
Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademia Sztuki Wojennej 

Analiza 25 | Marzec 2022 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Zespół OSPP  

 

Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

Akademia Sztuki Wojennej 

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 

00-910 Warszawa 

 

Tel.: 26 181 33 25 

E-mail: ospp@akademia.mil.pl 

 

Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są  
oficjalnym stanowiskiem Akademii Sztuki Wojennej 

 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 25 | 22.03.2022 

| 1 

Ofensywa narracyjna Rosji wobec działań wojennych  

Rosyjskie władze w pierwszych dniach inwazji sił zbrojnych FR na Ukrainę nie 

odnosiły się do niej bezpośrednio. Media relacjonowały działania wojenne pod 

hasłem „specjalnej operacji wojskowej na Donbasie” i przytaczały treść 

komunikatów rosyjskiego ministerstwa obrony. Po dwóch orędziach 

poprzedzających atak, Władimir Putin milczał prawie cały tydzień. Rozpoczęto 

następnie silną ofensywę narracyjną, przy czym jest ona skierowana przede 

wszystkim do odbiorcy krajowego, i niezmiennie powtarza propagandowe 

i kłamliwe opinie na temat toczącego się konfliktu. Jej intensywność pozostaje 

wysoka, a wydźwięk jest coraz bardziej agresywny. 

W dniach poprzedzających rosyjską agresję władze na Kremlu przeprowadziły szeroko 

zakrojoną ofensywę propagandową – publiczne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa FR 

(RB FR), podpisanie umów z tzw. separatystycznymi republikami Donbasu, posiedzenia 

obu izb parlamentu czy ostatecznie orędzie Władimira Putina informujące o rozpoczęciu 

„specjalnej operacji wojskowej”, jak jest określana przez Rosjan ich agresja na Ukrainę. 

Od 24 lutego br., w ciągu kilku kolejnych dni, poza propagandą medialną oraz 

zagadnieniami związanymi z sankcjami Zachodu, nie pojawiały się żadne dodatkowe 

polityczne oświadczenia. Oczekiwano bowiem szybkiej realizacji założonego celu 

strategicznego. Dopiero po tygodniu od ataku na Ukrainę rozpoczęto szerzej zakrojone 

działania i obecnie są one prowadzone na bieżąco.  

Rosja się nie cofnie 
Tydzień po rozpoczęciu wojny, 3 marca br., Putin wygłosił pierwsze oświadczenie przy 

okazji posiedzenia RB FR – tym razem przeprowadzanego w tradycyjnej od rozpoczęcia 

pandemii, zdalnej formule. Podkreślił w nim, że „operacja” jest prowadzona zgodnie 

z planem i wszelkie postawione cele są z sukcesem realizowane. 

W swoim wystąpieniu rosyjski prezydent powtarzał szkalującą ukraińską armię narrację 

określając ją jedynie jako „neonazistowską”, „nacjonalistyczną” i „banderowską” oraz 

wychwalał działania rosyjskich sił „wyzwalających Donbas”1. Wskazał, że nigdy nie 

przestanie uważać, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Mieszkańców Ukrainy widzi 

jedynie jako zastraszonych lub omamionych nacjonalistyczną propagandą. Podkreślił, że 

nie pozwoli, by na Ukrainie rękami Zachodu była budowana „anty-Rosja” grożąca 

Moskwie bronią jądrową. 

Wewnętrzny wymiar przekazu podkreśla podanie przez Putina informacji o wysokości 

odszkodowań dla rodzin zmarłych lub rannych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych 

formacji uczestniczących w „operacji”2. Chcąc solidaryzować się z poległymi i ich 

rodzinami Putin wykorzystał konstrukcję hasła, która została spopularyzowana 

w 2015 roku po zamachu na redakcję francuskiej gazety Charlie Hebdo – Je suis Charlie 

(Jestem Charlie). Odniósł się do narodowości jednego z poległych (pochodzącego 

z Dagestanu, etnicznego Laka) i powiedział, że „Jestem Lakiem, Dagestańczykiem, 
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Czeczeńcem, Inguszem, Rosjaninem, Tatarem, Żydem, Mordwinem, Osetyjczykiem”, 

podkreślając siłę i wielkość wielonarodowej Rosji. Jeśli rosyjski prezydent chciał odnieść 

się jedynie do kwestii etnicznych, to wykazał się swoistą ignorancją, gdyż „Dagestańczycy” 

nie stanowią grupy etnicznej, lecz są wspólnym określeniem mieszkańców Republiki 

Dagestanu niezależnie od narodowości.  

Zadaniem kremlowskich technologów było także „ocieplenie” wizerunku Putina, 

przedstawianego dotychczas jako osoba trzymająca na dystans nawet najbliższych 

współpracowników (długie stoły z tych spotkań stały się bazą dla licznych żartów 

i memów). Służyć miało temu spotkanie prezydenta z pracownicami Aerofłotu 6 marca 

br.3, wpisujące się w obchody Dnia Kobiet (w Rosji dzień wolny od pracy). Jego głównym 

tematem nie była jednak przyszłość branży lotniczej w obliczu ograniczeń, a ponownie 

„specjalna operacja wojskowa”. Rosyjski prezydent po raz kolejny powtarzał 

propagandowe argumenty: oskarżał Ukrainę o terroryzowanie Donbasu, krytykował jej 

aspiracje wstąpienia do NATO, strasząc perspektywą wojny z NATO czy rzekomymi 

pracami Kijowa nad bronią atomową. Wskazał, że rosyjscy żołnierze walczą obecnie za 

przyszłość swoją i swoich dzieci.  

Putin przyznał też, że działania militarne nie są prowadzone jedynie na Donbasie. Nie 

powiedział jednak wprost o przekroczeniu granicy przez rosyjskie wojska z kilku 

kierunków, a o wyborze „innej drogi” przez Sztab Generalny FR. Ma ona przeszkodzić 

ukraińskim władzom w udzielaniu wsparcia oddziałom ukraińskim na Donbasie. 

Z podjętych przez armię działań Putin wspomniał jedynie o ostrzale rakietowym rzekomo 

wyłącznie obiektów wojskowych. 

Putin odrębnie podkreślił, że w „operacji” nie biorą udziału poborowi (nie będą też brać 

w przyszłości), a jedynie żołnierze kontraktowi, który samodzielnie podjęli decyzję 

o swoim zaangażowaniu. Już 9 marca br. obecność poborowych na polu walki, a także 

przypadki wzięcia ich do niewoli przez stronę ukraińską, potwierdziło samo rosyjskie 

ministerstwo obrony (rzekomo niewiele przypadków)4.  

Stara i nowa agresywna propaganda 
W kolejnych dniach rosyjskiej inwazji w narracji na temat rzekomego zagrożenia ze 

strony Ukrainy zaczęto uwypuklać „tajne amerykańskie laboratoria biologiczne” (kilka lat 

wcześniej tego rodzaju oskarżenia wysunięto przeciwko Gruzji). Media przeinaczały 

wypowiedzi nawet amerykańskich urzędników, by dowieść, że na terenie Ukrainy 

znajdowały się „tajne instytuty”, których odkrycia USA bardzo się obecnie obawiają. 

Prowadzone w nich badania miały rzekomo prowadzić do powstania broni biologicznej 

nacelowanej na „rosyjski genom”. Rzecznik ministerstwa obrony Igor Konaszenkow 

wskazał, że USA realizowało na terenie Ukrainy badania (finansowane przez Pentagon) 

nad przenoszeniem patogenów przez ptaki wędrowne między Ukrainą i Rosją.  

Analogiczne oskarżenia powtórzył Putin na spotkaniu 16 marca br., które w założeniu 

miało być poświęcone społeczno-gospodarczemu rozwojowi rosyjskich regionów, a stało 

się kolejnym forum prezentacji propagandowej narracji. Przeciwko tego rodzaju 
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absurdalnym teoriom zaprotestowali m.in. absolwenci Wydziału Biologii Państwowego 

Uniwersytetu Moskiewskiego (MGU)5. 

Poza już znanymi tezami, w wystąpieniu z 16 marca br. można było odnotować 

wzmocnienie agresywnej narracji, zarówno wobec Ukrainy, jak i państw Zachodu. 

Ukraina już nie tyle rzekomo planowała agresję przeciwko Donbasowi i Rosji, lecz od 

dawna „faktycznie ją prowadziła”. Sankcje, które są obecnie nakładane na Rosję, w opinii 

prezydenta, oznaczają wypowiedzenie przez Zachód otwartej wojny o charakterze 

totalnym. Wskazał, że dołączył do niej cały świat cyfrowy – w kampanię informacyjną 

zaangażowano sieci społecznościowe i wszystkie media zachodnie. Celem Zachodu miał 

być swoisty „ekonomiczny Blitzkrieg” wobec Rosji oraz doprowadzenie do jej rozpadu, co 

się jemu „nie uda”.  

Wroga retoryka odnosiła się także do tej części rosyjskiego społeczeństwa, którą Putin 

uznaje za „V kolumnę” Zachodu. Wszelkie oznaki społecznego niezadowolenia są 

inspirowane tylko przez nią (w domyśle reszta społeczeństwa powinna się zjednoczyć 

wokół prezydenta). Putin widzi w jej składzie głównie osoby, które swoje dochody czerpią 

w Rosji, ale mentalnie należą do świata zachodniego i podporządkowują się jego 

oczekiwaniom. Jak podkreślił, rosyjski naród zawsze będzie potrafił odróżnić 

„prawdziwych patriotów” od „zdrajców”, a rezultatem tego procesu będzie 

„samooczyszczenie społeczeństwa”, które wzmocni kraj od wewnątrz.  

Putin przyznał, że rosyjskie wojska są obecne pod Kijowem i w innych miastach Ukrainy 

(w rosyjskiej telewizji wątek ten nie był silnie eksploatowany, a działania militarne w 

wersji propagandowej przez długi czas toczyły się jedynie na Donbasie). Celem tak 

szerokiego ich zaangażowania jest „ostateczne rozwiązanie” problemu Ukrainy, którą 

Putin widzi jedynie jako zagrożenie dla Rosji. Prezydent wskazał, że nie można było 

dopuścić do utworzenia się nowej linii frontu, która by to zagrożenie utrzymywała, a na 

pozostałej części państwa dalej byłaby rozwijana infrastruktura NATO.  

Otwarcie o prowadzeniu „specjalnej operacji” zarówno na Donbasie, jak i na Ukrainie, 

Putin mówił także w czasie wystąpienia 18 marca br. przy okazji koncertu 

upamiętniającego rocznicę „powrotu Krymu”, jak Rosja określa jego aneksję. Wskazał, że 

śladem Krymu i Sewastopola idzie obecnie Donbas. Podkreślił też bohaterstwo żołnierzy 

uczestniczących w tej kampanii. Cynicznie motywował ją słowami z Pisma Świętego, 

cytując fragment: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich”. 

Do silnie agresywnego i otwarcie kłamliwego kursu rosyjskiego prezydenta dołączają się 

minister spraw zagranicznych czy urzędnicy niższego szczebla, a w ich wypowiedziach 

często przewija się m.in. ostrzeżenie przed rozpoczęciem III wojny światowej czy groźba 

użycia broni atomowej.  
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Komunikat dla odbiorcy zewnętrznego 
W wystąpieniu z 16 marca br. Putin zwrócił się również do „zwykłych obywateli” państw 

Zachodu. Zaznaczył, że ich kosztem władze ich krajów chcą „opłacić” walkę z mitycznym 

rosyjskim zagrożeniem. O całą sytuację obwinił zachodnie elity, które przez wiele lat 

prowadziły nieodpowiedzialną politykę usilnie utrzymując swoją dominację w świecie. 

USA i UE mają być rzekomo odpowiedzialne również za nadchodzący kryzys na rynku 

żywnościowym, który dotknie szczególnie najbiedniejsze państwa świata.  

Rosyjski prezydent wieszczył gospodarczy upadek Zachodu. Wskazał, że skoro 

zamrożono rosyjskie rezerwy walutowe, to inne państwa świata, w obawie przed 

podobnymi sankcjami USA, zaczną teraz swoje rezerwy lokować w zasoby 

bezpieczniejsze – surowce, ziemię, produkty spożywcze czy złoto. Dodał, że 

w przeciwieństwie do Zachodu, Rosja będzie respektować prawo własności (mimo 

wcześniejszych wielokrotnych zapowiedzi nacjonalizacji majątków firm, które opuściły 

rosyjski rynek). Zamrożenie rosyjskich aktywów, w propagandowej narracji, oznacza 

faktyczne bankructwo USA i UE w zakresie ich finansowych zobowiązań wobec Rosji. 

Zapowiedź trudnych czasów 
Wśród licznych propagandowych haseł, Putin przyznaje, że Rosję może czekać czas 

trudniejszy pod względem gospodarczym (taka narracja ma jednak na celu mobilizację 

społeczeństwa, przedsiębiorców oraz posiadanych przez nie zasobów). Podkreśla, że 

ekonomiczna izolacja FR jest długoterminową strategią Zachodu. Nie ukrywa, że 

niezbędne do wprowadzenia zmiany strukturalne doprowadzą do czasowego wzrostu 

inflacji i bezrobocia. Zapowiada jednocześnie, że niedługo zostanie przeprowadzona 

indeksacja wszystkich świadczeń socjalnych, podniesienie płacy minimalnej oraz 

wynagrodzeń w sferze budżetowej.  

Mimo prospołecznych wypowiedzi prezydenta, z wielu rosyjskich regionów dochodzą 

głosy o przymusowych zbiórkach (formalnie dobrowolnych wpłatach) na rzecz wsparcia 

„uchodźców” z tzw. donieckiej i ługańskiej republik ludowych (DRL oraz ŁRL). 

Prowadzone są one głównie wśród pracowników sektora budżetowego. Z kolei do sieci 

sklepów spożywczych w obwodzie woroneskim wystosowywano wniosek o rzeczowe 

wsparcie dla Rosgwardii w związku z „sytuacją na terytorium Ukrainy” (poproszono 

o bezpłatne przekazywanie żywności, jednorazowych naczyń oraz wyrobów 

tytoniowych). Prokremlowska strona „войнасфейками.рф” (wojna z fake newsami) 

oznaczyła tę informację jako fake, przy czym nie zaprzeczyła wystosowaniu samego 

pisma, lecz wskazała, jakoby była to zbiórka darów dla mieszkańców DRL i ŁRL 

(Rosgwardia rzekomo zajmuje się dystrybucją tej pomocy)6. 

Wnioski 
 W pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę widoczna była przerwa 

narracyjna rosyjskich władz odnosząca się do podjętych działań. Media 

relacjonowały jedynie operacje wojenne, nie pojawiały się jednak dodatkowe 

wystąpienia prezydenta, które były silnym propagandowym wsparciem przed 

rozpoczęciem inwazji. Wskazuje to na nieprzygotowanie strategii narracyjnej na 
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potrzeby konfliktu, trwającego dłużej niż kilka dni (prawdopodobnie po 

zapowiedzi agresji kolejnym krokiem miało być zakomunikowanie pełnego 

zwycięstwa). Dopiero po tygodniu ciszy rozpoczęto ofensywę narracyjną, i jej 

intensywność pozostaje dość stała. 

 Narracja rosyjskich władz, w tym szczególnie Putina na temat Ukrainy, utrzymuje 

swój propagandowy i kłamliwy charakter. Jest również coraz bardziej agresywna, 

a wśród fałszywych oskarżeń pojawiają się kolejne, wręcz absurdalne elementy. 

Ukraińska armia jest określana jedynie słowami „nacjonaliści”, „banderowcy”, 

„neonaziści”, jest też stale dehumanizowana. Brakuje jakichkolwiek oznak 

łagodzenia retoryki m.in. na potrzeby prowadzonych negocjacji pokojowych, co 

dodatkowo może podważać ich realne traktowanie przez stronę rosyjską.  

 Putin oraz wielu rosyjskich urzędników w swojej narracji wykorzystuje 

ograniczony, ustalony zasób słów i wyrażeń. Dąży przez to do zachowania 

spójności przekazu i wzmocnienia oddziaływania propagandy. Rządzących 

wspiera również odcięcie Rosjan od niezależnych źródeł informacji.  

 Praktycznie przy każdej okazji i niezależnie od tematyki spotkania Putin tłumaczy 

powody „specjalnej operacji” od początku, co sprawia wrażenie ciągłego 

przekonywania o słuszności podjętej decyzji. Podkreśla również nieustanne 

sukcesy militarne i realizację operacji „zgodnie z planem”, co faktycznie oznacza 

sytuację wręcz odwrotną i jest odpowiedzią na zaskoczenie władz długotrwałością 

prowadzonej wojny. 

 W odrębnych kwestiach, jak na przykład zaangażowaniu żołnierzy poborowych, 

Putin również otwarcie kłamie, lub też jest wprowadzany w błąd przez swoich 

podwładnych. Strach przez zakomunikowaniem prezydentowi niepowodzeń 

militarnych lub decyzji, które mogą mieć negatywny oddźwięk społeczny, może 

więc prowadzić do przedstawiania zniekształconego przekazu, a następnie 

wpływać na kolejne niewłaściwe decyzje (oparte na błędnych założeniach). 

 Agresywna retoryka jest stosowana nie tylko wobec Ukrainy czy świata 

zachodniego, lecz także wobec tej części społeczeństwa, która nie popiera działań 

Rosji na Ukrainie. Słowa Putina na temat „V kolumny” można odczytać, jako 

wezwanie do „eliminowania zdrajców narodu”, którego podejmą się jako 

„patriotycznego obowiązku” skrajni zwolennicy rosyjskiej władzy. 

 Poza fałszywym przedstawianiem sytuacji na Ukrainie, Putin odwraca narrację 

także w zakresie sytuacji ekonomicznej Rosji i państw nakładających sankcje. To 

USA i UE ma ucierpieć silniej przez wprowadzanie ograniczeń i przez to tracić dalej 

swoją pozycję na świecie. Zabieg ten jest stosowany przez propagandę od dawna 

i ma odciągnąć Rosjan od skupiania się na problemach wewnętrznych poprzez 

wskazanie, że państwa zachodnie znajdują się w jeszcze gorszej sytuacji. 

Jednocześnie, rosyjski prezydent chce sprawić wrażenie, że reszta świata popiera 

jego politykę, a w decyzjach gospodarczych będzie brać przykład z Rosji.  
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1 Putin stwierdził, że po stronie „nacjonalistycznych bojówek” walczą także najemnicy z Bliskiego Wschodu, 
jako zakładników biorąc nie tylko ludność miejscową lecz także obcokrajowców (m.in. studentów). Nie 
pozwalają im rzekomo wyjechać z Charkowa lub proponują podróż przez Lwów do Polski. W tym momencie 
Putin wskazał, że oznaczałoby to dla nich ryzykowną podróż przez całą strefę działań zbrojnych – 
zaprzeczył w tym momencie własnej dotychczasowej narracji o „operacji na Donbasie”. 
2 W przypadku śmierci mogą one liczyć na 12,4 mln rubli, z czego 5 mln stanowić będzie dodatkową wypłatę 
dopiero ustanowioną przez prezydenta. Ranni mają otrzymać rekompensatę w wysokości prawie 3 mln 
rubli. Poza jednorazowymi świadczeniami wypłacane będą także zasiłki miesięczne (dla członków rodzin 
zmarłych oraz żołnierzy-inwalidów). Z uwagi na silne wahania kursu rubla wobec dolara oraz euro trudno 
oszacować ich przyszłą wartość (na dzień 21 marca br. 12,4 mln rubli według oficjalnego kursu banku 
centralnego stanowiło równowartości 120 tys. dolarów), zwiększenie wypłat dla rodzin zmarłych zapewne 
wynika ze świadomości pogarszającej się sytuacji finansowej Rosjan.  
3 W internecie pojawiło się kilka informacji, mających wskazywać, że do realnego spotkania nigdy nie 
doszło, a Putin został jedynie „doklejony”. Sam materiał wideo zawiera jednak nie tylko przedstawienie 
prezydenta siedzącego przy stole, lecz także element powitania oraz wręczania kwiatów. Fragment wideo 
z ręką „przechodzącą” przez mikrofon jest przez dużą część specjalistów wskazywana jako „artefakt” – 
jeden z błędów powstających przy obróbce filmu do niższej jakości. Z drugiej strony wskazywano, że 
uczestniczące w spotkaniu kobiety nie są pracownicami Aerofłotu, a struktur siłowych. Niezależnie od 
realnych uwarunkowań spotkania, wątpliwości co do jego autentyczności wynikają z rzeczywistych 
ograniczeń, jakim poddawane są osoby spotykające się z Putinem. 
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fake/31747594.html [dostęp: 21.03.2022]. 
6 Фейк: воронежские власти просят торговые сети помочь Росгвардии из-за ситуации на Украине, 
Война с фейками, 19.03.2022; https://войнасфейками.рф/voronezh/fejk-voronezhskie-vlasti-prosjat-
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