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Andrzej Klimczak

Stop 
fake news!
Napływ fałszywych informacji i działania agentury wpływu to zjawiska 
znane nie tylko w Polsce. Po napadzie Rosji na Ukrainę świat zalewa 
fala fake newsów – manipulowanych informacji, które są czasem mniej 
lub bardziej świadomie powielane przez media lub polityków. 

Nasi rodacy, doświadczeni tak bardzo przez tragiczną historię, powinni 
rozpoznawać zagrożenia w przestrzeni informacyjnej. Niestety, tak nie 
jest. Przede wszystkim dlatego, że korzystający z mediów rzadko analizuje 
zawartość informacji, a jeszcze rzadziej konfrontuje ją z innymi źródłami. 
Jeśli fałszywy przekaz zostanie już zidentyfikowany przez instytucje lub 
media, to najczęściej informacja o tym w sposób niedoskonały trafia do 
społeczeństwa nie odnosząc oczekiwanego skutku. 

Tocząca się w Ukrainie wojna zagraża całemu kontynentowi. Dlatego tak 
ważne są instytucje i projekty zajmujące się przeciwdziałaniem agresyw-
nej polityce informacyjnej i propagandowej przeciwnika. Istotne jest to 
szczególnie dla państw, które zaznały komunizmu niszczącego wszelkie 
przejawy patriotyzmu, osadzającego własną agenturę w ważnych dla spo-
łeczeństw instytucjach oraz polityce. Obca agentura nie zniknęła wraz 
z przemianami geopolitycznymi lat 90. Uległa ewolucji i uwiarygodniła 
się we wpływowych środowiskach. Zapewne stąd bierze się coraz więk-
sza polaryzacja społeczeństw krajów leżących na zachód od Bugu i coraz 
trudniejsze relacje pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
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Od jak dawna bierze Pani udział w pro-
jekcie StopFake PL?
Od czterech lat. 

Jaką funkcję pełni Pani w projekcie?
Jestem administratorem strony inter-
netowej stopfake.org/pl i koordyna-
torem. Osobą odpowiedzialną za  za-
rządzanie i koordynowanie pracami 
związanymi z realizacją projektu, zgod-
nie z umową i wnioskiem o  dofinan-
sowanie w oparciu o harmonogram 
realizacji  projektu. W praktyce syn-
chronizuję działania zespołu w czasie 
i przestrzeni, dbam o jak najwyższą 
efektywność wykonywanych obowiąz-
ków. Koordynacja odnosi się także do 
zarządzania członkami zespołu i wspie-
rania redaktora naczelnego w przydzie-
laniu im odpowiednich zadań, które są 
dopasowane do ich kompetencji, roli, 
wykształcenia a nawet motywacji. Je-
stem także łącznikiem pomiędzy Mini-
sterstwem Spraw Zagranicznych a Sto-
warzyszeniem Dziennikarzy Polskich.

Ile osób po stronie polskiej jest zaan-
gażowanych w projekt StopFake PL?

Redaktorem naczelnym projektu 
jest Paweł Bobołowicz (dzienni-
karz, korespondent radia Wnet 

w Ukrainie). Do zespołu StopFake PL 
należą dziennikarze – autorzy ma-
teriałów publicystycznych oraz na-
ukowcy z czołowych polskich uczelni 
i instytutów, którzy piszą dla nas arty-
kuły analityczne. Dodatkowo w zespo-
le jest osoba odpowiedzialna za redak-
cję i korektę tychże materiałów, osoba 
obsługująca naszą stronę internetową 
www.stopfake.org i profile w mediach 
społecznościowych prowadzonych 

w języku polskim, osoba odpowiedzial-
na za stworzenie materiałów multime-
dialnych – infografik i komentarzy wi-
deo dedykowanych naszym mediom 
społecznościowym. Oddzielnej obsłu-
gi wymagają media społecznościo-
we prowadzone w języku rosyjskim. 
Współpracujemy również z tłumacza-
mi, którzy zajmują się tłumaczeniem 
artykułów na język białoruski, rosyjski 
i ukraiński. W edycji 2022 przy projek-
cie pracowało ponad 20 osób. 

Gdzie są publikowane materiały przy-
gotowywane w ramach projektu?

Przede wszystkim na portalu www.
stopfake.org/pl. Nasze teksty po-
jawiają się również na portalu 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
oraz w Kurierze Galicyjskim, na porta-
lu leopolis.news, w Kurierze Lubelskim, 
w Kurierze WNET oraz na stronie Insty-
tutu Europy Środkowej w Lublinie. Bar-
dzo ważnym źródłem dystrybucji na-
szych treści są media społecznościowe: 
Facebook, Twitter, Telegram, Instagram.

(Strona do weryfikacji faktów Stop-
fake.org została uruchomiona 2 marca 
2014 roku. Na pomysł wpadli wykła-
dowcy, absolwenci oraz studenci Mohy-
lańskiej Szkoły Dziennikarstwa i kursu 
dla dziennikarzy i redaktorów Digital 
Future of Journalism, którym nie był 
obojętny los Ukrainy i jej narodu w cza-
sie okupacji Krymu i wojny w Donba-
sie – red.). Materiały pojawiające się 
na stronie www.stopfake.org są tłu-
maczone na dwa języki – ukraiński 
i  rosyjski. Podmioty z innych krajów, 
biorące udział w inicjatywie, mogą po-
bierać nasze materiały i tłumaczyć je 
na język kraju, który reprezentują. 

rozmowa SDP rozmowa SDP

Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich piąty rok z rzędu 
realizowało projekt StopFake PL, 
który zajmuje się reagowaniem 
i przeciwdziałaniem rosyjskiej 
i białoruskiej dezinformacji. 
Zespół dziennikarzy, 
publicystów, ekspertów 
i naukowców z Polski i Ukrainy 
zajmuje się analizowaniem 
i demaskowaniem 
mechanizmów oraz fałszywych 
informacji rozpowszechnianych 
przez propagandzistów 
Kremla. Projekt jest zadaniem 
publicznym finansowanym 
przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP w konkursie 
„Dyplomacja publiczna”.

Z Moniką Pietraszkiewicz, 
koordynatorem projektu 
StopFake PL, rozmawiał 
Andrzej Klimczak.

StopFake PL
Od 5 lat 
walczymy 
z rosyjską 
dezinformacją
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W edycji 2022 nasze teksty były tłuma-
czone i publikowane na stronach ukra-
ińskich, rosyjskich, tureckich, angiel-
skich i niemieckich. 

Projekt zrodził się w Ukrainie, gdy roz-
poczynała się wojna w Donbasie w ro-
ku 2014. Czy utrzymujecie Państwo 
kontakt z inicjatorami StopFake.org?
Naturalnie. Współpracujemy nieustan-
nie od 5 lat. To oni od strony technicz-
nej obsługują platformę stopfake.org, 
w tym jej polskojęzyczną wersję. 

Przydarzyła się Wam blokada konta na 
Facebooku. Jaki był jej powód, czy mógł 
być to atak strony rosyjskiej?
Niejedna blokada się nam przydarzy-
ła. Jeśli chodzi o ostatnią – obserwu-
jąc z pozycji administratora zachowa-
nia na naszym profilu facebookowym 
twierdzę, że był to ewidentny atak tro-
lli. Ze statystyk oglądalności wynikało, 
że jeden z artykułów wzbudził szcze-
gólne zainteresowanie naszych odbior-
ców. Był to materiał Pawła Bobołowicza, 
zatytułowany „Panie Macron, niech Pan 
pojedzie do Chersonia”,  w którym au-
tor opisuje trudną codzienność miesz-
kańców tego miasta w kontekście słów 
prezydenta Francji o konieczności stwo-
rzenia granic bezpieczeństwa dla Ro-
sji.  Dobę po jego publikacji nastąpiła 
blokada naszego profilu na Facebooku. 
Przypadek? Nie sądzę… Ten artykuł nie 
naruszał zasad społeczności Facebooka. 
Zresztą jak żaden inny, który produku-
jemy. Na szczęście dzięki współpracy 
z Centrum Monitoringu Wolności Prasy 
SDP udało się odzyskać profil, jego peł-
ną funkcjonalność i wszystkie materia-
ły, które ukazują się tam od 2017 roku. 

Czy osoby chętne do współpracy w pro-
jekcie mogą do niego dołączyć i gdzie 
powinny się zgłosić?

Nasz zespół wciąż się rozra-
sta. Dołączają do nas fachow-
cy, którzy weryfikują fakty, 

redagują informacje, tłumaczą i rozpo-
wszechniają je. Zmieniają się autorzy 
artykułów i naukowcy – to grono jest 
rokrocznie poszerzane. Mocno skupia-
my się na powiększaniu kadry nauko-
wej z nami współpracującej, aby po-
szerzyć spectrum wiedzy na tematy 
projektowe. Ostateczną decyzję, w ja-
kim składzie pracujemy, podejmuje re-
daktor naczelny. 

Jak dobierane są tematy, czy macie ka-
lendarium wydawnicze? 
Nie mamy kalendarium wydawnicze-
go. Wszyscy autorzy reagują na bieżące 
wydarzenia dotyczące zakresu projek-
tu. StopFake PL jest obecny w mediach 
społecznościowych. Mamy profile na 
Facebooku, Instagramie, Twitterze i Te-
legramie (na Telegramie nasze materia-
ły publikowane są po rosyjsku). Prócz 
własnych materiałów nasi researcherzy 
wybierają z sieci najbardziej interesu-
jące materiały funkcjonujące w obsza-
rze, w którym działamy i zamieszczają 
je na naszych profilach w mediach spo-
łecznościowych. Wszystko po to, żeby 
pokazać jak najszerszej publiczności 
to, że dezinformacja to coś, z czym spo-
tykamy się obecnie na każdym kroku, 
w każdym temacie. Komentujemy, de-
mentujemy i obnażamy dezinformację 
w każdym jej aspekcie. 

Niewielki zespół projektowy, nielicz-
ne media z których może korzystać, 

zderzają się z narastającą dezinforma-
cją płynącą z Rosji. Czy to nie jest wy-
zwanie ponad siły?
To prawda. Dzisiaj możemy już mówić 
o prawdziwej fali dezinformacji, z któ-
rą się zderzamy każdego dnia. Jednak 

naprawdę warto z nią walczyć. Warto 
uzmysławiać ludziom, że informacje 
należy weryfikować – sprawdzać źródło 
ich pochodzenia, datę publikacji itp., 
i że w żadnym razie nie powinno się po-
dejrzanych „rewelacji” bezwiednie po-
dawać dalej. W każdej edycji StopFake 
PL uświadamiamy naszym odbiorcom, 
że właśnie w ten sposób wpadają w za-
stawioną przez propagandystów pułap-
kę, stają się ich ofiarami, które pracują 
na zwycięstwo kłamstwa nad prawdą. 

Szczególny wzrost dezinforma-
cji był związany z narastającą migra-
cją Ukraińców po 24 lutego 2022 roku. 
Część tej dezinformacji wywoływała 
śmiech – jak na przykład masowe roz-
powszechnianie apeli, aby nie przyj-
mować do pracy Ukrainek, bo będą 
odbijały Polkom mężów, jednak część 
była i jest nadal bardzo poważnym 

zagrożeniem dla wzajemnych rela-
cji i reakcji społeczeństwa polskiego 
oraz reszty Unii Europejskiej. Działa-
nia propagandystów mają na celu za-
kłócenie relacji pomiędzy narodami 
poprzez nastawienie ich przeciwko  

sobie, a w konsekwencji doprowadze-
nie do aktów agresji i niepokojów spo-
łecznych. Należy w tym miejscu wy-
raźnie zaznaczyć, że propaganda jest 
szyta na miarę – inna trafia do ludności 
ukraińskiej, inna zaś do społeczeństwa 
polskiego. Czy jest to wyzwanie ponad 
siły – stanowczo zaprzeczam. Nasz ze-
spół to wyłącznie ludzie z pasją, którzy 
wierzą w to, co robimy. 

Jedną z fałszywych narracji jest rozpo-
wszechnianie informacji, że Ameryka 
prowadzi wojnę z Rosją na terytorium 
Ukrainy i będzie ją prowadzić do ostat-
niego Ukraińca…
Bardzo wiele uwagi w rosyjskiej pro-
pagandzie poświęca się Ameryce 
i  wschodniej flance NATO. Nie jest 
tajemnicą, że te działania prowa-
dzone są po to,  żeby osłabić Pakt 
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Szczególny wzrost dezinformacji był związany z narastającą 
migracją Ukraińców po 24 lutego 2022 roku. Część tej 
dezinformacji wywoływała śmiech – jak na przykład 
masowe rozpowszechnianie apeli, aby nie przyjmować  
do pracy Ukrainek, bo będą odbijały Polkom mężów, jednak 
część była i jest nadal bardzo poważnym zagrożeniem  
dla wzajemnych relacji i reakcji społeczeństwa polskiego 
oraz reszty Unii Europejskiej. 
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Północnoatlantycki. Dla Kremla klu-
czowe jest sparaliżowanie działań NA-
TO i  wypchnięcie interesów amery-
kańskich z Europy Środkowej. Rosja 
propagandą zajmuje się od lat, dzisiaj 
mamy do czynienia z przybierającą na 
sile jej kontynuacją. 

Jak skuteczne są działania projektu 
StopFake PL wobec narastającej fali 
dezinformacji?
Nasze cele osiągamy nie tylko ujaw-
niając i prostując fejki, ale także two-
rząc archiwum propagandy, analizując 
informacje, prowadząc szkolenia z we-

ryfikacji informacji dla różnych grup, 
biorąc udział w tematycznych konferen-
cjach i seminariach, występując w me-
diach jako komentatorzy. Nasze bardzo 
szczegółowe sprawozdania trafiają do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 
dzięki któremu możemy rozszerzać na-
sze działania i powiększać zespół. Wciąż 
organizujemy działania, w których bio-
rą udział duże grupy dziennikarzy, mię-
dzy innymi z Ukrainy, Polski, Białorusi 
i krajów zachodnich, ale też Rosji. Ma-
ją one na celu między innymi uświada-
mianie i uodparnianie ich na dezinfor-
mację. Na podstawie ostatnich kilka lat 

realizowania projektu możemy śmiało 
stwierdzić, że podejmowane przez nas 
działania są zauważane i bardzo powa-
żanie traktowane. Pośród naszych ob-
serwatorów na Twitterze znajdują się 
czołowi polscy politycy, dziennikarze 
polskiego mainstreamu, politycy a tak-
że… Ambasada Federacji Rosyjskiej 
w  Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą 
dwa lata temu otrzymaliśmy powiado-
mienie z Twittera, że nasza strona jest 
zablokowana w Rosji – chyba nie muszę 
nikomu tłumaczyć, jak bardzo zmobili-
zowało nas to do jeszcze większego za-
angażowania w projekt. (śmiech)

Czy w momencie, gdy któryś z uczest-
ników wykrywa manipulację narusza-
jącą kwestie prawa czy bezpieczeń-
stwa narodowego, podejmowane są 
jakieś kroki prawne, czy reagują od-
powiednie służby państwa?
Trudno powiedzieć, bo nikt takich dzia-
łań z nami nie konsultuje. W ubiegłym 
roku na stronie stopake.org/pl uka-
zał się cykl wywiadów z ówczesnym 
rzecznikiem prasowym Ministra Koor-
dynatora Służb Specjalnych, Stanisła-
wem Żarynem. Tematy w nich podjęte 
dotyczyły propagandy i tego, jak Pol-
ska jest przygotowana do obrony przed 

zmasowanymi atakami propagandy-
stów Kremla. To pokazuje i utwierdza 
w przekonaniu, że StopFake PL jest po-
trzebny i być może jakąś część wiedzy 
czerpią z niego instytucje działające 
w  przestrzeni bezpieczeństwa naro-
dowego i europejskiego. To jest jednak 
wyłącznie moje zdanie. Podkreślam 
– nie posiadam wiedzy potwierdzonej 
konkretnymi dowodami.

Czy odczuliście Państwo kiedykolwiek 
jakieś wrogie działania spowodowane 
Waszą działalnością?

Naszą codziennością są ob-
raźliwe komentarze publiko-
wane w mediach społeczno-

ściowych pod materiałami przez nas 
udostępnianymi. Męczące są powta-
rzające się blokady konta na Facebo-
oku, bo ich przywrócenie zajmuje od 
kilku dni do kilkunastu tygodni. Ale 
cóż, prawda jest ważniejsza niż ata-
ki trolli Putina. Nasi autorzy zgła-
szają nam również próby zastrasza-
nia – w  wiadomościach prywatnych 
w mediach społecznościowych są do 
nich wysyłane pogróżki. 
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Nasze bardzo szczegółowe sprawozdania trafiają 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dzięki któremu 
możemy rozszerzać nasze działania i powiększać zespół. 
Wciąż organizujemy działania, w których biorą udział duże 
grupy dziennikarzy, między innymi z Ukrainy, Polski,  
Białorusi i krajów zachodnich, ale też Rosji.
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Który z krajów biorących udział w pro-
jekcie jest najbardziej aktywny w prze-
ciwdziałaniu rosyjskiej propagandzie?
Bezsprzecznie Ukraina i Polska. 

Czy można mówić o jakiejś techni-
ce wykrywania fake newsów przez 
uczestników projektu?
Jest to nieustanny monitoring infor-
macji pojawiających się w mediach, 
zarówno w tych tradycyjnych, jak 
i w przestrzeni Internetu, współpraca 
z instytucjami, które zajmują się ba-
daniem i wykrywaniem propagandy. 
Głównymi centrami takiego monito-
ringu w Polsce jest Lublin i Warszawa.

Ten monitoring czasami przekła-
da się na konkretne działania. 
Twórcy polskiej wersji StopFa-

ke – Paweł Bobołowicz, Wojciech Po-
kora i Wojciech Mucha, mogą się po-
chwalić wykryciem na jednej z uczelni 
w Lublinie przedstawicieli Ruskiego 
Miru – nieformalnego środowiska pro-
pagandowego Moskwy, związanego 
z fundacją o tej samej nazwie. Panowie 
zdemaskowali również kilku propagan-
dystów Kremla otwarcie działających 
w jego interesie. Sprawy zostały nagło-
śnione a osoby, o których mowa, pocią-
gnięte do odpowiedzialności. 

Czy w Polsce działają inicjatywy po-
dobne do StopFake PL?
Tak. Istnieje społeczny projekt weryfi-
kacji treści publikowanych w Internecie, 
uruchomiony przez Polską Agencję Pra-
sową wspólnie z GovTech Polska - #Fa-
keHunter, który weryfikuje zgłoszone 
przez internautów informacje budzące 
obawy, że mają charakter manipulacji. 
EUvsDisinfo to projekt grupy East Strat-
Com działającej w ramach Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych, którego 
celem jest przewidywanie i identyfiko-
wanie prowadzonych przez Federację 
Rosyjską kampanii dezinformacyjnych 
skierowanych przeciw UE, jej krajom 

członkowskim i sąsiednim państwom, 
a także reagowanie na tego typu dzia-
łania. Organizacją fact-checkingową 
jest Stowarzyszenie Demagog. Bar-
dzo aktywnie działa również Fundacja  
INFO OPS Polska. W Lublinie działa Ze-
spół Badań Propagandy i Dezinformacji 
UMCS oraz Instytut Europy Środkowej 
– te instytucje trafiają ze swoim prze-
kazem głównie do studentów. Głów-
nie, ale nie tylko. Wymieniłam najpręż-
niej działające inicjatywy, jakkolwiek 
w Polsce pojawia się coraz więcej śro-
dowisk i instytucji specjalizujących się 
w wykrywaniu i ujawnianiu fałszywych 

i  propagandowych informacji. Wciąż 
jednak znacznie więcej działa ich w kra-
jach Unii Europejskiej.

Czy istniejące projekty i instytucje zaj-
mujące się fake newsami są w stanie 
zapewnić odpowiednią przeciwwagę 
dla fali fałszywych informacji, czy też 
przydałoby się więcej instytucji dzia-
łających w tym obszarze?
Zawsze będzie miejsce dla kolejnych 
działań zwalczających manipulacje 
i propagandę. Jestem jednak przekona-
na, że w tym temacie liczy się jakość, 
a nie ilość. W weryfikacji fejków naj-
ważniejsza jest rozwaga, tutaj nie ma 
miejsca na pogoń za sensacją. Każda 
informacja musi być sprawdzona, mu-
simy dociec, dlaczego pokazała się ona 
w przestrzeni czy to medialnej, czy in-
ternetowej, jaki miała wywołać skutek 
i kto ją w tę przestrzeń wypuścił. To wła-
śnie pogoń za sensacją często działa na 
korzyść propagandystów. W natłoku in-
formacji, w pośpiechu, w wyścigu, kto 
pierwszy poda dalej rewelację, zbierze 
więcej lajków czy reakcji, wiele osób 
(także dziennikarzy) nie weryfikuje in-
formacji i podaje je dalej. To bardzo czę-
sto zaczątek dezinformacyjnej lawiny… 

Wspólnie z inicjatywami i instytu-
cjami, o których mówiłam wcześniej, 
skutecznie stawiamy zaporę dla zale-
wających nas fake newsów. Rok 2023 

Twórcy polskiej wersji StopFake – Paweł Bobołowicz, Wojciech 
Pokora i Wojciech Mucha, mogą się pochwalić wykryciem  
na jednej z uczelni w Lublinie przedstawicieli Ruskiego Miru 
– nieformalnego środowiska propagandowego Moskwy, 
związanego z fundacją o tej samej nazwie.

Każda informacja musi być sprawdzona, musimy dociec, 
dlaczego pokazała się ona w przestrzeni czy to medialnej, 
czy internetowej, jaki miała wywołać skutek i kto ją w tę 
przestrzeń wypuścił.

będzie dla nas wszystkich nie lada wy-
zwaniem - czas wyborów to czas, kiedy 
propagandyści dają do wiwatu. Obser-

wowaliśmy to chociażby podczas wy-
borów w USA. 

Często jednak Polscy lekceważą zagro-
żenie, jakie niesie dezinformacja…
To niestety smutna prawda. Inna spra-
wa – całe społeczności od lat są karmio-
ne informacjami, które w efekcie przy-
noszą bardzo niepożądane zachowania 
i rozpowszechnianie nieprawdziwych 
treści. To metoda małych, ale bardzo 
skutecznych kroczków stosowana przez 
przeciwnika. Metoda stara jak świat 
i wciąż skuteczna – granie na emocjach 
poszczególnych grup społecznych, za-
wodowych. Wtykanie kija w mrowisko. 
Efekt murowany. Dlatego właśnie tak 
duży nacisk kładziemy na obecność na-
szych informacji i analiz w mediach. 
Chciałabym i wspólnie z zespołem będę 
dążyła do tego, aby ta obecność obejmo-
wała jeszcze więcej nośników przekazu, 
aby trafiała również do młodych ludzi. 
Pracujemy nad tym, aby materiały ob-
nażające propagandę Kremla można 
było znaleźć na TikToku, bo skala pro-
pagandy tam rozsiewanej jest ogromna, 
a wiadomo – czym skorupka za młodu 
nasiąknie… A tego nie chcemy i na to 
nie pozwolimy!

rozmowa SDP rozmowa SDP
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W ramach pierwszego po-
la rosyjska historiografia 
i propaganda podejmują 

próby zawłaszczenia tradycji Rusi Ki-
jowskiej, przedstawiając ten okres ja-
ko historię Państwa Staroruskiego. Na-
wiązując do tradycji Rusi Kijowskiej, 
Moskwa z powstaniem niepodległej 
Ukrainy musiałaby uznać historyczny 

Rosyjska badaczka L. Szewcowa słusz-
nie zauważa, że po zapoznaniu się z li-
teraturą historyczną Putin uświadomił 
sobie, jakie znaczenie posiada Ukraina 
w procesie legitymizacji rosyjskiego 
państwa i prawosławia, nawiązujących 
do tradycji Rusi Kijowskiej.

Egzystencjalne dylematy polity-
ki imperialnej FR warunkowały 
wykorzystanie koncepcji „Świę-

tej Rusi” i „ruskiego miru” na polu wal-
ki informacyjnej. Powyższe koncepcje 

wykorzystano do uza-
sadnienia agresji militar-
nej Rosji przeciwko Ukra-
inie w latach 2014-2022. 
Odwołując się do mitu 
„Świętej Rusi”, władza 
świecka (W. Putin) i wła-
dza kościelna (Patriarcha 
Cyryl) przedstawia Ukra-
ińców i Rosjan jako jed-
ną wspólnotę narodową 
(ruską), a wojnę rosyjsko-
-ukraińską jako bratobój-
czą i wewnętrzną sprawę 
„ruskiego miru”. Narracja 
propagandowa przedsta-
wia Moskwę i odpowied-
nio władze rosyjskie jako 
spadkobierców tradycji 
„zbierania ziem ruskich” 
i Rosję jako silne i scen-
tralizowane państwo na-

wiązujące do tradycji Imperium Rury-
kowiczów oraz posiadające rzekomo 
historyczne prawa do utraconych ziem 
dawnego imperium.

Obecność istniejących i tworze-
nie nowych mitów historycznych było 
widoczne w tzw. przemówieniu krym-
skim (2014), w którym W. Putin mówił 

StopFake SDP StopFake SDP

Tekst Walenty Baluk 
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Historia jako komponent wojny informacyjnej Rosji 
przeciwko Ukrainie

Przeszłość       
jako broń

Agresji militarnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie w latach 2014-
2022 towarzyszą działania pozamilitarne. Ważną rolę w tym segmen-
cie działań odgrywa walka informacyjna. Historia stanowi podstawowy 
komponent wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję przeciwko 
Ukrainie. W rosyjsko-ukraińskim konflikcie pamięciowym możemy wy-
odrębnić pięć najważniejszych obszarów/pól historycznych: 1) historii 
Rusi Kijowskiej; 2) historii kozaczyzny i tradycji Ukrainy hetmańskiej; 
3) historii walk wyzwoleńczych Ukrainy w latach 1917-1921; 4) historii 
II w. ś. oraz 5) pamięci o zbrodniach reżimu komunistycznego. Powyż-
sze zagadnienia intensywnie wykorzystuje rosyjska propaganda na po-
lu walki informacyjnej.

i kulturowo-cywilizacyjny prymat Ki-
jowa. Powyższe podważa historyczne 
i propagandowe mity Rosji jako starsze-
go brata/siostry narodów ukraińskiego 
i białoruskiego. Podobnie działa Patriar-
chat Moskiewski zawłaszczając trady-
cje prawosławne Kościoła kijowskiego. 
Jednym z głównych patronów sił zbroj-
nych FR jest św. Aleksander Newski 

– książę ruski, który pobił Krzyżaków 
i dokonał wyboru geopolitycznego na 
rzecz Złotej Ordy. Zatem odpowiada 
rosyjskiej antyzachodniej narracji pro-
pagandowej i wspiera wybór euroazja-
tycki. W Rosji bardzo często A. Newski 
jest przeciwstawiany księciu Danielowi 
Halickiemu, który przyjął koronę pa-
pieską i poszukiwał sojuszy na Zacho-
dzie. Ideologia „ruskiego miru” szerzy 
kult A. Newskiego, natomiast drugiego 
księcia uznała za antybohatera. W 2022 
r. powstał sobór katedral-
ny sił zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej (FR) pod we-
zwaniem m.in. A.  New-
skiego. Rosja podejmu-
je próby zawłaszczenia 
spuścizny książąt ki-
jowskich: Włodzimierza 
Wielkiego, chrzciciela 
Rusi, oraz Jarosława Mą-
drego, twórcy Prawdy Ru-
skiej. W 2009 r. okrętowi 
patrolowemu Floty Bał-
tyckiej nadano imię J. Mą-
drego, a w 2017 r. podczas 
wizyty w Paryżu W. Putin 
nazwał Annę, córkę księ-
cia kijowskiego i  żonę 
króla francuskiego, rosyj-
ską księżniczką. Podsta-
wowym mitem historycz-
nym wykorzystywanym 
przez Moskwę jest utożsamianie Rosji 
z Rusią, a księcia Włodzimierza z pań-
stwem rosyjskim. Władze rosyjskie zor-
ganizowały w kraju i za granicą szereg 
wystaw poświęconych tradycji prawo-
sławia i państwa ruskiego/rosyjskiego, 
nakręcono kilka filmów i odsłonięto 
pięć pomników księcia Włodzimierza. 

Obecność 
istniejących 
i tworzenie 
nowych mitów 
historycznych 
było widoczne 
w tzw. 
przemówieniu 
krymskim 
(2014), w którym 
W. Putin mówił 
o Krymie 
jako kolebce 
rosyjskiego 
narodu, 
państwowości 
i cywilizacji. 
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o Krymie jako kolebce rosyjskiego naro-
du, państwowości i cywilizacji. W arty-
kule „O historycznej jedności narodów 
rosyjskiego i ukraińskiego” z 2021 r. Pu-
tin wprost mówi o terytorium dwóch 
państw jako jednej przestrzeni histo-
rycznej i duchowej, o jedynym naro-
dzie ruskim połączonym jedyną władzą 
dynastii Rurykowiczów 
i jedną wiarą prawosław-
ną. Żonglując pojęcia-
mi prezydent twierdzi, 
że  „w pewnym momen-
cie rozwoju historyczne-
go punktem ciężkości, 
konsolidacji terenów Sta-
rej Rusi mogła zostać Ruś 
Litewska oraz wzmocnio-
na Ruś Moskiewska. Hi-
storia zadecydowała tak, 
że centrum zjednoczenia, 
kontynuatorem tradycji 
Państwa Staroruskiego 
została Moskwa. Książę-
ta moskiewscy – potom-
kowie księcia A. New-
skiego – pozbywając się 
zewnętrznego jarzma, zaczęli zbierać 
historyczne ziemie ruskie”.

Podczas inwazji Rosji na Ukrainę, 
w październiku 2022 r. Patriarcha 
Cyryl, zamiast potępienia agre-

sji jednego prawosławnego państwa 
przeciwko drugiemu, nawoływał na-
ród ruski w Moskwie, Kijowie i Mińsku 
do modlitwy w intencji „Świętej Rusi” 
i „ruskiego miru”. W narracji Patriar-
chy Moskwy winny jest Zachód, który 
rękami Ukrainy prowadzi wojnę prze-
ciw „Świętej Rusi”, i sami Ukraińcy, po-
nieważ wyłamują się ze wspólnoty „ru-
skiego miru”.

Kolejnym polem konfliktu pamię-
ci jest okres kozaczyzny i Ukra-
iny hetmańskiej. Rosyjska hi-

storiografia oraz propaganda sowiecka 
kształtowała obraz wyzwolenia prawo-
sławnych Ukraińców spod panowania 
katolickiej Polski, a ugodę perejasław-
ską przedstawiano jako akt zjednocze-

nia „bratnich narodów”. 
Pomijając złożoność tego 
okresu historii Ukrainy, 
propaganda FR w dal-
szym ciągu manipuluje 
faktami kultywując nar-
rację o poddaństwie Ko-
zaków carowi Rosji, nie 
wspominając przy tym 
o protektoracie i auto-
nomii kozaczyzny. Rosja 
przeciwdziała odmraża-
niu pamięci historycz-
nej Ukraińców, szczegól-
nie tej dotyczącej walki 
z Państwem Moskiew-
skim, przedstawiając 
w negatywnym świetle 
ugodę hadziacką i bitwę 

pod Konotopem. Powyższe wydarze-
nia stanowią świadectwo współdziała-
nia Ukrainy hetmańskiej z Polską prze-
ciwko Moskwie. Zatem I. Wyhowski jest 
przedstawiany w Rosji jako „hetman-
-zdrajca”. W 2009 r. Rosja wyraziła nie-
zadowolenie w związku z obchodami 
w Ukrainie 350. rocznicy zwycięskiej bi-
twy pod Konotopem. Rosyjska historio-
grafia i propaganda przedstawia bitwę 
jako dzieło przypadku, które nie zawa-
żyło na losach ukraińskiej państwowo-
ści, zaś późniejszy rozwój wydarzeń, 
zdaniem propagandzistów, świadczy 
o wyborze Ukrainy na korzyść Moskwy, 

a nie Warszawy. Kozacy walczący o nie-
zależność w rosyjskich mediach pro-
pagandowych są przedstawiani jako 
zdrajcy, spiskujący z Polską i Szwecją 
(Zachodem) przeciwko prawosławnej 
Moskwie utożsamianej ze „Świętą Ru-
sią”. Klasycznym przykładem oddzia-
ływania rosyjskiej propagandy w tym 
zakresie jest kształtowanie skrajnie 
negatywnego obrazu Iwana Maze-
py jako symbolu ukraińskiej zdrady. 
Istotę zagadnienia oddają tytuły ro-
syjskich mediów propagandowych: 

„Dlaczego Mazepa zdradził ruskich 
i Piotra” („Wieczernyaya Moskwa”, 7 VII 
2014), „Jak hetman Mazepa cara Piotra 
zdradził” („Komsomolskaya Prawda”, 
28 VIII 2022), „Mazepa – historia zdra-
dy” („Archiwa Rosji”). Przy tym propa-
ganda pomija niektóre fakty historycz-
ne pokazujące Rosję w niekorzystnym 
świetle lub nazywa je ukraińskim fa-
ke newsem. Na tle rosyjskich zbrodni 
wojennych w Ukrainie w 2022 r. (Bucza, 
Hostomel, Borodianka, Irpeń) przypo-
mniano o rzezi Baturyna w 1708 r., 

W narracji 
Patriarchy 
Moskwy 
winny jest 
Zachód, który 
rękami Ukrainy 
prowadzi 
wojnę przeciw 
„Świętej Rusi”, 
i sami Ukraińcy, 
ponieważ 
wyłamują się 
ze wspólnoty 
„ruskiego miru”.

StopFake SDP StopFake SDP
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dokonanej przez wojska carskie. 
W  kwietniu 2022 r. „Rosyjska gazeta” 
natychmiast umieściła artykuł pt. „Ba-
turynśka rzeź”: główny ukraiński fake 
XVIII w.”.

W oparciu o mity historyczne 
oraz wieloletnią praktykę 
propagandy sowieckiej FR 

buduje współczesną narrację propa-
gandową bazując na wypracowanych 
wcześniej kliszach: a) „zjednoczeniu 
bratnich narodów”, b) Moskwy jako 
obrończyni wiary prawosławnej i na-
rodu małoruskiego, c) Zachodu, w tym 
Polski, jako zaborców i ciemiężycieli 
prawosławnego narodu małoruskiego, 
d) sprawy ukraińskiej jako ruchu se-
paratystycznego rozdzielającego „ruski 
mir” oraz Ukraińców jako zdrajców idei 
„Świętej Rusi”.

Rosyjscy politycy bardzo często się-
gają do tego okresu historycznego w ce-
lu uzasadnienia pretensji terytorial-
nych pod adresem Ukrainy. Wypowiedzi 
W. Żyrinowskiego o podziale Ukrainy 

media propagandowe w kon-
tekście tzw. operacji mili-
tarnej Rosji nazywają pro-
roctwem. Podobny kierunek 
myślenia prezentuje W. Putin, 
kiedy uzasadniając pretensje 
terytorialne względem Ukra-
iny mówi, iż przyłączyła się 
ona do Rosji w 1654 r. w skła-
dzie 3 obwodów.

Kolejne pole konfliktu 
pamięciowego dotyczy walk 
wyzwoleńczych Ukrainy 
w latach 1917-1921, nazywa-
nych w rosyjskiej historiogra-
fii wojną domową. Powstanie 
Ukraińskiej Republiki Ludo-

wej i Państwa Ukraińskiego w wyniku 
I w. św., w Rosji przedstawiano jako ko-
lejną odsłonę ukraińskiego separaty-
zmu i zdrady. Ponadto idee powołania 
państwa ukraińskiego przypisywano 
Austriakom, Polakom i Niemcom, dą-
żącym do rozbicia Imperium Rosyj-
skiego. Propaganda ZSRR ukształtowała 
stereotyp ukraińskiego burżuazyjne-
go nacjonalisty. Do tego grona zalicza-
no niewygodnych Moskwie działaczy 
ukraińskich, niezależnie od poglądów 
politycznych. Czołowym antybohate-
rem w tej narracji jest Symon Petlu-
ra, który według rosyjskiej propagan-
dy zawierając sojusz z Polską zdradził 
Moskwę i naród ukraiński. Powyższy 
wątek narracyjny był szczególnie eks-
ploatowany w okresie obchodów setnej 
rocznicy układu Piłsudski-Petlura w ce-
lu przeciwdziałania partnerstwu stra-
tegicznemu Polski i Ukrainy. Natomiast 
hetmana Skoropadskiego z jednej stro-
ny nazywano kolaborantem i niemiec-
kim giermkiem, a z drugiej – chwalono 

za rozsądne podejście w sprawach 
dwujęzyczności Ukrainy. Współcze-
sna rosyjska propaganda przedstawia 
URL i Państwo Ukraińskie jako nie-
udane próby zbudowania ukraińskiej 
państwowości wbrew interesom Rosji. 
Na tej podstawie powstaje teza, że su-
werenność Ukrainy jest możliwa jedy-
nie w sojuszu z Rosją. Kolejnym mitem 
jest twierdzenie, że Ukrainę jako pań-
stwo stworzyli bolszewicy.

Propaganda FR działa 
na rzecz zamroże-
nia pamięci Ukraiń-

ców dotyczącej „białego” 
i „czerwonego” terroru, 
bądź jego przedstawienia 
w  kategoriach historycz-
nej konieczności w wal-
ce o  zachowanie jedno-
ści państwa rosyjskiego. 
Narracja FR przeciwdzia-
ła kształtowaniu ukraiń-
skiej pamięci historycznej 
m.in. w oparciu o bohater-
ski czyn młodzieży Kijo-
wa w walce z bolszewika-
mi (bitwa pod Krutami). Sprowadzając 
szczątki Denikina do Rosji W. Putin 
sankcjonował politykę adaptacji do 
współczesnej rosyjskiej pamięci tra-
dycji ruchu białych. Popularyzowano 
m.in. myśl polityczną rosyjskiego ge-
nerała, który w swojej odezwie do lud-
ności Małorosji pisał o jedności narodu 
ruskiego, nazywając Ukrainę rosyjski-
mi guberniami, Państwo Ukraińskie 
wymysłem Niemców, a wojnę narodo-
wo-wyzwoleńczą Ukraińców określał 
mianem walk bratobójczych.

W odniesieniu do powyższego 
okresu historycznego propaganda FR 

ukształtowała dwa podstawowe tren-
dy narracyjne: a) Zachód (Niemcy i Po-
lacy) wymyślili Ukrainę jako „anty-Ro-
sję” oraz b) państwo ukraińskie zostało 
stworzone przez Lenina, który podaro-
wał Ukrainie rdzennie rosyjskie ziemie.

Kolejnym ważnym polem walki in-
formacyjnej pozostaje historia II w. ś., 
nazywanej w Rosji Wielką Wojną Oj-
czyźnianą. Filarem rosyjskiej propa-

gandy w tym zakresie 
pozostaje kult bohate-
rów wojennych oraz Dnia 
Zwycięstwa rozbudowany 
do tego stopnia, że  część 
obserwatorów nazywa to 
zjawisko „szałem zwy-
cięstwa”. Powyższy kult 
rosyjska propaganda 
wykorzystuje w celu pod-
trzymywania mitu Rosji 
jako państwa walczącego 
o pokój (wojna to pokój) 
z nazizmem/faszyzmem 
na świecie. Rosja wręcz 
domaga się od innych 
państw, w tym szczególnie 

obszaru poradzieckiego, przyjęcia rosyj-
skiej narracji propagandowej za prawdę 
historyczną. Nawet odmienne spojrze-
nie na te wydarzenia traktuje w kate-
goriach fałszowania historii i rusofobii. 
W celu zachowania strefy wpływów 
w roli czołowego konsumenta rosyj-
skiego „szału zwycięstwa” próbowano 
ustawić także społeczeństwo ukraiń-
skie. Natomiast po rosyjskiej agresji 
Ukraina w 2016 r. zmieniła akcenty ob-
chodów 9 maja porzucając świętowa-
nie Dnia Zwycięstwa (czytaj: w  Wiel-
kiej Wojnie Ojczyźnianej) na rzecz Dnia 
Zwycięstwa nad Nazizmem w II W. Ś. 

Współczesna 
rosyjska 
propaganda 
przedstawia 
URL i Państwo 
Ukraińskie jako 
nieudane próby 
zbudowania 
ukraińskiej 
państwowości 
wbrew 
interesom Rosji.
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oraz obchodów 8 maja jako Dnia Pa-
mięci i Pojednania. Rosyjska propagan-
da zareagowała jednoznacznie: „Ukra-
ina rezygnuje z Dnia Zwycięstwa” lub 
„Zachód pragnie odwołania Dnia Zwy-
cięstwa nad nazistowskimi Niemca-
mi”. Elementami trwałego oddziaływa-
nia rosyjskiej propagandy w zakresie 
obchodów Dnia Zwycięstwa, oprócz 
parad wojskowych w Moskwie, uczy-
niono akcje „Nieśmiertelnego Pułku” 
oraz wstążkę św. Jerzego. Kult wielkie-
go zwycięstwa jest wykorzystywany 
do prowadzenia bieżącej polityki Rosji 
w wymiarze wewnętrznym i międzyna-
rodowym. Służy politykom do uzasad-
nienia agresywnej polityki i militaryza-
cji państwa, przedstawianej jako walka 
o pokój i denazyfikację. Powyższa nar-
racja propagandowa, mieszcząca się 
w formule tzw. imperializmu obronne-
go, służy Rosji także do uzasadnienia 
prowadzonej przeciwko Ukrainie woj-
ny. W celu mobilizacji społeczeństwa 
i legitymizacji agresywnej wojny, rosyj-
ska propaganda bardzo często wyko-
rzystuje sprawdzone klisze – „świętej 
wojny” i „wojny ojczyźnianej”. Niele-
galną aneksję kolejnych ukraińskich 
terytoriów w 2022 r. nazwano „powro-
tem ziem ruskich”. Rosyjska propa-
ganda dopasowała do współczesnych 
warunków na polu walki informacyj-
nej obraz ukraińskiego nacjonalisty/
faszysty wykreowany przez Związek 
Radziecki. W tym duchu każdy nieza-
leżny od Rosji reżim polityczny w Ukra-
inie, szczególnie po 2014 r., nazywany 
jest „faszystowską juntą” lub „reżimem 
nazistowskim”. Narzucając swoją nar-
rację rosyjska propaganda nie przej-
muje się nawet faktem, że ukraińskie 

ugrupowania nacjonalistyczne w wybo-
rach parlamentarnych nie przekraczają 
progu zaporowego, a na czele państwa 
ukraińskiego stoi prezydent pochodze-
nia żydowskiego, którego językiem oj-
czystym jest język rosyjski. Propaganda 
FR dąży do zamrożenia pamięci histo-
rycznej dotyczącej zbrodni wojennych 
Armii Czerwonej w latach 1939-1941 
oraz odmrożenia takiej pamięci w kon-
tekście zbrodni OUN i UPA na Wołyniu 
w latach 1943-1947. Z jednej strony Ro-
sja podważa wybór Bandery na jednego 
z bohaterów Ukrainy, natomiast z dru-
giej – bez cienia zażenowania odradza 
kult Stalina. Rosyjskiej narracji propa-
gandowej (Wielka Wojna Ojczyźniana/ 
Armia Czerwona/wstążka św. Jerze-
go/Stalin) strona ukraińska próbowała 
przeciwstawić własną narrację (II w. ś./
czerwono-czarne maki/UPA/Bandera).

Podsumowując powyższą część 
rozważań możemy skonstato-
wać, że na tym polu walki in-

formacyjnej główne wątki narracyjne 
formułowano w sposób następujący: 
a)  w  Ukrainie odrodził się ukraiński 
nacjonalizm/faszyzm, a Rosja posiada 
moralny obowiązek prowadzenia walki 
z faszyzmem; b) Rosja jest państwem 
miłującym pokój i z definicji nie może 
być agresorem; c) Zachód oraz Ukraina 
dokonują rewizji historii, w tym II w. ś., 
zaś Rosja broni prawdy historycznej.

Pamięć o zbrodniach reżimu ko-
munistycznego stanowi kolejny waż-
ny obszar rosyjsko-ukraińskiego kon-
fliktu pamięci. Na tym polu rosyjska 
propaganda szczególnie przeciwdzia-
ła odmrożeniu ukraińskiej pamię-
ci historycznej w zakresie Wielkie-
go Głodu (Hołodomor) oraz represji 

stalinowskich. Wzoro-
wy zestaw klisz rosyjskiej 
propagandy dotyczący 
powyższej problematy-
ki pojawił się w liście pre-
zydenta D. Miedwiediewa 
do W. Juszczenki. W kore-
spondencji prezydent Ro-
sji nazywa tragedię tzw. 
hołodomorem oraz wska-
zuje na występowanie 
głodu w  latach 1932-1933 
także w innych częściach 
ZSRR. Ponadto zaprzecza 
celowym działaniom Mo-
skwy wymierzonym w na-
ród ukraiński, wskazując 
na rzekomą klęskę nie-
urodzaju. Nawołuje Ukra-
inę do zaniechania działań 
na rzecz uznania tamtych wydarzeń za 
zbrodnię przeciwko narodowi ukraiń-
skiemu w wymiarze krajowym i mię-
dzynarodowym. W rosyjskich mediach 
propagandowych zaczęły się pojawiać 
materiały o wymownych tytułach: „Ho-
łodomor – ukraiński fake” lub „Jak z mi-
tu o hołodomorze uczyniono święto 
nienawiści do Rosjan”.

Działania propagandy FR w tym 
zakresie koncentrowały się na 
trzech podstawowych kwe-

stiach. Po pierwsze, usprawiedliwia-
niu opresyjnej polityki stalinowskiej 
potrzebą zachowania siły i jedno-
ści państwa rosyjskiego. Po drugie, 
na zamrożeniu pamięci historycznej 
dotyczącej represji i zbrodni reżimu 
komunistycznego. Po trzecie, na prze-
ciwdziałaniu dekomunizacji w Ukra-
inie oraz zachowaniu wspólnej pamię-
ci z czasów ZSRR.

Rosyjska propaganda intensywnie 
eksploatuje wymienione okresy i za-
gadnienia historyczne w ramach walki 
informacyjnej wobec Ukrainy w dwóch 
podstawowych celach. Pierwszy po-
lega na uniemożliwieniu ukształto-
wania w Ukrainie skonsolidowanego 
narodu-państwa, posiadającego wła-
sną pamięć historyczną. Drugi służy 
uzasadnieniu prowadzonej przeciwko 
Ukrainie wojny militarnej. Natomiast 
wspólnym mianownikiem powyższych 
działań rosyjskiej propagandy jest 
twierdzenie W. Putina o Ukrainie ja-
ko państwie upadłym. Historia jednak 
lubi płatać figle i wbrew założeniom 
prezydent FR otrzymał odwrotny od 
zamierzonego rezultat w postaci na-
rodu i państwa ukraińskiego, skutecz-
nie przeciwstawiających się rosyjskiej 
agresji, w tym także na polu pamięci 
historycznej i walki informacyjnej.
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A jeśli był dostrzegany, był trakto-
wany jako problem mało istotny 
w porównaniu z „tradycyjnymi” 

wyzwaniami, kojarzonymi z  geopoli-
tyką, zmaganiami militarnymi, gospo-
darką czy rywalizacją ideologiczną. 
Wymiar informacyjny, podobnie zresz-
tą jak kwestie związane z tożsamością 
narodową i kulturową, kulturą strate-
giczną oraz uwarunkowaniami cywili-
zacyjnymi, dostrzegany był jako funk-
cjonujący „w tle”, „dodatkowo”. 

Kiedy nie tak dawno, bo właści-
wie dopiero na przełomie XX i XXI 
wieku, zaczęto zauważać, że informa-
cja/dezinformacja ma coraz większy 
wpływ na stosunki społeczne, w tym 
stosunki międzynarodowe i wszelkie 
konflikty, było to zwykle niedoceniane 
i lekceważone. Zasadniczy argument 
brzmiał: przecież to żadna nowość, za-
wsze w polityce i na wojnie się oszuki-
wało, manipulowało i używało podstę-
pów. Przecież już starożytni Chińczycy 
to wiedzieli, wszak pisał o tym Sun Zi 
– na którego nota bene (oraz na Carla 
von Clausewitza) powołują się wciąż 
z upodobaniem i uporem godnym lep-
szej sprawy autorzy rozlicznych rozwa-
żań teoretyczno-strategicznych. 

Ponadto, kiedy coraz wyraźniej za-
częły się pojawiać jasne sygnały, że to 
Rosja konsekwentnie i systemowo po-
sługuje się dezinformacją i propagan-
dą w celu realizacji swojej strategii 
oraz kiedy coraz częściej zaczęto przed 
tym ostrzegać, pojawiły się argumen-
ty (oczywiście intensywnie lansowa-
ne, zupełnym przypadkiem, przez śro-
dowiska prorosyjskie), że to przesada 
oraz, naturalnie, rusofobia – bo wszyscy 
używają takich narzędzi, dlaczego więc 
Rosja miałaby być tu wyjątkowa. 

Zarówno to przekonanie, że wy-
miar informacyjny bezpieczeń-
stwa nie jest dziś znacznie istot-

niejszy niż jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu, jak i to, że rosyjska dezinforma-
cja i propaganda niczym się nie róż-
nią od analogicznych działań innych 
państw, są przekonaniami fałszywymi.

Mit pierwszy: dezinformacja 
to nic nowego, istniała zawsze

Ludzkość weszła w etap rozwoju 
cywilizacyjnego określany jako „era in-
formacyjna”. Informacja stała się jed-
nym z najistotniejszych 
zasobów, towarów i in-
strumentów. Jednocze-
śnie nastąpiła nadpro-
dukcja informacji, de facto 
przekraczająca możliwo-
ści poznawcze człowie-
ka. Tym samym ogrom-
na ilość docierających do 
nas informacji nie tyl-
ko powoduje chaos in-
formacyjny, ale i zwięk-
sza naszą podatność na 
dezinformację i manipu-
lację – nie jesteśmy bo-
wiem w stanie weryfiko-
wać wszystkich danych. 
Ponadto, manipulowanie 
ułatwiają takie czynni-
ki jak np. ludzka skłon-
ność do poszukiwania 

afirmacji i potwierdzenia, czy błędy 
poznawcze. Tym łatwiej zatem, posłu-
gując się informacją, także fałszywą 
bądź zmanipulowaną, można wpływać 
na ludzkie zachowania, indywidualne 
i zbiorowe. W sposób pośredni lub bez-
pośredni może się to łączyć z kwestia-
mi bezpieczeństwa, ponieważ obecnie 
niemal każda płaszczyzna funkcjono-
wania państw i ludzkich zbiorowości 
łączy się z tymi kwestiami. To z kolei 
prowadzi do swoistego „militaryzo-
wania”, tudzież „uzbrajania informa-
cji” – w erze informacyjnej używamy 
jej jako broni, tak jak w erze agrarnej 
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Problem dezinformacji, 
manipulacji i propagandy, 
zwłaszcza w kontekście 
używania ich w charakterze 
instrumentów realizowania 
celów politycznych czy 
wręcz w charakterze broni 
służącej do wywierania 
wpływu na przeciwnika, 
długo był przedmiotem 
zainteresowania głównie 
specjalistów: naukowców, 
badaczy, analityków, 
medioznawców. 
W powszechnej świadomości 
praktycznie nie istniał. 

Dezinformacja o dezinformacji
Tekst dr Jakub Olchowski  
Instytut Europy Środkowej w Lublinie 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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używaliśmy mięśni ludzkich i zwierzę-
cych, a w erze industrialnej maszyn. 
Informację „uzbraja się” w oparciu 
o określone mechanizmy i prawidłowo-
ści, znane zresztą wszystkim spin docto-
rom, prowadzącym kampanie wyborcze. 
Oczywistym jest sięganie do emocji, 
które dominują nad racjonalnością, 
zwłaszcza odpowiednio wzmocnio-
ne (negatywne emocje i  uprzedzenia 

szczególnie łatwo wzmacnia się sięga-
jąc po argumenty o charakterze raso-
wym, narodowościowym, etnicznym, 
religijnym, historycznym). Wykorzy-
stuje się wspomniane wyżej błędy po-
znawcze, a także tzw. złudzenia na-
tywne, opierające się na wrodzonej 
człowiekowi tendencji do poszuki-
wania celowości i ładu – co tłumaczy 
w dużej mierze popularność różnego 

rodzaju teorii spiskowych, dających 
proste odpowiedzi na złożone pytania 
i złudne poczucie „wiedzy”, zwłaszcza 
w czasach niepewności i kryzysu.

Oczywiście, nie jest to zjawisko 
nowe. Informacja i dezinfor-
macja wykorzystywane były od 

wieków w konfrontacji politycznej, dy-
plomatycznej i militarnej. Operacje in-
formacyjne, wojna informacyjna, ope-
racja wpływu – te pojęcia funkcjonują 
od dawna. Dopiero jednak gwałtowny 
rozwój techniczny w dziedzinie maso-
wej komunikacji, mający miejsce w XXI 

wieku, sprawił, że informacyjny wymiar 
bezpieczeństwa przestał być uzupełnie-
niem i „dodatkiem” do „pełnoprawnych” 
działań politycznych, dyplomatycznych 
czy wojskowych, a stał się autonomicz-
ną dziedziną, tak w sferze koncepcji, jak 
i działań, aktywnie wykorzystywaną do 
realizacji celów strategicznych – analo-
gicznie jak sfera informacyjna stała się 
jednym z głównych czynników determi-
nujących kierunki naszego rozwoju cy-
wilizacyjnego. Pojawiła się zatem w tym 
zakresie swoista „nowa jakość”, tj. ilo-
ściowemu wzrostowi produkowanej, 
przesyłanej i rozpowszechnianej infor-
macji towarzyszą zmiany o charakterze 
jakościowym, generując w efekcie nową 
kategorię wyzwań i zagrożeń. I trzeba 
przy tym zaznaczyć, że wymiar infor-
macyjny bezpieczeństwa trudno ana-
lizować w oderwaniu od pozostałych 
wymiarów, ponieważ uzupełniają się 

one nawzajem i są wobec siebie kom-
plementarne. Wymiar ten jest także tak 
wielopłaszczyznowy, szeroki i zróżni-
cowany, a jednocześnie niemierzalny, 
że wciąż nie ma właściwie możliwości 
badawczych, by dogłębnie i wyczerpu-
jąco przeanalizować i skwantyfikować 
wszystkie działania w infosferze, ich 
konsekwencje, podmioty, wpływ na pro-
cesy społeczne itp. Zwłaszcza, że należy 
je rozpatrywać w szerszym kontekście 
procesów cywilizacyjnych, za którymi, 
jako ludzie, w bardzo różnym tempie 
„nadążamy”.

Warto w tym kontekście przy-
pomnieć określenie, którym 
z górą dwie dekady temu 

posłużył się profesor Ryszard Tadeusie-
wicz, pisząc o formującym się właśnie 
wówczas (na przełomie wieków) spo-
łeczeństwie informacyjnym. Zauwa-
żył, że niejako skutkiem ubocznym tej 
zmiany cywilizacyjnej będą zapewne 
nowe formy zagrożeń. Jedną z nich, wy-
nikającą z rosnącej liczby źródeł infor-
macji i samych informacji przy jedno-
czesnej wątpliwej wartości, czy wręcz 
szkodliwości tych informacji, określił 
mianem smogu informacyjnego. W ta-
kim ujęciu informacji nie tylko jest za 
dużo, rozdrobnionej i zatomizowanej 
(co daje efekt mgły), ale może ona tak-
że być niebezpieczna i szkodliwa – co 
daje efekt mgły duszącej i trującej, 
czyli smogu. Jednym z mechanizmów 
generowania tego smogu jest np. 

Jednym z mechanizmów generowania smogu 
informacyjnego jest np. funkcjonowanie „Internetu 2.0” 
– każdy odbiorca treści może być jednocześnie nadawcą. 
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funkcjonowanie „Internetu 2.0” – każ-
dy odbiorca treści może być jednocze-
śnie nadawcą. Ma to swoje niezaprze-
czalne zalety, ale i zasadniczą wadę: 
do obiegu, praktycznie nieograniczo-
nego przestrzennie i czasowo oraz 
bardzo trudnego do efektywnego kon-
trolowania (w warunkach państw de-
mokratycznych), na równych prawach 
trafiać mogą i trafiają treści całkowi-
cie dowolne – także te radykalne, bez-
wartościowe, niebezpieczne czy zwy-
czajnie pozbawione sensu. Co więcej, 
relatywnie łatwo jest pozostać ano-
nimowym bądź utrudnić identyfika-
cję swojej tożsamości. Umożliwia to 
nie tylko bezkarne rozpowszechnianie 

dezinformacji i propagandy, ale także 
przeprowadzanie operacji „pod fałszy-
wą flagą” (podszywanie się pod inny 
podmiot), uniknięcie odpowiedzialno-
ści prawnomiędzynarodowej itp. Ob-
razu dopełniają: nadmiar informacji, 
brak chęci i umiejętności filtrowania 
i krytycznego analizowania informacji, 
charakterystyczny dla rosnącego od-
setka populacji, a także ograniczenia 
poznawcze oraz mechanizmy funk-
cjonowania internetu (np. wyszukiwa-
rek i algorytmów mediów społeczno-
ściowych), skutkujące skłonnościami 
do zamykania się w tzw. bańkach in-
formacyjnych (lub filtracyjnych – fil-
ter bubbles). Krótko mówiąc, obecnie 

dezinformacja jest zjawiskiem oraz 
narzędziem jakościowo zupełnie in-
nym oraz mającym zdecydowanie 
większe znaczenie niż w „erze prze-
dinformacyjnej”.

Mit drugi: wszyscy 
posługują się dezinformacją 
i propagandą, nie tylko Rosja

Do pewnego stopnia z powyższym 
stwierdzeniem można się zgodzić. 
Z drobnym jednak zastrzeżeniem: Ro-
sja podniosła dezinformację do rangi 
sztuki (strategicznej). W wymiarze ze-
wnętrznym zasadniczym celem tych 
działań jest osłabianie integralności 

i spójności Zachodu oraz utrzymywa-
nie/odzyskiwanie wpływów na „swo-
im” obszarze. Natomiast w wymiarze 
wewnętrznym działania te służą kon-
solidacji społeczeństwa wokół władzy, 
zwłaszcza poprzez kreowanie dychoto-
mii „my” kontra „oni”, czyli agresyw-
ny i dekadencki Zachód, który zagraża 
Rosji i jej wartościom. Specyfika ro-
syjskiej dezinformacji wynika z kilku 
uwarunkowań. 

Po pierwsze, manipulacją posługi-
wać się mogą państwa autorytarne, dą-
żące zwykle do kontrolowania, jeśli nie 
zmonopolizowania, sfery informacyj-
nej. Brak wolności słowa, a więc i brak 
opinii publicznej, z którą należałoby 

się liczyć, oraz moż-
liwość generowania 
i promowania jed-
nolitego przekazu 
(narracji), dają prze-
wagę nad państwa-
mi demokratycz-
nymi, ex definitione 
dopuszczającymi 
wielość i kakofonię 
opinii. Nie ma wąt-
pliwości co do tego, 
że Rosja to system 
de facto autorytarny, 
swoimi korzenia-
mi sięgający zresz-
tą nie tylko okresu 
Związku Radziec-
kiego i caratu, ale 
także modelu wła-
dzy przyniesionego 
na ziemie ruskie przez Złotą Ordę.

Po drugie, historyczne uwarunko-
wania wpłynęły na kształt kultury stra-
tegicznej Rosji, w istotny sposób wpły-
wającej dziś na myślenie elit rosyjskich 
o bezpieczeństwie i metodach jego za-
pewniania. Co ważne w kontekście in-
formacyjnego wymiaru bezpieczeń-
stwa, dla Rosji typowa jest tradycja tzw. 
dwójmyślenia, choć nieco odmienna 
niż u George’a Orwella: liberalni, an-
typutinowscy Rosjanie, jednocześnie 
popierający aneksję Krymu i narrację 
o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, nie są 
zjawiskiem ani odosobnionym, ani za-
skakującym. W szerszym wymiarze 
oznacza to nie tylko znaczną akceptację 
dla oficjalnej narracji, ale i dla kłamstwa 
oraz manipulacji – co jest nie tyle „wi-
ną” rosyjskiego społeczeństwa, ile wy-
nika z charakteru rosyjskiej tożsamości 

narodowej i państwowej oraz kształ-
tu modelu sprawowania władzy – nie-
zmiennego w swej naturze od stuleci. 
Jedną z cech charakterystycznych ro-
syjskiej kultury strategicznej jest rów-
nież, powiązany z przywoływanym syn-
dromem „oblężonej twierdzy”, syndrom 
permanentnego konfliktu – niezbędny 
jest zewnętrzny przeciwnik, a Rosja jest 
nieustannie „na wojnie”. Co także waż-
ne, kultura strategiczna Rosji w dużym 
stopniu odwołuje się do mitów oraz do 
myślenia w kategoriach raczej ideolo-
gicznych niż racjonalnych – bo czy moż-
na na przykład nazwać racjonalną decy-
zję o inwazji na Ukrainę?

Po trzecie, z punktu widzenia Rosji 
jej głównym oponentem jest umowny 
(„kolektywny”) Zachód i jego instytu-
cje (zwłaszcza UE i NATO). Płaszczyzn 
rywalizacji jest wiele: geopolityczna, 

Nie ma wątpliwości co do tego, że Rosja to system de facto 
autorytarny, swoimi korzeniami sięgający zresztą nie tylko 
okresu Związku Radzieckiego i caratu, ale także modelu 
władzy przyniesionego na ziemie ruskie przez Złotą Ordę.
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polityczna, ideowa, militarna, kulturo-
wo-cywilizacyjna, symboliczna. Rosja 
zdaje sobie jednak sprawę, że w kon-
tekście „twardego” potencjału (ekono-
micznego, militarnego) znacznie Za-
chodowi ustępuje, a uzależnienie wielu 
państw, również zachodnich, od rosyj-
skich surowców energetycznych, bę-
dzie malało w miarę dywersyfikacji 
źródeł dostaw oraz przechodzenia go-
spodarek na odnawialne źródła energii 
– proces ten w wyniku rosyjskiej agresji 

przeciw Ukrainie już przyspiesza. Stąd 
odpowiedzią na pytanie, jak skutecznie 
rywalizować z Zachodem w warunkach 
asymetrii potencjałów jest aktywizacja 
działań w sferze informacyjnej. Tu Za-
chód jest wyraźnie słabszy, co wynika 
z natury demokracji liberalnej, tj.  jej 
otwartości, pluralizmu opinii i roz-
drobnienia medialnego – wszystkie te 
elementy zachodniej infosfery pozwa-
lają na dość łatwe jej penetrowanie  
z zewnątrz.

Po czwarte wreszcie, Rosja ma 
ogromne doświadczenie w zakresie 
prowadzenia „operacji informacyj-
nych” oraz realizowania polityki divide 
et impera. Działania dezinformacyjne 
i manipulacyjne oraz propagandowe 
podejmowały wszystkie tajne służby, 
we wszystkich swoich metamorfozach 
– od Tajnej Kancelarii, przez ochranę, 
WCzK, OGPU, NKWD, KGB, GRU, SWR 
po FSB. W okresie zimnej wojny, choć 
metody takie stosowano już wcześniej, 
pojawił się termin „środki aktywne” 

(ros. aктивные мероприятия) – to sze-
rokie pojęcie, odnoszące się do wie-
lu różnorodnych form oddziaływania 
na środowisko międzynarodowe. Za-
sadniczym ich celem jest skłonienie 
przeciwnika do zachowań i działań 
pożądanych z punktu widzenia Ro-
sji (wcześniej ZSRR). Po zakończeniu 
zimnej wojny charakter działań, po-
dejmowanych w ramach „środków ak-
tywnych”, nie zmienił się, ale pojawiło 
się nowe instrumentarium – techno-
logie komunikacyjne zniosły dotych-
czasowe bariery w zakresie przepływu 
informacji, co stworzyło nowe możli-
wości i ułatwiło działania już nie tyl-
ko służbom, ale i innym podmiotom, 
włączonym do realizacji operacji infor-
macyjnych (np. kontrolowanym przez 
państwo mediom). 

Wywieranie wpływu na społeczeń-
stwo było także jednym z instrumentów 
budowania imperium (zarówno carskie-
go, jak i sowieckiego) – przez kilkaset lat 
imperialnej dominacji Rosja wypraco-
wała skuteczne metody realizacji polity-
ki „dziel i rządź”, służące utrzymywaniu 
konfliktów i napięć między narodami 
i grupami etnicznymi zamieszkującymi 
imperium, i tym samym ułatwiające za-
rządzanie wielonarodowym państwem 
oraz zmniejszające prawdopodobień-
stwo pojawienia się buntów i tenden-

cji odśrodkowych. Rozpad Związku 
Radzieckiego tego nie zmienił. Także 
obecnie, w ramach operacji informa-
cyjnych, ta strategia jest realizowana, 
czego przykładem są wielokrotne pró-
by wywierania wpływu na stosunki pol-
sko-ukraińskie, destabilizowania relacji 
euroatlantyckich, podsycania rewizjoni-
zmu historycznego i napięć wokół kwe-
stii drażliwych społecznie itp.

Podsumowując: Rosja nie jest tylko 
jednym z wielu podmiotów, które po-
sługiwały i posługują się dezinforma-
cją, dywersją, operacjami wpływu, pro-
pagandą itp. do realizacji swoich celów. 
Dla Rosji to instrumentarium jest fun-
damentem i spoiwem dla innych dzia-
łań („kinetycznych”) – zasadniczo od-
różnia to więc Rosję od innych państw. 
Nie tylko pod tym względem.

Wywieranie wpływu na społeczeństwo było także jednym 
z instrumentów budowania imperium (zarówno carskiego, 
jak i sowieckiego) – przez kilkaset lat imperialnej dominacji 
Rosja wypracowała skuteczne metody realizacji polityki 
„dziel i rządź”, służące utrzymywaniu konfliktów i napięć...
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Od wielu lat dezinformacja 
jest jednym z ważniejszych 
instrumentów 
wykorzystywanych przez 
Rosję przeciwko Litwie 
w celu podważenia zaufania 
do władzy państwowej, 
osłabienia jej wiarygodności 
na arenie międzynarodowej 
oraz wzmocnienia podziałów 
społecznych. Problem 
sięga czasów sowieckich, 
kiedy Litwa wraz z Łotwą 
i Estonią, będąc częścią 
Związku Radzieckiego, były 
bezpośrednio poddawane 
komunistycznej propagandzie. 
Rosja nigdy w pełni nie 
porzuciła idei ponownego 
włączenia państw bałtyckich 
do własnej strefy wpływów, 
dlatego wykorzystuje media 
do realizacji swoich interesów 
w regionie.

Odbiorcami rosyjskiej propagan-
dy są głównie mniejszości na-
rodowe. Na Litwie osoby pocho-

dzenia rosyjskiego stanowią mniej niż 
6% populacji. Ponadto, język rosyjski 
jest znany i powszechny wśród Polaków 
na Litwie (ponad 6% mieszkańców). 
W rezultacie rynek mediów rosyjskich 
jest tu dość mały, a skuteczność ro-
syjskiej propagandy – ograniczona, co 
nie oznacza, że Rosja nie stara się roz-
szerzyć wpływu informacyjnego na li-
tewskich odbiorców. Relatywna popu-
larność mediów rosyjskich na Litwie 
wynika z ich atrakcyjności, odpowied-
niego doboru tematów i sposobów ich 
prezentowania, które zapewniają roz-
rywkę i przyjemny sposób spędzania 
wolnego czasu. Media charakteryzu-
je atrakcyjność wizualna i zastosowa-
nie najnowszych technologii (dobrze 
zorganizowane strony internetowe, 
przykuwające uwagę hasła, transmisja 
dźwięków i obrazów dobrej jakości czy 

szybkość przekazu). Najbardziej podat-
ne na działania manipulacyjne grupy 
odbiorców to osoby starsze, z niskim 
statusem ekonomiczno-społecznym, 
z nostalgią wspomina-
jące Związek Radziecki 
oraz te o bardziej kon-
serwatywnych poglą-
dach. Przekaz Kremla 
odpowiada na potrzeby 
informacyjne głównie 
tych grup docelowych. 
Co ciekawe, media pro-
kremlowskie zwracały 
znaczną uwagę na pro-
blemy i status polskiej 
mniejszości narodowej 
w regionie wileńskim 
oraz konflikty polsko-
-litewskie. Publikacje 
koncentrowały się na 
spornych kwestiach hi-
storycznych, starając 
się przekonać odbior-
ców, że Litwa dyskryminuje miejsco-
wych Polaków oraz że Polska nie zrze-
kła się roszczeń terytorialnych wobec 
swoich sąsiadów.

Z powodu dezinformacji i  propa-
gandy w  mediach Litwa kilku-
krotnie ograniczała transmisję 

rosyjskojęzycznych kanałów telewi-
zyjnych. W 2013 roku po raz pierwszy 
wprowadzono sankcje na kanał tele-
wizyjny PBK, a w 2014 roku – na RTR-
-Planeta i  NTV-Mir. Powodem był fał-
szywy przekaz o roli Armii Radzieckiej 
w  państwach bałtyckich w  1991 roku. 
Następnie, w 2015 roku kanał RTR-Pla-
neta został zawieszony na trzy miesią-
ce za szerzenie nienawiści między na-
rodami ukraińskim i rosyjskim. W 2017 

roku dwukrotnie blokowano rosyjski ka-
nał TVCI – raz na miesiąc, a później na 
sześć miesięcy. Wreszcie, w 2020 roku, 
na mocy sankcji Unii Europejskiej nało-

żonych na obywateli ro-
syjskich wspierających 
politykę Moskwy mają-
cą na celu destabilizację 
Ukrainy, Litwa, podob-
nie jak Łotwa, zakazała 
transmisji kolejnych ro-
syjskich kanałów tele-
wizyjnych w tym pań-
stwie. Po raz kolejny 
wiele prokremlowskich 
kanałów telewizyj-
nych zostało objętych 
zakazem nadawania 
w związku z agresją Ro-
sji na Ukrainę w lutym 
2022 roku. Litewska Ko-
misja Radia i Telewizji 
zakazała retransmisji 
sześciu z nich z powo-

du podżegania do wojny i propagandy. 
Były to: Belarus 24, NTV Mir, RTR Plane-
ta, Rossija 24, PBK i TVCI. Cztery z nich 
zostały zawieszone na pięć lat, a PBK i 
TVCI na trzy lata. Choć większość partii 
politycznych opowiedziała się za zaka-
zem obecności rosyjskich kanałów pro-
pagandowych w bałtyckiej sferze infor-
macyjnej, politycy nie byli jednogłośni, 
a część z nich uznała, że decyzja ta wy-
wołałaby niezadowolenie wśród rosyj-
skojęzycznych odbiorców.

We wrześniu 2022 roku litewski 
Seimas zatwierdził zmiany w ustawie 
o informacji publicznej, tymczasowo 
zakazujące retransmisji oraz rozpo-
wszechniania w Internecie programów 
radiowych i telewizyjnych z Rosji 

ROSYJSKA PROPAGANDA NA LITWIE WCIĄŻ AKTYWNA 

Moskiewska zaraza
Tekst Aleksandra Kuczyńska-Zonik  

Instytut Europy Środkowej

We wrześniu 
2022 roku litewski 
Seimas zatwierdził 
zmiany w ustawie 
o informacji 
publicznej, 
tymczasowo 
zakazujące 
retransmisji oraz 
rozpowszechniania 
w Internecie 
programów 
radiowych 
i telewizyjnych 
z Rosji i Białorusi.
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i Białorusi. Za projektem głosowało 113 
osób, 4 posłów wstrzymało się od gło-
su (w litewskim parlamencie zasiada 
141 posłów). Do 16 września zakaz ten 
obowiązywał w ramach zapisu o stanie 
nadzwyczajnym, a po tej dacie – jedy-
nie w regionach graniczących z Fede-
racją Rosyjską i Republiką Białorusi. 
Zakaz będzie obowiązywał do 1  paź-
dziernika 2024 roku. Wyjątek będą sta-
nowić tylko kanały dystrybuowane 
przez państwa Unii Europejskiej. Nie 
oznacza to jednak, że prokremlowskie 
narracje nie docierają na Litwę. Litew-
scy eksperci przyznają, że mieszkańcy 
regionów przygranicznych w dalszym 
ciągu mogą swobodnie odbierać co 
najmniej 20 kanałów z Rosji i Białoru-
si. Problem dotyczy nie tylko obywateli 

pochodzenia rosyjskiego, białoruskiego 
czy polskiego, ale również etnicznych 
Litwinów, mających dostęp do zakaza-
nych stacji i programów, i utrzymują-
cych kontakty z bliskimi ponad grani-
cami. Ponadto na rynku oferowana jest 
usługa w cenie 100 euro, dająca możli-
wość korzystania z nielegalnych kana-
łów. Władze Litwy dostrzegają problem 
obchodzenia zakazu, ale przyznają, 
że bardzo trudno zmienić tę sytuację, 
gdyż wymagałoby to blokowania ka-
nałów przez samych dostawców usług 
internetowych, ograniczania sygna-
łów spoza Litwy lub wzmocnienia wła-
snych zasięgów.

Prokremlowska propaganda jest 
nadal rozpowszechniana na portalach 
internetowych i w mediach społecz-

nościowych. Narra-
cje koncentrują się 
na przedstawianiu 
Litwy jako państwa 
źle zarządzanego 
(upadającego), na-
zistowskiego i ru-
sofobicznego (Tab. 
1). Administratorzy 
i członkowie grup na 
Facebooku aktywnie 
dzielą się treściami 
zgodnymi z retoryką 
Kremla. Dotychczas 
użytkownicy tych 
grup skupiali się na 
dyskredytacji władz 
Litwy i poprawie wi-
zerunku Rosji wśród 
diaspory. Obec-
nie rozpowszech-
niają fałszywe in-
formacje o wojnie 

na Ukrainie. Chociaż publiczność tych 
portali informacyjnych i grup w me-
diach społecznościowych nie jest bar-
dzo duża, nadal są one aktywne i nie 
można lekceważyć ich potencjału.

Ukrainie. W tym czasie zdolności pro-
pagandowe i dezinformacyjne Rosji 
zostały skoncentrowane na Ukrainie. 
Jednakże na Litwie rosyjska propagan-
da również była aktywna, a główny-
mi tematami były litewska armia oraz 
bezpieczeństwo. W lutym 2022 roku 
ponad 65% komunikatów propagando-
wych dotyczyło wojska oraz potencjału 
obronnego Litwy. Miały one na celu od-
działywanie na ważne strategicznie dla 
Litwy filary bezpieczeństwa: niezależ-
ność państwa, spójność społeczną spo-
łeczeństwa oraz rację stanu Republiki 
Litewskiej. Ponadto umniejszano zdol-
ności armii litewskiej, manipulowano 
informacjami oraz poddawano w wąt-
pliwość pomoc ze strony NATO w przy-
padku zagrożenia. Źródła rosyjskie po-
dawały, że odnosząc się do niestabilnej 
sytuacji na Ukrainie, Sojusz military-
zuje państwa bałtyckie i Polskę, lub że 
litewska elita polityczna, pod pozorem 
wojny dyplomatycznej z Rosją, próbu-
je zalegalizować obecność kontyngen-
tu USA na swoim terytorium, wbrew 
prawu zakazującemu obecności ob-
cych baz wojskowych na Litwie. W tym 
samym czasie mówiono także o ukra-
ińskich uchodźcach docierających na 
Litwę. Byli przedstawiani jako naziści 
i niewdzięcznicy. Tego rodzaju narracje 
pojawiały się zarówno w przestrzeni 
informacyjnej w państwach bałtyckich, 
jak i w Polsce. W  każdym z  przypad-
ków miały za zadanie stworzyć wizeru-
nek wroga i osłabić proukraińskie na-
stawienia wśród odbiorców. Podobnie, 
narracja o tym, że Rosja jest faktycznie 
w stanie wojny z USA lub NATO (a nie 
z  Ukrainą), zaczęła się rozprzestrze-
niać już w pierwszych dniach wojny. 

Najpopularniejsze tematy rosyjskiej 
propagandy na Litwie

1 Rosja rzeczywiście jest w stanie wojny 
przeciwko USA i NATO na Ukrainie

2 USA są agresorem (zaatakowały Syrię, 
Libię, Afganistan i Irak)

3
Ukraińskie siły zbrojne od 2014 roku 
zabijają cywilów w Donbasie  
i Ługańsku

4
Rosja wygrywa wojnę / Specjalna 
operacja wojskowa Rosji na Ukrainie 
przebiega zgodnie z planem

5
Sankcje przeciwko Rosji nie przynoszą 
korzyści, a jedynie prowadzą do 
katastrofy gospodarczej na Litwie

6 Rosja jest w stanie wojny z nazizmem 
na Ukrainie

7 Litwa, blokując kanały telewizyjne  
i radiowe, ogranicza wolność słowa

8 Litewscy politycy prowokują wybuch  
III wojny światowej

9 Demontaż pomników sowieckich  
to przykład faszyzmu

10 Tajne amerykańskie laboratoria 
biologiczne powstały na Ukrainie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LRT.lt

W porównaniu ze styczniem 
2022 roku, w lutym przepływ 
dezinformacji w litewskim 

środowisku informacyjnym widocz-
nie się zmniejszył, co miało związek 
z rozpoczęciem inwazji Rosji przeciw 
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USA zostały oskarżone o czynny udział 
w wojnie, która ma miejsce na teryto-
rium Ukrainy („Ukraina jest tylko kolo-
nią USA i NATO”). Ponadto sugerowa-
no, że wojna ma na celu zaspokojenie 
interesów amerykańskiego przemysłu 
zbrojeniowego oraz gospodarcze znisz-
czenie Rosji (wobec tego faktu „Rosja 
nie miała innego wyjścia niż się bro-
nić”). W kolejnych miesiącach skala 
komunikatów propagandowych na Li-
twie wzrastała. Przedsta-
wiano Litwę jako mało 
znaczące i niedemokra-
tyczne państwo, którego 
jedynym celem w  Unii 
Europejskiej jest szerze-
nie rusofobii. Na przy-
kład w sierpniu propa-
ganda koncentrowała 
się na temacie stosun-
ków litewsko-rosyjskich 
– rzekomej antyrosyj-
skości Litwy, rusofobii 
i wrogich działaniach 
wobec Rosji. Szczegól-
nie po tym, jak Litwa, 
Łotwa i Estonia ograni-
czyły wydawanie wiz 
turystycznych obywate-
lom Rosji, a następnie, 
kiedy zdecydowały się nie przyjmo-
wać obywateli rosyjskich uciekających 
przed mobilizacją, w przestrzeni infor-
macyjnej Kremla zaczęły pojawiać się 
przekazy, że państwa bałtyckie łamią 
prawa rosyjskojęzycznych, a jedynym 
celem Litwy w Unii Europejskiej jest 
szerzenie rusofobii. Źródła propagan-
dowe twierdziły, że polityka Litwy jest 
sprzeczna z podstawowymi wartościa-
mi Unii Europejskiej, Litwa ogranicza 

prawa człowieka i segreguje turystów 
ze względu na ich narodowość i oby-
watelstwo. W ten sposób starano się 
podważyć pozycję Litwy na arenie 
międzynarodowej. Media prokremlow-
skie dostrzegły również proces de-
montażu pomników sowieckich na Li-
twie, Łotwie i w Estonii, oświadczając, 
że „działania władz państw bałtyckich 
są neonazistowskie i oczerniają pamięć 
poległych bohaterów”. Co ciekawe, kil-

ka tygodni po nałoże-
niu w czerwcu 2022 roku 
przez Litwę sankcji na 
tranzyt do i  z  Kalinin-
gradu, litewskie media 
publiczne zostały zaata-
kowane przez fałszywe 
konta działające na por-
talu społecznościowym 
Facebook. Przeważająca 
większość z nich była 
zarejestrowana w  pań-
stwach afrykańskich 
i azjatyckich. Choć ana-
liza nie wykazała bez-
pośredniego zaangażo-
wania podmiotów na 
szczeblu państwowym, 
tego rodzaju działania 
pokrywają się z celami 

prokremlowskiej propagandy – obej-
mującymi między innymi wywołanie 
strachu przed możliwymi konsekwen-
cjami dalszych sankcji przeciwko Ro-
sji. We wrześniu aktywność dezin-
formacji ponownie wzrosła, a główne 
tematy dotyczyły możliwości użycia 
broni nuklearnej („możliwość uży-
cia broni masowego rażenia przeciw-
ko Rosji”) oraz uszkodzenia gazociągu 
Nord Stream. Twierdzono, że to USA 

i  Unia Europejska 
(w tym także pań-
stwa bałtyckie) sa-
botowały rurociąg 
dla zysku finanso-
wego, ale w akcję 
zaangażowani byli 
również ukraińscy 
dywersanci. 

Kolejny problem 
dotyczy niejaw-
nych przykładów 
propagandy. Litew-
ska Komisja Radia 
i Telewizji przyzna-
je bowiem, że może 
zakazać tylko oczy-
wistej propagandy 
i dezinformacji, jed-
nak nie można blo-
kować rosyjskich 
filmów, programów 
kulturalnych lub 
rozrywkowych roz-
powszechnianych zgodnie z przepisa-
mi Unii Europejskiej. Nie da się ukryć, 
że towarzysząca rosyjskiej agresji wo-
bec Ukrainy kampania dezinforma-
cyjna Kremla na Litwie jest najgoręt-
szą od dziesięciu lat. Jednakże rosyjski 
mechanizm propagandy nie zawsze 
jest efektywny. Komunikaty Kremla 
są wewnętrznie sprzeczne i chaotycz-
ne. Ponadto oferta litewskich mediów 
publicznych jest dość szeroka i boga-
ta, obejmująca programy radiowe, seg-
menty kanałów telewizyjnych i portali 
informacyjnych, choć nie tak atrakcyj-
na i rozbudowana jak ta finansowana 
przez Rosję, co oznacza, że w prosty 
sposób nie można się przed nią zabez-
pieczyć. Jednocześnie Litwa stara się 

Źródła 
propagandowe 
twierdziły, 
że polityka Litwy 
jest sprzeczna 
z podstawowymi 
wartościami Unii 
Europejskiej, 
Litwa ogranicza 
prawa człowieka 
i segreguje 
turystów ze 
względu na ich 
narodowość 
i obywatelstwo.

stworzyć otwarte, dojrzałe, niezależne 
środowisko informacyjne dostępne dla 
obywateli rosyjskojęzycznych. Strate-
gia poprawy bezpieczeństwa informa-
cji polega na: 1. uatrakcyjnianiu własnej 
oferty medialnej, 2. poprawie jakości 
mediów, 3. promowaniu postaw obywa-
telskich i 4. współpracy sektora mediów 
państwowych i prywatnych oraz orga-
nizacji pozarządowych. Rośnie także 
społeczna świadomość mediów i zmie-
niają się postawy wobec prezydenta 
Rosji Władimira Putina i polityki Rosji 
w regionie. W dalszym ciągu rosyjska 
propaganda może być jednak zagroże-
niem, a odmienne poglądy na Ukrainę 
i Rosję wciąż przebiegają wzdłuż linii 
etnicznych.
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Twierdzenie zawarte w tytule mo-
że wydawać się kontrowersyjne. 
Obserwowane bowiem od lat 

w Federacji Rosyjskiej procesy: „beto-
nowanie” systemu autorytarnego przez 
Władimira Putina, systemowe narusza-
nie praw człowieka i swobód obywatel-
skich, czy nielegalna i barbarzyńska 
wojna prowadzona przeciw Ukrainie 
od 2014 r., są przykładem tego, iż Kreml 
nie ma i nie może mieć nic wspólnego 

W  cyberprzestrzeni od lat toczy się 
wojna informacyjna, której obliczem 
jest walka o „rząd dusz i umysłów” 
obywateli demokratycznych społe-
czeństw, a Kreml stał się jej głównym 
inspiratorem, sprawcą i konsekwent-
nym kontynuatorem.

Rosja ma długą tradycję tworze-
nia i dystrybucji dezinformacji, której 
strategia zawsze była tworzona dwu-
torowo, tj. „jako wprowadzanie w błąd” 
i „jako wywieranie wpływu”. To Rosja 
carska stała się „matką” – generatorem 
dezinformacji, lecz przez wiele lat, sto-
sując dezinformację, konsekwentnie 
podtrzymywała tezę o francuskim po-
chodzeniu tego terminu. Kluczową 
rolę w realizacji technik dezinforma-
cyjnych pełniły i nadal pełnią służby 
specjalne, głównie z powodu posiada-
nia informacji niezbędnych do formu-
łowania strategicznych celów i zadań 
polityki Kremla, typowania zewnętrz-
nych operatorów rosyjskiej dezinfor-
macji i ich niejawnego finansowania. 

W przeciwieństwie do czasów zim-
nej wojny, kiedy Rosjanie w dużej mie-
rze popierali grupy lewicowe, obecnie 
od lat popierają oni jednocześnie i ru-
chy skrajnie lewicowe, i skrajnie pra-
wicowe, zielonych, antyglobalistów, 
ale i elity finansowe. Bo celem jest za-
ostrzenie podziałów i stworzenie kabi-
ny pogłosowej dla poparcia Kremla. 

Żyjemy w czasach demokraty-
zacji dezinformacji i „złotym wieku” 
propagandy cyfrowej, bo, przykłado-
wo, na początku marca 2022 r., a więc 
tydzień po kolejnej napaści Federa-
cji Rosyjskiej na Ukrainę, w jednym 
dniu i tylko w Polsce, odnotowano po-
nad 120 tysięcy prób dezinformacji 

Jak Kreml zawłaszczył internet 
i „zdemokratyzował” dezinformację

Tekst dr hab. Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów 
Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce 

i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Trucizna 
nasza powszednia 

z takim pojęciem jak „demokratyza-
cja”. Obserwując współczesny inter-
net i lawinowy przyrost dezinformacji 
tworzonej i rezonowanej przez proro-
syjskich agentów wpływu i nieświado-
mych tego faktu internautów, należy 
zauważyć, iż Kreml i jego propagando-
wa maszyna od lat skutecznie demo-
kratyzuje dezinformację zawłaszczając 
tym samym internet dla swoich niede-
mokratycznych celów. 

Żyjemy w czasach demokratyza-
cji niemal wszystkich aspektów 
życia prywatnego i społeczne-

go. Demokracja jest już bowiem nie 
tylko systemem politycznym, ale tak-
że stylem życia. Mamy do czynienia 
ze zdemokratyzowaną kulturą, zde-
mokratyzowaną za sprawą technolo-
gii wolnością wypowiedzi (m.in. efekt 
i zarazem syndrom Facebooka). Na 
naszych oczach zmaterializowała się 
„futurystyczna fraza” o wolności wy-
powiedzi „ponad granicami” i „bez in-
gerencji władz publicznych” (pocho-
dząca z traktatów z  zakresu ochrony 
praw człowieka), przy czym wolność 
informacyjna urzeczywistniana jest 
w społeczeństwach demokratycznych, 
bo w autorytarnych nie może być o niej 
mowy, jak i o wolności mediów. Nieste-
ty, pluralistyczne społeczeństwa stały 
się ofiarami dezinformacji á la Kreml, 
dostępnej na wyciągnięcie ręki i w try-
bie 24/7. Dezinformacja i propagan-
da stały się naszą codzienną trucizną, 
toksyczną dla ciała (vide infodemia CO-
VID-19) i umysłów. 

Obecny w dyskursie język nie-
nawiści wraz z dezinformacją 
przybrał formę zjawiska pro-

pagandy polaryzacyjnej i dehuma-
nizującej na niespotykaną skalę od 
czasów zakończenia II wojny świa-
towej. Wprawdzie takie kategorie jak 
„informacja”, „dostęp do informa-
cji” i „media” mogą stać się (i stawa-
ły się) „bronią” w każdym momencie 
historycznym, jednakże demokraty-
zacja wolności wypowiedzi i komer-
cjalizacja technologii cyfrowych spra-
wiły, iż kategorie te zostały obecnie 
uzbrojone niezwykle skutecznie. 

StopFake SDPStopFake SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  01(148) 2023 3938

w przestrzeni internetu oraz serwi-
sów społecznościowych. Był to kolejny 
dzienny wzrost incydentów na pozio-
mie 20000 proc. (podaję za Instytutem 
Badań Internetu i Mediów Społeczno-
ściowych). Trwające od lat globaliza-
cja, informatyzacja i technologizacja 
umożliwiły zaistnienie w dynamicznie 
rozwijającym się, tanim, szybkim i co-
raz bardziej inkluzyjnym internecie 
każdego, kto chce uczestniczyć w ma-
sowym procesie otrzymywania danych 

i informacji, ale i każdego, kto chce je 
współtworzyć i dystrybuować. 

Od co najmniej 2013 r. w cyber-
przestrzeni rozrasta się rosyjska potęż-
na armia botów, trolli i innych „poży-
tecznych idiotów”, których zadaniem 
był i jest kolportaż plotek, dezinfor-
macji, złośliwych informacji i spisko-
wych narracji na niemal każdy temat. 
Kreml, zdaniem ekspertów z grupy za-
daniowej East StratCom działającej 
w ramach Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych, stale zwiększał budżet 
na tego rodzaju armię. Szacuje się, iż 
właśnie w 2013 r. na trolling i botting 
przeznaczanych było ponad milion 
dolarów miesięcznie. Budżet na róż-
nego rodzaju operacje informacyjne 
obejmował m.in. utworzenie i działal-
ność fabryk trolli, w tym najsłynniej-
szej z Sankt Petersburgu, którą nazwa-
no – w orwellowskim stylu – Agencją 
ds. Badań Internetowych. 

Agencja to organizacja realizują-
ca masową propagandę w ser-
wisach społecznościowych, 

m.in. w sieci YouTube, VKontakte, Face-
book, Twitter i Instagram, której pod-
stawowym celem działalności jest 
wpływ na opinię publiczną we współ-
pracy z armią tłumaczy oraz rozpo-
wszechnianie treści – w różnych języ-
kach krajowych – zgodnych z rosyjską 
polityką i ideologią. Celem mierzalnym 
jej funkcjonowania ma być zmiana opi-
nii na temat Federacji Rosyjskiej i jej 
polityki w taki sposób, aby na jedną ne-
gatywną opinię przypadały co najmniej 
trzy pozytywne. 

Tymczasem po 2013 r. został roz-
budowany cały system kremlowskiego 
trollingu, do którego włączono agen-
cje internetowe z tysiącami płatnych 
blogerów, vlogerów i komentatorów; 

dołączyło do niego wiele medialnych 
przekaźników w Rosji i na Białoru-
si, które dzięki płatnym lub usłużnym 
komentatorom manipulowały i wciąż 
manipulują opinią publiczną na rzecz 
Rosji. Stosowane były narzędzia, m.in.: 
działalność centrum analitycznego 
i funduszy specjalnych (np. Russkij 
Mir) i wielojęzycznych stacji telewizyj-
nych (np. RT, RIA Novosti), prorządo-
wych pseudoagencji informacyjnych, 

płatnych blogerów i kontrolowanych 
przez Rosję grup hakerskich (ataki cy-
bernetyczne APT28 i APT29). Działały 
w tej propagandowej maszynie rów-
nież oficjalne organizacje (Rossotrud-
nichestvo), transgraniczne grupy spo-
łeczne i religijne (dzięki którym reżim 
Putina przedstawia się jako jedyny 
obrońca tradycyjnych wartości chrze-
ścijańskich), serwisy społecznościowe 
i automatyka informatyczna. 

W 2019 r. Institute for Strategic Dia-
logue w Londynie odkrył szereg cyfro-
wych kampanii wpływu na wybory eu-
ropejskie przez tzw. połączenie map 
mediów społecznościowych, tajnych 
raportów online i przez monitorowanie 
mediów. Zauważono, iż podmioty nie-
państwowe, od skrajnie prawicowych 
bojówek internetowych po partie po-
pulistyczne, przejmowały narracje 

W 2019 r. Institute for Strategic Dialogue w Londynie odkrył 
szereg cyfrowych kampanii wpływu na wybory europejskie 
przez tzw. połączenie map mediów społecznościowych, 
tajnych raportów online i przez monitorowanie mediów.
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kremlowskie (tzw. „poradnik Puti-
na” –  „Putin Playbook”), stosując me-
chanizmy automatycznego wpływu. 
Promowano w cyberprzestrzeni tzw. 
konkurencyjną narrację, w której pro-
mowano „wojny kulturowe” wokół 
takich kwestii, jak migracja, muzuł-
manie w Europie, tradycyjna rodzina 
versus wartości postępowe oraz za-
przeczanie zmianom klimatycznym. 
Rozpowszechniano za pośrednictwem 
automatycznych i fałszywych kont 
wypowiedzi antysemickie, mizoginicz-
ne i rasistowskie oraz używano ich ja-
ko „broń informacyjną”. Logika polary-
zacji w systemach demokratycznych 
jest dość prosta, rozpowszechniany 
jest bowiem każdy problem społeczny, 
polityczny lub gospodarczy, który ma 
potencjał konfliktogenny.

Od blisko dekady mamy do czynie-
nia z zaangażowaniem propagandy ro-
syjskiej w kampanie wyborcze w pań-
stwach UE, brexitową w 2016 r. (raport 
Komitetu Izby Gmin ds. Cyfryzacji, Kul-
tury, Mediów i Sportu z 2019 r.) i wy-
borczą Donalda Trumpa w 2016 r. (tzw. 
raport Roberta Muellera), protesty „żół-
tych kamizelek” we Francji w 2018 r., 
debatę na temat kryzysu migracyjnego 
w Europie po 2015 r., mieliśmy też do 
czynienia z zaangażowaniem agentów 
wpływu w czasie infodemii COVID-19.

Wymienione przykłady na-
leży rozpatrywać również 
pod kątem wykorzystywa-

nia w celach dezinformacyjnych na-
rzędzi czarnorynkowej infrastruktury 
portali społecznościowych (np. fałszy-
we konta, automatyczna weryfikacja, 

platformy wymiany laj-
ków czy złośliwe opro-
gramowanie). W  cy-
berprzestrzeni mamy 
już potężną pajęczy-
nę – będącą dziełem 
Kremla – fałszywych 
kont wspieranych 
sztuczną inteligencją, 
z których w czasie info-
demii COVID-19 rozpo-
wszechniano narracje 
antycovidowe i antysz-
czepionkowe, po 24 lu-
tego 2022 r. –  anty-
ukraińskie; zaś przed 
pandemią – antyunij-
ne, antyislamskie i an-
tyuchodźcze. Współ-
odpowiedzialnymi za 
ich dyfuzję byli rów-
nież zarówno zwykli 

internauci bez wyra-
zistych poglądów po-
litycznych, wystarcza-
jącej wiedzy na temat 
zachodzących w świe-
cie zjawisk, a  będą-
cy zakładnikami wła-
snych wyobrażeń 
i stereotypów, jak i in-
ternauci o wyrazistych 
poglądach z grup (ka-
bin pogłosowych) 
skrajnie prawicowych 
(alt-right). Narracje 
promujące scepty-
cyzm szczepionkowy, 
niechęć i wrogość do 
uchodźców, UE czy 
Ukraińców pokrywa-
ły się z proponowa-
nymi przez Rosję mo-
tywami przewodnimi 
dezinformacji. Od kilku lat Centrum 
Eksperckie NATO ds. Komunikacji Stra-
tegicznej przestrzega przed przekazem 
podobnym do przekazu „patriotyczne-
go” obecnego na wielu platformach in-
ternetowych. 

Rosyjska dezinformacja posługu-
je się co najmniej kilkoma matrycami 
oddziaływania służącymi tworzeniu jej 
tematów przewodnich, m.in.: semicką, 
geopolityczną, spiskową (w której pod-
ważana jest wiarygodność instytucji 
demokratycznych i naukowych), ukra-
ińską, religijną (według logiki podzia-
łu pomiędzy „zepsutą” Europą Zachod-
nią a konserwatywnym Wschodem), 
słowianofilską, euroazjatycką (gdzie 
liberalizm jest ostatnią ideologią to-
talitarną, której przeciwstawia się an-
tyliberalna Rosja) i suwerennościową 

(według której sojusze nie są potrzeb-
ne i podważana jest zasadność Unii Eu-
ropejskiej).

Rosyjska walka informacyjna z in-
stytucjami demokratycznymi 
w  państwach NATO i UE odby-

wa się niezwykle ofensywnie i na „polu 
bitewnym”, tj. w cyberprzestrzeni wła-
śnie tych państw. Wykorzystywana jest 
w tych działaniach idea wolności infor-
macji, aby wprowadzić dezinformację 
do infosfery społeczeństw demokra-
tycznych, czego skutkiem nie jest prze-
konywanie lub zdobywanie wiarygod-
ności, ale „zasiewanie zamieszania”. 
Mamy do czynienia z systematycznym 
i konsekwentnym zatruciem informa-
cyjnym i coraz bardziej destrukcyjnym 
szumem informacyjnym, prowadzo-
nym w myśl zasady „dziel i rządź”.
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Uzbrajanie informacji jest procesem 
mającym zastosowanie nie tylko w kon-
tekście cywilnym, w którym tradycyjne 
techniki, takie jak np. media drukowa-
ne, radio, filmy i telewizja, zostały roz-
szerzone w XXI w. na internet i serwisy 
społecznościowe. Technologie teleinfor-
matyczne zaowocowały jakościowo no-
wym krajobrazem wpływów, perswazji 
i masowej manipulacji, a zdolność wy-

wierania wpływu stała się właśnie „zde-
mokratyzowana”. Uzbrajanie informacji 
ma również zastosowanie w kontekście 
wojskowym, jest istotną częścią hybry-
dowej wojny z Ukrainą, a aneksja Kry-
mu i nielegalne operacje najemników 
z grupy Wagnera na wschodzie Ukrainy 
w 2014 r. zmaterializowały tzw. nielinio-
wą wojnę w akcji.

Ukraina stała się największą ofiarą 
informacyjnej i konwencjonalnej woj-
ny Kremla. Działania militarne prowa-
dzone przez Rosję po 24 lutego 2022 r. 
to już nie tylko wojna hybrydowa, ale 
i powtórka z historii II wojny światowej: 
bombardowanie miast, terrorystyczne 
ataki na ludność cywilną i infrastruk-
turę cywilną łudząco przypominają 
zbrodnie popełniane przez nazistów. 
I, co należy podkreślić, rosyjskim zbrod-
niom towarzyszy orwellowska narra-
cja o rzekomej denazyfikacji Ukrainy. 
W narracji Kremla obecne są wątki 

dehumanizujące poszczególne grupy 
i jednostki w Ukrainie w celu stworze-
nia obrazu przeciwnika nierespektu-
jącego praw człowieka, żądnego krwi, 
nieposiadającego ludzkich odruchów; 
budowania wizerunku aktywistów, 
ochotników i żołnierzy ukraińskich sił 
zbrojnych jako faszystów i zbrodnia-
rzy wojennych (mechanizm lustrza-
nych oskarżeń). Przykładem skrajnie 

dehumanizującej propagandy stał się 
również artykuł opublikowany w kwiet-
niu 2022 r. w RIA Nowosti pt.: „Co Ro-
sja powinna zrobić z Ukrainą?”, będący 
niczym innym jak podżeganiem do lu-
dobójstwa, co zgodnie z art. III lit. c Kon-
wencji o ludobójstwie z 1948 r. stanowi 
odrębne przestępstwo, niezależnie od 
tego, czy do niego prowadzi. Lansowana 
od lat retoryka, zaprzeczająca historycz-
nemu istnieniu Ukrainy jako niepodle-
głego i suwerennego narodu, ilustruje 
„ludobójczy sposób myślenia” Kremla.

My – internauci z państw UE i NA-
TO, ze swobodnym dostępem do 
technologii, od lat codziennie pod-
truwaliśmy się tą radykalizującą się 
nieustannie propagandą Rosji, wielu 
internautów uwierzyło nawet i zaufało 
twierdzeniom o „wrogiej” Unii Europej-
skiej, „złych” uchodźcach, „faszyzują-
cej” Ukrainie, czy „zabójczych” szcze-
pionkach.

Przykładem skrajnie dehumanizującej propagandy stał się 
również artykuł opublikowany w kwietniu 2022 r. w RIA 
Nowosti pt.: „Co Rosja powinna zrobić z Ukrainą?”, będący 
niczym innym jak podżeganiem do ludobójstwa...

Zakrojona na dużą skalę inwazja Rosji znacząco 
zmieniła strategiczne partnerstwo między Polską 

a Ukrainą, a wręcz nadała mu konkretny sens. 
Zbliżenie Kijowa z Warszawą nie wszystkim 

w Europie się podoba i wyraźnie irytuje Kreml,  
który próbuje wykorzystać przeciwko niemu  

cały arsenał swojej propagandy.

Partnerstwo 
na celowniku

Tekst Jewhen Mahda

Za bezpieczeństwo 
nasze i wasze 

24 lutego 2022 roku wojska rosyj-
skie zaatakowały Ukrainę. Tego same-
go dnia przepływ ludzi na zachodnich 
granicach Ukrainy wzrósł niezmiernie. 
Miliony ludzi (głównie kobiet, dzie-
ci i osób starszych) zostało zmuszo-
nych do opuszczenia rodzimego kra-
ju, Ukrainy. Polska stała się dla wielu 
z nich głównym punktem tranzyto-
wym do dalszego przemieszczenia się 

na zachód, ale wielu Ukraińców zosta-
ło w Polsce. Znamienny jest fakt, że 
¾ ukraińskich uchodźców nie miesz-
ka w schroniskach czy obozach dla 
uchodźców, ale w prywatnych do-
mach polskich obywateli. Ciepłe przy-
jęcie znacznie zwiększyło rolę czyn-
nika ukraińskiego w polityce polskiej, 
w  szczególności spowodowało rady-
kalną zmianę w podejściu partii rzą-
dzącej. Przykładowo, już 10 marca 
polski Sejm przyjął Ustawę o pomocy 
uchodźcom ukraińskim. 
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Intensywność kontaktów polsko-
-ukraińskich wzrosła tak ilościo-
wo, jak i jakościowo. Prezydent RP 

Andrzej Duda osobiście przekonywał 
przywódców krajów Europy Południo-
wej w kluczowym dla Ukrainy mo-
mencie dyskusji na temat perspektyw 
uzyskania przez nią statusu państwa 
kandydującego do UE. W 2022 roku 

polski prezydent zdążył odwiedzić 
Ukrainę zarówno samodzielnie, jak 
i wspólnie ze swoim litewskim kolegą 
Gitanasem Nausedą. Przypomnę, że wi-
zyta prezydentów Litwy i Polski odbyła 
się w przededniu zmasowanej inwazji 
Rosji, a jej znaczenie jako demonstracji 
poparcia trudno jest przecenić. 

Premier Polski Mateusz Morawiec-
ki w ciągu 2022 roku odwiedził Ukrainę 
pięć razy i wygłosił szereg ostrych, kry-
tycznych wobec Rosji wypowiedzi na 
ogólnoeuropejskim szczeblu politycz-
nym. 1 czerwca 2022 roku rządy Polski 
i Ukrainy przeprowadziły wspólne kon-
sultacje, które miały zademonstrować 
gotowość do zacieśnienia współpracy 
między naszymi państwami. Wicemar-
szałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, 
która stała się jednym z najbardziej 
konsekwentnych polskich polityków 
zajmujących się sprawami ukraińskimi, 
wielokrotnie odwiedziła Ukrainę. Już 
12 marca 2022 roku Rada Najwyższa ze 

uchodźców z Ukrainy, o tyle jesienią 
2022 roku polscy socjologowie odnoto-
wali tendencję do uspokojenia nastro-
jów polskiego społeczeństwa. Jednak 
„kwestia ukraińska” z pewnością sta-
nie się jednym z tematów w trakcie wy-
borów parlamentarnych, które odbędą 
się w Polsce jesienią 2023 roku. Pra-
gnę zauważyć, że napływ uchodźców 
ukraińskich, których tysiące pozostają 
w Polsce, zmienia strukturę etniczną 

polskiego społeczeństwa, tworząc co-
raz więcej analogii z Polską międzywo-
jenną. Nawiasem mówiąc, jaskrawym 
wyrazem solidarności z narodem ukra-
ińskim była akcja zorganizowana przez 
publicystę Sławomira Sierakowskiego, 
który zainicjował zbiórkę pieniędzy na 
bezzałogowy system powietrzny Bay-
raktar dla Sił Zbrojnych Ukrainy. 

Tragiczny wypadek we wsi Prze-
wodów, gdzie w wyniku eksplozji 

swojej strony przyjęła ustawę „O usta-
nowieniu gwarancji prawnych i socjal-
nych dla obywateli RP przebywających 
na terytorium Ukrainy”, która weszła 
w życie we wrześniu 2022 roku. 

Polska stała się jednym z liderów 
wśród krajów NATO i UE w sprawie 
transferu broni na Ukrainę. W przeded-
niu inwazji wojsk rosyjskich Siły Zbroj-

ne Ukrainy otrzymały zestawy PPZR 
Piorun, które od niedawna znajdują się 
na uzbrojeniu polskiej armii. W czerw-
cu 2022 roku Polska przekazała Ukrainie 
dywizjon (18 wozów) dział samobież-
nych Krab o kalibrze 155, co pozwoliło 
znacząco zmienić przebieg działań wo-
jennych w Donbasie. Ukraina złożyła 
w polskiej zbrojeniówce zamówienie na 
kolejne 54 działa samobieżne tego typu. 
Jednak głównym wkładem Warszawy 
we wzmocnienie Sił Zbrojnych Ukra-
iny było przekazanie naszym sąsiadom 
230 czołgów T-72 i polskich zmoderni-
zowanych czołgów RT-91. W ten sposób 
partner strategiczny nie tylko znacząco 
wzmocnił zdolności bojowe ukraińskiej 
armii, ale także pokazał, że ma do niej 
zaufanie w kwestii powstrzymania ro-
syjskiej agresji. 

O ile w czasie apogeum walk w oko-
licach Kijowa obywatele Polski wyka-
zywali zrozumiały niepokój, ponieważ 
taki nastrój stymulował ciągły napływ 

O ile w czasie apogeum walk w okolicach Kijowa obywatele 
Polski wykazywali zrozumiały niepokój, ponieważ 
taki nastrój stymulował ciągły napływ uchodźców 
z Ukrainy, o tyle jesienią 2022 roku polscy socjologowie 
odnotowali tendencję do uspokojenia nastrojów polskiego 
społeczeństwa.
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pocisku rakietowego zginęło dwóch 
mieszkańców, nie spowodował kryzy-
su zaufania między oboma państwa-
mi. Zapewnił o tym też Prezydent RP 
Andrzej Duda, który w trakcie śledztwa 
dwukrotnie odwiedził miejsce zdarze-
nia. Właściwie w cywilizowanym świe-
cie panuje przekonanie, że przyczyną 
śmierci polskich obywateli był wypa-
dek spowodowany agresją Rosji, a nie 
zbrodnicze zamiary Sił Zbrojnych Ukra-
iny. Jednak propaganda rosyjska oczy-
wiście nie mogła ominąć tej sprawy. 

Kreml i obawy

Miesiąc po zakrojonej na szeroką 
skalę inwazji Rosji na Ukrainę, Polska 
uznała za persona non grata 45 pracow-
ników ambasady rosyjskiej. Osoby te 
prowadziły działalność „niezgodną ze 
statusem dyplomatycznym”, w związku 
z czym na wniosek władz polskich zosta-
ły zmuszone do opuszczenia granic pań-
stwa przyjmującego. Formalnie zresz-
tą zachowano stosunki dyplomatyczne 
między Polską a Federacją Rosyjską. 

Jednak to nie to konkretne wyda-
rzenie spowodowało wzmożoną ak-
tywność rosyjskiej machiny państwo-
wej przy komentowaniu stosunków 
polsko-ukraińskich. Rosja nieprzypad-
kowo wybrała stosunki polsko-ukraiń-
skie jako cel swoich działań propagan-
dowych. Po pierwsze, Polska stała się 
prawdziwym węzłem komunikacyj-
nym i transportowym względem po-
trzeb Ukrainy i, jak wspomniano po-
wyżej, udzieliła schronienia znacznej 

liczbie ukraińskich uchodźców. Po dru-
gie, Rosja dysponuje ogromnym zaso-
bem dokumentów dotyczących hi-
storii stosunków polsko-ukraińskich, 
którymi może manipulować. Po trze-
cie, Polska jest jednym z kluczowych 
sojuszników Stanów Zjednoczonych 
w  regionie bałtycko-czarnomorskim, 
co stanowi istotny czynnik irytujący 
Rosję. Kreml spodziewa się wykorzy-
stać przeciwko Polsce niezadowolenie, 
jakie w wielu krajach Starej Europy wy-
wołało ambitne stanowisko Warszawy 
w wielu kwestiach. 

Co ciekawe, największym komen-
tatorem „agresywnych planów Polski 
wobec Ukrainy” został szef rosyjskiej 
Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej 
Naryszkin. Wielu pamięta go z zamie-
szania i niepewności w wypowiedziach 
podczas (transmitowanego w telewizji) 
posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji 

w przededniu inwazji wojsk rosyjskich 
na Ukrainę. Jeszcze pod koniec kwiet-
nia 2022 roku głośno stwierdził, że Pol-
ska i Stany Zjednoczone opracowują 
plany przejęcia kontroli nad zachod-
nimi regionami Ukrainy. Na początku 
czerwca szef rosyjskiej SWZ oskarżył 
Ukrainę o „stopniowe przekazywanie” 
swej suwerenności Polsce w związku 
z lokalizacją serwera służby podatko-
wej na terytorium Polski. Jednak ostat-
nio, w wywiadzie dla rosyjskiej agencji 

informacyjnej RIA Nowosti, Naryszkin 
przeszedł samego siebie, twierdząc, 
że Polska przygotowuje się do aneksji 
Lwowa, Iwano-Frankowska i części ob-
szaru obwodu tarnopolskiego, wyko-
rzystując jako usprawiedliwienie swej 
ingerencji tragiczne wydarzenia na 
Wołyniu latem 1943 roku. 

Degradacja argumentów Narysz-
kina jest bardzo wymowna: la-
tem 2022 r. główny oficer rosyj-

skiego wywiadu opowiadał o polskich 
planach stworzenia „państwa buforo-
wego” na zachodnich terenach Ukra-
iny, z wykorzystaniem polskiego kon-
tyngentu wojskowego. Na „rozgrzewce” 
wystąpienia Naryszkina pojawił się by-
ły prezydent Ukrainy Wiktor Januko-
wycz, który publicznie wyraził zanie-
pokojenie, że „Polska może wchłonąć 
Ukrainę”. Pod koniec 2022 roku fantazje 
Naryszkina zamieniły się w projekcję 

Rosja nieprzypadkowo wybrała stosunki polsko-ukraińskie 
jako cel swoich działań propagandowych. Polska stała 
się bowiem prawdziwym węzłem komunikacyjnym 
i transportowym względem potrzeb Ukrainy.
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działań Rosji na okupowanych tere-
nach Ukrainy na Polskę. Kraj, który 
jest nie tylko strategicznym partnerem 
Ukrainy, ale także państwem człon-
kowskim NATO i Unii Europejskiej. 
Przy okazji warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że zasadniczo antyukraiń-
skie stanowisko węgierskiego premiera 
Viktora Orbána spowodowało znacz-
ne ochłodzenie w stosunkach między 
Warszawą a Budapesztem. 

Temat stosunków polsko-ukraiń-
skich jest wyraźnie niepokojący 
dla rosyjskiego establishmentu. 

Na początku maja ub.r. Dmitrij Mied-
wiediew (zastępca sekretarza rosyjskiej 
Rady Bezpieczeństwa, były prezydent 
Rosji, o którego pracy na tym stanowi-
sku raczej nie wspomina się) oskarżył 
Polskę o zamiar aneksji ziem Zachod-
niej Ukrainy. W czerwcu rosyjski mi-
nister spraw zagranicznych Siergiej 
Ławrow oświadczył, że Polska aktyw-
nie przejmuje kontrolę nad terytorium 
Ukrainy, m.in. „poprzez stworzenie 
równoległego systemu kontroli służby 
podatkowej Ukrainy”. Jest jasne i oczy-
wiste, że zbliżenie Polski i Ukrainy nie-
pokoi Kreml. 

Warto zauważyć, że temat „pol-
skich najemników” w szeregach Sił 
Zbrojnych Ukrainy pojawiał się w ro-
syjskiej propagandzie od dawna, jesz-
cze przed zmasowaną inwazją rosyj-
ską na Ukrainę. Żaden obywatel polski 
nie trafił jednak do rosyjskiej niewoli 
i nie stał się obiektem rosyjskiej pro-
pagandy. Nie przeszkodziło to jednak 
rosyjskim propagandystom opowiadać 
o 1200 poległych „polskich najemni-
kach” (tu ciekawy jest fakt wykorzysta-
nia polskich mediów) i szerzyć bzdury 

o „wycięciu w pień z powodu rosyjskiej 
mięsnej konserwy całej wioski w obwo-
dzie chersońskim”. 

Co powinniśmy uczynić? 
Rozmawiać i uczyć się

Pod koniec listopada Stanisław Ża-
ryn, pełnomocnik rządu ds. Bezpie-
czeństwa Przestrzeni Informacyjnej 
RP, zwrócił uwagę na ciekawą tenden-
cję w  rosyjskiej dezinformacji – chęć 
skłócenia Polski i Ukrainy oraz szerze-
nie nieufności wobec Polski wśród jej 
zachodnich partnerów. Zauważył też, 
że Rosja rozpoczyna nową kampanię 
dezinformacji, aby udowodnić, że Ukra-
ińcy stanowią zagrożenie dla polskiego 
społeczeństwa. 

Cóż można przeciwstawić tej kam-
panii dezinformacyjnej w warunkach 
wojny z Rosją. Działania te wydają się 
oczywiste i konieczne do realizacji: 

• Utrzymanie intensywności kontak-
tów na najwyższym szczeblu poli-
tycznym, w szczególności intensyfi-
kacja „Trójkąta Lubelskiego” 

• Zwiększenie świadomości obywate-
li Polski i Ukrainy na temat sytuacji 
w naszych krajach 

• Przeciwdziałanie ksenofobii oraz ro-
syjskiej propagandzie powinno być 
merytoryczne, oparte na konkret-
nych case studies (studiach przypad-
ków) 

• Wspólny udział w tworzeniu narracji 
bałtycko-czarnomorskiej, mającej na 
celu przeciwdziałanie wpływom „rus-
skiego miru”.
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Bezprecedensowy 
atak Rosji na Ukrainę 
i barbarzyństwo, jakiego 
dopuszcza się rosyjska 
armia wobec ludności cywilnej 
od 24 lutego 2022 roku, zmuszają 
miliony mieszkańców Ukrainy 
do wyjazdów i poszukiwania bezpiecznego 
schronienia w innych regionach państwa 
lub za granicą. Masowa fala uchodźców 
wojennych potrzebuje pomocy humanitarnej, 
materialnej, ale także często psychologicznej. 
Według badań Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, 
przeprowadzonych między majem a wrześniem tego 
roku, wśród osób wewnętrznie przesiedlonych, których liczba 
na terytorium Ukrainy szacowana jest na ok. 7 mln, aż 75% 
utrzymuje się z oszczędności, 68% oszczędza na jedzeniu, 
67% ogranicza inne wydatki poza jedzeniem, a 54% oszczędza 
na wydatkach zdrowotnych. Sytuacja uchodźców wojennych 
z  Ukrainy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej jest 
zróżnicowana, ale z czasem problemem może być zmęczenie 
wojną społeczeństwa przyjmującego oraz malejąca liczba osób 
gotowych nieść pomoc potrzebującym.

Obraz ukraińskiej 
migracji przymusowej 
w Polsce w rosyjskiej 

propagandzie wojennej 
po 24 lutego 2022 r.

Emigranci
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Tragedia, jaką zgotował milionom 
niewinnych cywilów reżim Puti-
na, pogłębiana jest przez działa-

nia dezinformacyjne, które oczerniają 
osoby uciekające przed wojną. Ten stan 
utrzymuje się od początku agresji. Ro-
syjska propaganda i dezinformacja ma 
charakter wielopłaszczyznowy i skie-
rowana jest do różnych odbiorców. Jej 
zadaniem jest przede wszystkim nega-
tywne nastawienie do 
osób wewnętrznie prze-
siedlonych, do uchodź-
ców wojennych oraz do 
osób, które udzielają im 
pomocy. Dotyczy to za-
równo działań indywi-
dualnych, czy prowa-
dzonych przez różnego 
rodzaju organizacje, jak 
również poszczególne 
państwa. 

Wojna oraz będąca 
jej konsekwencją ma-
sowa migracja przy-
musowa mieszkańców 
Ukrainy prezentowane 
są jako efekt imperial-
nej polityki państw Za-
chodu, które dążą do podporządkowa-
nia sobie Europy Wschodniej, de facto 
rządząc „z tylnego siedzenia” Mołda-
wią i Ukrainą. Prezydent Mołdawii Ma-
ia Sandu i Wołodymyr Zełenski w tej 
narracji są marionetkami Stanów Zjed-
noczonych i ich sojuszników oraz po-
pychają swoje państwa do konfrontacji 
z Rosją, a władze na Kremlu rzekomo 
bronią się tylko przed agresją „kolek-
tywnego Zachodu”. 

Należy podkreślić, że działa-
nia propagandowe i dezinformacyjne 

prowadzone przez Rosjan stanowią 
kontynuację działań wymierzonych 
w ukraińskich migrantów ekonomicz-
nych w Polsce i innych państwach 
Unii Europejskiej. Od 2014 r. starano 
się oskarżać władze Ukrainy o wywo-
łanie masowej migracji zarobkowej. 
Miała być ona konsekwencją jakoby 
antyrosyjskiej postawy Kijowa, której 
rezultatem był wzrost nastrojów sepa-

ratystycznych wśród 
ludności rosyjskoję-
zycznej i destabilizacja 
polityczna i  gospodar-
cza państwa. Masowa 
migracja zarobkowa 
w  tej narracji ma być 
konsekwencją nieudol-
ności nowych władz po-
majdanowych. Z dru-
giej strony kierowano 
do Ukraińców przekaz, 
że  nikt ich w  Europie 
nie potrzebuje, że bę-
dą tam osobami drugiej 
kategorii, wykonujący-
mi najgorsze, najbar-
dziej poniżające prace.

Jednocześnie odpo-
wiednio dopasowany przekaz kierowa-
no do społeczeństw z masową migracją 
zarobkową z Ukrainy, szczególnie do 
mieszkańców Polski. Sugerowano, że 
ukraińscy migranci odbierają miejsco-
wym pracę, przyczyniają się do wzro-
stu przestępczości w Polsce, rozprze-
strzeniają koronawirusa, wykorzystują 
system socjalny i masowo utrzymują 
się z 500+, uczą się za darmo i otrzy-
mują wysokie stypendia na uniwersy-
tetach. Inna narracja utrwalała prze-
świadczenie, że pracujący w Polsce 

Ukraińcy prezentują skrajnie nacjona-
listyczne poglądy oraz są zwolennika-
mi Stepana Bandery. Często przewijały 
się również sugestie, że Ukraińcy wy-
kupują w Polsce mieszkania, co prze-
kłada się na rosnące ceny nieruchomo-
ści oraz wynajmu.

Liczne z tych narracji powielano 
także po 24 listopada bieżącego 
roku, forsując przekaz zniechę-

cający do wsparcia uchodźców wojen-
nych. Jednym z najczęściej przewija-
jących się wątków od początku agresji 
były oskarżenia osób przyjeżdżających 
do Polski o to, że tak naprawdę nie 
potrzebują pomocy, gdyż dysponują 
znacznym majątkiem, posiadają dro-
gie samochody i dodatkowo przyjmu-
ją postawę roszczeniową. Nie są w sta-
nie docenić pomocy, 
jaką im się oferuje. 
Oczekują więcej, do-
magają się lepszych 
warunków lokalo-
wych, a w otrzyma-
nych mieszkaniach 
często piją alkohol, 
palą papierosy, za-
chowują się wul-
garnie. Kolejnym 
przykładem dezin-
formacji były pró-
by przestrzegania 
przed przyjmowa-
niem pod swój dach 
osób z Ukrainy oraz 
sugestie o rzeko-
mych trudnościach 
związanych z za-
kończeniem udo-
stępniania lub wy-
najmu mieszkania 

uchodźcom wojennym. Dodatkowo su-
geruje się, podobnie jak to miało miej-
sce wcześniej, że przez napływ uchodź-
ców z Ukrainy wzrosła cena wynajmu 
mieszkań i gwałtownie spada ich do-
stępność.

Internet zalewają informacje na 
temat rzekomego nadużywania przez 
przebywających w Polsce Ukraińców 
ulg oferowanych im przez państwo 
i samorządy. Dotyczy to m.in. darmo-
wych biletów na przejazdy komunika-
cją miejską i koleją. Pojawiają się suge-
stie, że wszyscy Ukraińcy przebywający 
w Polsce nie płacą za przejazd komu-
nikacją publiczną, że dzieci ukraińskie 
są przyjmowane w pierwszej kolejno-
ści do żłobków i przedszkoli, przez co 
brakuje miejsc dla polskich dzieci. 

Wojna oraz będąca 
jej konsekwencją 
masowa migracja 
przymusowa 
mieszkańców 
Ukrainy 
prezentowane 
są jako efekt 
imperialnej polityki 
państw Zachodu, 
które dążą do 
podporządkowania 
sobie Europy 
Wschodniej...
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Podobne oskarżenia kieruje się pod ad-
resem ukraińskich studentów, którzy 
mają rzekomo zajmować miejsca na 
prestiżowych kierunkach znanych pol-
skich uczelni. Ukraińcy oskarżani są 
o korzystanie z 500+ nawet po powro-
cie na Ukrainę, czy nadużywanie sys-
temu pomocy społecznej. W przestrze-
ni publicznej pojawiają 
się sugestie, że obciążenie 
polskiego systemu opieki 
społecznej jest tak duże, 
iż zabraknie środków na 
500+ i inne świadczenia 
dla Polaków. Upowszech-
niany jest również prze-
kaz o uprzywilejowanym 
traktowaniu uchodźców 
przez system opieki zdro-
wotnej. W przychodniach 
i szpitalach Ukraińcy są 
rzekomo przyjmowani 
poza kolejnością i całko-
wicie bezpłatnie.

Ze wspomnianym 
przekazem łączą się do-
niesienia rozprzestrzenia-
ne na rosyjskojęzycznych 
profilach mediów społecz-
nościowych o wstrzyma-
niu wsparcia ukraińskich 
uchodźców przez władze 
Polski. Jako przykład po-
dano decyzję władz Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
o wysiedleniu Ukraińców 
ze swoich budynków. 
W  rzeczywistości bu-
dynki uczelniane zostały sprzedane 
jeszcze przed wojną i władze uniwer-
sytetu były zobligowane do przeka-
zania ich nowym właścicielom. Przy 

czym uniwersytet deklaruje pomoc 
uchodźcom w znalezieniu nowego lo-
kum. Rozpowszechniane są także fil-
my, na których Polacy wrogo odnoszą 
się do Ukraińców i wzywają ich do po-
wrotu do domów, co ma sugerować, że 
są zmęczeni obecnością ukraińskich 
uchodźców i nie chcą ich dłużej tole-

rować. Popularyzowane 
są także informacje o an-
tyukraińskich plakatach 
w polskich miastach, co 
miało przyczynić się do 
upowszechniania nar-
racji, że Polska jest pań-
stwem niebezpiecznym 
dla uchodźców wojen-
nych ze Wschodu. W ro-
syjskich mediach pojawi-
ły się także informacje, 
że z Polski na Ukrainę 
będą mobilizowani męż-
czyźni w wieku poboro-
wym. Przy czym przywo-
ływany jest sfałszowany 
dokument, jakoby wy-
dany przez władze Ukra-
iny. Warto też podkreślić, 
że wśród Ukraińców krążą 
informacje, iż osoby, które 
otrzymały w Polsce PESEL, 
będą miały problem z po-
wrotem na Ukrainę.

Odrębnym elemen-
tem jest szerze-
nie informacji 

o  masowym przekracza-
niu granicy Polski przez 

osoby nie będące Ukraińcami, a wyko-
rzystujące uproszczone procedury od-
prawy na granicy polsko-ukraińskiej. 
Rzekomo wśród tych osób mieli być 

także migranci przebywający na Bia-
łorusi, którym nie udało się sforsować 
wcześniej granicy. Z drugiej strony po-
pularność na całym praktycznie świe-
cie zdobyła forsowana przez kremlow-
ską propagandę narracja, że Polacy na 
granicy z Ukrainą nie przepuszcza-
ją osób ciemnoskórych, gdyż są rasi-
stami. Podobnie utrwalano przekaz, 
że otwartość na Ukraiń-
ców i niechęć do migran-
tów z Bliskiego Wschodu 
i Afryki na granicy polsko-
-białoruskiej mają podło-
że rasistowskie.

Kolejnym przykła-
dem forsowanej 
przez Kreml nar-

racji są informacje na te-
mat rzekomo negatyw-
nych skutków migracji 
przymusowej z punk-
tu widzenia polskiego 
rynku pracy, nie popar-
te żadnymi danymi sta-
tystycznymi, badaniami 
ekonometrycznymi czy 
socjologicznymi. Sugeru-
je się wzrost bezrobocia, 
wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń 
oraz obniżenie jakości wykonywa-
nych usług (m.in. elektryków, hydrauli-
ków, kierowców itp.). Pojawiają się tak-
że informacje o rzekomym wzroście 
przestępczości związanym z napły-
wem uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Kremlowska propaganda straszy nie-
kontrolowanym napływem narkoty-
ków i broni do Unii Europejskiej, w tym 
także broni dostarczanej przez Zachód. 
Ma być ona rzekomo wykorzystywa-
na przez organizacje przestępcze oraz 

terrorystów. Napływ uchodźców ma 
rzekomo zwiększyć liczbę przestępstw 
pospolitych. W świetle tych przekazów 
jest to po części konsekwencja jakoby 
negatywnego stosunku społeczeństwa 
ukraińskiego nie tylko do Rosji, ale i do 
Polski. Ukraińcy mają być też odpowie-
dzialni za pojawiającą się w polskich 
miastach symbolikę neonazistow-

ską. Dodatkowo w konse-
kwencji ich napływu na 
naszych ulicach ma wzro-
snąć liczba pijanych kie-
rowców oraz prostytutek. 

Powiązane ze wspo-
mnianą narracją są także 
posty, rzekomo Ukrainek 
żyjących w Polsce, które 
szydzą z „zaniedbanego” 
wyglądu Polek, wyśmie-
wają także dary i pomoc, 
jakie otrzymały. Podobna 
narracja forsuje tezę, że 
Ukrainki polują na pol-
skich mężczyzn, czego 
powinny się obawiać ich 
kobiety. W Ukrainie z ko-
lei rozpowszechnia się in-
formacje, że kobiety, któ-

re znalazły schronienie w Polsce, nie 
są wierne swoim mężom, prowadzą 
beztroski tryb życia i nie mają zamiaru 
wracać do domu.

Rosyjska propaganda krytykuje 
także zasadność wspierania Ukrainy, 
gdyż w jej opinii przedłuży to tylko 
wojnę, której Ukraina nie ma możliwo-
ści wygrać. Według tej narracji dłuższa 
wojna z jednej strony zwiększy skalę 
zniszczeń oraz liczbę ofiar cywilnych 
w Ukrainie, z drugiej może skutko-
wać napływem do Unii Europejskiej 

Ukraińcy 
oskarżani są 
o korzystanie 
z 500+ nawet 
po powrocie  
na Ukrainę, czy 
nadużywanie 
systemu 
pomocy 
społecznej. 
W przestrzeni 
publicznej 
pojawiają 
się sugestie, 
że obciążenie 
polskiego 
systemu opieki 
społecznej 
jest tak duże, 
iż zabraknie 
środków na 
500+ i inne 
świadczenia dla 
Polaków. 

W Ukrainie 
z kolei 
rozpowszechnia 
się informacje, 
że kobiety, 
które znalazły 
schronienie 
w Polsce, nie 
są wierne 
swoim mężom, 
prowadzą 
beztroski tryb 
życia i nie mają 
zamiaru wracać 
do domu.
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dodatkowych migrantów przymuso-
wych oraz znacznym zmniejszeniem 
poziomu bezpieczeństwa m.in. Polski. 
Przy czym główną odpowiedzialność 
za to ponoszą władze Rzeczypospoli-
tej. Przekazywana pomoc, w szczegól-
ności pomoc militarna, ma zwiększyć 
prawdopodobieństwo wybuchu wojny 
o zasięgu globalnym, a Polska będzie 
jednym z najbardziej poszkodowanych 

państw w takiej wojnie. W tej narracji 
pomoc Ukrainie przyczynia się rów-
nież do wzrostu inflacji, zmniejszenia 
dostępności lekarstw oraz niektórych 
produktów spożywczych.

Zaangażowanie Polski oraz Zacho-
du we wsparcie Ukrainy, podobnie jak 
jednoznaczna krytyka Rosji i forso-
wanie wprowadzenia kolejnych sank-
cji przeciwko Rosji i Białorusi, może 

mieć w opinii rosyjskich propagandzi-
stów katastrofalne skutki. Nie tylko 
doprowadzi to do zerwania budowa-
nych przez lata więzi gospodarczych 
Rosji i Unii Europejskiej, które przy-
noszą obopólne korzyści, ale także bę-
dzie skutkowało niespotykanym kry-
zysem energetycznym, który pogłębia 
przekazywanie Ukrainie nieodpłatnie 
paliw i innych surow-
ców węglowodorowych. 
W tej narracji, w wyniku 
„rusofobicznej” i agre-
sywnej retoryki, „Europa 
zamarznie”, nie będzie 
w stanie przetrwać zimy 
bez rosyjskich surow-
ców. Przy czym nawet 
jeżeli uda się przetrwać 
kryzys energetyczny, 
to sankcje i rezygnacja 
z  rosyjskiej ropy naf-
towej, gazu ziemnego 
i węgla gwałtownie pod-
niosą koszty produkcji 
szeregu przedsiębiorstw 
unijnych, które przesta-
ną być konkurencyjne 
na rynkach światowych, 
co jest przede wszystkim na rękę Sta-
nom Zjednoczonym. Federacja Rosyj-
ska rzekomo szybko będzie w stanie 
zastąpić europejskich odbiorców ro-
py naftowej i gazu ziemnego, znajdu-
jąc nowych klientów przede wszystkim 
w Azji. Jednak praktyka ostatnich mie-
sięcy dowodzi, że Rosja nie jest w sta-
nie szybko sprzedać ogromnych ilości 
wydobywanego gazu ziemnego, które-
go nadwyżki są obecnie spalane z po-
wodu przepełnienia magazynów. Ro-
pa naftowa jest eksportowana przede 

wszystkim do Chin, jednak po cenach 
znacznie niższych niż rynkowe.

Celem rosyjskiej propagandy 
i dezinformacji jest zniechęcenie 
społeczności międzynarodowej 

do wspierania Ukrainy, a w przypadku 
Polski także do podsycania niechęci czy 
wręcz nienawiści do Ukraińców i Ukra-
iny. Rosjanie wykorzystują do tego jaw-

ne kłamstwa, półprawdy 
czy manipulują prawdzi-
wymi danymi, ukazując 
marginalne zjawiska ja-
ko typowe, bądź przed-
stawiając fakty w fałszy-
wym kontekście lub bez 
kontekstu. Szczególnie 
duża aktywność propa-
gandy rosyjskiej obser-
wowana jest na portalach 
społecznościowych, gdzie 
niejednokrotnie powiela-
na jest przez środowiska 
skrajnie nacjonalistycz-
ne. Osoby rozprzestrze-
niające propagandę 
i dezinformacje to często 
„zaniepokojeni” miesz-
kańcy Polski, krytykują-

cy zachowanie ukraińskich uchodźców 
wojennych, ewentualnie politykę pań-
stwa. Czasami są nimi osoby podające 
się za ukraińskich migrantów zarobko-
wych, krytykujące swoich rodaków. In-
nym razem są to filmiki niewiadome-
go pochodzenia, prezentujące niegodne 
zachowanie lub wypowiedzi migrantów 
przymusowych. Opisane zjawiska wraz 
z przeciągającą się wojną i kryzysem 
przez nią wywołanym będą się nasilać, 
gdyż tego typu przekaz padał będzie na 
podatny grunt.

Celem rosyjskiej 
propagandy 
i dezinformacji 
jest zniechęcenie 
społeczności 
międzynarodowej 
do wspierania 
Ukrainy, 
a w przypadku 
Polski także 
do podsycania 
niechęci czy 
wręcz nienawiści 
do Ukraińców 
i Ukrainy. 
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Opinia ta znajduje potwierdze-
nie w badaniach przeprowa-
dzonych przez dziennikarzy 

serbskich zajmujących się zjawiskiem 
dezinformacji medialnej. Przeprowa-
dzona przez nich analiza objęła 4 tys. 
artykułów dotyczących wojny na te-
rytorium Ukrainy, które pojawiły się 
w wybranych, popularnych gazetach 
serbskich w okresie od lutego do lipca 

Analiza treści mediów 
serbskich w okresie po 
rozpoczęciu pełnoskalowej 
agresji rosyjskiej na Ukrainę 
w lutym 2022 r. pozwala na 
stwierdzenie, że z uwagi 
na obecne w przestrzeni 
informacyjnej narracje 
życzliwe wobec Rosji lub 
otwarcie prorosyjskie, przekaz 
medialny kierowany do 
serbskiego społeczeństwa 
przynajmniej częściowo 
odbiega od tego, co można 
zobaczyć w prasie 
i telewizji większości 
państw europejskich, gdzie 
wyraźnie wskazuje się na 
niesprowokowany, agresywny 
i bezprawny charakter 
działań Rosji wobec Ukrainy. 
Powyższa specyfika została 
dostrzeżona przez Komisję 
Europejską, która stwierdziła 
w październiku 2022 r., że 
„[…] część mediów serbskich 
była zaangażowana w otwartą 
i prorosyjską kampanię 
dezinformacji”. 

Serbski przekaz medialny wobec agresji na Ukrainę

Dr hab. Konrad Pawłowski  
Kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu  
Europy Środkowej (IEŚ) w Lublinie

StopFake SDP

Rosyjska 
narracja

2022 r. Wskutek badania 61% tekstów 
określono mianem neutralnych (tj. ta-
kich, których autorzy „nie opowiedzieli 
się po żadnej ze stron”), zaś 39% arty-
kułów uznano za stronnicze i subiek-
tywne. W tej drugiej grupie domino-
wały publikacje prezentujące przekaz 
prorosyjski, antyzachodni i antyukra-
iński (66%) i było ich ponad dwa razy 
więcej niż artykułów wyrażających sta-
nowisko antyrosyjskie, prozachodnie 
i proukraińskie (26%).

Dominujący przekaz 
medialny: od narracji 
neutralnej do prorosyjskiej 

Istnieje szereg argumentów, 
by  stwierdzić, że polityka deklaro-
wanej – a według niektórych opinii: 

dwuznacznej – neutralności władz Ser-
bii w odniesieniu do agresji rosyjskiej 
na Ukrainę znajduje odzwierciedlenie 
w treści przekazu informacyjnego, pre-
zentowanego przez serbskich nadaw-
ców publicznych. Przekaz ten można 
bowiem uznać za deskryptywny, wywa-
żony, faktograficzny, mniej lub bardziej 
symetryczny oraz w specyficzny sposób 
neutralny. Przedstawia on bowiem sta-
nowiska obu stron oraz różne – nie za-
wsze obiektywne i uzasadnione – opinie 
i narracje nt. obecnej wojny, nierzadko 
jednak pozbawiony jest pogłębionej re-
fleksji nt. oczywistego, bezprawnego 
charakteru agresji rosyjskiej oraz zbrod-
ni wojennych armii FR na Ukrainie. 

Z kolei treści prezentowane przez 
prorządowe, popularne media prywat-
ne, kształtujące przekaz informacyj-
ny, docierający każdego dnia do wielu 
mieszkańców Serbii, można uznać 
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za wyraźnie selektywne, sprzyjające 
narracjom rosyjskim lub otwarcie pro-
rosyjskie. Relacjonując wydarzenia na 
Ukrainie media te nierzadko prezen-
tują zatem zmanipulowane i niepraw-
dziwe – a czasem także w oczywisty 
sposób absurdalne – twierdzenia stro-
ny rosyjskiej. „Zaprzyjaźnione” z wła-
dzą media popularne relacjonują te-
mat agresji Rosji na Ukrainę najczęściej 
w sposób nieobiektywny, odpowiadają-
cy jednak bieżącemu zapotrzebowaniu 
serbskich decydentów, dążących z jed-

nej strony do zachowania oficjalnej 
neutralności wobec wojny na Wscho-
dzie Europy, z drugiej zaś w pełni świa-
domych sympatii prorosyjskich w serb-
skim społeczeństwie.

Last but not least, w Serbii istnieją 
również media, które relacjonują kon-
flikt na Wschodzie w sposób podobny 
do większości nadawców europejskich 
(np. dziennik „Danas” oraz stacje tele-
wizyjne N1 i Nova S), ale siła ich od-
działywania społecznego jest ograni-
czona. W ostatnich miesiącach media 
te sporo uwagi poświęciły kryzysowi 
uchodźców, tragicznemu nierzadko po-
łożeniu ludności ukraińskiej, ofiarom 
rosyjskiej agresji oraz skali zniszczeń 
na Ukrainie. 

Między narracją  
a (dez)informacją

Analiza treści przekazu prezen-
towanego przez serbskie media 
publiczne i prywatne po rozpo-

częciu otwartej agresji Rosji na Ukra-
inę pozwala na wyodrębnienie szeregu 
technik i typów manipulacji oraz dys-
kursów narracyjnych, życzliwie neu-
tralnych lub jednoznacznie korzyst-
nych dla strony rosyjskiej. Należy do 
nich inter alia: 

• używanie neutralnych znaczeniowo 
pojęć i eufemizmów w odniesieniu do 
oczywistej agresji rosyjskiej na Ukra-
inę. W efekcie w dominującym serb-
skim przekazie medialnym niewiele 
jest twierdzeń o agresji, pojawiały się 
natomiast – zwłaszcza w początkowym 
okresie – sformułowania o „specjalnej 
operacji wojskowej”, „interwencji mili-
tarnej”, czy „działaniach zbrojnych”; 

• selektywność w zakresie prezento-
wanych treści, polegająca na niepu-
blikowaniu niekorzystnych dla strony 
rosyjskiej informacji i opinii (np. na 
temat porażek i strat armii rosyjskiej 
oraz zbrodni wojennych, popełnionych 
przez Rosjan na Ukrainie) lub też pre-
zentowaniu ich w sposób skrótowy, 

pozbawiony pogłębionej refleksji i ana-
lizy. Selektywność ta polega również 
na oparciu zasadniczej treści przekazu 
informacyjnego na narracji rosyjskiej 
(przytaczane są zatem wiadomości 
prezentowane przez media rosyjskie, 
cytuje się też wypowiedzi rosyjskich 
ekspertów i polityków), uzupełnionej 
dla zachowania pozorów obiektywizmu 
o pobieżne informacje nt. stanowiska 
strony ukraińskiej lub innych państw. 
Podejście to widoczne jest także w ty-
tułach artykułów prasowych, które 
nierzadko sformułowane są w sposób 
przychylny wobec strony rosyjskiej; 

• powielanie „odwróconych” rosyjskich 
narracji nt. uwarunkowań i przyczyn 
obecnej wojny. W mediach serbskich 
znaleźć można opinie racjonalizują-
ce i usprawiedliwiające politykę Rosji 
wobec Ukrainy. Pisze się więc lub ar-
gumentuje o: interwencji wojskowej 
mającej na celu ochronę zagrożonej 
ludności Donbasu; defensywnych dzia-
łaniach Rosji, sprowokowanej i wcią-
gniętej do wojny przez agresywną poli-
tykę Zachodu i NATO; nieuzasadnionej 
histerii antyrosyjskiej na Zachodzie; ist-
nieniu na terytorium Ukrainy laborato-
riów do produkcji broni biologicznej, 

W efekcie w dominującym serbskim przekazie medialnym 
niewiele jest twierdzeń o agresji, pojawiają się natomiast 
– zwłaszcza w początkowym okresie – sformułowania 
o „specjalnej operacji wojskowej”, „interwencji militarnej”, 
czy „działaniach zbrojnych”; 
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zagrażającej bezpieczeństwu Rosji; 
świadomym „popchnięciu” Ukrainy do 
wojny przez wrogie wobec Rosji pań-
stwa Zachodu; geopolitycznej rywali-
zacji między Zachodem i Rosją, będą-
cej rzeczywistą przyczyną i tłem wojny 
na Ukrainie; wojnie prowadzonej przez 
Rosję z NATO itp. Treści te sprowadzają 
się zatem do dorozumianego lub wyar-
tykułowanego wprost stwierdzenia, że 
prawdziwym agresorem jest Zachód 
i NATO, a rzeczywistą ofiarą – Rosja; 

• przytaczanie rosyjskich tez propa-
gandowych na temat Ukrainy i Ukraiń-
ców. W serbskim przekazie medialnym 
pojawiają się stwierdzenia o: prześlado-

waniu Rosjan przez władze w Kijowie; 
popularności w społeczeństwie ukraiń-
skim idei ekstremistycznych i neonazi-
stowskich; zbrodniach wojennych popeł-
nionych przez „ukraińskich nazistów” 
na rosyjskiej ludności Donbasu; „wymu-
szonej operacji wojskowej sił zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej przeciwko natow-
sko-nazistowskiemu reżimowi w Ukra-
inie”; „reżimie podżegaczy wojennych 
w Ukrainie”; „neofaszystach”; „denazy-
fikacji”, czy też potrzebie wyzwolenia 
Ukrainy spod władzy „reżimu” w Kijo-
wie. Tego rodzaju stwierdzenia stano-
wią kalkę skrajnie antyukraińskiego 

przekazu propagandowego, prezento-
wanego przez władze i media rosyjskie. 
Cytowano także wypowiedzi prezyden-
ta Rosji Władimira Putina, kwestionują-
ce państwowość Ukrainy;

• przemilczanie, relatywizacja lub 
kwestionowanie rosyjskich zbrod-
ni wojennych popełnionych na Ukra-
inie. W przekazie części mediów serb-
skich pojawiały się opinie i narracje, 
które: pomijały oczywisty, bezpraw-
ny i antycywilizacyjny wymiar agresji 
Rosji na Ukrainę; tworzyły nieuzasad-
nioną atmosferę niejasności nt. rosyj-
skich zbrodni wojennych („Scenariusz 
Račak – Rosjanie twierdzą, że ukraiń-

skie służby specjalne sfingowały zabój-
stwa ludności cywilnej”); lub kwestio-
nowały oczywiste zbrodnie, popełnione 
przez armię rosyjską na Ukrainie. Pi-
sano zatem o zbrodniach, jakich mieli 
„rzekomo” dopuścić się żołnierze rosyj-
scy („prawdopodobne przestępstwo”) 
lub przytaczano stanowisko rosyjskie 
o prowokacjach inscenizowanych przez 
stronę ukraińską („zaaranżowana ma-
sakra”) w celu zdyskredytowania Ro-
sji. Niewiele miejsca poświęcono także 
cierpieniom ludności ukraińskiej, wy-
kazując w tym zakresie niezrozumiały 
brak empatii dla ofiar rosyjskiej agresji; 

koncentracja narracji na wyolbrzymio-
nych lub rzekomych sukcesach militar-
nych wojsk rosyjskich, prowadząca do 
powstania niepełnego lub nieprawdzi-
wego obrazu nt. rzeczywistej sytuacji na 
froncie („Rosjanie w ciągu jednego dnia 
zajęli Ukrainę”; „Rosjanie w jeden dzień 
doszli do Kijowa!”; „Rosjanie przełama-
li front w pobliżu Gorłówki, to kluczowe 
zwycięstwo armii Putina?!”). W podob-
ny sposób przedstawiana była armia 
rosyjska, która w  perspektywie części 
mediów serbskich stanowiła potężną, 
dobrze zorganizowaną, nowoczesną 
i efektywną strukturę wojskową, doko-
nującą skutecznych i „wysoce precyzyj-
nych” uderzeń tylko na cele wojskowe 
przeciwnika;

• powtarzająca się publikacja przez 
serbskie tabloidy stosownie dobra-
nych zdjęć prezydenta FR W. Putina, 
uzupełniających artykuły nt. wojny na 
Wschodzie. Zdjęcia te – prezentowane 
nierzadko na pierwszej stronie gazety 
– w połączeniu z chwytliwymi tytułami 
oraz narracjami prorosyjskimi tworzyły 
swoisty przekaz podprogowy, sugerują-
cy, że Putin jest postacią potężną i do-
minującą, silnym i rozważnym przy-
wódcą, skutecznie przeciwstawiającym 
się konfrontacyjnej polityce Zachodu, 
oraz tradycyjnym obrońcą interesów 
serbskich w sprawie Kosowa.

Wnioski

Treści prezentowane przez me-
dia serbskie nt. agresji Rosji na Ukra-
inę mają w wielu przypadkach cha-
rakter subiektywny, antyzachodni 
i prorosyjski. W popularnym przekazie 

medialnym pojawiają się także infor-
macje powierzchowne, półprawdy, fa-
ke newsy i teorie spiskowe. W efek-
cie treści prezentowane przez część 
serbskich mediów zawierają elemen-
ty dezinformacji i propagandy, które 
przyczyniają się do podtrzymania po-
staw antyzachodnich i prorosyjskich 
w serbskim społeczeństwie oraz odda-
lają Serbię od jednoznacznych w oce-
nie rosyjskiej agresji państw i społe-
czeństw europejskich.

Jakkolwiek w ciągu pierwszych 
miesięcy wojna w Wschodzie Europy 
była bezsprzecznie jednym z najważ-
niejszych tematów prezentowanych 
w mediach serbskich, w późniejszym 
okresie – zapewne z powodu trudnej 
do zakwestionowania agresji rosyjskiej, 
szokujących rosyjskich zbrodni wojen-
nych oraz kolejnych porażek sił zbroj-
nych FR – zainteresowanie serbskich 
mediów tematem wojny na Ukrainie 
wyraźnie zmalało. Co więcej, entuzja-
styczne opinie nt. sukcesów militarnych 
Rosji, prezentowane początkowo przez 
część mediów, zastąpiły bardziej wywa-
żone narracje. Pojawiają się także głosy 
kwestionujące zdolności bojowe armii 
rosyjskiej, zaś tradycyjny dyskurs pro-
rosyjski – choć nadal widoczny w serb-
skim przekazie medialnym – został 
przynajmniej częściowo stonowany. 

Dr hab. Konrad Pawłowski
Wykładowca akademicki i pracownik 
naukowy w Katedrze Stosunków 
Międzynarodowych Instytutu Nauk  
o Polityce i Administracji na Wydziale 
Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

W serbskim przekazie medialnym pojawiają się 
stwierdzenia o: prześladowaniu Rosjan przez władze 
w Kijowie; popularności w społeczeństwie ukraińskim idei 
ekstremistycznych i neonazistowskich; zbrodniach wojennych 
popełnionych przez „ukraińskich nazistów...

StopFake SDPStopFake SDP
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W dobie globalizacji, mody na bycie „obywatelem 
świata”, czyli nikim, to Kurdowie walczą o zacho-
wanie własnej tożsamości. Mimo że ich historia 

sięga III tysiąclecia p.n.e., o czym świadczy wzmianka znaj-
dująca się na tabliczce sumeryjskiej, są bombardowani, wyga-
niani z ich własnej ziemi, deportowani, spychani na margines 
życia społecznego, aresztowani, a nawet zabijani za mówie-
nie po kurdyjsku, słuchanie kurdyjskiej muzyki, kultywowanie 
własnej kultury. Stanowią „kartę przetargową” w grze moż-
nych tego świata. Niektórzy z nich poddają się, chcąc zacho-
wać rodzinę, życie, spokój. Inni emigrują i często dopiero na 
emigracji stają się lekarzami, prawnikami, muzykami, filmow-
cami, naukowcami związanymi z wieloma uniwersytetami... 
Pozostali trwają tam, na miejscu, na ziemi ojców, dziadów, 
mając nadzieję, że dobry Bóg kiedyś odmieni ich los. Często 
są nawet niepiśmienni, bo im na to nie pozwalano, są ludźmi 
bez tożsamości, bo im tę tożsamość odebrano, np. pomijając 
w spisie powszechnym (Syria). Mimo to biegle posługują się 
dwoma, trzema, a nawet większą liczbą języków.

świat i SDP świat i SDP

W bydgoskim Muzeum Okręgowym 
prezentowana jest interesująca 
wystawa poświęcona współczesnej 
sztuce twórców pochodzących 
z Kurdystanu, państwa, którego 
nie ma na żadnej mapie świata. 
Kurdowie bowiem to niemal 
50-milionowy naród bez własnego 
kraju. Naród w pewnym sensie 
niechciany, niepotrzebny, przez 
niektórych pogardzany, a jedynie 
wykorzystywany przez różne 
mocarstwa, ale i przez „władców”, 
do ich obrony, do stania na straży, 
chronienia życia „ludzkości”.

Kurdystan
   Oblicza trwania

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kurdystan i jego barwy na fotografiach Nimata Shahaba.
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I właśnie o tych ludziach, ich 
problemach z codzienną rze-
czywistością, z walką o bycie 

Kurdem, o przetrwanie, jest byd-
goska wystawa. Na niemal tysiącu 
metrów kwadratowych w budyn-
ku Bydgoskiego Centrum Finanso-
wego, znajdującego się obok mu-
zeum, umieszczono kilkaset prac 
ponad trzydziestu kurdyjskich ar-
tystów żyjących na całym świecie: 
w USA, Europie, Australii, Azji… 
W  większości są to obrazy ma-
lowane na płótnie, chociaż moż-
na spotkać akryl na gazecie, jest 
też fotografia, są techniki miesza-
ne na płótnie, na papierze, rzeźby, 
instalacje, rysunki na płótnie, czy 
wydruki na papierze czerpanym… 
Tak dużej wystawy kurdyjskich ar-
tystów jeszcze nigdy nie zorgani-
zowano w Europie, a być może i na 
świecie. Nawet w Regionie Kurdystanu, 
kurdyjskiej autonomii w Iraku, zwanej 
federacją, oficjalnie na podstawie kon-
stytucji Iraku funkcjonującej od 2005 r., 
a nieoficjalnie od jesieni 1991 r., nieczę-
sto zdarza się eksponować tyle prac tak 
wielu artystów, i to w jednym miejscu. 

Wydarzenia zwane eventami 

Wystawie towarzyszą dodat-
kowe wydarzenia, prelekcje, 
spotkania z autorami ksią-

żek o tematyce kurdyjskiej, koncerty, 
prezentacje filmów, jak np. „Czas pi-
janych koni” Bahmana Ghobadi, zna-
komitego reżysera wywodzącego się 
z irańskiego Kurdystanu. Ktoś mógłby 
zapytać – dlaczego irańskiego, czyż-
by były jakieś inne Kurdystany? Nie, 

Kurdystan jest jeden, ale po I wojnie 
światowej, na mocy Traktatu w Lo-
zannie z 1923 r., został rozdzielony na 
cztery państwa: Iran, Irak, Syrię i Tur-
cję. Największy obszar, zamieszkany 
przez ok. 25 mln Kurdów, przypadł Tur-
cji, której po upadku kalifatu i Impe-
rium Osmańskiego miało nie być. Po-
została, ale w stosunku do terytorium 
Imperium jest znacznie okrojona. A po-
została tylko dlatego, że na wschodzie 
doszło do Rewolucji Październikowej 
i powstał Związek Sowiecki. Turcy, któ-
rzy dzielnie współpracowali z Niem-
cami, nagle stali się potrzebni. Mieli 
stworzyć państwo buforowe, chronią-
ce Zachód przed „rozlewającym się” 
komunizmem. I tak trwa to do dzisiaj, 
chociaż po drodze była II wojna świa-
towa, w której Turcy opowiedzieli się 

po stronie Hitlera, upadek Związku So-
wieckiego…. A teraz Turcja jest człon-
kiem NATO i ma ogromną armię.

Wracając do kwestii poruszo-
nych w filmie Ghobadiego. 
Odzwierciedleniem sytuacji 

panującej w kurdyjskich wioskach po 
stronie Iranu, zaprezentowanej w fil-
mie, są też znakomite fotografie Ebrahi-
ma Alipoor, notabene również filmow-
ca z Iranu. To on na swoich zdjęciach 
przedstawia tragarzy (koolbarów), któ-
rzy niemal codziennie wędrują przez 
góry, przekraczając granicę irańsko-
-iracką i niosąc na plecach kilkudzie-
sięciokilogramowe nosiłki z towarami, 
które w Iranie po rewolucji w 1979 r. są 

zakazane. Wykonują czynności nielegal-
ne, przemytnicze, ale nie mają wyboru, 
gdyż znaczny procent Kurdów miesz-
kających w Iranie został zepchnięty 
na margines społeczny. Co prawda tyl-
ko w Iranie oficjalnie występuje region 
geograficzny nazwany Kurdystanem, 
i taki zapis znajduje się na mapie, to 
jednak mieszkający tam Kurdowie nie 
mają możliwości znalezienia pracy. Na 
tamtych terenach bezrobocie jest prze-
ogromne, a jeśli już jest praca, to dla in-
nych narodowości: Persów, Azerbejdżan, 
Ormian, ale nie dla Kurdów. Kurdowie są 
więc poniekąd zmuszani do bycia kool-
barami, a to, że giną z zimna, w wyniku 
upadku w przepaść, od kul irańskich  

świat i SDPświat i SDP

Takie obrazy jak „Miłość wiosną” Mohameda Arifa 
napawają nadzieją.

Widok ogólny na fragment ekspozycji „Kurdystan. Oblicza Trwania”.
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pograniczników – kogo to obchodzi, 
poza nimi samymi? Rocznie ginie śred-
nio około 300 kurdyjskich tragarzy. Jed-
nak trwają tam, na swojej ziemi, bo są  
Kurdami.

Życie za tożsamość

No cóż, za bycie Kurdem w Iranie 
do dzisiaj traci się życie. Irańskie wię-
zienia, znane z tajnych zabójstw, ale 
i  oficjalnych egzekucji, głównie przez 
powieszenie, przepełnione są nie tylko 
mężczyznami, ale również kurdyjski-
mi kobietami, o czym prawie nigdzie 
się nie pisze. Iran jest przepięknym 
krajem i bardzo bezpiecznym, ale dla 
turysty. Wystarczy, że jakiejś dziew-
czynie zsunie się chustka (hidżab) 
z głowy, to niemal natychmiast zosta-
je ona zaaresztowana przez policję re-
ligijną – strażników rewolucji. Jeśli jest 

świat i SDPświat i SDP

to Kurdyjka, kończy jak 22-letnia Mah-
sa Amini, a właściwie Zhina Amini, bo 
Mahsa to imię narzucone przez irań-
skie władze. (Po kurdyjsku dziewczy-
na nazywała się Zhina. Bardzo wielu 
Kurdów ma podwójne imiona. Jedno 
prawdziwe, nadane przez rodzinę, dru-
gie oficjalne, ustalone przez instytucję 
spisującą narodziny dziecka.) Zhina 
zginęła, bo była Kurdyjką. Wywołało to 
ogromne niezadowolenie wśród miesz-
kańców Iranu, w tym obrońców praw 
kobiet. I co? – od połowy września do 
początku grudnia 2022 r. siły bezpie-
czeństwa Iranu zabiły przynajmniej 
476 osób demonstrujących swoje nie-
zadowolenie z tragicznej śmierci Zhiny.

Malowane akrylem na gazecie po-
stacie autorstwa Zehri Dogan ukazują jej 
osobiste przeżycia. Tworzyła je w ukryciu 
przed poszukującą ją turecką policją, tuż 
po zwolnieniu jej z więzienia. Nazwała je 

„Dni w ukryciu”, a wyra-
żają one okrucieństwa 
popełnione z  rozkazu 
władz tureckich w kurdyj-
skich miastach, których 
była świadkiem pracu-
jąc jako reporter w latach 
2015-2016. Dodajmy, że 
dzisiaj w tureckich wię-
zieniach przebywa ponad 
stu dziennikarzy. W maju 
2020 r. było ich 167.

Ismail Khayat uka-
zuje kolejną kurdyjską tragedię rozgry-
wającą się w północnym Iraku, kiedy to 
za rządów Saddama Husajna przepro-
wadzono na Kurdach operację Anfal. 

Podpisanie 11  marca 
„Manifestu Marcowe-
go” pomiędzy Kurda-
mi a władzami Iraku 
zapowiadało utworze-
nie kurdyjskiej autono-
mii i proklamowanie 
jej w  1974 r., ale jak się 
okazało, tylko na papie-
rze. Akcję Anfal rozpo-
częto już w 1974  r. Było 
kilka akcji opartych na 
arabizacji Kurdów, prze-

prowadzaniu czystek etnicznych, 
zmianie narodowości w dokumen-
tach tożsamości, konfiskacie mienia… 
Przesiedlenia, wywózki, deportacje, 

Ismail Khayat 
ukazuje kolejną 
kurdyjską 
tragedię 
rozgrywającą się 
w północnym 
Iraku, kiedy to za 
rządów Saddama 
Husajna 
przeprowadzono 
na Kurdach 
operację Anfal.

Instalacja „Człowieczeństwo” autorstwa Jalala Raouf.

Fotografie Ebrahima Alipoor przedstawiające m.in. kurdyjskich tragarzy 
wędrujących górskimi ścieżkami przez granicę irańsko-iracką.
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a wszystko to działo 
się oficjalnie w ramach 
wprowadzania nowocze-
snej reformy rolnej. Pod-
stawą stała się VIII sura 
Koranu (Al-Anfal) obja-
wiona w Medynie.

Nie można powie-
dzieć, że wysta-
wa wprowadza 

widza jedynie w świat 
tragicznych wydarzeń 
dotyczących narodu kur-
dyjskiego. Takie obrazy 
jak „Miłość wiosną” Mo-
hameda Arifa napawają 
nadzieją. Są też sielskie 
sceny na tle wysokich, 
ośnieżonych gór, gdyż 
etniczny Kurdystan to 
tereny górskie. Piękne doliny, wiosną 
porośnięte kwiatami, a jesienią pełne 
owoców, takich jak: jabłka, śliwki, mo-
rele, orzechy włoskie, pistacje… W niż-
szych partiach, na pagórkach Rożawy, 
głównie tej zachodniej, a więc Syryjskie-
go Kurdystanu w rejonie Afrin, dzisiaj 

niemal w całości odebra-
nego Kurdom, rozciągają 
się gaje oliwne. A tamtej-
sza oliwa jest najlepsza 
na świecie, nie mówiąc 
już o mydle wytwarza-
nym z wytłoczyn oliwek. 
Tak delikatnego, o zielon-
kawej barwie mydła, jak 
właśnie w rejonie Afrin, 
nigdzie indziej nie wy-
twarzano.

Być Kurdem

Organizatorzy wy-
stawy podjęli 
próbę znalezie-

nia odpowiedzi na py-
tanie: „co to znaczy być 
Kurdem?” Pokusili się 
nawet o zamieszczenie 
w opisie wystawy wy-
powiedzi Ewy Machut-
-Mendeckiej, wybitnej 
polskiej arabistki:

„Być Kurdem ozna-
cza borykać się z geogra-
fią i historią, mieć i nie 
mieć dzieciństwa, dora-
stać i dojrzewać pojmu-
jąc coraz bardziej skłóco-
ną naturę otaczających 
zjawisk, pozostawać 
w symbiozie ze swoimi, 

odcinać się od nich – z własnej woli 
czy z musu – i pytać, kim oni są. Stąd 
wyłania się dylemat tożsamości, który 
obywatele owego świata mają we krwi, 
jako dynamiczny motyw zachęcający 
i zniechęcający do działania, do związ-
ku z miejscem urodzenia i do tułaczki”.

Warto tu dodać inną wypo-
wiedź znakomitego kurdyj-
skiego barda Şivana Perwera, 

który musiał emigrować, bo wydano na 
niego wyrok śmierci. Dziesięć lat temu 
przeprowadziłam z nim wywiad, w któ-
rym podkreślał znaczenie tożsamości 
narodowej: 

„Tożsamość wiąże się z historią, 
literaturą, kulturą, ludźmi, życiem co-
dziennym. Bycie Kurdem, to nie tylko 
moje życie, to nie tylko „ja”, to toczą-
ce się życie od tysięcy lat. To jest poję-
cie stworzenia i kontynuowania, a ra-
czej tworzenia dzieła przez tysiące lat. 
Na naszą tożsamość składa się wszyst-
ko. Miliony ludzi brało udział w kre-
owaniu kurdyjskości. Jestem jednym 
z nich. Urodziłem się Kurdem, z matki 
Kurdyjki, z ojca Kurda, z dziadków Kur-
dów i z pradziadków, którzy posiadają 
swój język, kulturę, swoją flagę, rodzi-
nę, ojczyznę. Nauczyłem się od mamy 
kurdyjskości. Wyssałem ją z mlekiem 
matki. Przez język kurdyjski, przez 
ten język wyuczony w domu, uzyska-
łem dostęp do naszej bogatej kultury. 

Nie można 
powiedzieć, 
że wystawa 
wprowadza 
widza jedynie w 
świat tragicznych 
wydarzeń 
dotyczących 
narodu 
kurdyjskiego. 
Takie obrazy jak 
„Miłość wiosną” 
Mohameda 
Arifa napawają 
nadzieją.

Kurdyjskość? To tak, jakbym chciał wy-
jaśnić, czym jest dla mnie człowieczeń-
stwo? Bycie dobrym człowiekiem? 

Wiele czynników wpływa na stwo-
rzenie Kurda. To jest również pole upra-
wiane przez moją rodzinę, ale i religia, 
czyli to wszystko, co tworzy mnie, mój 
dom, moją historię, moją ojczyznę…”.

Wystawę „Kurdystan. Oblicza 
Trwania”, prezentowaną w Muzeum 
Okręgowym im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy przy ul. Gdań-
skiej 4, można obejrzeć do 31 marca 
2023 r.

świat i SDPświat i SDP

Khairy Adam w swojej twórczości prezentuje 
duszę Kurdystanu, jej tradycyjny koloryt.

Ekspresyjne obrazy Omara Hamdi o pseud. Malva,  
pochodzącego z Syryjskiego Kurdystanu, żyjącego na emigracji.

Refleksje na temat operacji 
Anfal Ismaila Khayat.
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Takie zapisy znaleziono w do-
kumentach nieistniejącego już 
obozu wojskowego w Gorzo-

wie Wielkopolskim, funkcjonującego 
przez zaledwie trzy miesiące: od li-
stopada 1982 r. do lutego 1983 r. Opo-
wiadał o nich, podczas niezwykle inte-
resującej konferencji naukowej,która 

odbyła się w listopadzie 2022 r. w Byd-
goszczy, prokurator Krzysztof Bukow-
ski z Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu przy IPN w Szczecinie, pracujący 
w Delegaturze w Koszalinie. Konferen-
cja dotyczyła Wojskowych Obozów In-
ternowania utworzonych 40 lat temu, 
działających od pierwszych dni listo-
pada 1982 r. do października 1984 r., 
po czym zlikwidowanych, aby nikt się 
o nich nie dowiedział. 

Kiedy mówimy o represjach sto-
sowanych wobec działaczy „So-
lidarności” w okresie zamachu 

stanu zwanego stanem wojennym, 
wprowadzonego 13 grudnia 1981  r. 
i zawieszonego 31 grudnia 1982  r., 
a zniesionego 22 lipca 1983 r., to nawet 
dzisiaj, po tylu latach, większości pol-
skiego społeczeństwa trudno sobie wy-
obrazić, jaka była skala owych represji 
i jak się rozwijały. Jedną z ich form, 
pod przykrywką ćwiczeń wojskowych, 
czyli powołania rezerwistów i poboro-
wych na trzy miesiące, albo na dwa la-
ta, prof. Wojciech Polak, dyrektor Cen-
trum Badania Historii „Solidarności” 
i Oporu Społecznego w PRL przy UMK 
w Toruniu, nazwał „zielonym interno-
waniem”. 

Prof. Roman Bäcker z Wydziału Na-
uk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK 
w Toruniu te wszystkie formy repre-
sji stosowane przez komunistów upo-
rządkował, tworząc ich typologię. Były 
to więc wszelkie formy kontroli, na-
pomnienia, groźby, stosowanie sank-
cji fizycznych, blokada komunikacyjna, 
wykluczanie, wymuszanie posłuszeń-
stwa, zmuszanie do emigracji, porwa-
nia, a nawet zabójstwa. Zauważył też, 

historia SDP

„Dopiero co wyszedłem ze szpitala i właśnie wtedy otrzymałem 
powołanie do wojska. Przed domem czekali na mnie żołnierze. 
Dokumentów medycznych nikt nie czytał. Kolega był bez ręki, 
ale też się „nadawał” do wojska. Powołano nas na trzy miesiące, 
na szkolenia związane z obronnością kraju. Przez te trzy miesiące 
zajęć ze strzelania było zero. Szkolono nas jak kopać doły  
i je zasypywać oraz jak rąbać drewno”. 

  Zielone 
internowanie

Tekst Maria Giedz
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że pomimo tak ogromnej gamy repre-
sji stosowanych na szeroką skalę po 13 
grudnia 1981 r., władze PRL-u nie osią-
gnęły „stabilizacji”. Udało się im znisz-
czyć jedynie materialną bazę struktur 
organizacyjnych, ale struktury konspi-
racyjne odrodziły się już w pierwszych 
miesiącach 1982 r. Dzięki „bibule” i Ra-

diu Wolna Europa przełamano też blo-
kadę komunikacyjną. Mimo że podsta-
wowym celem owego zamachu stanu 
za pomocą tychże represji było unice-
stwienie, czyli anihilacja podmioto-
wości polskiego narodu politycznego, 
to zdaniem Bäckera cel nie został osią-
gnięty. 

Białe plamy historii

Właśnie dlatego jesienią 1982 r. 
kilku generałów i wysoko 
postawionych polityków, jak 

Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, 
Władysław Ciastoń, Florian Siwicki, Ta-
deusz Sasin, wymyśliło perfidną formę 
kolejnych represji, wykorzystując do 
tego „zielone mundury”, czyli wojsko. 
Jaruzelski nazwał to „inteligentną for-
mą internowania”. Oczywiście owi po-
mysłodawcy, łącznie z bezpośrednimi 
przełożonymi internowanych, wypie-
rali się potem wszystkiego i zasłaniali 

brakiem jakiejkolwiek wiedzy na ten 
temat. Tłumaczyli, że w wojsku obo-
wiązuje rozkaz, któremu nikt się nie 
sprzeciwia. Na szczęście w dokumen-
tach Głównego Zarządu Politycznego 
Wojska Polskiego i Szefostwa Wojsko-
wej Służby Wewnętrznej prokuratoro-
wi Mieczysławowi Górze z Oddziałowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu IPN-u w Gdańsku 
delegatury w Bydgoszczy udało się zna-
leźć wiele ważnych informacji na ten 
temat. Dzięki nim można było przepro-
wadzić proces sądowy, a nawet skazać 
na karę więzienia, niestety tylko dwóch 
generałów, orzekając ich winnymi, ale 
bez wyegzekwowania kary, gdyż wcze-
śniej zmarli. 

Ci, którzy zniszczyli życie niemal 
dwóm tysiącom ponownie internowa-
nych osób za to, że domagały się od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści i respektowania politycznych praw 
człowieka, nigdy nie zostali pociągnię-
ci do odpowiedzialności, a nawet po-
chowano ich z honorami państwowy-
mi. Kto dzisiaj wie, że oprócz pierwszej 
fali internowania była druga, i to pod 
przykrywką wojska; że decyzją wydaną 
6 listopada 1982 r. restrykcjami objęto 
prawie 750 przedsiębiorstw na terenie 
całego kraju? Właśnie o takich prawie 

nieznanych działaniach ówczesnej 
władzy wspominał prokurator Góra 
podczas bydgoskiej konferencji. Zarów-
no Góra, jak i inni prelegenci, przesłu-
chując nie tylko poszkodowanych, ale 
i oprawców, zauważyli, że ci, którzy 40 
lat temu podpisywali rozkazy czy de-
cyzje, wypierali się ich. Dopiero kie-
dy zobaczyli własny podpis na niemal 
„cudem” odnalezionym dokumencie, 
mówili: „podpisałem, bo przełożony mi 
kazał”. Ale tego już nie można spraw-
dzić, gdyż przełożony nie żyje.

Prokurator Mariusz Rębacz z Od-
działowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu przy 
IPN w Warszawie twierdził, że niestety 
do dzisiaj nie udało się znaleźć doku-
mentów dotyczących procedury powo-
ływania do wojska działaczy „S”, któ-
rzy z powodów zdrowotnych do służby 

nie nadawali się. A te byłyby pomoc-
ne w uzyskiwaniu odszkodowań przez 
osoby, którym owe „ćwiczenia wojsko-
we” zniszczyły zdrowie, a nawet ode-
brały życie (o WOI pisaliśmy w poprzed-
nim numerze. Jest tam również wywiad 
z prokuratorem Mieczysławem Górą). 

Odbrązowieni

Bardzo ostre słowa padły z ust dr. 
Arkadiusza Kazańskiego z Oddziało-
wego Biura Edukacji Narodowej przy 
Gdańskim Oddziale IPN. Otóż, wśród 
internowanych do wojska działaczy „S” 
z Gdańska, obdarzanych zaufaniem 

przez kolegów, znajdowały się osoby, 
którym po kilku dniach pozwolono po-
wrócić do domów. I nie były to osoby 
chore czy niesprawne fizycznie. Dopie-
ro po czasie okazywało się, że te osoby 
pełniły rolę TW (tajni współpracownicy 
SB). Jeśli jednak zostały rozszyfrowa-
ne przez obozowych kolegów w trakcie 
owych ćwiczeń, to przenoszono je albo 
do innego obozu, albo właśnie odsyła-
no do domów. 

Początkowo obozy były tak „ukry-
te”, że nawet rodziny nie wiedzia-
ły, w której jednostce przebywa-

ją ich najbliżsi. Kilku „obozowiczom”, 
obeznanym z działalnością konspira-
cyjną, udało się przekazać informacje 
na temat WOI do Radia Wolna Euro-
pa. Dzięki temu „świat” dowiedział się 
o tej formie represji, chociaż nie wszy-
scy w to wierzyli. Co ciekawe, ówczesne 

kierownictwo „S”: Lech Wałęsa, Bogdan 
Borusewicz, Bogdan Lis, w ogóle nie 
mówiło o WOI. Dlaczego? Jak stwierdził 
w Bydgoszczy Kazański, jedyną osobą, 
która wspominała o istnieniu WOI był 
Aleksander Hall. Czyżby pozostali nie 
wiedzieli? W przestrzeni publicznej 
tamtych czasów ta forma restrykcji nie 
funkcjonowała. Zresztą i później WOI 
owiane były tajemnicą, mimo że aż 
1711 osobom zniszczono życie, nie mó-
wiąc już o ich rodzinach. Tych właśnie, 
powołanych do wojska w listopadzie 
1982 r., nazywano bandytami, nieroba-
mi, ludźmi z marginesu społecznego. 
Nie wolno było im kontaktować się 

Ci, którzy zniszczyli życie niemal dwóm tysiącom 
ponownie internowanych osób za to, że domagały się 
odzyskania przez Polskę niepodległości i respektowania 
politycznych praw człowieka, nigdy nie zostali pociągnięci 
do odpowiedzialności, a nawet pochowano ich z honorami 
państwowymi.

Początkowo obozy były tak „ukryte”, że nawet rodziny nie 
wiedziały, w której jednostce przebywają ich najbliżsi.
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z żołnierzami służby zasadniczej. Trak-
towano ich gorzej niż zwierzęta. Nawet 
jedzenie serwowano im często z roba-
kami, jak wyjaśniał prof. Polak. Zakła-
dano im urządzenia podsłuchowe – tak 
było w Czarnem i czterech innych obo-
zach. Nie pozwalano im słuchać Mszy 
św., bo jak twierdziło kierownictwo 
obozów, na zakończenie mszy „obozo-
wicze” śpiewali „Boże coś Polskę…”.

Największą perfidią było to, 
że  jeszcze do niedawna sta-
wiano znak równości pomię-

dzy jednostkami wojskowymi a WOI. 
A wracając do kadry „S”, jak wspomniał 
podczas konferencyjnej dyskusji Le-
szek Matulka, jeden z internowanych, 
we władzach Związku wiedziano o ist-
nieniu WOI, ale nic się na ich temat nie 
mówiło, bo cały czas liczono na „doga-
danie” się z PRL-owską władzą, a pod 
koniec lat 80. XX w. przygotowywano 
się do rozmów przy Okrągłym Stole.

Absurdy, zniewolenie 
psychiczne

Internowani od początku zauwa-
żyli, że powołanie ich do wojska nie 
miało nic wspólnego ze służbą woj-
skową, czy ćwiczeniami wojskowymi. 
Jak przedstawiał dr Marcin Dąbrowski 
z Oddziałowego Biura Badań Historycz-
nych przy IPN w Lublinie, internowani 

z Lubelszczyzny zajmowali się budową 
drogi z piasku albo ze śniegu, a głów-
nym budowniczym był kolejarz. Cho-
dziło bowiem o całkowite zniewolenie 
ludzi, zarówno fizyczne, jak i psychicz-
ne. Krzysztof Kolczyński z Centrum 
Badania Historii „Solidarności” i Opo-
ru Społecznego w PRL opowiadał na 
podstawie wspomnień Mieczysława 
Sargalskiego, który o wezwaniu na 

„ćwiczenia” dowiedział się 24 godziny 
przed terminem stawienia się w jedno-
stce. Miał zgłosić się następnego dnia 
o godz. 8 rano w Trzebiatowie. Pojechał 
nocnym pociągiem. Na dworcu widział 
wielu uzbrojonych żołnierzy. Kiedy do-
tarł do jednostki, zauważył, że znalazł 
się wśród działaczy „S” witanych jako 
„kamieniarze”, „zadymiarze”, ludzie, 
którym nie chce się pracować. 

5 listopada 1982 r. ci wszyscy we-
zwani odkryli, że łączy ich jedno sło-
wo: „Solidarność”. No i to, że byli po 
zasadniczej służbie wojskowej. Wie-
lu z nich opanował strach. Bali się nie 
o siebie, czy o swoje życie, ale o rodzi-
ny: pozostawione w domach małe dzie-
ci, bezrobotne żony. Ten strach spotę-
gował się, kiedy usłyszeli od dowódcy 
słowa: „Mój czołg pierwszy przejechał 
bramę Stoczni Gdańskiej. Tam zrobi-
łem porządek i zrobię porządek z wa-
mi”. Po czym zapowiedział, że pod ko-
niec tygodnia wyjadą na poligon, gdzie 

będą przechodzić szkolenie inżynieryj-
no-saperskie. W tłumaczeniu oznacza-
ło to „kopanie dołów”. 

Metoda na przetrwanie 

Dwóch rezerwistów w ramach 
wojskowych ćwiczeń trafiło do 
stolarni. To tam w wielkiej ta-

jemnicy udało się im wykonać krzyż, 
na którym wypisali 67 nazwisk – in-
ternowanych w wojsku. Kilku obozo-
wiczów było chorych, więc trzeba było 
ich zawieźć do lekarza. To oni przemy-
cili krzyż do najbliższej parafii, pro-
sząc księdza o jego poświęcenie. Kie-
dy wrócili, w niedzielę zebrali się na 
świetlicy pod pozorem wykonywania 
prac ręcznych. Włączyli radio i słu-
chali Mszy św., patrząc na poświęco-
ny krzyż. Mieli pecha, szef sztabu usły-
szał „radiową audycję”. Krzyż został 
internowanym odebrany. Ten krzyż był 

ich nadzieją. Wtedy zdecydowali się 
na stawienie oporu. Nie brali jedzenia, 
wszystkie komendy wykonywali opie-
szale. Krzyża im jednak nie oddano. 
Trafił do jednego z kościołów w Toru-
niu. Potem zniknął. Do dzisiaj nikt nie 
wie, co się z nim stało. 

Nieco inna historia wiąże się z em-
blematem wykonanym w Jarosławiu, 
gdzie przez dwa lata przebywali inter-
nowani poborowi. Ten zachował się do 

dzisiaj. Wykonano go pod koniec służ-
by. Niestety, autor jest nieznany.

Niezawodną metodą na przetrwa-
nie była wspólna modlitwa oraz wspól-
ne śpiewy, chociaż nie wszyscy chodzili 
do kościoła i nie wszyscy umieli śpie-
wać. Wśród internowanych znajdowali 
się przecież różni ludzie. Między inny-
mi do obozu w Czerwonym Borze tra-
fiły osoby o kryminalnej przeszłości, 
o  czym mówiła dr hab. Sylwia Galij-
-Skarbińska z Centrum Badania Histo-
rii „Solidarności” i Oporu Społecznego 

w PRL przy UMK w Toruniu. Jeden z in-
ternowanych chodził o kuli, inny nie 
miał ręki, a kolejny był niedowidzący.

Najbardziej restrykcyjnymi meto-
dami zniewolenia okazały się nie noc-
ne marszobiegi w pełnym rynsztunku, 
a indoktrynacja, inwigilacja, groźby, 
wywieranie presji, ból rozłąki z rodzi-
ną, niepewność. A jednak „solidarno-
ściowcy” byli silniejsi od peerelowskich 
oprawców. Nie dali się złamać.

Niezawodną metodą na przetrwanie była wspólna modlitwa 
oraz wspólne śpiewy, chociaż nie wszyscy chodzili do 
kościoła i nie wszyscy umieli śpiewać. Wśród internowanych 
znajdowali się przecież różni ludzie. 

Jak przedstawiał dr Marcin Dąbrowski z Oddziałowego 
Biura Badań Historycznych przy IPN w Lublinie, internowani 
z Lubelszczyzny zajmowali się budową drogi z piasku albo 
ze śniegu, a głównym budowniczym był kolejarz.
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darwinowską, a innym przychodzi na 
myśl traktat filozoficzny „De Hominis 
Dignitate”, którego autor, Pico de Mi-
randola, włożył w usta Boga przy stwo-
rzeniu Adama następujące słowa: „Nie 
wyznaczam ci, Adamie, ani określonej 
siedziby, ani własnego oblicza, ani też 
nie daję ci żadnej swoistej funkcji, aże-
byś jakiejkolwiek siedziby, jakiegokol-
wiek oblicza lub jakiejkolwiek funk-
cji zapragniesz, wszystko to posiadał 
zgodnie ze swoim życzeniem i swoją 
wolą. Natura wszystkich innych istot 
została określona i zawiera się w gra-
nicach przez nas ustanowionych. 

Możemy udawać, że tego nie za-
uważamy, ale rewolucja po-
koleniowa dokonała się. I to 

nie jak zawsze dlatego, że starsi ustą-
pili miejsca swoim dzieciom, gdy ro-
dzicom posiwiały włosy. Teraz nastą-
piła zmiana samej zasady, że starszy 
ma rację, na zasadę, że im kto młod-
szy, tym większą ma rację. To wynik 
zdominowania wszystkich dziedzin 
wiedzy przez informatykę, którą moż-
na porównać do wrót wiedzy. To ona 
jest narzędziem, dzięki któremu ma-
my najszybszy dostęp do najszersze-
go rezerwuaru informacji. Bardziej 

niż kiedykolwiek w dziejach ludzkości 
młodzież, korzystając z techniki, któ-
rą trudno pojąć starszym, wzięła świat 
w swoje ręce. Ale czy to prawda?

Dziecko we mgle

Badania naukowe dowiodły, że 
dzieci od najmłodszych lat wyka-
zują intuicyjne zdolności do obsłu-
gi urządzeń elektronicznych w stop-
niu nieporównywalnie wyższym niż 
ich dziadkowie, rodzice, a nawet star-
sze rodzeństwo. Dla niektórych to do-
wód na dokonującą się wciąż ewolucję 

Tekst Piotr Boroń

Wszystkie partie narzekają 
na media, dopóki są one 
w rękach ich przeciwników 
politycznych, a gdy same 
przejmują ogólne zarządzanie 
„rynkiem” i konkretne 
redakcje (szczególnym łupem 
są tzw. media publiczne), 
wówczas starają się wycisnąć 
z nich jak najwięcej korzyści 
politycznych. Jak do tej pory, 
nikt nie przejął mediów, by 
je oddać społeczeństwu. Nikt 
nie podjął prometejskiej idei 
uświadomienia jak najszerszych 
kręgów społeczeństwa, jak 
wygląda „robienie wiadomości” 
– tak się powszechnie narzekało 
i narzeka. Ale – w myśl zasady 
McLuhana: „media same w sobie 
są przekazem” – zachodzi jeszcze 
ważniejsze zjawisko, które 
miażdży wszystkie polityczne 
animozje. 

Edukacja m
edialn

a – cz. III
media i SDP

Jesteśmy 
za, a nawet  
przeciw
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Ciebie zaś, nieskrępowanego żadnymi 
ograniczeniami, oddaję w twoje własne 
ręce, abyś swą naturę sam sobie określił, 
zgodnie z twoją wolą. Umieściłem cię 
pośrodku świata, abyś tym łatwiej mógł 
obserwować wszystko, co się w świecie 
dzieje. Nie uczyniłem cię ani istotą nie-
biańską, ani ziemską, ani śmiertelną, 
ani nieśmiertelną, abyś jako swobodny 
i godny siebie twórca i rzeźbiarz sam so-
bie nadał taki kształt, jaki zechcesz. Bę-
dziesz mógł degenerować się i staczać 
do rzędu zwierząt; i będziesz mógł od-
radzać się i mocą swego ducha wznosić 
się do rzędu istot boskich”. 

Nie przecząc zjawisku „cyborgi-
zacji” człowieka jako takiego, 
nie możemy ignorować i tego, 

że ludzkie niemowlę w porównaniu ze 
zwierzętami potrzebuje o wiele wię-
cej czasu na osiągnięcie samodziel-
ności życiowej. Bezradność ludzkiego 
niemowlęcia w porównaniu choćby ze 
źrebięciem, które w chwilę po ujrzeniu 
światła dziennego jest gotowe biegać, 
wydaje się wręcz wstydliwa. To pro-
wadzi słusznie do wniosku, że dziecko 
wymaga wielkiej pomocy wychowaw-
czej i edukacyjnej, by nauczyć się ży-
cia. To dojrzewanie trwa co najmniej 
kilkanaście lat, i choć lewica głosi, że 
można oddać młodzieży już w wieku 
lat szesnastu stery nawy państwowej, 
to równocześnie mocno trzymają się 
zasady, że nauczyciel pilnuje osiem-
nastolatka, a nawet jeszcze starszego 
ucznia szkoły średniej, by nie zrobił so-
bie krzywdy w klasie – bo prokuratura 
postawi profesorowi z całą mocą swego 
urzędu „zarzut nieupilnowania dziec-
ka”. Jak zatem widać, troska o  pań-
stwo w akcie wyborczym ustępuje 

nadopiekuńczości. Są przecież ogrom-
ne niebezpieczeństwa zbyt wczesnej 
samodzielności, polegające nie tyle na 
tym, że dziecko już umie dokonać za-
kupu przez Internet, ale że zachce za-
kupić rozległą posesję na Florydzie, gdy 
jego rodzice należą do współczesnej 
polskiej klasy średniej, czyli ledwo są 
w stanie spłacać kredyty za kawalerkę. 
A co dopiero, gdy pomyśli się o wpły-
wie dzieci na wielką politykę, gdy np. 
nastolatkowie przeforsują online zakaz 
jakiegokolwiek ogrzewania domów… 
Są więc jakieś granice pajdokracji! A co 
dopiero, gdy – łamiąc kiepskie blokady 
internetowe – dzieci złamią sobie życie, 
rozkoszując się w pornografii lub pad-
ną ofiarą cyberprzestępczości, która 
skończy się organoleptycznie… 

„Nie odgradzaj dziecka od 
wody, ale naucz je pływać!”

– to hasło, z którego słynie, uznawa-
ny za twórcę edukacji medialnej, John 
Culkin SJ. Odnoszone do mediów ozna-
cza, że od najwcześniejszych lat trzeba 
wyposażać dzieci w wiedzę o zagroże-
niach. Po pierwsze, proces ten musi być 
stymulowany przez dorosłych, którzy 
mają już jakieś doświadczenie życio-
we. Po drugie, dobre rady muszą przy-
najmniej nieco wyprzedzać zagrożenia. 
Jeżeli zagrożenia deprawacją seksual-
ną czy polityczną sięgają okresu dzie-
cięcego, to i ich ochrona musi sięgać 
odpowiedniego wieku. Stary etos mę-
drca z siwą brodą powraca więc dlatego, 
że mamy do wyboru nauczanie dzieci 
przez starszych, którzy jako bliscy do-
brze im życzą, lub starszych, którzy 
chcą dzieci używać ku deprawacji. 

Są i tacy, którzy ostentacyjnie wy-
rzucają z domów telewizory, a dzieci nie 
dopuszczają w ogóle do komputerów 
np. do siódmego roku życia. To przykre 
i nieskuteczne, bo skazują oni owe dzie-
ci na przymilanie się do kolegów i kole-
żanek, by pozwolili im na skorzystanie 
z  cudzych urządzeń, a w kwestii me-
rytorycznej i tak – chociaż rykoszetem 
– dotrą do nich poprzez innych opinie 
i treści, przed którymi 
chcieliby ich kochający 
opiekunowie ocalić. 

Niech będzie 
jak było

Wracając do tytu-
łu, stwierdzić trzeba, że 
mimo wielu postulatów, 
by edukacja medialna 
trafiła do szkół, władze 
oświatowe są odpor-
ne na wszelkie prośby. 
Efektem tego jest np. 
kompletny brak kryty-
cyzmu zdecydowanej 
większości Polaków wo-
bec mediów i podzie-
lenie już nawet nie na 
partyjne, ale medialne 
elektoraty. Zafiksowa-
nie na jedną ze stacji te-
lewizyjnych jest tak pełne zaufania, że 
można powiedzieć – parafrazując zna-
ne stwierdzenie – powiedz mi, której 
stacji jesteś wierny, a powiem ci, na ko-
go zagłosujesz. Przerażający jest w tym 
oczywiście nie sam wybór, ale bezkry-
tyczny odbiór propagandy, którego nie 
osłabia wiedza o tym, jak się sporządza 
materiał, bo jest bliska zeru. Skutkiem 

takiej sytuacji dla dziennikarzy bywa 
możliwość współdziałania z politykami 
we wspólnej manipulacji ciemnym „lu-
dem pracującym miast i wsi”. I nie ma 
tu największego znaczenia jakakolwiek 
sprawność techniczna, ale mądrość ży-
ciowa względem manipulatorów. 

Nie dziwi fakt, że w żadnych do-
tychczasowych wyborach parlamen-
tarnych czy prezydenckich w Polsce 

nie poruszono kwestii 
edukacji medialnej. (Bo 
obietnice PO dotyczą-
ce wyposażenia gimna-
zjów w laptopy dla każ-
dego ucznia były tylko 
– i to jeszcze nie dotrzy-
maną – próbą przekup-
stwa ludzi za ich własne 
pieniądze). Brakło obiet-
nic solidnego progra-
mu otwierania ludziom 
umysłów poprzez uka-
zanie metod manipu-
lacyjnych w polityce 
i handlu, ale też podsta-
wowej wiedzy o rynku 
medialnym, możliwo-
ściach dziennikarstwa 
obywatelskiego, prawie 
autorskim itp. itd. Brakło 
i dlatego, że elektoraty 
nie potrafiły na obcych 

i swoich wymusić obietnic w tym wzglę-
dzie… I tu wpadamy w błędne koło. Czy 
ktoś wreszcie - przedkładając dobro Po-
laków nad możliwości manipulowania 
nimi – wykona pierwszy krok w kierun-
ku wykradzenia bogom ognia i dania go 
śmiertelnikom ku ich pożytkowi?  

Autor jest historykiem, publicystą, 
b. senatorem i ministrem KRRiT.

Są przecież 
ogromne 
niebezpieczeństwa 
zbyt wczesnej 
samodzielności, 
polegające nie 
tyle na tym, że 
dziecko już umie 
dokonać zakupu 
przez Internet, ale 
że zachce zakupić 
rozległą posesję 
na Florydzie, gdy 
jego rodzice należą 
do współczesnej 
polskiej klasy 
średniej.
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Dla podkreślenia wyjątkowości 
tekstu zrezygnujmy z lidu lub 
uznajmy, że zasługuje na to by 

był dłuższy niż zwykle… A ponieważ 
jego bohater był człowiekiem baro-
ku, więc nie miej mi Czytelniku za złe, 
że w tekście są ozdobniki.

Po wpisaniu tytułu niniejszego ar-
tykułu w wyszukiwarki internetowe, 
ukazują się wyjaśnienia, że to pojęcie 
wiążące się ze sponsoringiem i rekla-
mą oraz rozliczeniami finansowymi 
pomiędzy stronami umowy. Tak jest od 
dziesiątek lat. Cóż, to po prostu znak 
czasów… Ale przez setki lat słowo pa-
tron kojarzyło się w pierwszym rzędzie 
ze świętymi, którzy sprawują szczegól-
ną opiekę nad ludźmi różnych zawo-
dów, przedsięwzięć i losów! Zachęcając 
do szerszych rozważań, czy słuszniej-
szym jest uleganie współczesnym dzie-
sięcioleciom, czy – choć „minionym” 
– SETKOM lat, tu skoncentrujmy się na 
świętym patronie Kościoła katolickie-
go, do którego mogą wzdychać dzien-
nikarze jako do „specjalisty” od dzien-
nikarstwa w ogóle i mediów katolickich 
w szczególności. Nota bene, niech mą-
drzejsi odpowiedzą, czy skoro media 
katolickie mają powstawać na innych 
zasadach niż reszta, to to oznacza, że 
z mediami w ogóle jest aż tak źle?

ŻYCIORYS DYGRESYJNY

Życiorysów św. Franciszka Saleze-
go (1567-1622) można znaleźć poprzez 
wyszukiwarki wiele, a prawie wszystkie 
są do siebie podobne. Napisano o nim 
tysiące książek i artykułów, bo jest tego 
wart, a więc i poniższe rozważania mo-
gą mieć podobieństwa, choć w zamyśle 
są oryginalne. 

Przyszło mu żyć w dobie szalejącej 
reformacji, a urodził się niedaleko Ge-
newy, gdzie kilkanaście lat wcześniej 
Jan Kalvin okrutnie zamordował (1553) 
swego religijnego adwersarza Miguela 
Serveta. Gdy już zapadł wyrok śmierci 
za odmienne wierzenia, Servet prosił, 
by choć ścięto mu głowę, a nie wysta-
wiano na tortury, co jego oprawcy zro-
zumieli jako tym lepszą możliwość do 
złamania go. Na głowę nałożyli mu wie-
niec nasączony siarką, przywiązali go 
do słupa, okręcając mu szyję grubym 
sznurem, a dopiero w pewnej odległo-
ści obłożyli go dębowymi gałęziami 
(jeszcze z zielonymi liśćmi), by męczył 
się jak najdłużej. Dzieciństwo Fran-
ciszka przebiegało w latach, gdy nieto-
lerancyjny pokój augsburski (1555) dał 
właśnie możliwość wszystkim ksią-
żętom „reformującym”, by zmusza-
li swoich katolickich poddanych do 

opuszczenia Kościoła katolickiego. Ka-
toliccy rodzice św. Franciszka pragnęli, 
by przede wszystkim zdobywał wiedzę. 
Dążyli do tego z – jakby to dziś określi-
ło wielu komentatorów – fanatyzmem, 
finansując jego wyjazd (1583) do Pa-
ryża, gdzie miał uczyć się w kolegium 
jezuickim. Wielu dzisiejszych teore-
tyków wychowania powiedziałoby, że 
stracił przez to dzieciństwo i młodość, 
ale dla prawdy historycznej należy do-

dać, że sam Franciszek wolał naukę 
niż zabawy drewnianym konikiem. Był 
wybitnie i wszechstronnie uzdolniony. 
Uprosił więc rodziców, by sfinansowali 
jeszcze jego studia na Sorbonie, a miał 
wcześnie wyklarowane marzenia o sta-
nie duchownym, co nawet trwożyło je-
go ojca. Wchodził w stan kapłański, gdy 
wielu od Kościoła ODSTĘPOWAŁO (ileż 
podobieństw do naszych czasów!). Pod-
czas studiów w swej skromności prze-
żył pod wpływem hugenotów zwąt-
pienia, czy rzeczywiście ma szansę na 

zbawienie, czy też – skoro predestyna-
cja z góry odrzucała wielu ludzi – i on 
przeznaczony jest do odrzucenia. Wy-
dobył się z nich, powierzając się opiece 
Matki Bożej, ślubując czystość i odma-
wiając codziennie różaniec. Gdy zgło-
sił się do swego biskupa ordynariusza 
w  1593 roku, ten, zważywszy na jego 
wykształcenie i wyjątkową inteligen-
cję, skrócił znacznie jego ścieżkę do wy-
święcenia i już w grudniu Franciszek 

został kapłanem. Zaraz udał się między 
kalwinów, by ich nawracać. Chodził po 
domach. Dzisiejsze HEJTY to głaskanie 
w porównaniu z tym, czego doświadczył 
św. Franciszek Salezy od wrogów kato-
licyzmu! Był silnie obmawiany i ledwo 
co uniknął kilku zamachów na swoje 
życie… Po czterech latach upartej pra-
cy przywrócił ludność swojej prowincji 
do Kościoła. Dowiedziawszy się o jego 
gorliwości, papież Klemens VIII dał mu 
sakrę biskupią, a w 1602 roku Franci-
szek został skierowany do Genewy, 

PATRON MEDIALNY
Tekst Piotr Boroń
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Gdy zgłosił się do swego biskupa ordynariusza w 1593 
roku, ten, zważywszy na jego wykształcenie i wyjątkową 
inteligencję, skrócił znacznie jego ścieżkę do wyświęcenia 
i już w grudniu Franciszek został kapłanem.
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czyli w  paszczę heretyckiego lwa. 
Z wielką łagodnością, ale i uporem, mi-
mo ostentacyjnego oporu różnowierców 
i małoduszności katolików, wprowadzał 
postanowienia soboru trydenckiego, 
a szczególny nacisk kładł na kształcenie 
i wymagania wobec księży oraz oświa-
tę w ogóle. Jego konsekwencja zaowoco-
wała powstaniem Zakonu Nawiedzenia 
Najśw. Maryi Panny – popularnych Wi-

zytek, które po pierwszych latach dzia-
łalności charytatywnej skłoniły się – za 
jego namową - ku kontemplacji jako 
wyższej formie oddania Bogu.

BECZKA OCTU

Św. Franciszek Salezy lubił mawiać, 
że „więcej much się złapie na kroplę 
miodu aniżeli na całą beczkę octu”. 
To była wręcz jego zasada życiowa. Sły-
nął ze słodyczy w kontaktach z ludź-
mi, choć z natury był gwałtownikiem. 
Z uporem maniaka przez całe życie 
wyprowadzał ludzi z błędnego myśle-
nia, że świętość to jakiś stan odmienny 
i przekonywał, że to zwykła droga do 
nieba, czyli nie rezygnowanie z nieba 
i zadanie nie tylko dla osób duchow-
nych, ale WSZYSTKICH. Zrobił wraże-
nie nawet na cynicznym z natury Hen-
ryku IV, którego spotkał w okresie, gdy 
król traktował jeszcze religię jako na-
rzędzie polityczne. Król Francji docenił 

Franciszka i błagał o jego pozostanie jak 
najdłużej na dworze, gdzie ten wygło-
sił rekolekcje wielkopostne. Św. Fran-
ciszek Salezy był po prostu medialny. 
Zasłynął z kapitalnego stylu przema-
wiania i pisania traktatów. Nawet XIX-
-wieczni krytycy i literaci podkreślali, 
że charakteryzuje go lekkość i jasność 
wyrazu, że czytając jego dzieła mają 
wrażenie, iż nie ma w nich zbędnych 

słów, choć są kwieciste. Tu  nieodpar-
cie musi przyjść na myśl skojarzenie 
z dzisiejszą publicystyką, która hołdu-
je zasadom odwrotnym: życie z wier-
szówki (byle dobić limitu), odsuwanie 
w najdalsze akapity albo i obywanie się 
bez odpowiedzi na postawione w tytu-
łach – dla złapania czytelnika – pyta-
nia i wreszcie twierdzenie, że zła wia-
domość to dobra wiadomość, bo zło 
wydaje się atrakcyjniejsze niż dobro. 
Może więc, zważywszy na dzisiejsze 
polityczne i społeczne skutki takiego 
upadku informacji i komentarzy (naj-
częściej pomieszanych przez autora), 
należałoby zainteresować się ponow-
nie zaletami św. Franciszka Salezego 
– wrócić do uzasadnienia, dlaczego zo-
stał patronem mediów. 

ATRYBUTY I PATRONATY

Św. Franciszek Salezy przedsta-
wiany jest zazwyczaj jako biskup, czyli 

w  sutannie, na której ma ro-
kietę i mantolet oraz krzyż 
na piersi (pektorał). Bywa też 
przedstawiany w stroju pon-
tyfikalnym, czyli w ornacie, 
z infułą na głowie i z pastora-
łem w ręku. Jego osobę precy-
zuje księga i pióro (jako autora 
licznych traktatów, a listów po 
nim zachowało się ok. tysiąca) 
oraz ośmiopłomienna gorejąca 
kula, a także przeszyte strza-
łą i otoczone cierniową koroną 
serce, które trzyma w dłoni.

Jest jednym z najbardziej 
znanych świętych Kościoła ka-
tolickiego. Kojarzony jest szcze-
gólnie jako patron dziennikarzy 
i mediów (szczególnie kato-
lickich). Wielką czcią darzony 
jest w zakonie Sióstr Wizytek 
oraz Sióstr Salezjanek i Księ-
ży Salezjanów, którzy – zało-
żeni w XIX wieku przez św. Ja-
na Bosko – wzięli od niego swą 
nazwę. Jest patronem poetów 
oraz osób niesłyszących (przypadek?). 
Jest też patronem kilku miast – w tym 
Genewy (na prośbę jej mieszkańców!).

JEST I OKRĄGŁA ROCZNICA!

Rocznice są okazją do popełnie-
nia artykułu, a niektóre redakcje 
nawet wolą czekać z publikacja-

mi kilka lat, by jubileuszom stało się 
zadość. Jeszcze gorzej, gdy zadośćuczy-
niwszy rocznicy, znów pamięć o jak-
że ważnych postaciach czy sprawach 
zanika. Święta i po świętach… Ale dla 
zadowolenia kochających skojarzenia 
z datami mam dobre wiadomości. Po 

pierwsze, poczekałem z napisaniem te-
go tekstu do 24 stycznia, by pochylić się 
nad nim w święto Franciszka Salezego, 
przypadające w tym dniu w kalendarzu 
liturgicznym. Po drugie, właśnie w 2023 
roku przypada stulecie ogłoszenia przez 
Ojca Świętego Piusa XI św. Franciszka 
Salezego „patronem dziennikarzy i ka-
tolickiej prasy”. To dobra okazja do przy-
pomnienia sobie o nim, ale pamiętajmy 
jego nauki i  możliwość wspomagania 
nas nie tylko od święta! Bowiem – jak 
po staropolsku mawiano – PATRON to 
prawdziwy MENTOR, więc uznawajmy 
go także w tej roli na co dzień: ORA PRO 
NOBIS!

Św. Franciszek Salezy lubił mawiać, że „więcej much się 
złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu”. To była 
wręcz jego zasada życiowa. Słynął ze słodyczy w kontaktach 
z ludźmi, choć z natury był gwałtownikiem. 

Św. Franciszek Salezy / Wikimedia Commons.
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Mija właśnie 100 lat od 
narodzin Stanisława Ostoi-
-Kotkowskiego, niezwykle 
wszechstronnego artysty, 
twórcy sztuki laserowej, 
nazywanego Mistrzem 
światła. W Polsce mało 
znany, a w świecie sławny, 
szczególnie w Australii, 
gdzie rzuciły go losy 
wojny. Jego przełomowe, 
wyprzedzające epokę 
osiągnięcia, wpisano 
na Listę Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO.

Tekst Teresa Kaczorowska 
Fot. Ze zbiorów Muzeum  
Historycznego w Przasnyszu

Stanisław 
Ostoja-Kotkowski.  
Zamieniał 
muzykę 
w obrazy

kultura SDP

Stanisław Ostoja-Kotkowski 
w swojej pracowni w Stirling.
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Ten wybitny malarz, rzeźbiarz, sce-
nograf, fotografik, grafik, nazywa-
ny „Mistrzem światła”, wykorzy-

stywał w swojej niezwykłej twórczości 
najnowsze zdobycze techniki, wyprze-
dzając swoją epokę. Zamienił pędzel na 
promienie lasera, malował nimi muzykę 
i – jako pierwszy w świecie – użył efek-
tów laserowych podczas przedstawienia 
teatralnego (1968) i operowego (1974), 
wykonując nimi scenografię. Organizo-
wał koncerty laserowe, w których zamie-
niał muzykę w obrazy. Wykonywał grafi-
ki komputerowe inspirowane fraktalami 
i kolaże optyczne; stawiał pomniki, pro-
jektował witraże i mozaiki. 

Stanisław Ostoja-Kotkowski uro-
dził się 28 grudnia 1922 r. w Golubiu, ja-
ko syn Stefana i Jadwigi Kotkowskich. 
Był spokrewniony z Witoldem Gom-
browiczem – dziadek pisarza, Igna-
cy Gombrowicz, i pradziadek artysty, 
Stanisław Kotkowski, byli rodzonymi 
braćmi. Rodzina Kotkowskich przepro-
wadzała się – najpierw z Golubia do 
Brodnicy (w 1925 r. urodziła się tam Ire-
na, jedyna siostra przyszłego artysty), 
a w 1937 r. do Przasnysza, gdzie Stefan 
Kotkowski objął stanowisko dyrektora 
banku w  Komunalnej Kasie Oszczęd-
ności. Jego syn, nastolatek Staś, uczył 
się w latach 1937-1939 w przasnyskim 

gimnazjum, uzyskując w 1939 r. tzw. 
małą maturę. 

– Od najmłodszych lat przejawiał 
zainteresowania artystyczne – mówi 
Krzysztof Gadomski, artysta plastyk 
z Przasnysza, współautor (wraz z żoną 
Agnieszką) wydanej w 2006 r. publika-
cji „Stanisław Ostoja-Kotkowski. Mistrz 
światła”. – W Przasnyszu przebywał 
w tym czasie malarz Olgierd Vetesco, 
u którego w latach 1939-1945 Stanisław 
mógł pobierać pierwsze lekcje rysun-
ku i malarstwa. Dało mu to podstawy 
warsztatowe i wiedzę z teorii sztuki.

W Przasnyszu młodzieniec 
działał też w Polskim Pod-
ziemiu, wspierając walkę 

z okupantem niemieckim. Jego ojciec, 
bankowiec, po udziale w kampanii 
wrześniowej trafił do niewoli, a potem 
na kilka lat do niemieckiego oflagu. Aby 
pomóc w utrzymaniu rodziny, jego syn 
podjął pracę w miejscowym zakładzie 
mechanicznym, gdzie zdobył też prawo 
jazdy. Dzięki temu, a także dzięki dobrej 
znajomości języka niemieckiego, Stani-
sław został kierowcą niemieckiego leka-

rza powiatowego w Przasnyszu. Swoją 
pracę wykorzystywał w walce podziem-
nej, przewożąc łączników i broń służbo-
wym „Adlerem”. Należał do AK, współ-
pracował z miejscową organizacją, 
której przewodził Henryk Pszczółkow-
ski. Pod koniec wojny został zabrany 

przez Niemców jako zakładnik, jednak 
podczas transportu zdołał uciec. 

Trafił do amerykańskiej strefy oku-
pacyjnej w Niemczech. Tam, w 1945 r. 
udało mu się zdać egzaminy do ASP 
w  Dusseldorfie, gdzie w latach 1945-
1949 studiował malarstwo. Zainspiro-

wała go twórczość Kandinsky’ego oraz 
…opera. „Będę malował muzykę” – na-
pisał z Dusseldorfu w jednym z listów 
do matki w Przasnyszu. W Niemczech 
też postanowił wybrać za swoją nową 
ojczyznę Australię. Wyemigrował jesie-
nią 1949 r.
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W Przasnyszu młodzieniec działał też w Polskim Podziemiu, 
wspierając walkę z okupantem niemieckim. Jego ojciec, 
bankowiec, po udziale w kampanii wrześniowej trafił 
do niewoli, a potem na kilka lat do niemieckiego oflagu.

Stanisław Ostoja-Kotkowski, kompozycja 
z emalii szklistych, 1975 r. 

Jeden z koncertów laserowych Ostoi.
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W Australii kontynuował stu-
dia w Wiktoriańskiej Szkole 
Sztuk Pięknych w Melbour-

ne, zarabiając na życie jako robotnik 
i malarz elewacji domów. Podczas licz-
nych podróży po Australii zafascyno-
wała go bogata kolorystyka i światło 
tego kontynentu. Zaczął poszukiwać 
odpowiednich farb, aby oddać niezwy-
kłość wyspy. Znalazł je w USA, były to 
polimery. W 1955 r., po osiedleniu się 
w Stirling koło Adelajdy, w Royal So-
ciety of Arts, South Australia, odbyła 
się pierwsza wystawa abstrakcyjnych 
obrazów Stanisława Ostoi-Kotkow-
skiego („Ostoja” to pierwszy człon z 
herbu rodu Kotkowskich, który wyko-
rzystał do sygnowania swoich prac). 

Zaczął zdobywać coraz większe uzna-
nie i wystawiać prace na kolejnych 
ekspozycjach, m.in. jego polimerowe 
dzieła wystawiono w 1965 r. w Pała-
cu Sztuki w Krakowie. Dwa lata póź-
niej otrzymał stypendium Churchilla, 
dzięki czemu odwiedził Polskę, kilka 
krajów europejskich, a także Japonię 
i Stany Zjednoczone.

W latach osiemdziesiątych Ostoja 
zaczął tworzyć obrazy sprzężone z mu-
zyką, przekładać dźwięk na dzieła pla-
styczne. Marzenie połączenia obrazu 
i dźwięku zrealizował w 1975 r., kiedy 
na uniwersytecie w Melbourne zain-
stalował kompozycję z 24 płyt z ema-
lii szklistej, wypalonej na stali. Wmon-
tował w nią „theremin” – urządzenie, 

które wytwarzało muzykę przy kon-
takcie z ludzkim ciałem. Swoje eks-
perymentalne „thereminy” połączone 
z dziełami sztuki, optycznymi kolaża-
mi, prezentował na festiwalach, na bu-
dynkach, wystawiał w galeriach, bu-
dząc ogromne zainteresowanie. 

Angażował się również w projek-
towanie dekoracji scenicznych 
i teatralnych, stosując zaska-

kujące kinetyczne dekoracje świetl-
ne, łącząc muzykę ze światłem, bale-
tem, obrazem. W 1968 r. zastosował po 
raz pierwszy w świecie laser na scenie 
– zaprezentowana na Festiwalu Sztuki 
w Adelajdzie sztuka „The Veldt” Raya 
Bradbury’ego, z zastosowaniem wiąz-
ki laserowej, była pierwszym tego ro-
dzaju pokazem na świecie. Później stał 
się twórcą opraw scenicznych wielu 
oper i widowisk – do 1974 r. wykonał 
ich, z  wykorzystaniem lasera, ponad 
30. Uległ magii lasera. W 1982 r. Osto-
ja był np. autorem scenografii do „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego, które 
zostało wystawione w Teatrze Polskim 
w Adelajdzie na 30-lecie tego teatru. 
W ciągu kilkunastu lat pracy scenogra-
fa tak udoskonalił swój warsztat, że za-
czął malować dekoracje sceniczne sa-
mym światłem.

Cały czas parał się również innymi 
formami sztuki. Jest autorem licznych 
płaskorzeźb, rzeźb, fresków i konstruk-
cji świetlnych w gmachach użyteczno-
ści publicznej (w Melboume, Adelaj-
dzie, Perth, Canberze), abstrakcyjnych 
kompozycji malarskich wykonanych 
w emalii szklistej, kolaży optycz-
nych, grafik komputerowych, fotogra-
fii artystycznych, pokazów fotografi-
ki kinetycznej, spektakli i koncertów 

kultura SDPkultura SDP

laserowych. Poza urządzeniami wy-
twarzającymi muzykę w zetknięciu 
z ludzkim ciałem („thereminami”), jest 
też twórcą wież chromasonicznych, 
w tym śpiewającej wieży w Adelajdzie 
(1978), reagującej na ruch uliczny ga-
mą kolorowych, pulsujących świateł, 
czy kinetycznego fresku słonecznego 
Solaris (1986). 

Ostoja był artystą wszechstron-
nym, niezwykle pracowitym, a jego ta-
lent i niespokojny duch zmuszały go 
do ciągłych poszukiwań, co czyniło 

Teresa Kaczorowska
Dziennikarka, eseistka, dr nauk 
humanistycznych, badaczka dziedzictwa 
kultury, poetka, animatorka kultury. Od 2012 r. 
przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej 
SDP. Prezes Związku Literatów na Mazowszu 
(ZLM) i redaktor naczelna „Ciechanowskich 
Zeszytów Literackich”, wydawanych przez 
ZLM od 1999 r.. Główna organizatorka znanych 
imprez literackich, jak Ciechanowska Jesień 
Poezji (od 27 lat), czy Międzynarodowy Festiwal 
M.K. Sarbiewskiego (od 17 lat). 

Jest autorką kilkunastu książek prozą, ostatnie 
to: Obława Augustowska (2015), Dziewczyny 
Obławy Augustowskiej (2017) i Było ich 27 (2020), 
ośmiu zbiorów poezji, w tym ostatnich: Kończą 
się wiśnie… (2011), wydanego też w języku 
angielskim i bułgarskim, Listy do Marii Konopnickiej 
z lat 2010-2020 (2020), a także sztuki scenicznej 
Maria Konopnicka Czarodziejka osobliwa (2022). 
Ponadto licznych artykułów prasowych i 
naukowych, w Polsce i za granicą. Wiele jej 
utworów przetłumaczono na języki obce. 
Uczestniczka spotkań autorskich i konferencji 
naukowo-literackich w kraju i na świecie. 

Uhonorowana, m.in.: Nagrodą im. Witolda 
Hulewicza (2006), Odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” (2007), Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” 
(2010), Medalem „Pro Masovia” (2012), Nagrodą 
Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej (2012), 
Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze  
„Gloria Artis” (2014), Medalem Zygmunta 
Krasińskiego (2019). Medalem Stulecia 
Odzyskania Niepodległości (2022). 

Stanisław Ostoja-Kotkowski, eksperymenty  
łączenia dźwięku ze światłem, Prahran.
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go nowatorem i wizjonerem. Nale-
żał do wielu światowych towarzystw, 
w tym Royal Society of Art w Londynie, 
był laureatem mnóstwa międzynaro-

dowych nagród. Został uhonorowany 
m.in. przez królową Elżbietę II najważ-
niejszym australijskim odznaczeniem 
państwowym – „Orderem Australii” 
(1992) i przez ministra kultury RP Me-
dalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
(1990). 

Z Polską nigdy nie zerwał kontak-
tów – odwiedził ją dwukrotnie, m.in. 
w  1991 r., kiedy zaprezentował swój 
koncert laserowy w Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie. Odwiedził też wte-
dy Przasnysz – matkę, kolegów szkol-
nych, był przyjęty przez władze. Działał 
aktywnie w środowisku australijskiej 

Polonii, propagował 
kulturę polską na tym 
odległym kontynencie. 
Jest autorem pomnika 
Tadeusza Kościuszki, 
który stanął w 1988  r. 
w  Cooma, ok. 80 kilo-
metrów od Góry Ko-
ściuszki – najwyższego 
szczytu Australii. Wy-
konał też pomniki Bo-
haterstwa Żołnierza 
Polskiego, Ofiar Katy-
nia w Adelajdzie, a tak-
że mozaikę w kościele 
św. Maksymiliana Kol-

be w Ottoway. Prace Ostoi-Kotkowskie-
go można dziś oglądać w australijskich 
oraz zagranicznych zbiorach państwo-
wych i prywatnych. W lutym 2008 r. ar-

chiwum jego dzieł na University of Mel-
boume - zawierające różnorodne formy 
sztuki artysty, m.in. zapisy wykładów, 
programy, fotografie, slajdy, pokazy la-
serowe, modele rzeźb, rzeźby - wpisa-
no na australijską Listę Pamięć Świata 
UNESCO „Memory of the Word Register 
of Australia”. 

Po śmierci, nocą z 2 na 3 kwietnia 
1994 r., spoczął w Polsce - w grobie ro-
dzinnym na Cmentarzu Wojskowym 
w Warszawie na Powązkach, razem ze 
swoją siostrą Ireną. 

– Sprowadziłam prochy Stasia z Au-
stralii do Warszawy, przy wsparciu 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo 
w Australii rodziny nie założył – opowia-
da dbająca o pamięć wuja, mieszkająca 
w Warszawie jedyna córka Ireny, Liliana 
Adamczyk, która jest spadkobierczynią 
wielu jego obrazów. – Archiwum Ostoi, 
m.in. grafiki komputerowe, własnoręcz-
nie wykonane albumy, artykuły o nim 
i książki, znajdują się natomiast w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie. Prze-
kazał je tam w darze sam artysta.

Pamięć o Stanisławie Ostoi-Kot-
kowskim zachowuje też Prza-
snysz, gdzie do końca mieszkali 

i spoczywają jego rodzice. Miejscowe 
Muzeum Historyczne posiada cenny 
zbiór korespondencji i zdjęć, które prze-
kazała matka artysty Jadwiga Kotkow-
ska, są też listy do jego przasnyskich 
kolegów, oryginalne karty pisane z ca-
łego świata oraz inne pamiątki. W Prza-
snyszu jedna z ulic oraz dom kultury 

noszą jego imię, organizowane są ogól-
nopolskie Festiwale „Fabryka Światła”, 
Przeglądy Sztuki Współczesnej im. Sta-
nisława Ostoi-Kotkowskiego. Od 2006 r. 
przyznawany jest też Medal Stanisła-
wa Ostoi-Kotkowskiego w trzech kate-
goriach: twórca uznany, debiut, medal 
honorowy. Przasnysz upamiętnia też 
100. urodziny Stanisława Ostoi-Kot-
kowskiego w formie wystaw, warszta-
tów, spektakli laserowych, konkursów, 
testów, prelekcji w miejscowych pla-
cówkach kultury. Np. w sierpniu ub.r. 
Miejska Biblioteka Publiczna zorgani-
zowała spotkanie z australijskim mu-
zykiem, dr. Robinem Foxem, który in-
spiruje się twórczością Stanisława 
Ostoi-Kotkowskiego tworząc spekta-
kle, koncerty i widowiska łączące la-
ser z dźwiękiem i przenosząc widzów 
w sferę, w której światło oraz muzyka 
działają jako jedno.

Został uhonorowany m.in. przez królową Elżbietę II 
najważniejszym australijskim odznaczeniem państwowym 
– „Orderem Australii” (1992) i przez ministra kultury RP 
Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1990). 

kultura SDPkultura SDP

Artysta przy jednym ze swoich kolaży.

Eksperymenty łączenia dźwięku  
ze światłem, Prahran.
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13 grudnia 2022 r., w 41. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce, a w rzeczywistości 41. rocznicę 

zamachu stanu dokonanego przez Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego (WRON), w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Jana Piwarskiego 
zatytułowanej „Ślady – Nadzieje – Polska 1970-1980-1989”.  

Wystawa ta przypomina o walce, nie tylko robotników, 
z reżimem komunistycznym.

Symboliczna data, 
symboliczne miejsce, 
symboliczna wystawa

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

historia SDP

W historii Polski, rów-
nież tej współcze-
snej, było wiele 

ważnych dat. Ale ta najnow-
sza historia dla wielu osób za-
częła się w grudniu 1970 r. 
w Gdańsku – i to są „Ślady”. Po-
tem przyszedł sierpień 1980 r., 
i wraz z powstaniem „Solidar-
ności” pojawiła się „Nadzieja”. 
Mimo okrutnego przerywnika 
pomiędzy 13 grudniem 1981 r. 
a rokiem 1989, Polska nadal 
istnieje. Tak więc czas od roku 
1989 do dzisiaj to „Polska”. 

Andrzej Piwarski jest nie-
przeciętną postacią. Urodził się 
co prawda w Warszawie w 1938 
r., ale od 1958 r. związał się z Gdań-
skiem, chociaż los zaprowadził go rów-
nież w inne rejony Europy, i to Zachod-
niej, gdzie przez wiele lat mieszkał. 
Dzisiaj ma dwa domy, jeden w Gdań-
sku, drugi w Berlinie, chociaż duszę ma 

polską. Jego pradziadkiem był Jan Feliks 
Piwarski, jeden z pierwszych polskich 
litografów, prezentujący wyłącznie pol-
skie, rodzime motywy. Synem Jana był 
Adolf Piwarski, również plastyk, rysow-
nik, miniaturzysta, założyciel drukarni 

Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Warto też dodać, 
że Andrzej jako dziecko 
uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim. Z domu ro-
dzinnego wyniósł więc nie 
tylko tradycje artystycz-
ne, ale i patriotyczne. Jest 
człowiekiem niezwykle 
wrażliwym, kocha piękno, 
dobro, a przede wszystkim 
prawdę.

Wystawa została zor-
ganizowana w  bastionie 
„Solidarności”, a był to 
pomysł księdza kanoni-
ka Ludwika Kowalskie-
go, proboszcza parafii 

historia SDP

Jestem wzruszony, bo to symboliczna data, symboliczne miejsce – ten kościół 
to symbol nadziei. A wszystko zaczęło się tu, w Gdańsku – mówi A. Piwarski.

Fragment wystawy malarza Andrzeja Piwarskiego 
zorganizowanej w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

„Wolność dla Polski”, 1982 r., autorstwa A. Piwarskiego.
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św. Brygidy; a także przewodniczącego 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa 
Piłsudskiego – komisja ta od kilku lat 
opiekuje się zbiorem obrazów poświę-
conych wydarzeniom z najnowszej hi-
storii Polski. 

– Jestem bardzo wzruszony, bo to 
symboliczna data, symboliczne miej-
sce – ten kościół to symbol nadziei. 
A wszystko zaczęło się tu, w Gdańsku 

socrealizmowi, rejestru-
jąc wolnościowe wyda-
rzenia w Gdańsku, ale nie 
tylko. Zamarzyło mu się 
przedstawienie swoich 
prac stoczniowcom, ale 
nie w stoczni im. Włodzi-
mierza Lenina. Jak można 
bowiem pokazywać Grze-
gorza Przemyka z symbo-
licznym gestem wolności, 
minutę ciszy poświęco-
ną ofiarom Grudnia 1970 
roku, czy robotniczą de-
monstrację pod hasłem 
„Aby Polska była Polską”? 
Dopiero w wolnej Polsce to jego marze-
nie się spełnia.

Obrazy Piwarskiego są niezwykle 
ekspresyjne. Widać na nich ostre kan-
ty, podkreślenie konturów, dramatyzm 
akcji, nawet jeśli są to tylko kostki bru-
ku z niedopałkiem papierosa, strzępem 

– powiedział podczas otwarcia wysta-
wy sam artysta.

Wystawa składa się z obrazów mó-
wiących o najważniejszych dla nas, Po-
laków, współczesnych wydarzeniach. 
Większość z nich powstała na emigra-
cji. Artysta twierdzi, że tworzył je „na 
fali wielkiego uniesienia i entuzjazmu, 
z wielkiej potrzeby zapisania tych waż-
nych momentów”. Mimo że mieszkał 
w różnych miejscach, czuje się gdańsz-

czaninem. „Jak mógłbym 
w  takiej chwili przejść 
obok, skoro widziałem, 
że dzieje się coś wielkie-
go i  ważnego?". „Tworzy-
łem na gorąco, jeszcze 
w dniach Grudnia 1970”.

Andrzej Piwarski już 
od lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku przeciw-
stawiał się powszechnie 
panującemu ówcześnie 

gazety czy plamą krwi. 
Malarz uprawia współcze-
sny realizm, który nie ma 
nic wspólnego z idyllicz-
nymi scenami rodzajowy-
mi z XVII czy XVIII wieku. 
Są to konkrety z boga-
tą symboliką: robotnicy, 
gdańscy stoczniowcy, bia-
ło-czerwone barwy i prze-
bijające się słońce, może 
za sprawą mszy świętej 
odprawianej w socjali-
stycznym, a więc tym bez 
Boga, zakładzie – symbol 
dający ludziom nadzie-

ję na lepsze jutro. Ostre pociągnięcia 
pędzla, farba jakby niedoschnięta, wy-
chodząca z obrazu, podkreślają wa-
gę sytuacji. Kolejna tragedia, kolejna 
śmierć, kolejne poniżenie, ale zawsze 
istnieje nadzieja i nie wolno o niej za-
pomnieć.

– Jestem bardzo 
wzruszony, bo 
to symboliczna 
data, 
symboliczne 
miejsce – ten 
kościół to 
symbol nadziei. 
A wszystko 
zaczęło się tu, 
w Gdańsku 
– powiedział 
podczas 
otwarcia 
wystawy sam 
artysta.

„Wyzwolenie”.

Artysta wśród swoich obrazów – „Znowu 
nadzieja” i „Pośrednictwo”, rozstawionych 
w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

Andrzej Piwarski wpisuje miejsce  
i datę na obrazie „Kalendarium”.

Andrzej Piwarski i jego obraz 
„Nadzieja” z 1981 r.
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Józef Mackiewicz miał 
coś z japońskiego ronina: 
nie uznawał nad sobą 
żadnego pana, chodził 
własnymi intelektualnymi 
ścieżkami i cieszył się 
wolnością wyrażanych 
opinii. A te nadal mogą 
budzić opór i niechęć.

Tekst Piotr Samolewicz

Wielką spuściznę emigracyj-
nego pisarza przypomina 
wydana przez IPN książka 

historyka literatury polskiej dr. hab. 
Kazimierza Maciąga „Sam jeden. Józef 
Mackiewicz – pisarz i publicysta”. Pra-
ca ukazała się w 2021 roku i wyprze-
dziła rok 2022, ogłoszony przez Sejm 
Rokiem Józefa Mackiewicza. Praca ma 
charakter dobrze udokumentowanego 
studium biograficzno-literackiego. Ka-
zimierz Maciąg, profesor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, w porządku chronolo-
gicznym opisał twórczość i życie wileń-
skiego pisarza, dokonał też własnych 
interpretacji jego dzieł, a w aneksie za-
mieścił najciekawsze wypowiedzi spe-
cjalistów na temat tej twórczości.

Książka Kazimierza Maciąga w ta-
kim kształcie może być przyczynkiem 
do zmierzenia się z osobą Mackiewicza, 
pisarza będącego intelektualnym outsi-
derem zarówno w Polsce przedwojen-
nej, jak i na emigracji po 1945 roku. 

Po pierwsze, czytelnicze wyzwanie 
stanowią monumentalne, napisane na 
emigracji, powieści Mackiewicza, takie 
jak „Droga donikąd”, „Kontra”, „Sprawa 
pułkownika Miasojedowa”, „Nie trzeba 
głośno mówić”. Pod względem praco-
witości i miłości do dawnych Kresów 
Mackiewicz był uczniem Henryka Sien-
kiewicza, natomiast z uwagi na formę 
był spadkobiercą wielkich rosyjskich 
realistów (Tołstoja, Turgieniewa, Do-
stojewskiego). Powieści Mackiewicza 
są wielowątkowe, opowiadają często 
o zmarginalizowanych postaciach oraz 
rozgrywają się w wielu planach czaso-
wych i przestrzennych. Jednocześnie 
są bardzo nowoczesne, nie w sensie 

ideologicznym, ale nowatorskiej for-
my, bo śmiało łączą dokument i rela-
cję historyczną z fikcją. A zatem prze-
kraczają granice gatunkowe, których 
w XXI wieku już ża-
den modny pisarz 
nie przestrzega. Jed-
nym z wielkich te-
matów Mackiewcza 
jest zagłada dawnej 
Polski i Kresów, do-
konana przez bolsze-
wicką rewolucję. 

Drugim wy-
z w a n i e m , 
z  jakim trze-

ba się zmierzyć 
w spotkaniu sam na 
sam z litewskim ro-
ninem, jest jego bio-
grafia. Najwięcej py-
tań budzi rzekoma 
kolaboracja pisarza 
z Niemcami po ich 
wejściu w 1941 roku 
na Wileńszczyznę. Prof. Maciąg w roz-
mowie ze mną tak wyjaśnia kwestię 
opublikowania przez Mackiewicza ar-
tykułów w gadzinowym wileńskim 
„Gońcu Codziennym”: „Mackiewicz nie 
był ani redaktorem tego pisma, ani nie 
pracował w nim na etacie. Publikował 
jedynie jednoznacznie antykomuni-
styczne wspomnienia o okresie władzy 
sowieckiej. Nie znalazłem w tych tek-
stach tezy, że powinniśmy z Niemca-
mi walczyć po jednej stronie, jest tam 
tylko pokazanie sowieckiego okrucień-
stwa. Od strony formalnej można po-
wiedzieć, że Mackiewicz kolaborował 
z Niemcami, ale gdy czytamy te teksty, 
to nie ma w nich śladów kolaboracji”. 

Kwestia kolaboracji i zdrady miała 
dalekosiężne konsekwencje, była m.in. 
przyczyną otwartego konfliktu mię-
dzy pisarzem a Janem Nowakiem-Je-

ziorańskim. Bardzo 
wpływowy w świe-
cie polskiej emigracji 
na Zachodzie „kurier 
z Warszawy” unie-
możliwił Mackiewi-
czowi podjęcie pra-
cy w rozgłośni Radio 
Wolna Europa w Mo-
nachium, przez co 
ten żył z żoną, pisar-
ką Barbarą Toporską, 
w biedzie.

Z wątkiem oskar-
żeń o kolaborację 
łączą się też: scep-
tyczny stosunek 
Mackiewicza do za-
chodnich aliantów 
(w 1944 roku twier-
dził, że zostawią oni 

Polskę na pastwę Związku Sowieckiego), 
nieapologetyczny stosunek do AK oraz 
antykomunizm.

Konsekwentna antykomuni-
styczna postawa pisarza w dzi-
siejszej Europie rządzonej przez 

eurokratów może być mało popularna. 
Mackiewicz jako jeden z pierwszych in-
telektualistów zauważył, że źródła bol-
szewickiej rewolucji leżały nie w Rosji, 
a w zachodniej myśli filozoficznej, na 
której wzorowali się Lenin i Trocki. Nie 
były zatem specjalnością rosyjską, ale 
zachodnioeuropejską. Z tego samego 
powodu Mackiewicz krytykował rewi-
zjonistów lat 60. i 70. w partiach komu-
nistycznych, także polskiej, twierdząc, 

Józef Mackiewicz (1902-1985).
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że nie można poddawać rewizji cze-
goś, co z natury jest złe, co zostało wy-
myślone przeciwko Bogu, człowiekowi 
i każdej kulturze, nie tylko zachodniej 
i  chrześcijańskiej. Idąc dalej, Mackie-
wicz traktował młodzieżową rebelię 
z maja 1968 roku jako przedłużenie re-
wolucji bolszewickiej oraz przewidział 
sojusz rewizjonistów z komunistami 
starej daty, z czym mamy od wielu lat 
do czynienia w świecie i w Polsce.

Kolejnym wyzwaniem, przed 
jakim stawia czytelników 
Mackiewicz, jest jego sto-

sunek do katolicyzmu. Emigracyj-
ny pisarz występował przeciwko 
Soborowi Watykańskiemu II i progre-
sywnemu katolicyzmowi. Zarzuty pod 
adresem Kościoła o kolaborację z ko-
munizmem i  uleganie sekularyzacji 
wyraził w dwóch książkach: „W cieniu 
krzyża” i „Watykan w cieniu czerwonej 
gwiazdy”. Mackiewicza spotkała za to 
wielka krytyka, także – jak pisze Kazi-
mierz Maciąg – w kraju po 1989 roku. 
Zarzucano mu, że zbyt politycznie pa-
trzył na Kościół, a nie doceniał jego siły 
moralnej i wkładu w obalenie komuni-
zmu w bloku wschodnim. Dziś, w dobie 
kryzysu Kościoła i sukcesu drogi syno-
dalnej w Niemczech, aż się prosi o ła-
skawsze spojrzenie na poglądy Mackie-
wicza w kościelnej materii.

Ważnym, osobnym zagadnieniem 
jest teoria „wielkiego ześlizgu”, wyłożo-
na przez Mackiewicza w eseju „Na dro-
dze wielkiego ześlizgu”. Prof. Sławomir 
Cenckiewicz podczas dyskusji, jaka od-
była się w Warszawie na temat książ-
ki prof. Maciąga (jej zapis jest dostęp-
ny w sieci), zarzucił autorowi, że nie 
wyjaśnił on w swojej książce, na czym 

polega ów ześlizg. Wytłumaczenie te-
go zagadnienia można natomiast spo-
tkać w średniometrażowym filmie Ar-
kadiusza Biedrzyckiego „Czarny sufit”, 
zrealizowanym dla IPN i dostępnym na 
YouTube. Tematem filmu jest spotka-
nie Mackiewicza z Jerzy Giedroyciem 
w Monachium, do którego nie doszło, 
ale mogło dojść, gdyż redaktor naczel-
ny paryskiej „Kultury” chętnie druko-
wał Mackiewicza. Między dwoma pa-
nami zawiązuje się ideowy dialog, 
podobny do tych, jakie stosował pisarz 
w swoich powieściach. Ofensywny go-
spodarz skromnego mieszkania w Mo-
nachium wyjaśnia swojemu gościowi, 
że ześlizg polega na próbie dyskutowa-
nia z komunistami, podczas gdy żadna 
dyskusja z nimi nie ma sensu, a jedy-
nie walka, gdyż zafałszowują oni poję-
cia i nie uznają słowa prawda. Nie ma 
sensu dialogować z komunistami, gdyż 
swoje prawdziwe intencje i zamia-
ry zawsze maskują (Mackiewicz mó-
wi o „smarowaniu”) w celu oszukania 
swoich adwersarzy. 

Tak wygląda pobieżny przegląd 
ideowych propozycji Mackiewi-
cza, jakie bulwersowały niegdyś 

czytelników i nadal mogą bulwerso-
wać. Gdy przygotowywałem się do 
wywiadu z prof. Maciągiem (został on 
opublikowany na portalu nowiny24.pl), 
w pewnym momencie uświadomi-
łem sobie, że temat twórczości i osoby 
Mackiewicza jest tak wielki i bogaty, 
iż nie sposób go wyczerpać w jednej 
dziennikarskiej rozmowie. To prze-
świadczenie towarzyszy mi nadal. Ale 
jestem pewien, że poznając małymi 
krokami Mackiewicza, nie zmierzamy 
donikąd.
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