miała 

odrzucić formy autorytarnego dyktatu poszczególnych krajów lub grup krajów. Zachód, 

tracący dominację, musi zaakceptować nową rzeczywistość. Putin zaproponował więc 

reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ polegającą na rozszerzeniu liczby członków 

o reprezentantów dużych państw z kontynentu afrykańskiego, azjatyckiego 

i południowoamerykańskiego.  

Według Putina, Rosja nie ingeruje w sprawy innych państw. Rosja nie rzuca też wyzwania 

zachodnim elitom, nie dąży do tego, by stać się nowym „hegemonem”. Jej dążeniem jest 

rzekomo jedynie zagwarantowanie sobie prawa do istnienia i swobodnego rozwoju oraz 

przeciwdziałanie wszelkim „dyktaturom”, które Rosję traktowałyby jak narzędzie do 

realizacji własnych celów. Rosyjski prezydent podkreślił, że państwa, które nie poddają 

się tej presji i nie chcą być takim narzędziem, są obejmowane sankcjami lub stają się 

„ofiarą” kolorowych rewolucji.  

Zideologizowana diagnoza Putina uderza w Zachód, który, według niego, nie jest już 

w stanie rządzić samodzielnie (o dysproporcji świadczy m.in. demografia). Hegemonii 

Zachodu nie akceptuje większość narodów, co grozi licznymi konfliktami, nawet na skalę 

globalną. Według Putina, na naszych oczach kształtuje się przyszły układ świata. 

Najważniejsze to „wsłuchać” się „w każdą opinię, każdy naród, społeczeństwo, kulturę 

i każdy system światopoglądowy, idee i koncepcje religijne, nie narzucając nikomu jednej 

prawdy”. Wówczas „na tym fundamencie, rozumiejąc odpowiedzialność za losy narodów 

i planety, ma szansę zaistnieć symfonia ludzkiej cywilizacji”. 
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Wątek ukraiński i polskie wpływy  
Putin w swojej retoryce podtrzymuje narrację „oblężonej twierdzy”. Działania rosyjskie, 

jak zaznaczał, były podyktowane koniecznością obrony mieszkańców Donbasu oraz 

ofensywną polityką NATO na terenie Ukrainy. Wypowiedź Putina utrzymywana była 

w nastroju martyrologicznym, pełnym poświęcenia i wypełnienia obowiązku obrony 

interesów „rosyjskiego świata”.  

Mimo poniesionych strat i fiaska szybkiej „operacji specjalnej”, odpowiedź Putina na 

pytanie, czy uważa Ukraińców za naród odrębny od Rosjan, bez zawahania brzmiała „nie”. 

Uznał to ponadto za fakt historyczny. Podkreślał, że na ziemiach ukraińskich narodziło się 

państwo rosyjskie i dopiero polskie wpływy w XIV i XV wieku spowodowały zmiany 

w zachodniej części państwa ruskiego. Jeden naród znalazł się w granicach różnych 

krajów. Jego emancypacja nie była naturalnym procesem, ale skutkiem obcych wpływów. 

W uproszczeniu, Ukraińcy to wypadkowa intrygi krajów zachodnich, które posługując się 

zasadą „dziel i rządź” stworzyły Ukraińców, by w ten sposób oddzielić się od Imperium 

Rosyjskiego w XIX wieku. Według Putina, Ukraińcy i Rosjanie to ta sama grupa etniczna, 

a trwająca wojna to wojna domowa.  

Putin konsekwentnie nazywał Ukrainę „sztucznym państwem”, gdyż Stalin przejął 

i przekazał Ukrainie wiele terytoriów polskich, węgierskich, rumuńskich. Stwierdził 

również, że „tylko Rosja może być gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy", gdyż 

to ona ją stworzyła.  

Wnioski 
 Mimo dziewiątego miesiąca wojny i porażek na froncie „operacji specjalnej”, Putin 

wciąż używa propagandowej retoryki podtrzymującej mit „bratniego narodu”. 

Żądza wygranej i realizacja zamierzonych celów są dla rosyjskiego przywódcy 

silniejsze, niż druzgocące fakty o stratach na polu walki oraz potężny cywilny opór 

Ukraińców. Oznacza to, że Putin nadal będzie prowadzić bezsensowną wojnę, 

której celem jest de facto likwidacja ukraińskiej państwowości.  

 Putin i ideolodzy raszyzmu manipulują ukraińską historią. Starają się przekonać 

wszystkich, że Ukraina nie ma prawa do państwowości a jej tożsamość jest 

pochodną intryg i decyzji politycznych. Tymczasem to Rosja od lat czerpie 

garściami z historii Ukrainy. Działania te podyktowane są kremlowską polityką 

historyczną, która została nakreślona wiele lat temu. Niezmiennie jej cechami 

pozostają rewanżyzm, imperializm i narracja o dziejowej misji Rosji. 

 Rosja kreuje się jako rzecznik „świata uciśnionych”, w tym globalnego Południa, 

które według rosyjskiej narracji, pod wpływem globalizacji i kolonizacji 

w zachodnim wydaniu, chce wyrwać się z zamkniętego kręgu amerykańskiej 

standaryzacji, konserwującej biedę i niedostatek.  

 Rosja stawia na „nowe rozdanie” w stosunkach międzynarodowych, w którym 

równorzędną rolę będą odgrywać kraje Afryki, Ameryki Południowej oraz Eurazji. 

Zachód (USA i sojusznicy) staje się przeciwnikiem, z którym należy rywalizować, 
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a jeśli trzeba, to również walczyć. Dla europejskiej części Eurazji jest szansa 

na kooperację, ale pod warunkiem wyemancypowania się spod wpływów USA. 

 
 

1 Oleg Barabanow , Timofiej Bordaczew , Jarosław Lissowolik , Fiodor Łukjanow , Andriej Suszencow , Iwan 
Timofiejew, A world without Superpowers. Valdai Annual Report–2022, Valdai Club Foundation, 24.10.2022; 
https://valdaiclub.com/a/reports/a-world-without-superpowers/ [dostęp: 2.11.2022].  
2 Vladimir Putin Meets with Members of the Valdai Discussion Club. Transcript of the Plenary Session of the 
19th Annual Meeting, Valdai Club Foundation, 27.10.2022; https://valdaiclub.com/events/posts/articles/ 
vladimir-putin-meets-with-members-of-the-valdai-club/ [dostęp: 2.11.2022]. 

                                                        


