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Reakcja rosyjskojęzycznych w Niemczech na rosyjską agresję 
przeciwko Ukrainie 

Na tle rosyjskiej agresji na Ukrainę w kilku miastach Niemiec w ostatnich dniach 

kwietnia br. odbyły się prorosyjskie wiece i rajdy samochodowe, liczące setki 

uczestników. Oficjalnie celem prorosyjskich demonstracji, w których brały udział 

prawie wyłącznie osoby rosyjskojęzyczne, jest protest przeciwko „dyskryminacji” 

rosyjskich Niemców i mieszkających w Niemczech Rosjan, lecz faktycznie 

popierają one rosyjską agresję na Ukrainę. Takie zgromadzenia, szeroko 

komentowane przez kremlowskie media, stwarzają poważne problemy 

wizerunkowe dla policji i władz w Niemczech. Jednakże w kwestii 

odpowiedzialności za rozpętanie wojny przeciwko Ukrainie kanclerz Republiki 

Federalnej Niemiec Olaf Scholz trzyma się swojego wcześniejszego, wielokrotnie 

sprawdzonego stanowiska, zgodnie z którym wojna na Ukrainie jest wyłącznie 

„wojną Władimira Putina”. Problem z tym stanowiskiem jest taki, że rozgrzesza 

ono Rosjan popierających działania prezydenta Federacji Rosyjskiej.  

Obecnie, gdy na Ukrainie trwa wojna, która ma wpływ na cały kontynent europejski, 

w Republice Federalnej Niemiec zdarzają się przypadki dyskryminacji osób mówiących 

po rosyjsku. Zwrócenie uwagi na ten problem za pomocą demonstracji jest 

w demokratycznym państwie prawa słuszne, lecz bez używania takich symboli jak flaga 

Federacji Rosyjskiej, flaga sowiecka, czy wstążka Św. Jerzego, które są dzisiaj symbolami 

rosyjskiej agresji. Państwo rosyjskie używa ich świadomie do propagowania wojny, 

w celu podniesienia dumy narodowej, co powinno być z kolei motywacją do jej 

kontynuowania. Niewielu z około 3 mln rosyjskich Niemców, tzw. późnych 

przesiedleńców (niem. Aussiedler lub Spätaussiedler), oraz Rosjan w Niemczech, otwarcie 

sprzeciwia się oficjalnemu stanowisku władz na Kremlu, uzasadniającemu wojnę 

absurdalnymi oskarżeniami pod adresem Ukrainy. Wielu aprobuje brutalne działania 

rosyjskiej armii, która nie stroni od atakowania cywilów. Niektórzy zaś otwarcie 

deklarują swoją solidarność z Rosją w wojnie z Ukrainą. Ci z nich, którzy obecnie biorą 

udział w demonstracjach w niemieckich miastach, są bardzo zradykalizowani.  

Rosyjskojęzyczni w Niemczech 
Rosyjskojęzyczna ludność niemiecka nie jest monolityczną grupą społeczną, lecz mozaiką 

wielu diaspor. Ci, którzy tradycyjnie są uważani za „Rosjan” w Niemczech, to nie tylko 

późni przesiedleńcy, czyli etniczni Niemcy, i członkowie ich rodzin, lecz także 

przedstawiciele wielu innych społeczności imigrantów: Żydzi z byłego ZSRS; migranci 

zarobkowi, uchodźcy z Dagestanu lub Czeczenii; inteligencja twórcza i akademicka oraz 

wiele innych zróżnicowanych podgrup społecznych. W odniesieniu do mieszkańców 

o pochodzeniu innym niż niemieckie, w Niemczech używa się terminu „MMM” 

(niem. Menschen mit Migrationshintergrund) – osoby mające zaplecze migracyjne1. 

Definicja osób rosyjskojęzycznych jest płynna i wielowarstwowa. Jest to przyczyną 

zmiennych statystyk i dokładna liczba członków rosyjskojęzycznej społeczności jest 
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trudna do ustalenia2. Warto zauważyć, że rosyjskie władze wolałyby, żeby zarówno liczba 

Rosjan, jak i rosyjskojęzycznych, wyznających wspólne z Rosjanami wartości „rosyjskiego 

świata”, za granicą była jak największa. Mówiąc o liczbie etnicznych Rosjan mieszkających 

poza granicami FR, przedstawiciele rosyjskich władz oraz organizacji, znajdujących się 

pod parasolem ochronnym Kremla, często wspominają o około 30 mln rodaków 

(ros. соотечественники). Liczba ta jest jednak wyraźnie przeszacowana3.  

Największą rosyjskojęzyczną populację, według oficjalnych statystyk, poza granicami 

byłego ZSRS w wartościach bezwzględnych (około 3 mln) mają Niemcy. Oficjalne 

niemieckie statystyki za rok 2019 podają, że na terytorium RFN mieszka około 260 tys. 

obywateli FR4 (stały pobyt), nieposiadających niemieckiego obywatelstwa. Wśród nich 

w Niemczech urodziło się około 13 tys. osób, za granicą – 247 tys. osób5. Według 

niemieckich statystyk za rok 2019 (stan na 21 sierpnia 2019 roku), prawie 1,4 mln 

mieszkańców Niemiec ma pochodzenie migracyjne związane z FR6: osoby te mieszkają 

w Niemczech na stałe i posiadają obywatelstwo niemieckie; wielu z nich posiada również 

rosyjskie paszporty – dokładnie nie wiadomo ilu, lecz jest to na pewno znaczna grupa7. 

Kolejne 1,2 mln osób mieszkających na stałe w Niemczech ma pochodzenie migracyjne 

związane z Kazachstanem, a 323 tys. – z Ukrainą8.  

Biorąc pod uwagę statystyki oraz inne grupy migrantów z przestrzeni postsowieckiej 

nieujęte w statystykach, można założyć, że w Niemczech mieszka około 4 mln osób 

z postsowieckim zapleczem migracyjnym9. Do rosyjskojęzycznej populacji w Niemczech 

można zaliczyć inne małoliczebne społeczności emigrantów z przestrzeni postsowieckiej, 

dla przykładu – rosyjskojęzycznych Ukraińców posiadających polskie paszporty oraz 

rosyjskojęzycznych Mołdawian z rumuńskimi paszportami, którzy na stałe mieszkają 

w Niemczech, lecz w statystykach są ujęci jako „Polacy” i „Rumuni”10. Kolejnymi grupami 

są pochodzący z Rosji oraz z innych krajów postsowieckich rosyjskojęzyczni 

małżonkowie obywateli niemieckich, mieszkający na stałe w Niemczech; migranci 

zarobkowi; obywatele krajów nadbałtyckich, mający prawo do swobodnego 

przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej.  

Główni odbiorcy rosyjskiej propagandy w Niemczech 
Chcąc wpływać na niemiecką debatę publiczną, Rosja nieustająco dostosowuje swój 

przekaz polityczny i medialny do konkretnych odbiorców. Oprócz zwolenników ruchów 

zarówno skrajnie prawicowych, jak i skrajnie lewicowych, celem rosyjskich wpływów są 

niezadowoleni mieszkańcy byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Wielu 

mieszkańców Wschodu dorastało w czasach komunizmu i ogólnie ma bardziej przychylne 

spojrzenie na Rosję i Rosjan. Inne niż na Zachodzie postrzeganie stosunków z Rosją we 

Wschodnich Niemczech jest jednym z wielu dowodów na to, że spuścizna polityczna, 

gospodarcza i społeczna NRD nie wygasła całkowicie nawet po ponad 30 latach od jej 

rozpadu.  

Niemcy z byłej NRD, podobnie jak postsowieccy imigranci, są również mniej zintegrowani 

z Niemcami z zachodnich landów i bardziej wyobcowani z systemu politycznego, który 

pozostaje zdominowany przez mieszkańców Zachodu. Wielu, zwłaszcza tych, którzy 
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pozostali na wschodnich ziemiach po zjednoczeniu Niemiec, uważa się za ignorowanych 

przez politykę głównego nurtu. W większości mieszkańcy Niemiec Wschodnich głosują 

na takie partie jak Alternatywa dla Niemiec (niem. Alternative für Deutschland – AfD) i Die 

Linke, następczyni rządzącej w NRD Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec – partie 

tradycyjnie deklarujące chęć nawiązania ścisłej współpracy z Rosją.  

Mieszkańcy wschodnioniemieckich landów okazali się również bardziej otwarci na 

wspierane przez Rosję narracje dotyczące takiego tematu jak imigracja, zwłaszcza po 

kryzysie migracyjnym 2015 roku, jak również w trakcie obecnego kryzysu 2022 roku, 

związanego z toczącą się wojną na Ukrainie. Dla przykładu, wniosek o zebranie 20 mln 

euro pomocy humanitarnej dla Ukrainy został odrzucony przez rząd Meklemburgii-

Pomorza Przedniego11 – landu, w którym znajduje się rosyjski rurociąg Nord Stream 2.  

Stosunkowo duża w Niemczech populacja imigrantów z byłego ZSRS, w tym z Rosji, 

z których wielu nadal mówi tylko po rosyjsku i słabo się integruje ze społeczeństwem 

niemieckim, jest również szczególnym celem Kremla. Rosyjska propaganda wykorzystuje 

ich słabości i przyzwyczajenia na swoją korzyść, konsekwentnie budując sieć 

kremlowskich wpływów wśród Niemców pochodzących z Rosji oraz Rosjan w Niemczech. 

Wspierane przez Kreml media przedstawiają rosyjskojęzyczną ludność Niemiec jako 

integralną część tego, co Putin zwykł nazywać „rosyjskim światem” (ros. русский мир).  

Ataki na Rosjan w Niemczech i rosyjskie ofiary wojny 
Według raportów policji federalnej, w ostatnich tygodniach marca br., w związku z wojną 

na Ukrainie, w RFN nasiliły się ataki na Niemców rosyjskiego pochodzenia oraz Rosjan 

mieszkających w Niemczech. Kanclerz RFN Olaf Scholz 17 marca br. ogłosił 

niedopuszczalność obelg w stosunku do obywateli Niemiec o rosyjskich korzeniach 

i Rosjan w Niemczech, a także ataków na rosyjskojęzycznych, mieszkających w RFN. 

Z taką prośbą szef niemieckiego rządu zwrócił się do Niemców na Twitterze. Zaznaczył, 

że jedyną osobą odpowiedzialną za wojnę na Ukrainie jest Władimir Putin. „To absolutnie 

niedopuszczalne, aby ludzie z Rosji byli obrażani, wyzywani lub atakowani. Bo to jest 

wojna Putina. Tylko on jest za nią odpowiedzialny” – napisał kanclerz Niemiec12.  

Putin nazywa swoich rodaków, którzy są przeciwni zbrodniczej wojennej agresji Rosji na 

Ukrainę, „zdrajcami”. Dziesiątki tysięcy Rosjan w ostatnich latach opuściły swój kraj, 

ponieważ w Rosji byli prześladowani z powodów politycznych. Ponadto, po kryzysie 

ukraińskim 2014 roku, wielu rosyjskich intelektualistów, nie zgadzając się z agresywnym 

kursem polityki Kremla, zdecydowało się opuścić Rosję. Według niektórych lewicowych 

dziennikarzy niemieckich, każdy, kto atakuje Rosjan w Niemczech, podąża śladami Putina, 

utrudniając nowy początek, który musi nadejść, gdy era Putina dobiegnie końca13.   

Apel Scholza o nieatakowanie niewinnych ludzi z Rosji w Niemczech został zauważony 

również na Ukrainie. Mychajło Podoliak, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, 

podkreślił, że wypowiedzi kanclerza Niemiec, w których wzywał do rozdzielenia działań 

prezydenta Rosji i rosyjskiego społeczeństwa, jest próbą usprawiedliwienia 

niezdecydowania Scholza wobec wojny na Ukrainie. Jak zauważył, obecnie „71 proc. 

Rosjan stanowczo popiera wojnę z Ukrainą i masakrę [ukraińskich] obywateli”14.   
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W celu podniesienia ratingu, który w ostatnich tygodniach ponownie zaczął gwałtownie 

spadać z powodu niezdecydowanej polityki Niemiec wobec Rosji w obliczu wojny na 

Ukrainie, Scholz 27 marca br. pojawił się w popularnym talk-show niemieckiej 

dziennikarki Anne Will na kanale ARD. Opowiedział o swojej ostatniej wizycie w Moskwie, 

która miała miejsce 15 lutego br., na 9 dni przed atakiem Rosji na Ukrainę. Najbardziej 

emocjonalnym momentem programu była opowieść szefa niemieckiego rządu o ofiarach 

wojny, także po stronie agresora. Według narracji kanclerza Niemiec, w czasie wizyty 

w Moskwie przyglądał się on uważnie „twarzom młodych żołnierzy, którzy pełnili wartę 

na Kremlu”, kiedy szedł na spotkanie z Putinem. Niemiecki kanclerz, według jego słów, 

pomyślał wówczas, że ci wszyscy młodzi ludzie mogą zginąć, jeśli zacznie się wojna, która 

pochłonie wiele ofiar15. 

Wiele niemieckich mediów negatywnie oceniło wystąpienie szefa niemieckiego rządu. 

Ukraińscy komentatorzy europejskiej sceny politycznej od razu zwrócili uwagę na fakt, że 

w 28. dniu wojny Rosji z Ukrainą absolutnie pozbawiony emocji Scholz, którego prasa 

niemiecka nazywa „Scholzomatem”, po raz pierwszy okazał emocje publicznie, 

ubolewając nad losem rosyjskich żołnierzy, którzy są przecież odpowiedzialni za masakry 

ludności cywilnej na Ukrainie. Ukraiński ambasador w Niemczech Andrij Melnyk 

skomentował na Twitterze wyznania Scholza jako szokujące dla Ukraińców16. 

„Parada hańby samochodowej” 
Zaledwie kilka godzin po tym, jak cały świat zobaczył przerażające zdjęcia z Buczy, miasta 

pod Kijowem, opuszczonego przez uciekające oddziały rosyjskiej armii, setki ludzi 

w Berlinie solidaryzowały się nie z ofiarami, lecz ze sprawcami agresji na 

Ukrainę. Oficjalnie w Berlinie mieszka około 80 tys. osób z byłego ZSRS, w tym około 

33 tys. z samej Rosji17. Ta urodzona w Rosji społeczność jest podzielona w stosunku do 

inwazji FR na Ukrainę. Jednak rajd samochodowy na rzecz poparcia Rosji, który odbył się 

w stolicy Niemiec 3 kwietnia br., pokazał, że wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców 

Berlina popiera politykę Kremla.  

Według gazety Berliner Zeitung, szeroko krytykowaną w mediach paradę samochodów 

zorganizował przedstawiciel rosyjskojęzycznej społeczności Berlina, który odmówił 

podawania swojego nazwiska. Mężczyzna powiedział gazecie, że pochodzi z ZSRS i od 

2001 roku mieszka w stolicy Niemiec, gdzie prowadzi warsztat samochodowy. Według 

jego słów, rajd zorganizował sam, poprzez media społecznościowe, w bardzo krótkim 

czasie, lecz podobno nie spodziewał się tak dużej liczby uczestników. Według stołecznej 

policji, około 900 osób przejechało w niedzielę, 3 kwietnia br., 450 samochodami 

z rosyjskimi flagami przez Berlin, ze wschodu na zachód. Punkt zbiórki miały w gminie 

Ahrensfelde, na wschód od stolicy. Sama demonstracja prowadziła od sowieckiego 

Pomnika Żołnierzy Radzieckich w Treptower-Park do dzielnicy Spandau w Berlinie 

Zachodnim. Hasło demonstracji brzmiało: „Stop propagandzie w szkołach – ochrona dla 

rosyjskojęzycznych, nie dla dyskryminacji”. Według relacji berlińskiej policji, taka 

demonstracja jest również częścią demokracji i nie można jej zakazać w ramach rządów 

prawa18. 
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Jak wynika z doniesień Berliner Zeitung, organizator nie odpowiedział ani na pytania 

dotyczące rosyjskiego ataku na Ukrainę, ani zarzutów o zbrodnie wojenne, jak również 

nie podał żadnych przykładów dyskryminacji Rosjan w Berlinie. Ambasador Ukrainy 

w RFN ostro skrytykował demonstrację i opowiedział na Twitterze o „paradzie hańby 

samochodowej”. Jednocześnie jednak Melnyk potępił antyrosyjskie graffiti na sowieckim 

pomniku w Treptower-Park. Burmistrz Berlina Franziska Giffey (SPD) odpowiedziała, że 

rozumie gniew ukraińskiego dyplomaty19.  

Prorosyjskie demonstracje w wielu miastach – eskalacja w Hanowerze 
Na tle rosyjskiej wojennej agresji na Ukrainę 10 kwietnia br. ponownie odbyły się 

prorosyjskie wiece w kilku niemieckich miastach. Miały miejsce też 

kontrdemonstracje. W Berlinie, gdzie tydzień wcześniej oburzenie wywołała kawalkada 

samochodów z rosyjskimi flagami, odbyła się całodniowa manifestacja solidarnościowa 

pod hasłem „Latarnia Morska dla Ukrainy”. W czasie akcji były mistrz świata w boksie 

Wołodymyr Kliczko wezwał rząd Niemiec do wsparcia jego kraju większą ilością broni 

i całkowitym embargiem na ropę i gaz z Rosji. Manifestacja została zorganizowana przez 

aktywistów i wolontariuszy, którzy pomagają uchodźcom z Ukrainy i wspierają 

atakowany kraj. Organizatorzy poinformowali o ponad 8,5 tys. uczestników. Burmistrz 

niemieckiej stolicy, powiedziała w przemówieniu wideo, że Berlin chce być swoistą 

latarnią morską dla ludzi z Ukrainy20. 

We Frankfurcie nad Menem 2 tys. osób zgromadziło się na Opernplatz w centrum miasta 

na prorosyjskim wiecu. Demonstranci wymachiwali rosyjskimi i sowieckimi flagami 

i skandowali „Rosja”. Sprzeciwiła się temu grupa proukraińskich kontrdemonstrantów, 

skandując „wstyd”. Policja rozdzieliła obie grupy. Miasto zakazało planowanego rajdu 

samochodowego 700 pojazdów i wymogło spełnienie surowych warunków na 

demonstrujących. Zabroniono m.in. manifestowania niektórych symboli i odznak – 

ilustracji z literami V i Z oraz wstążki Św. Jerzego, gdyż oznaczają one rosyjskie działania 

wojenne na Ukrainie. Zabroniono oczerniania Ukrainy, jej mieszkańców i ofiar rosyjskiej 

inwazji. Niemniej jednak, osoby wypowiadające się w czasie wiecu oskarżały Ukraińców 

o swoją obecną niekomfortową sytuację w Niemczech, powtarzając tezy rosyjskiej 

propagandy o tym, że Rosja nikogo nie okupuje, lecz wyzwala, zaś uchodźcy z Ukrainy 

uciekli przed ukraińskimi nazistami.  

Proukraińscy protestujący, upamiętniając zbrodnie wojenne popełnione na ukraińskich 

cywilach, skandowali „Bucza”. Na plakatach w języku angielskim widniały napisy „Stop 

Rosji”, „Bez gazu z Rosji” i „Stop ludobójstwu”. Sojusz Partii Demokratycznych i Rosyjskich 

Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego wezwał do akcji „Nie zostawimy Frankfurtu 

podżegaczom wojennym”, aby okazać solidarność z Ukrainą i opowiedzieć się za 

zakończeniem rosyjskiej agresji. Dimitrij Peters, koordynator rosyjskiego stowarzyszenia 

Peremen FFM, powiedział, że dla niego i jego koleżanek i kolegów, jako opozycji rosyjskiej, 

ważne jest, aby jasno powiedzieć, że wielu ludzi, którzy przyjeżdżają z Rosji nie daje się 

nabrać na kremlowską propagandę i wyraźnie stoi po stronie obywateli i rządu Ukrainy21.  
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Według policji, ponad 600 osób w 350 samochodach spotkało się w Hanowerze 

w południe 10 kwietnia br. Powiewały flagi rosyjskie i niemieckie. Demonstranci 

przeciwstawiali się rzekomej „dyskryminacji rosyjskości”, jak głosił jeden 

z plakatów. Około 3,5 tys. osób zebrało się w centrum Hanoweru na kontrdemonstracji, 

gdzie powiewały ukraińskie flagi, a na plakatach widniały napisy „Stop wojnie”, „Stop 

ludobójstwu” i „Wszyscy jesteście wspólnikami”. Według gazety Hannoversche 

Algemeine, podczas marszu doszło do incydentu: kontrdemonstranci otoczyli prorosyjski 

samochód – wóz został obrzucony jajkami i końskimi odchodami. Policja w końcu 

wyprowadziła samochód z tłumu. Następnie kolumna samochodów kontynuowała swoją 

podróż inną trasą. Kontrdemonstracja ostatecznie się załamała22.  

Według szacunków policji, około 220 osób wzięło udział w demonstracji w Osnabrück, 

która została zarejestrowana jako demonstracja przeciwko rasizmowi i nacjonalizmowi. 

Około 275 samochodów z około 600 uczestnikami przejechało trasę z Kaufbeuren do 

Kempten i z powrotem w Allgäu. Parada była oficjalnie skierowana przeciwko 

„dyskryminacji ludności rosyjskojęzycznej”. Przez Stuttgart 9 kwietnia br. również 

przejechała prorosyjska kawalkada. Zanim wyruszyła z około 190 zarejestrowanymi 

samochodami, grano rosyjskie i niemieckie hymny narodowe, a ludzie tańczyli i śpiewali 

przy dźwiękach rosyjskiej pieśni ludowej „Kalinka”. Inicjatorzy określili się jako 

„rosyjskojęzyczni”. Motto demonstracji brzmiało: „Przeciw dyskryminacji ludności 

rosyjskojęzycznej”. W niedzielne popołudnie 10 kwietnia br. przez Lörrach (miasto 

w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia) przejechała kawalkada samochodów 

z około 120 pojazdami i flagami rosyjskimi, sowieckimi i niemieckimi. Według policji, 

130 osób protestowało na poboczu drogi z flagami Ukrainy. W centrum miasta z kolei 

350 uczestników wyraziło solidarność z Ukrainą23.  

Ambasador Ukrainy w Niemczech ostro skrytykował wiec we Frankfurcie, który odbył się 

10 kwietnia br., i wezwał do zakazu noszenia rosyjskich flag i innych symboli 

państwowych na demonstracjach w Niemczech. „Noszenie wszystkich oficjalnych 

symboli państwa-agresora – takich jak rosyjska flaga – powinno być prawnie zakazane, 

dopóki Rosja prowadzi wojnę unicestwienia przeciwko narodowi ukraińskiemu” – 

powiedział Melnyk Niemieckiej Agencji Prasowej. Pokazywanie rosyjskich symboli, 

według niego, nie ma nic wspólnego z wolnością wypowiedzi, lecz ze „sławieniem 

barbarzyńskiej agresji” w środku Europy24. 

Wnioski  
 Największa rosyjskojęzyczna populacja, według oficjalnych statystyk, poza 

granicami byłego ZSRS w wartościach bezwzględnych (około 3 mln) mieszka 

w Niemczech. Rosyjskojęzyczna ludność niemiecka nie jest monolityczną grupą 

społeczną, lecz mozaiką wielu diaspor. Termin „rosyjskojęzyczny” w odniesieniu 

do osób z byłego ZSRS jest raczej kwestią samookreślenia.  

 Rosyjska propaganda wykorzystuje Niemców pochodzących z Rosji oraz Rosjan 

w Niemczech, konsekwentnie budując sieć kremlowskich wpływów. Wspierane 
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przez Kreml media przedstawiają rosyjskojęzyczną ludność Niemiec jako 

integralną część tego, co Putin zwykł nazywać „rosyjskim światem”.  

 Większość z 3 mln rosyjskich Niemców i Rosjan w Niemczech nie wyraża wprost 

swojego stosunku do wojny na Ukrainie, część jest wyraźnie jej przeciwna. 

Ci, którzy obecnie organizują prorosyjskie demonstracje, zdecydowanie stanowią 

mniejszość, lecz są oni bardzo zradykalizowani przez kremlowską propagandę. 

Szerzą skrajnie prawicowe poglądy i popierają rosyjską wojnę na Ukrainie pod 

płaszczykiem postawy antynazistowskiej. Oficjalnym celem prorosyjskich 

demonstracji, w których biorą udział prawie wyłącznie osoby rosyjskojęzyczne, 

jest protest przeciwko „dyskryminacji” rosyjskich Niemców i mieszkających 

w Niemczech Rosjan, lecz faktycznie popierają one w ten sposób rosyjską agresję 

na Ukrainę.  

 Fakt, że za pomocą mediów społecznościowych szybko udało się zorganizować 

prorosyjski rajd samochodowy w Berlinie pokazuje, że idee oficjalnej rosyjskiej 

propagandy są kontynuowane na czatach. Uczestnicy stale przesyłają od grupy do 

grupy odpowiednie materiały i informacje o demonstracjach. Widać, że są to grupy 

zamknięte. Było to znane z portalu społecznościowego Odnoklasskini 

w przeszłości, lecz nie w takim zakresie i dynamice jak teraz. Dużym problemem 

jest fakt, że nikt w tych grupach nie zaprzecza założonej narracji, więc są one 

doskonałą pożywką dla ustanowienia odpowiednich pomysłów. 

 Rosjanie muszą zmierzyć się z prawdą o wojnie na Ukrainie, za którą ponosi 

odpowiedzialność całe społeczeństwo rosyjskie (ponad 70 proc. Rosjan popiera 

politykę Putina i, nawet mając na względzie wszelkie mankamenty rosyjskich 

badań społecznych, jest to wysoki wskaźnik). Pomimo wszystkich rosyjskich 

blokad na Twitterze i Facebooku, do ludzi w Rosji wciąż dociera wystarczająco 

dużo wiadomości, by zmusić ich do refleksji. Propozycja kanclerza Niemiec, by 

oddzielać odpowiedzialność Putina, jako autora wojny, od odpowiedzialności 

rosyjskich obywateli i mieszkających w Niemczech Rosjan, służy 

usprawiedliwieniu własnej niezdecydowanej postawy wobec wojny na Ukrainie.  

 Wystąpienie Scholza w talk show Anne Will miało służyć podniesieniu ratingu 

szefa niemieckiego rządu. Jednakże ubolewanie nad losem rosyjskich żołnierzy 

odniosło skutek odwrotny do zamierzonego. Wiele niemieckich mediów 

krytycznie oceniło wypowiedź szefa swojego rządu, wywołała ona irytację 

w Kijowie i negatywną reakcję ukraińskiego ambasadora w Niemczech.  
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